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Η ΕΡΕΥΝΑ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 

ΣΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΚΟΡΑΗ 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ έρευνα, ερευνώ, ερευνητής, με τό ειδικό περιεχό

μενο πού έχουν στον τομέα της επιστήμης —μιλάμε γ ια την έρευνα, 

επικαλούμενοι έναν απλό ορισμό, ώς συστηματική και μεθοδική διαδικα

σία συλλογής καί επεξεργασίας δεδομένων για την π α ρ α γ ω γ ή νέας γνώ-
σ γ ] ζ — σ τ ο ν 18ο αιώνα, αιώνα της ανάπτυξης επιστημονικών ενδιαφερόν

των στους "Ελληνες λογίους του Διαφωτισμού, δεν ήταν διαδεδομένη στο 

λεξιλόγιο τους. Μολονότι οι οροί είχαν επιβιώσει μέσα άπό την αρχαιο

ελληνική καί βυζαντινή παράδοση χάρις στή φιλοσοφία και τή θεολογία, 

σπάνια χρησιμοποιούνται στα ελληνικά επιστημονικά βιβλία και τίς π ε 

ρισσότερες φορές υποκαθίστανται με τους κοινόλεκτους τύπους εξέτασις, 

εξετάζω, εξεταστής, ζήτησις, ζητώ, ζητητης. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

στα τρία από τα εξι σπουδαιότερα δίγλωσσα ή πολύγλωσσα ελληνικά λε

ξικά πού κυκλοφορούσαν σε πρώτη έκδοση ή σε διάφορες επανεκδόσεις 

στή διάρκεια τού δεύτερου μισού τοΰ 18ου αιώνα καί των αρχών τοΰ 19ου 

(Γεράσιμου Βλάχου, Γεώργιου Κωνσταντίνου, Γεώργιου Βεντότη, Σ π . 

Βλαντή, Κ. Weigel, Γρηγόριου Ζαλίκογλου) οί τύποι ερευνα-ερευνώ 

είτε δεν λημματογραφοΰνται στο αλφάβητο των λεξικών αυτών, όταν 

γλωσσά αφετηρίας είναι ή ελληνική, ε'ίτε αγνοούνται στον ερμηνευτικό 

σχολιασμό τών αντίστοιχων λημμάτων τοΰ ξενόγλωσσου αλφαβήτου, 

δηλαδή τού γαλλικού r e c h e r c h e , τοΰ ιταλικού r icerca, τοΰ γερμανικού 

E r f o r s c h u n g . 'Από τους τρεις λεξικογράφους, Κωνσταντίνου, Βεντότη, 

Ζαλίκογλου, πού έχουν καταχωρίσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα λήμ

ματα στα οποία αναφερόμαστε, στην ουσία μόνον ό δεύτερος πρωτοτυπεί , 

αφού ό πρώτος τα προτάσσει στο λεξικό του ώς αρχαίες λέξεις καί ό τρί

τος βασίζεται καί αντιγράφει σχεδόν τό λεξικό τοΰ Βεντότη. 1 Οί όροι 

1. Γεωργίου Κωνσταντίνου, Λεξικον τετράγλωσσον [αρχ., νεοελλ., λατ., ίταλ.], 
Βενετία, 1757, 21786, 3 1801, Γεωργίου Βεντότη, Λεξικον τρίγλωσσον [ελλ., γαλλ., 
ίταλ.], Βιέννη 1970, 21806, :Η816, του 'ίδιου, Λεξικον δίγλωσσον [γαλλ., ελλ.], 
1804, Γρ. Ζαλίκογλου, Λεξικον της Γαλλικής γλώσσης, Παρίσι, 1809, 2 1815. 
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εξέτασις, ζήτησις κλπ. έχουν γενικά και εδώ το προβάδισμα απέναντι 

στον αντίστοιχο έρευνα. Παρόλο πού σε ολα αυτά τα λεξικογραφικά λήμ

ματα το νόημα πού εκφράζουν δεν σχετίζεται με τον τομέα της επιστή

μης, δπως γίνεται π.χ . , εντελώς όμως χαλαρά, με το λήμμα recherche 

της γαλλικής Encyclopédie,2 6 δρος έρευνα στην ελληνική επιστημονική 

ορολογία, καθιερώνεται βαθμηδόν άπο τα τέλη του 18ου αιώνα. 

Είναι ή περίοδος πού οι "Ελληνες έρχονται σε στενότερη επαφή με το 

φάσμα τών επιστημών, σπουδάζουν στην Ευρώπη, επιδίδονται στή με

τάφραση ξένων επιστημονικών έργων (να θυμίσω δτι ό Γ. Βεντότης, 

πριν ακόμη συνθέσει το λεξικό του, είχε καταγίνει με τή μετάφραση ια

τρικών εγχειριδίων άπο τα γαλλικά). 3 Τότε ακριβώς επιδιώκουν να κατα

κτήσουν ένα λεξιλόγιο ικανό να ανταποκρίνεται με ακρίβεια καί σαφήνεια 

στίς ανάγκες καί τις προϋποθέσεις της σύγχρονης επιστημολογίας καί τα 

καταφέρνουν σε βαθμό αξιοθαύμαστο καθώς ευνοούνται άπο τήν πρό

σβαση τους στο γνωσιολογικό σύστημα τών προγόνων τους, κοινή ευρω

παϊκή κληρονομιά, ως π η γ ή όνοματοδότησης πού επέτρεπε άμεσες μετα

βιβάσεις καί γλωσσικές συνέχειες.4 Μέσα σ' αυτό το κλίμα τών άναζητή-

σεουν ή δλο καί πιο διευρυνόμενη χρήση του δρου έρευνα — κ ά π ο τ ε εμφα

νίζονται καί οι παραπλήσιοι αρχαιοελληνικής επίσης κ α τ α γ ω γ ή ς ονομα

τικοί τύποι άνίχνενσις, έξιχνιασμος— προέκυψε ασφαλώς άπο τή συνεί

δηση δτι è δρος αυτός, πού περιέκλειε Οχι απλώς τήν έννοια της μελέτης 

καί της σπουδής, άλλα καί της συστηματικής αναζήτησης γ ια τήν ανα

κάλυψη τής αλήθειας τών πραγμάτων με κίνητρο τήν περιέργεια, ήταν ο 

πιο κατάλληλος άπο κάθε άλλον για να εκφράσει το σύνολο τών μεθοδεύ

σεων καί τών στοχεύσεων πού προγραμματίζονται καί επιχειρούνται στο 

εργαστήριο ή το σπουδαστήριο του επιστήμονα. 5 'Ωστόσο, το γεγονός 

2. «Enfin recherche se di t au figuré des choses cur ieusement recherchées-
Un livre plein de belles recherches. Les Anglois sont les h o m m e s qui dans les 
sciences font des recherches les plus profondes», Encyclopédie ou Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1765, τ. 13, σ. 848. 

3. "Ο—ως διαφόρων έργων τοΰ Pierre F . Tissot. 

4. Κάποτε ή παράδοση άντλησης τής ονοματοδοσίας avrò τήν αρχαιότητα θα 
αμφισβητηθεί, βλ. π.χ. τή θέση τοΰ Κων. Κούμα σε δ,τι άφοροϋσε τήν ορολογία τής 
Χημείας: «καί ούτε άπο τήν συνήΟειαν του ελληνικού 'ιδιώματος να έκβαίνη ή μετα-
—οίησις», ΙΙέτρου Αυγούστου Άδήτου, Χημείας επίτομη, μτφρ. Κ. Κούμα, Βιέννη 
1808, σ. λβ' κέ. 

5. Τα συμπεράσματα δεν προέρχονται άπο συστηματική διερεύνηση τών ελλη
νικών επιστημονικών βιβλίων, άλλα άπο ευκαιριακές καί τυχαίες αποθησαυρίσεις. 
Πάντως προσεκτική αναδίφηση δύο βιβλίων με ευρεία κυκλοφορία, τοΰ Φνσικής Ά-
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οτι οι "Ελληνες συγγραφείς εως τα μέσα τουλάχιστο του 19ου αιώνα δεν 

συνήθιζαν να χρησιμοποιούν στους τίτλους των επιστημονικών, φιλολο

γικών, ιστορικών κ.ά. δημοσιευμάτων τους, πού αφορούσαν προσωπικές 

τους συγγραφικές δοκιμές, τον ορο ερεννα προτιμώντας τις επιμέρους 

προσδιοριστικές διατυπώσεις εξέτασις, μελέτη, διατριβή, ποα/ματεία, 

παρατηρήσεις, διασαφήσεις κλπ. . 6 μπορεί ασφαλώς να ανάγεται σέ καθιε

ρωμένες μεθοδολογικές πρακτικές, ϊσως δμως αποτυπώνει ώς ενα βαθ

μό και τήν επίγνωση δτι το ειδικό βάρος της έννοιας ερεννα υπερέβαινε 

τις προσωπικές δυνατότητες τους, κάτι πού τους έκανε να αποφεύγουν να 

διεκδικούν ρόλο ερευνητή. Αισθάνονταν περισσότερο διαχειριστές των 

ερευνητικών πορισμάτων τών ευρωπαίων ομολόγων τους, για τα όποια 

φρόντιζαν να ενημερώνουν το ελληνικό σπουδαστικό και επιστημονικό 

κοινό. 

Ό π ω σ δ ή π ο τ ε , καθρέφτη της ρευστότητας ώς προς τη χρήση τών ό

ρων άλλα και της βαθμιαίας επικράτησης τών τύπων έρευνα, ερευνώ, 

ερευνητής αποτελούν τα δημοσιεύματα τών δέκα τόμων τού περιοδικού 

«Λόγιος Έ ρ μ η ς » (1811-1821). Σ τ ί ς γραμμές σημαντικών άρθρο^ν με 

γενικότερο ή μερικότερο επιστημονικό ενδιαφέρον, άλλα καί 'xpdpcov μέ 

ιστορικό, φιλολογικό, παιδαγωγικό κλπ. περιεχόμενο —πολλά άπο τα 

όποια ήταν μεταφρασμένα άπο ακαδημαϊκά περιοδικά καί εφημερίδες της 

Ε υ ρ ώ π η ς — οί συγγραφείς ή οι μεταφραστές αναφερόμενοι στο ερευνητικό 

έ'ργο πού είχε συντελεστεί ή εξακολουθούσε να παράγεται τόσο στις 

εφαρμοσμένες οσο και τίς ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς καί στα έπι-

ττάνθισμα τοΰ Ρήγα (1790) καί του Σννοψις Φυσικής τοΰ Κ. Κούμα (1812), απέδωσε 
ισχνά αποτελέσματα. Στο πρώτο άπαντα το ρ. ερευνώ δύο φορές στη σ. 40, ενώ στο 
δεύτερο, ρήμα καί ουσιαστικό άπο μία φορά το καθένα (σ. ι καί 167). Κάνει επίσης 
εντύπωση δτι σέ περιγραφές για τίς επιστημονικές περιέργειες καί δράσεις του άν
θρωπου ή σέ ορισμούς επιστημών, όπως π.χ. της Φυσικής, οί παραπάνω δροι απου
σιάζουν, βλ. Γιάννης Καράς, Οί θετικές επιστήμες στον ελληνικό χώρο (15ος-Ί0ος 
αιώνας), 'Αθήνα 1991, σ. 208, 222-23. 

6. 'Ασφαλώς ό μεταφραστής του έ'ργου του Montesquieu Considérations 
sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence Γ. 'Εμμανουήλ, 
μεταφράζοντας στα 1795 το Considérat ions τοΰ τίτλου ώς "Ερευνα, άπέκλινε άπο 
τους επόμενους μεταφραστές πού το απέδωσαν μέ τα ελληνικά ισοδύναμα Στοχασμοί, 
Σκέψεις. 'Ωστόσο ή απόκλιση αύτη κάτι δείχνει για τη χρήση τού ορού στα τέλη τοΰ 
Ιδού αι. 'Επίσης στη Bibliographie Ionienne, άρ. 722, βιβλιογραφεΐται το ολιγο
σέλιδο ανάτυπο τού επτανήσιου γιατρού ΙΙέτρου 'Αντώνιου Βοντιόλη IV. 1765-1808) 
«Ricerehe [...] sopra le forme part icolar i delle m a l a t t i e universal i» (1805). Ό 
"Ελληνας γιατρός δρούσε σέ ευρωπαϊκό περιβάλλον. 
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τεύγματα της έρευνας, περιέγραφαν κάθε φορά τα π ρ ά γ μ α τ α αφήνοντας 

το γλωσσικό αισθητήριο να δείχνει την προτίμηση του σε διατυπώσεις πού 

αναδείκνυαν τους δρους έρευνα, ερευνώ, ερευνητής παρά τους αντίστοι

χους εξέτασις, εξετάζω, (εξ)εταστής, άνίχνευσις, ανιχνεύω, ανιχνευτής, 

εξιχνιασμός, εξιχνιάζω.7 Να θυμίσω ακόμα δτι στα βιβλιογραφικά δελτία 

των τόμων του περιοδικού, σ' εκείνα μάλιστα δπου ό αναγνώστης ενημε

ρωνόταν γ ια τη σύγχρονη ξένη βιβλιοπαραγωγή, στις παραπεμπτικές ση

μειώσεις πολλών άρθρων άλλα κάποτε και μέσα στα 'ίδια τα κείμενα, μπο

ρούσε να συναντήσει κανείς ενα ικανό αριθμό ξενόγλωσσων τίτλων με τη 

λέξη π.χ. recherches (στον πληθυντικό) να εισάγει το θέμα και να προ

ειδοποιεί γ ια τή φύση του περιεχομένου τών αναγραφόμενων δημοσιευμά

των. 

Σ τ η διάδοση και οικειοποίηση τού δρου έρευνα είχε κατεξοχήν συμ

βάλει μέ τα κείμενα του ό Ά δ . Κοραής. Ό "Ελληνας σοφός τού Παρισιού 

είχε επιστημονική και φιλολογική συγκρότηση τέτοια ώστε να μήν κιν

δυνεύει να παγιδευτεί στίς εκφραστικές αβεβαιότητες μιας αδιαμόρφω

της ακόμη γλώσσας γνωρίζοντας καλά τή σημασία και τή χρήση της κυ

ριολεξίας καί της ακριβολογίας. 'Από το άλλο μέρος ή γλωσσομάθεια 

του, πού τήν είχε εξασκήσει άπο πολύ νωρίς είτε μεταφράζοντας στα 

γαλλικά άπο τήν αγγλική, καί στα ελληνικά άπο τήν ιταλική καί γερμα

νική γλώσσα διάφορα ιατρικά, νομικά καί θρησκευτικά εγχειρίδια είτε 

συντάσσοντας στα γαλλικά πρωτότυπες φιλολογικές συγγραφές καί πο

λιτικά δοκίμια. 8 τον είχε εφοδιάσει μέ τή συγκριτική αίσθηση τών γλωσ

σών. Μπορούσε, λοιπόν, μέ επίγνωση να επιλέγει στον γραπτό λόγο τις 

ακριβείς λέξεις πού απαιτούσαν κάθε cpopà τα συμφραζόμενα. Π.χ. οι 

δροι έρευνα, ερευνώ εμφανίζουν μεγάλη πυκνότητα στο λεξιλόγιο του 

οχι μόνο στην κοινόχρηστη σημασία τους (αναζητώ, ψάχνω να βρώ) άλλα 

καί σέ εξειδικευμένες χρήσεις για υποθέσεις πού έθεταν πιο σύνθετα ερω

τ ή μ α τ α καί ανέμεναν τεκμηριωμένες απαντήσεις. Οι άλλες συγγενικές 

7. Οι δροι έρευνα, ερευνώ, ερευνητής απαντούν περισσότερες άπο 85 φορές (με 
αυξητική τάση για τα έτη 1819 καί 1820, λόγω καί του όγκου τών αντίστοιχων τό
μων). "Αν βέβαια ό μεταφραστής της μελέτης του Choiseul-Gouffier «Recherches 
sur l 'origine du Bosphore de Thrace» εΐχε αποδώσει το Recherches μέ το ισοδύ
ναμο ερευναι και οχι εξετάσει;, όπως προτίμησε («Λόγιος Έ ρ μ η ς » 1818, σ. 319), 
θα είχαμε μία παραπάνω αποτύπωση τού δρου στο περιοδικό. 

8. Βλ. πρόχειρα τήν ώς το 1803 μεταφραστική καί πρωτότυπη συγγραφική 
παραγωγή του Κοραή στο Ά π . Β. Δασκαλάκη, Ό 'Αδαμάντιος Κοραής και ή ελευ
θερία τών 'Ελλήνων, 'Αθήνα 1979, σ. 618-626. 
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εκφράσεις, εξετασις, εξετάζω, μελέτη, μελετώ, παρατήρησις, παρατηρώ, 

βρίσκονται σε παράλληλη χρήση στα κείμενα του, όμως καμιά άπο αυτές 

δεν μπορούσε να υποκαταστήσει τη νοηματική δυναμική πού εκπέμπουν 

οι δροι έρευνα, ερευνώ. Ειδικά ή δεύτερη και ή τρίτη έννοια., όταν δέν συν

δέονταν με τήν απλή ανάγνωση και τή δήλωση της απλής ανθρώπινης 

περιέργειας, είναι φανερό ότι γ ια τον Κοραή αντιπροσώπευαν τα στάδια 

της συστηματικής ερευνητικής διαδικασίας, αποτελούσαν τους άξονες 

και τίς αρθρώσεις του δλου μηχανισμού της επιστημονικής έρευνας. Ε ί 

ναι κρίμα γιατί ό Κοραής δέν μας άφησε κάποιο κείμενο δπου να επισκο

π ε ί τα σχετικά ζητήματα, δπως θα μπορούσε π.χ. να το είχε κάνει στα 

'Άτακτα του. Τ α σύντομα λήμματα πού αφιερώνει στις λέξεις recherche, 

rechercher στην «"Υλη τού Γαλλογραικικοΰ Λεξικού» του, έργο το όποιο 

είχε συντάξει, δπως φαίνεται, πρώιμα γ ια προσωπική χρήση επαναφέρον

τας το αργότερα στο προσκήνιο και τό όποιο δμως παρουσιάζει αρκετά 

κενά —δημοσιεύθηκε το 1881, πρώτο στή σειρά των «Μετά θάνατον ευρε

θέντων» 9 — τα λήμματα αυτά δέν είναι καθόλου διαφωτιστικά, αφού ό 

Κοραής παραθέτει τίς δημώδεις, τις γραικικές ισοδύναμες των γαλλικών 

λέξεων αντλώντας τις άπο τα παλιότερα λεξικά της κοινής, καί μερικές 

αρχαιοελληνικές, στίς όποιες κατά περίεργο τρόπο δέν συγκαταλέγεται ή 

λέξη έρευνα.10 Το κενό θα προσπαθήσουμε να το αναπληρώσουμε βασι

σμένοι στή χρήση τών λέξεων καί τίς συνεκφορές τους καί σε ευκαιριακά 

εκτεθειμένες σκέψεις τόσο στα δημόσια κείμενα του, τίς εκδόσεις του, δσο 

καί στα ιδιωτικά, τήν αλληλογραφία του. 

'Ανήσυχο πνεύμα άπο τή νεότητα του, ανικανοποίητος άπο τον σχο

λαστικό τρόπο με τον όποιο κατάρτιζε τους τροφίμους του τό ελληνικό 

σχολείο της εποχής του στην προσέγγιση της αρχαιότητας, έ'σπασε γρή

γορα τα δεσμά του άπό αυτή τήν παράδοση. "Εμαθε λατινικά καί ξένες 

γλώσσες ώστε να μπορεί να κατανοεί τα σχόλια καί τα υπομνήματα τών 

ευρωπαίων φιλολόγων στίς εκδόσεις τών αρχαίων συγγραφέων, επιδό

θηκε λίγο αργότερα κατά τήν παραμονή του στην 'Ολλανδία, δπου εκ

προσώπησε τα εμπορικά συμφέροντα τής πατρικής συντροφιάς, στή συ-

9. Φωτομηχανική ανατύπωση του Αεξικοϋ, πρωτοδημοσιευμένου άπο τον 'Αν
δρέα Μάμουκα, κυκλοφόρησε το 1994 στή σειρά τής Ν Ε Β με επιμέλεια καί εισα
γ ω γ ή "Αλκή 'Αγγέλου. 

10. Βλ. σ. 294. Π β . ωστόσο το λήμμα discuter (examiner a\7ec soin, δια-
κροτώ): ό Κοραής παραπέμπει για το όιακοοτώ στις σημειώσεις του στον Στράβωνα 
(Μέρος Α', σ. 3), δπου ερμηνεύει τό όιακροτεϊν ((ε'ίη αν το ακριβώς έρευναν». 
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σχηματική σπουδή των αρχαίων με αμε^οδον παντάπασιν διάφορον». 1 1 

Έ δ ώ ακριβώς διαμορφώθηκε ό τρόπος της φιλολογικής σκέψης και ερ

γασίας του Κοραή, έδώ άρχισε να εκδηλώνεται ή φιλέρευνη προδιάθεση 

του γ ια τα δύο αντικείμενα πού αποτέλεσαν τις μόνιμες απασχολήσεις 

τής ζωής του: τήν κριτική επιστήμη και τη γλώσσα. 1 2 "Ετσι, ήταν ήδη 

καλά προετοιμασμένος δταν το 1782 αποφάσισε να περάσει γ ια δεύτερη 

φορά στην Ευρώπη και να σπουδάσει μια επιστήμη, τήν ιατρική, με κα

θαρά ερευνητική υποδομή και κατευθύνσεις. "Οταν μάλιστα βρέθηκε 

στην ιατρική σχολή του Montpel l ier , γνωστή γ ια τήν προσκόλληση της 

στή διδασκαλία του ' Ι π π ο κ ρ ά τ η , θα μπορέσει π ια να διασταυρώσει τή 

σύγχρονη 'ιατρική θεωρία με τα φιλολογικά του ενδιαφέροντα. 1 3 Θα εγκύ

ψει στο έργο του "Ελληνα γιατρού και άπο τή μελέτη αυτή δεν θα προ

έλθουν μονάχα οι δύο λατινικές διατριβές του, άλλα και μια σειρά νέων 

αναγνώσεων πού αποκαθιστούσαν το νοσούν από τις φθορές κείμενο τού 

Ι π π ο κ ρ ά τ η . 1 4 "Ενας νέος κριτικός φιλόλογος είχε γεννηθεί πού εμφανιζό

ταν αφενός να μιλάει στα ξενόγλωσσα ιατρικά δημοσιεύματα του τής π ε 

ριόδου εκείνης γ ια τήν ανάγκη να προβαίνουν οι ίδιοι οι γιατροί και πάν

τ ω ς να ενημερώνονται γ ια τις έρευνες (investigatio, recherché) της επι

στήμης τους 1 5 και αφετέρου στα γ ρ ά μ μ α τ α προς τους φίλους του να κάνει 

λόγο γ ια τις δικές του μελλοντικές φιλολογικές έρευνες: «Μία περίστα-

σις απροσδόκητος —έγραφε τον Μάιο τού 1788 στον Δημήτριο Λώτο, 

11. Ά δ . Κοραής, "Αλληλογραφία, εκδ. Ο Μ Ε Δ , τ. Α', σ. 65. 

12. 'Από τότε προφανώς μυήθηκε στην κριτική έπιστήμ.η, όπως τήν καλλιερ

γούσε ή ολλανδική σχολή των H e m s t e r r h u i s , Va lckenaer και R u h n k e n , βλ. Γεωρ. 

Α. Χριστοδούλου, « Ό 'Αδαμάντιος Κοραής ώς διορθωτής των κλασικών κειμένων. 

Το χειρόγραφο Χίου 490», Σνμμικτα κριτικά, 'Αθήνα 1986, σ. 249. Για τή γλώσσα 

βλ. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, «"Μέση οδός" και Διονύσιος 'Αλικαρνασσεύς. Σχόλιο σε 

μια αυτοκριτική του Κοραή για τή γλωσσική του θεωρία», Νεοελληνική παιδεία και 

κοινωνία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου άφιεροιμένου στη μνήμη τον Κ. Θ. Δημαρά, 

έπιμ. Δ. Γ. Άποστολόπουλος, 'Αθήνα 1995, σ. 238. 

13. Νίκος Νικολάου, « Ή 'ιπποκρατική φιλολογία και ό Κοραής», Διήμερο 

Κοραή, 'Αθήνα 1984, σ. 86 κέ. 

14. Δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό τής 'Οξφόρδης Museum Oxoniense το 

1792 και το 1797. 

15. Medicus hippocraticus (διατριβή), Montpel l ier 1785, σ. 5 (φωτομηχανική 

ανατύπωση, Χίος 1991, έπιμ. Σ τ . Φασουλάκη), πβ. Δ. Οερειανός, 'Αδαμάντιος Κο

ραής, Τεργέστη 1890, τ . 3, σ. κγ ' . — Chr. G. Selle, Introduction à l'étude de la 

nature et de la médecine, μτφρ. Ά δ . Κοραή, Montpel l ier 1795, σ. ix, ύποσ. 4, 

πβ. Θερειανός, δ.π., σ. λδ' . — W. Black, Esquisse d'une histoire de la médecin 

et de la chirurgie, μτφρ. Ά δ . Κοραή, Παρίσι 1798, σ. x. 
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τόν Πρωτοψάλτη Σμύρνης, ανακοινώνοντας του την προσεχή μετοίκηση 

του στη γαλλική πρωτεύουσα— με αναγκάζει, να υ π ά γ ω εις Παρισίους, 

δπου έχω να διατρίψω ολίγους μήνας, δια να ερευνήσω π ρ ά γ μ α τ α αναγ

καία εις την Βασιλικήν Βιβλιοθήκην» 1 6 (τα «αναγκαία πράγματα» ήταν τα 

χειρόγραφα της ' Ιπποκρατικής Συλλογής). *Η χρήση του ρήματος μέσα 

σ' ενα πλαίσιο ενδεικτικών συμφραζομένων (αντικείμενο, χώρος και 

διάρκεια της έρευνας) φανέρωνε την επιλογή στην οποία είχε ήδη κατα

λήξει προκειμένου να ονοματίσει στή γλώσσα του τή διαδικασία και να 

υπονοήσει τις συνθήκες κ ά τ ω άπό τις όποιες συντελείται το ερευνητικό 

γεγονός από τον επιστήμονα, όταν δηλαδή έγκύπτει γ ια να εξιχνιάσει τα 

προβλήματα της έπιστήμ,ης του. Πραγματικά, οι δροι ερεννα-ερεννώ σ' 

αυτή την ειδικότερη σημασία απαντούν στα κείμενα του αρκετά νωρίτερα. 

Στό πρώτο κιόλας γνωστό γράμμα της αλληλογραφίας του, σταλμένο τό 

1774 προς τους εμπορικούς του συνεταίρους, πρώιμο δείγμα της υψηλής 

μόρφωσης τού νεαρού εμπόρου, συναντάμε μια μαρτυρία πού τόν εμφα

νίζει ενήμερο των πορισμάτων της σύγχρονης του ιστορικής έρευνας ανα

φορικά με τό μυθοποιημένο μέχρι τότε πρόσωπο τού Καίσαρα Αυγού

στου: «εως τέλος πάντων έξεσκεπάσθη ή αλήθεια με τήν ερευναν τών ση

μερινών σοφών». 1 7 Ή αντίληψη τού Κοραή για τήν επιστημονική δραστη

ριότητα πού αποκαλούσε ερεννα είναι φανερό ότι είχε ενσωματώσει άπό 

τήν πρα)τη στιγμή, στην προπαρασκευαστική κιόλας περίοδο της ζωής 

του, τα δύο βασικά δεδομένα πού τήν προσδιορίζουν: τόν χειρισμό και 

τή διεκπεραίωση της άπό εκείνους πού είναι εφοδιασμένοι με τίτλους και 

εχέγγυα έγκυρης επιστημοσύνης, τους σοφούς, και τόν σκοπό για τόν 

οποΤ,ο γίνεται, τήν ανεύρεση της αλήθειας. Σ τ α 1785, λίγα χρόνια πριν 

ανακοινώσει στον Πρωτοψάλτη Σμύρνης τόν προγραμματισμό τών δι

κών του ερευνών στή Βασιλική Βιβλιοθήκη τού Παρισιού πάνω στα χει

ρόγραφα της Ι π π ο κ ρ α τ ι κ ή ς Συλλογής, τόν πληροφορούσε γ ια μια ανά

λογη ενέργεια πού είχε προηγηθεί με τήν ευθύνη της Γαλλικής 'Ακαδη

μίας και αφορούσε τήν έρευνα και μελέτη τού συνόλου τών χειρογράφων 

πού βρίσκονταν στην 'ίδια βιβλιοθήκη. Στους σοφούς καί πάλι είχε ανα

τεθεί ή αποστολή αυτή με σκοπό τήν ανακάλυψη και δημοσιοποίηση νέων 

τυχόν ειδήσεων αποθησαυρισμένων στα ανέκδοτα κείμενα, κάτι πού κατά 

τόν Κοραή θα οδηγούσε στή διευκρίνηση τού βαθμού προόδου τών άνθρώ-

16. Έ π ι σ τ . 3.5.1788, 'Αλληλογραφία, τ. Α', σ. 99. 

17. Έ π ι σ τ . 23.9.1774, 'Αλληλογραφία, ο.π., σ. 13. Στο ί,'διο γράμμα άπαντα 

καί ή έκφραση «να έρευνα τα πράγματα κατά βάθος», σ. 12. 



Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, Η Ε Ρ Ε Υ Ν Ά Σ Τ Ο Ν Α Δ Α Μ Α Ν Τ Ι Ο Κ Ο Ρ Α Η 143 

πίνων επιτεύξεων. 1 8 Σοφοί, νέα γνώση, εξακρίβωση της αλήθειας: δ σπου

δαστής της ιατρικής γνώριζε καλά το περιεχόμενο της έννοιας έρευνα 

είτε επρόκειτο για τις επιστήμες τής ούσης και τής ζωής στις όποιες 

τότε ειδικευόταν, εΐτε γ ι ' αυτές πού υπηρετούσαν την ιστορία και τή φι

λολογία και πού φαινόταν άπο νωρίς να προσελκύουν περισσότερο τα εν

διαφέροντα του. "Αλλωστε ή διασύνδεση, όπως θα τήν επιχειρούσε αρ

γότερα, ανάμεσα στα οικεία του γνωστικά πεδία, είχε ακριβώς κοινό 

σημείο αναφοράς τήν ερευνητική διαδικασία: τήν αναλογία τών φαινομέ

νων, τών μεθόδων και τών στοχεύσεων. "Αν π.χ. στην ιατρική ή έρευνα 

αποσκοπούσε στή διάγνωση τών ασθενειών και τών αίτιων τους και συ

νακόλουθα στην ανεύρεση τού τρόπου θεραπείας τους, αντίστοιχα στην 

κριτική και στή γλωσσική επιστήμη απέβλεπε στον εντοπισμό τών π α 

θών άπο τα όποια νοσοΰσζ ή παράδοση τών αρχαίων κειμένων και τής 

φθοράς πού είχε υποστεί ή ελληνική γλώσσα όσο καί τών αιτίων πού εί

χαν προκαλέσει τις διαταραχές αυτές, προκειμένου να γίνει δυνατή ή απο

κατάσταση τους . 1 9 

"Εχοντας άπο το 1783 αύτοπροσδιοριστεΐ με μεγάλη αυτοπεποίθηση 

ώς σ,ν^ρωπος «τού όποιου ο μόνος έρως, ή μόνη φροντίς, ή μόνη μέριμνα, 

είναι εκείνη τών επιστημών», 2 0 δέν μπορεί παρά να είχε διδαχθεί π ώ ς γεν

νήθηκε και π ώ ς εξελίχθηκε ή επιστημονική σκέψη (αρκετά χρόνια αργό

τερα θα μετέφραζε γ ια βιοπορισμό ενα εγχειρίδιο ιστορίας τής 'ιατρικής 2 1 

και μέ τήν έ'κδοση τού ' Ι π π ο κ ρ ά τ η στα 1800 θα αναγόταν στις ιστορικές 

απαρχές αυτής τής επιστήμης), δηλαδή μέσα άπο ποιες δράσεις, νοητικές 

καί υλικοτεχνικές, κινητοποιούνται οι μηχανισμοί π α ρ α γ ω γ ή ς νέας γ ν ώ 

σης και σημειώνονται τα βήματα τής επιστημονικής προόδου. 'Εξάλλου 

οι αναφορές του στις επιστήμες συνοδεύονται συχνά μέ νύξεις ή επιση

μάνσεις γ ια τήν εξελικτική τους πορεία καί τή συμβολή τής έ'ρευνας στις 

διαδοχικές μεταβολές τών κατακτημένων γνώσεων. " Η δ η στα δύο παρα-

18. Έ π ι σ τ . 23.3.1785, 'Αλληλογραφία, δ.π., σ. 56. 
19. Βλ. - .χ . έπιστ. 23.2.1803, 'Αλληλογραφία, τ. Β', σ. 70, έπιστ. 9.10.1804, 

ο.π., σ. 193, έπιστ. 26.10.1808, δ.π., σ. 482, έπιστ. 15.12.1811, τ. Γ', σ. 163, Πλου
τάρχου Βίοι, τ. Δ' (1812) [ = Προλεγόμενα στονς αρχαίους 'Έλληνες συγγραφείς, 
τ. Α' Μ Ι Ε Τ , Ά θ . 1986, σ. 488-89], Στράβο»·ος Γεωγραφικών, τ. Α' (1815) [ = 
Προλεγόμενα, δ.π., τ. Β', Ά θ . 1988, σ. 296-97], πβ. Ά ρ ι σ τ . Κ. Σταυρόπουλος, « Ό 
'Αδαμάντιος Κοραής καί ή ιατρική παιδεία τών Ελλήνων», Πρακτικά Σννεορίον 
«Κοραής και Χίος», 'Αθήνα 1985, τ. Β', σ. 165-66 (τοΰ τόμου Β' κυκλοφόρησαν 
μόνον ανάτυπα). 

20. Έ π ι σ τ . προς Δ. Λώτο, 11.8.1783, 'Αλληλογραφία, τ. Α', σ. 41 . 
21 . Βλ. σημ. 15. 
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δείγματα άπο το χώρο της ιστοριογραφίας πού εντοπίσαμε στην αλληλο

γραφία του των πρώιμων χρόνων, αποτυπωνόταν καθαρά ή σχέση αιτιό

τητας ανάμεσα στην έννοια της έρευνας και στην έννοια της επιστημονι

κής προόδου: οι νεώτερες έρευνες τών σοφών πάνω σε ορισμένα ζητού

μενα της αρχαίας ιστοριογραφικής θεματολογίας ήταν αυτές πού, κατά 

τον Κοραή, προχώρησαν ή αναμενόταν οτι θα προχωρήσουν τις γνώσεις 

πιο πέρα α π ' δπου βρίσκονταν μέχρι τότε αναθεωρώντας τις παλαιότερες 

εκτιμήσεις τών πραγμάτων. Οι ιδέες αυτές εκτίθενται με μεγαλύτερη 

σαφήνεια στα μεταγενέστερα κείμενα του. 

Εϊτε μιλώντας γ ια συγκεκριμένα προβλήματα τών γνωστικών αντι

κειμένων πού καλλιεργούσε, ε'ίτε διατυπο^νοντας ευκαιριακά θεωρητικό

τερες παρατηρήσεις για την εξέλιξη και τελειοποίηση τών επιστημών ό 

Κοραής παρουσιάζεται με σταθερό και συγγ.ροτ-ημενο σχήμα σκέψης. Οί 

επιστήμες εξελίσσονται χάρις στα ευρήματα τών ερευνών. « Τ α ευρήμα

τα ταύτα αύξάνουσι τάς έπιστήμας, και τάς κάμνουσι να προχωρώσιν 

εμπρός»/^ Ι ο πρώτο εύρημα «γίνεται βαομ,ος και χε ιραγωγια» για το 

δεύτερο, αυτό για το τρίτο κ.ο.κ. σέ μια αδιάκοπη αλληλουχία. 2 3 Ή κρίση 

τοΰ Κοραή για όσους εκδότες Έ?νλήνων συγγραφέων δημοσίευαν τα αρ

χ α ί α κείμενα χωρίς κριτική, δηλ. ερευνητική, επεξεργασία είχε γενικό

τερη ισχύ στο χώρο τής επιστημονικής έ'ρευνας: «'Εκείνοι μόνοι οί έκδό-

ται πρέπει να κρίνωνται αυστηρά όσοι ανάξιοι αυτοί να κινήσωσι την κρι-

τικήν ερευναν τής εκδόσεως βήμα μόνον εν ά π ' δπου την εύρηκαν παρέ

κει, ουδέ να ώφεληθώσιν άπο τών προγενεστέρων τους κόπους εΐναι κα

λοί». 2 4 'Ανήκαν στην κατηγορία τών λογίων πού, όπως τους περιέγραφε 

αργότερα, αρκούνταν να αντιγράφουν και να αναπαράγουν απλώς τους 

καρπούς τής έ'ρευνας τών προγενεστέρων καλλιεργώντας και συντηρών

τας ένα τρόπο γραφής πού «γεμίζει τον κόσμον άπο βιβλία και φορολογεί 

άναισχύντως τους αγοράζοντας αυτά άλλα τόσον ολίγον συντελεί εις τήν 

πρόοδον τών ανθρωπίνων γνώσεων δσον καί τήν εμποδίζει» . 2 5 Ή πρόοδος 

τών ανθρωπίνων γνώσεων, ανεξάρτητα άπο ποσοτικά μεγέθη, αποτελούσε 

ακριβώς γ ια τον Κοραή το κίνητρο καί τή δικαίωση κάθε ερευνητικής προ

σπάθειας. «Κατά τήν κοινήν ύπόληψιν καί κρίσιν τών φωτισμένων εθνών 

τής Ευρώπης» — θ α υπογραμμίσει κάποτε επικαλούμενος ένα οικείο του 

22. Πλουτάρχου Βίοι, τ . Ε ' (1813) [ = Προλεγόμενα, δ.π., τ . Α', σ. 530]. 

23. Πλουτάρχου Βίοι, τ . Α ' (1809) [ = Προλεγόμενα, δ.π., τ. Α', σ. 358]. 

24. Ισοκράτους Λόγοι, τ . Α' (1807) [ = Προλεγόμενα, δ.π., τ . Α' , σ. 292]. 

25. Έρμης δ Λόγιος 1820, σ. 309, πβ. έπιστ. 19.4.1820, Αλληλογραφία, τ . 

Δ', σ. 233. 
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π α ρ ά δ ε ι γ μ α — έστω και λίγες ορθές κριτικές διορθώσεις «άρκοΰν να δι-

καιώσωσι νέαν έκδοσιν συγγραφέως και αν ήθελεν εισθαι πεντηκοστή». 2 6 

Τήν ιδεολογία της εξέλιξης και της προόδου, κυρίαρχη στον ευρωπαϊκό 

Διαφωτισμό, τήν υπερασπίστηκε ό Κοραής έ'μπρακτα σ' ολόκληρο το έρ

γο του συμπυκνώνοντας την σέ μια επιγραμματική φράση των προλεγο

μένων στον 'Ισοκράτη (1807): « 'Εκείνος πρέπει να έντρέπεται δστις δεν 

προσθέτει εις δσα έ'μαθεν, δια να τα παραδο>ση αυξημένα εις τους μεταγε

νεστέρους». 2 7 

Σ έ ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα μέ τις ανάγκες της διαπραγμά

τευσης, δοκίμαζε να εμβαθύνει γ ια χάρη των αναγνωστών του στην έν

νοια της ιστορικότητας τών επιστημονικών κατακτήσεων μέ παρατηρή

σεις πού μαρτυρούσαν τή θεωρητική του υπο8ομ-ϊ). «ΑΙ διάφοροι τών π ρ α γ 

μάτων έπιστήμαι καί γνώσεις δεν έγεννήθησαν σύγχρονοι μέ τους αν

θρώπους [...] Τήν αυτήν καί εις ολας τάς λοιπάς γνώσεις καί έπιστήμας 

βαθμικήν καί βραδεΐαν άπο το ατελές εις το τέλειον προχώρησιν ήκολού-

θησαν δλα χωρίς έξαίρεσιν τα έθνη». 2 8 'Ακόμη περισσότερο: ό δρόμος 

προς τήν τελειοποίηση τών επιστημών περνούσε μέσα από τήν εξέλιξη τών 

ανθρώπινων κοινωνιών. Σ τ α προλεγόμενα της έκδοσης τού Ξενοκράτη 

(1814), οπού μέ αφορμή το κείμενο τού Περί της άπο τών ένυδρων τρο

φής τον απασχολεί μεταξύ άλλων το θέμα της έρευνας γ ια τή φύση της 

τροφής σέ αντιστοιχία μέ τα εξελικτικά στάδια της φυσικής ιστορίας, 

συνδέει τήν πρόοδο της έρευνας μέ το επίπεδο ανάπτυξης τών κοινωνιών. 

"Ετσι άπο τήν «Φυσικήν ίστορίαν εις τα σπάργανα», όπως διαμορφώθηκε 

άπο «τας πρώτας ταύτας έρευνας άτελεστάτας ακόμη» κατά τήν περίοδο 

πού τέθηκαν «τα π ρ ώ τ α θεμέλια της πολιτικής κοινωνίας», στα νεώτερα 

χρόνια αναδύθηκε «ή αληθινή Φυσική ιστορία», δταν πλέον ή γνωστική 

υλη είχε αυξηθεί «άπο πολυχρονίους παρατηρήσεις», οι κοινωνίες είχαν 

ισχυροποιηθεί πολιτικά, οικονομικά καί πολιτισμικά καί είχαν εμφανιστεί 

ως «έρευνηταί της φύσεως» οξύνοα πνεύματα, γεννήματα της τελειοποίη

σης τοϋ πολιτισμού, πού έχοντας εξασφαλίσει υλικά μέσα καί χρόνο «α

φιέρωσαν τους κόπους των όλους εις τήν φιλοσοφίαν», ή, αλλιώς, δλες 

τις έρευνες τους στή διατύπωση της «επιστημονικής θεωρίας της φύ

σεως». 2 9 

26. Πλουτάρχου Βίοι, τ. Ε ' (1813) [ = Προλεγόμενα, δ.π., τ. Α', σ. 543]. 
27. Ισοκράτους Λόγοι, τ . Α ' (1807) [ = Προλεγόμενα, δ.π., τ. Α' , σ. 282]. 
28. Πλουτάρχου Βίοι, τ. Β' (1810) [ = Προλεγόμενα, δ.π., τ. Α', σ. 403]. 
29. Προλεγόμενα, δ.π., τ. Β', σ. 213-14. Ό Κοραής μνημονεύει έδώ «το παρά

δειγμα τοϋ περίφημου της φυσικής ιστορίας συγγραφέως Βυφφώνος, δια να μην όνο-
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Λίγο νωρίτερα, το 1812, στους Αυτοσχέδιους Στοχασμούς του τέ

ταρτου τόμου του Πλουτάρχου γινόταν λόγος για την ανάγκη αποθησαύ

ρισης και έρευνας της γλωσσικής ύλης της κοινής στο πλαίσιο τής σχε

δίασης ενός νεοελληνικού λεξικού 3 0 καί ό Κοραής κατέφευγε επίσης σε ιστο

ρικές αναγωγές. « 'Εάν έξετάσωμεν την ίστορίαν θέλομεν εύρεΐν, δτι άπο 

την ερευναν των λέξεων άρχισεν ή παιδεία καί των σημερινών φωτισμέ

νων εθνών». Π.χ. «οι έρευνηταί τής γλώσσης» στη Γαλλία έκαναν την 

εμφάνιση τους ήδη άπο τον 16ο αιώνα καί άπο τον 17ο αιώνα έδωσαν 

α π τ ά δείγματα λεξικογραφικών καί ετυμολογικών ερευνών συμβάλλοντας 

έτσι ώστε να συντελεστεί «ή κατά μικρόν πρόοδος τής τελειώσεως του 

ανθρωπίνου πνεύμ,ατος». 3 1 Γι ' αυτό ό Κοραής για οποίον θα επιχειρούσε 

«το έπαινετον έργον τής έρεύνης καί διορθώσεως τής σημερινής γλώσσης» 

ζητούσε να διαθέτει απαραίτητο επιστημονικό εφόδιο τη γνώση τής ιστο

ρίας «τής κατά μικρόν μορφώσεως καί τελειώσεως)) τών γλωσσών, καί 

οχι μονό της ελληνικής. 

Ό ιστορικός, λοιπόν, χρόνος λειτουργούσε ως προωθητικός παράγον

τας τής εξελικτικής διαδικασίας κάθε επιστήμης καί γνώσης, άλλα π α 

ράλληλα καί ως ερμηνευτικό εργαλείο γ ια τον παρατηρητή αυτής τής 

διαδικασίας' οι φάσεις καί τα μεγέθη τών παλαιότερων κατορθωμάτων 

του ανθρωπίνου πνεύματος έπρεπε να αξιολογούνται οχι με κριτήρια 

ύπερχρονικά, άλλα με βάση την περίοδο τού χρόνου πού συνέβαινε να 

πραγματοποιηθούν, τις συνθήκες τού βίου καί τα τότε δεδομένα τής έρευ

νας. Το παράδειγμα τής έ'κδοσης τών Γεωγραφικών τού Στράβωνα άπο 

τον Ξύ/^ανδρο στή Βασιλεία το 1571, δπως το κατέγραφε ό Κοραής στη 

δική του έκδοση το 1815 ανάμεσα στή σειρά τών εκδοτικών σταθμών 

τού κειμένου, φώτιζε καλά το σκεπτικό του γ ι ' αυτά τα ζητήματα. « Έ -

καμεν [ό Ξύλανδρος] δ,τι τον έσυγχώρουν να κάμη ή ελλειψις τών αντι

γράφων [δηλ. τών χειρογράφων πού διέσο^ζαν το κείμενο τού συγγραφέα], 

μάσω ζώντας άλλους πολλούς)) ερευνητές της φύσεως πού, δπως γράφει, ακολούθη
σαν τα 'ίχνη του 'Αριστοτέλη. 

30. Πλουτάρχου Βίοι, τ. Δ' (1812) [ = Προλεγόμενα, ο.π., τ. Α', σ. 496 κέ.] 
Ή υπόθεση του Αεξικοΰ εΐχε ήδη ξεκινήσει, άπο τον πρώτο τόμο του Πλουτάρχου 
(1809), δ.π., σ. 327 κέ. 

31 . Πλουτάργου Βίοι, τ. Δ' (1812) [ = Προλεγόμενα, δ.π., τ . Α' , σ. 497] . 
(('Αρχή παιδεύσεως ή τών ονομάτων επίσκεψις.» Ό Κοραής επικαλείται στην ιστο
ρική του ανάλυση τη ρήση τού 'Αντισθένη, δπως τη διέσωσε ό 'Επίκτητος, για να 
υποστηρίξει δτι «ή παιδεία τών ανθρώπων πρέπει ν' άρχίζη ά π ' αυτήν τών λέξεων 
την ερευναν», δ.π., σ. 495. 

32. Πλουτάρχου Βίοι, τ. Γ' (181 1) [ = Προλεγόμενα, δ.π., τ. Α', σ. 464]. 
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ή αξιέπαινος του πενία και εκείνη του χρόνου ή εποχή δτε δεν ήτο ακόμη 

φθασμένη ή κριτική επιστήμη εις τήν οποίαν έ'πειτα την έφεραν πολυ

χρόνιοι πολλών ανδρών κόποι τελείωσιν». 3 3 Ά π α ξ ι ω τ ι κ ή στάση απέναντι 

στα επιτεύγματα του παρελθόντος (στην εισαγωγή του Στράβωνα, οπού 

παρακο?χιυθοΰσε τήν εξέλιξη της παλαιάς γεωγραφίας, το σχετικό σχό

λιο του αφορούσε το γεωγραφικό σύστημα του Ερατοσθένη) φανέρωνε, 

πέρα άπό τήν τολμηρότητα της, έλλειψη ιστορικής οπτικής χαρακτηρί

ζοντας ακριβώς το είδος εκείνο του άνθρωπου «όστις δέν έσυλλογίσθη 

ποτέ π ώ ς αρχίζουν και π ώ ς τελειούνται τών ανθρώπων αϊ γνώσεις, ούδ' 

υποπτεύεται, δτι και τήν σημερινήν γεωγραφίαν οί μεταγενέστεροι μας 

τελειοτέραν άσυγκρίτως μέλλουν να τήν καταστήσωσιν». 3 4 "Αλλωστε δέν 

ήταν λίγες οί περιπτώσεις πού ή «ακριβεστέρα έρευνα» τών νεωτέρων 

θα ερχόταν Οχι μόνο να αναιρέσει άλλα και να επιβεβαιώσει τά πορίσματα 

τών προγενεστέρων, όπως π.χ. συνέβαινε με ορισμένες περιγραφές καί 

παρατηρήσεις του Η ρ ό δ ο τ ο υ καί του Στράβωνα, στην έ'κδοση του όποιου 

είχε ό Κοραής τήν ευκαιρία να προβεί σε ανάλογες επισημάνσεις. 3 5 'Αντί

θετα, σύμφωνα με τήν άποψη πού εξέθετε σε άλλη περίσταση, 3 6 οί φυσικοί 

της κλασικής αρχαιότητας είχαν περιοριστεί σε «νηπιώδεις έρευνας» γ ια 

τά φυσικά καί κοσμικά φαινόμενα — π ρ ά γ μ α πού έκανε τον Σ ω κ ρ ά τ η να 

δείχνει περιφρόνηση γ ια τήν τότε κατάσταση τών φυσικών επιστημών 

καί να στρέψει τά ενδιαφέροντα τών μαθητών του στή σπουδή της πολι

τικής ε π ι σ τ ή μ η ς — σε αντιδιαστολή με τή φυσική της εποχής του ή όποια 

στηριζόταν π ι α «εις παρατηρήσεις ακριβείς καί πολύτροπα πειράματα». 

Πέρα δμως άπό τις θεωρητικές αντιλήψεις γ ια τή συμβολή της έρευ

νας, διαχρονικά, στην πρόοδο καί τελειοποίηση τών γνώσεων, ό Κοραής 

είχε διαμορφωμένη γνώμη καί γ ια τήν πρακτική οψη καί λειτουργία της, 

καθώς ό ϊδιος τήν ασκούσε καθημερινά στο σπουδαστήριο του περιστοι

χισμένος άπό τά βοηθήματα πού είχε στή βιβλιοθήκη του ή πού δανει

ζόταν άπό τις βιβλιοθήκες του Παρισιού. Π ώ ς είχε βιώσει τήν εικόνα καί 

τ ις απαιτήσεις της, τί είδους προδιαγραφές τήν καθιστούσαν άποτελε-

33. Προλεγόμενα, ο.π., τ . Β', σ. 300. 
34. "Ο.π. , σ. 273. Σέ υποσημείωση ό Κοραής παραπέμπει στην Histoire na

turelle τοΰ Buffon, όπου ό «ιστοριογράφος της φύσεως» επισημαίνει δτι καί στή 
σύγχρονη εποχή, παρά τις γνώσεις πού κατακτήθηκαν χάρις στις μαθηματικές επι
στήμες καί τις ανακαλύψεις τών θαλασσοπόρων, απέμειναν πολλά ακόμη να ανακα
λυφθούν. 

35. "Ο.π. , σ. 290 κέ. 
36. :'Αριστοτέλους, Πολιτικών (1821) [ = Προλεγόμενα, ο.π., τ. Β', σ. 661-62]. 
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σματική, ποιοι ήταν ικανοί να την χειριστούν, με ποια βοηθητικά μέσα 

και ποιες τεχνικές, ποια ήταν ή σχέση του υποκειμένου, δηλ. του ερευνη

τή με το αντικείμενο του και ποιο το αντίτιμο της αφοσίωσης του σ' αυτό ; 

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα θα προκύψουν και πάλι άπο ευκαιριακές 

αναφορές του Κοραή, σκόρπιες νύξεις και ύποδηλωτικά συμφραζόμενα 

και λιγότερο άπο τη θεώρηση του τρόπου με τον όποιο ό 'ίδιος διαχειρι

ζόταν το υλικό των ερευνών του. 

Ή φύση τής επιστημονικής έ'ρευνας, ως δραστηριότητας σύνθετης 

και παραγωγικής, καθόριζε άπο μόνη της τα χαρακτηριστικά και τίς προ

διαγραφές της. Ό Κοραής υπενθύμιζε με έμφαση (πού ενίοτε ένδυναμω-

νόταν άπο ξεσπάσματα δυσφορίας γ ια την άγνοια πού επικρατούσε σχε

τικά σε διάφορους κύκλους ανθρώπων, οικείων και μ,ή)37 αυτές τίς συμφυείς 

μέ τήν έννοια τής έρευνας ιδιότητες. Μιλούσε για μια διαδικασία χρονο

βόρα και κοπιώδη, πού απαιτούσε προσεκτική, ακριβή και λεπτομερή 

εξέταση τών δεδομένων κάθε ζητήματος. Μέ οδηγό συνήθως τήν προσω

πική του εμπειρία άφηνε να εντυπωθεί βαθιά στον συνομιλητή ή τον ανα

γνώστη του πόσο σοβαρό καί δύσκολο εγχείρημα ήταν ή ενασχόληση μέ 

έργα επιστημονικών απαιτήσεων, όπως ή έκδοση τών αρχαίων συγγρα

φέων ή το γλωσσικό αντικείμενο, καί δτι ή ευτυχής διεκπεραίωση τους 

εξαρτιόταν άπο παράγοντες ποσοτικούς δσο καί ποιοτικούς: τή διαθεσι

μότητα τού χρόνου, τον βαθμό τοΰ πνευματικού καί, οχι σπάνια, τοΰ χει

ρωνακτικού μόχθου, άλλα καί τον τρόπο τής ερευνητικής προσέγγισης. 

" Ε σ τ ω καί αποσπασματικά τα παρακάτω παραθέματα, επιλεγμένα άπο 

μια σειρά μέ ανάλογο περιεχόμενο, εκφράζουν παραστατικά τίς αντιλή

ψεις τοΰ Κοραή γ ια τους δρους πού έδιναν υπόσταση στην έννοια τής 

έρευνας. 

«Il falloit u n p h i l o s o p h e q u i jo ignî t [...] la pa t i ence de faire des 

recherches t r é s -mul t ip l i ées , t r é s -pén ib l e s et u n sagaci té e x t r a o r d i n a 

ire»3 8 — «δια την μακράν έρευναν καί σκέψιν ήτις είναι αναγκαία εις τα 

τοιαύτα» 3 9 (ίσως περίπτωση ταυτολογίας: ό Κοραής μεταχειριζόταν συχνά 

37. Βλ. π.χ. τίς σημ. 41 καί 44. Οι διαμαρτυρίες του Κοραή είχαν να κάνουν 
μέ τίς πιέσεις πού τοΰ ασκούσαν οι χορηγοί τής 'Ελληνικής Βιβλιοθήκης, οι Ζωσιμά
δες, να επιταχύνει το έργο του, βλ. επιστολές προς Άλέξ . Βασιλείου, 9.10.1804 καί 
15.7.1807, 'Αλληλογραφία, τ . Β', σ. 196-97, καί 402. 

38. 'Ιπποκράτους περί αέρων, υδάτων, τόπων (1800) [ = Προλεγόμενα, δ.π., 
τ . Δ', 'Αθήνα 1995, σ. 522]. Ή σκιαγράφηση ανταποκρινόταν στην προσωπικότητα 
τοΰ ' Ιπποκράτη. 

39. Έ π ι σ τ . προς Άλέξ . Βασιλείου, 5.8.1808, Αλληλογραφία, δ.π., σ. 464: 
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το ούσ. σκέψις με τήν αρχαία σημασία του: έρευνα) 4 0 — «στοχάζονται το 

έργον μου ώς έργον αρτοποιού και προσμένουν με άνυπομονησίαν τήν άλλε-

πάλληλον και γρήγορον έκδοσιν των τόμων ώς ψωμία άπο τον φοΰρνον[...] 

τα τοιαύτα [...] πρέπει να γίνωνται με σκέψιν καί οχι κατά τάς Έ ν ε τ ι κ ά ς 

εκδόσεις» 4 1 — « μ ή τ ' έσυλλογίσθησαν πόσος καιρός καί πόση προσοχή 

χρειάζεται εις τα τ ο ι α ύ τ α » 4 2 — «όσοι μετά προσοχής δεν ερεύνησαν τήν 

φύσιν της γ λ ώ σ σ η ς » 4 3 — «δεν έχουν ούδεμίαν ίδέαν, πόσας έρευνας, πόσον 

κόπον χρειάζεται εν προοίμιον ούτιδανον» 4 4 (περίπτωση επίσης ταυτολο

γίας : ο κόπος ή οι κόποι ισοδυναμούν με τους κόπους της έρευνας δπως 

βεβαιώνεται άπο τή χρησιμοποίηση άλλου ολόκληρης της συνεκφοράς: 

«τους κόπους της έρεύνης») 4 5 — «εκ της των τοιούτων άπασών [των λέ

ξεων] ακριβούς έρεύνης τε καί συλλογής» 4 6 — «γέννημα [...] πολλής καί 

λεπτομερούς έρεύνης» 4 7 — «αϊ δεύτεραι φροντίδες σοφώτεραι». 4 8 

"Αν ό κανόνας για τήν έρευνα ενσωμάτωνε δλες τις παραπάνω προ

διαγραφές, ό Κοραής γνώριζε καί άπο δική του πείρα δτι κάποτε ο κα

νόνας αυτός μπορούσε να ανατραπεί άπο τήν παρέμβαση του απρόβλε

πτου καί του τυχαίου. Τ α ευρήματα δηλαδή καί οι ανακαλύψεις δεν ήταν 

πάντοτε προϊόντα πολυχρόνιων καί επίπονων ερευνών άλλα επίσης καί 

συγκυριακών γεγονότων καί τυχαίων εμπνεύσεων. Για τήν κριτική μά

λιστα επιστήμη πίστευε δτι λειτουργούσε κατά μεγάλο ποσοστό στή βά-

«Πολλάκις, φίλε, μία μόνη σημείωσις με κρατεί δύο ταχεινάς ολόκληρους δια τήν 

μακράν» κλπ. 

40. Βλ. π.χ. τα έδώ σχετικά παραθέματα Οσα περιέχουν τή λέξη. 

4 1 . Έ π ι σ τ . προς Άλέξ . Βασιλείου, 24.12.1806, 'Αλληλογραφία, τ . Β', σ. 3 6 1 -

62. Ό υπαινιγμός για τις εκδόσεις της Βενετίας αφορούσε τήν εκδοτική προσπάθεια 

του Σ π . Βλαντή, βλ. τή συνέχεια της επιστολής καί τίς σ. 426, 456. 

42. Ό λόγος για δσους αγνοούσαν τί σήμαινε ή έκδοση ενός αρχαίου συγγραφέα, 

έπιστ. προς 'Αλέξ. Βασιλείου, 9.10.1804, Αλληλογραφία, δ.π., σ. 196-97. 

43. 'Ηλιοδώρου Αίθιοπικών (1804) [ = Προλεγόμενα, ο.π., τ . Α', σ. 36]. 

44. Έ π ι σ τ . προς Άλέξ . Βασιλείου, 9.12.1810, 'Αλληλογραφία, τ. Γ', σ. 80. 

Βλ. τα έδώ σχετικά παραθέματα. 

45. Όμήρον Ίλιάδος Ραψωδία Α (1811) [ = Προ/.εγόμενα, δ.π., τ. Β', σ. 

123]. 

46. 'Ισοκράτους Λόγοι (1807), τ . Β', σ. 339. 

47. Ό Κοραής αναφέρεται στο υπόμνημα για τήν ελληνική εκκλησιαστική μου

σική πού περιέχεται στο μνημειώδες έργο Description de VEgypte, βλ. σημ. 66. 

48. Α π ό φ θ ε γ μ α οικείο στον Κοραή. Με τον τίτλο «Δεύτεραι φροντίδες» ό 

Κοραής επανέρχεται με φιλολογικές σημειώσεις στο κείμενο όλων των Βίων του 

Πλουτάρχου, βλ. τ. Ç (1814) [ = Προλεγόμενα, δ.π., σ. 474-490]. Ή επανάληψη 

στην έ'ρευνα οδηγεί σέ ευτυχέστερα αποτελέσματα. 
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ση της τυχαιότητας: «Της κριτικής το έργον είναι πολλάκις, ή μάλλον 

πλεονάκις τύχης δώρημα παρά λογισμού γέννημα». 4 9 Αύτο βέβαια είχε 

να κάνει και με το είδος και την ποιότητα του κινητήριου μοχλού του 

ερευνητικού μηχανισμού, του ϊδιου του ερευνητή. Ή γρηγορότερη και 

αποτελεσματικότερη έκβαση τής προσπάθειας του τελευταίου συνδεόταν 

ενίοτε με την ευφυΐα και την αγχινοια με την οποία ήταν προικισμένος. 0" 

"Οσους μετείχαν στο γίγνεσθαι τής έ'ρευνας ό Κοραής τους διαβάθμι

ζε δ/ι μόνο ανάλογα με την κλίμακα τών διανοητικών ικανοτήτων τους 

άλλα και ανάλογα με τα ουσιαστικά τους προσόντα, τήν επιστημονική 

τους κατάρτιση και επάρκεια. Ώ ς προς τους τελευταίους ή διάκριση βα

σιζόταν στο κατά πόσο είχαν ή οχ ι το «κλειδίον» τής έρευνας, κατά πόσο 

δηλαδή διέθεταν τα κατάλληλα γι ' αυτήν εργαλεία και γνώριζαν τον τρό

πο χειρισμού τους ώστε να μπορούν να ανοίγουν τις πόρτες τών προβλη

μάτων πού επρόκειτο να αντιμετωπίσουν κατά τή διάρκεια τής έρευνας. 

"Οσους δεν ήταν εφοδιασμένοι με τέτοιον οπλισμό ό Κοραής τους έκρινε 

ακατάλληλους να χειριστούν το καθ' αύτο ερευνητικό έργο, άλλα πάντως 

χρήσιμους να το υποστηρίξουν αν περιορίζονταν αποκλειστικά στον ρόλο 

αυτών πού θα τους ονομάζαμε σήμερα τεχνικούς τής έρευνας ή τεκμηριο-

λόγους ( d o c u m e n t a l i s t e s ) . Τέτοια π.χ. ήταν ή περίπτωση του "Ελληνα 

λογίου Γεώργιου Κρομμύδη, ό όποιος εκδίδοντας στή Μόσχα το 1808 και 

στή Βιέννη το 1811 και το 1813 τρεις τόμους τόμους με γλωσσικό υλικό, 

δπου επιχειρούσε και συγκριτικές αναλύσεις, προκάλεσε τήν ενόχληση τοΰ 

Κοραή για τήν τόλμη του να προχωρήσει πιο πέρα άπο τήν απλή καταγρα

φή τού υλικού. «"Ηθελε κάμειν φρονιμότερα ό Κ., αν έπεριωρίζετο εις το 

να συναθροίζη μόνον λέξεις χωρίς να έμβαίνη εις έρευνας τών οποίων δεν έ

χει το κλειδίον. Φαίνεται δτι δέν γνωρίζει κανέν άπο τα αναγκαία εις τοιαύ

τας έρευνας βοηθήματα». 5 1 'Αξίζει να παρατηρηθεί δτι σκιαγραφώντας τή 

49. Έ π ι σ τ . προς Ά λ έ ξ . Βασιλείου, 10.7.1816, Αλληλογραφία, τ. Γ', σ. 481. 
Π β . έπιστ. στον ΐδιο, 4.5.1807, δ.π., τ. Β', σ. 383: «Τοσαΰτα σχεδόν με άνεκάλυψεν 
εως τώρα ή τύχη και οχι ή έρευνα τήν οποίαν μήτε καιρόν εΐχα να κάμω». 

50. Ισοκράτους Λόγοι (1807) [ = Προλεγόμενα, δ.π., τ. Α', σ. 292]. 
51. Έ π ι σ τ . προς Άλέξ . Βασιλείου, 11.2.1817, 'Αλληλογραφία, τ . Δ', σ. 11. 

Π β . έπιστ. στον Ϊδιο, 19.3.1812, δ.π., τ. Γ', σ. 188. Για τή Διατριβή επί τής κατα
στάσεως τής κοινής ημών γλώσσης του Γ. Κρομμύδη, βλ. Φίλ. Ή λ ι ο υ , 'Ελληνική 
Βιβλιογραφία τον 19ου αι., τ. Α', 'Αθήνα 1997, τις χρονολογίες 1808.9., 1811.5., 
1813.8. Έ ν α ς ακόμη τόμος εκδόθηκε στή Μόσχα το 1828. Ό Κοραής εΐδε γενικά 
μέ συμπάθεια τήν προσπάθεια τοΰ Κρομμύδη, βλ. 'Αλληλογραφία, τ. Γ', σ. 90, 188, 
τ. Δ', σ. 10, τον εξόργισε μάλιστα ιδιαίτερα ή αυστηρή κριτική πού δημοσίευσε ό "Αν
θιμος Γαζής στον «Λόγιο Έ ρ μ η » τοΰ 1811, σ. 25-27 και 393-98, βλ. Άλληλογρα-
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μορφή εκείνου πού θα ήταν κατάλληλος να καταγίνει στο έργο της σύν

ταξης του λεξικού της κοινής ζητούσε αυξημένα γνωστικά προσόντα για 

το στάδιο της επεξεργασίας, ενώ γ ια το προκαταρκτικό στάδιο της συ

νάθροισης της ύλης ^εωρο\>σε αρκετή τήν ιδιότητα απλώς της λογιοσύνης. 0 2 

Φυσικά σε ζητήματα πού προϋπέθεταν ((μακράν έ'ρευναν και θεωρίαν» 

απέρριπτε κατηγορηματικά τήν παρέμβαση καλοπροαίρετοι ερασιτε

χνών τών οποίων το επάγγελμα δεν τους είχε επιτρέψει να αποκτήσουν 

τις ειδικές γνώσεις πού απαιτούνταν γ ι ' α υ τ ό , 5 3 ενώ άπο το άλλο μέρος 

ούτε άπο ανθρώπους διακρινόμενους για τήν πολυμάθεια τους περίμενε 

ερευνητικές επιδόσεις σέ οποιοδήποτε άπο τα πολλά γνωστικά πεδία με 

τα όποια ασχολούνταν. ((Πώς θέλεις [...] Γραμματικός, Ρήτο^ρ, Γ ε ω -

μέτρης. Μουσικός, 'Αστρονόμος, Φυσικός, Μεταφυσικός, να τελειοποίη

ση μέ ιδίας του ευρέσεις εν μόνον είδος επιστήμης άπο τ α ύ τ α ς ; » 5 4 Ή λύ

ση βρισκόταν στην εξειδίκευση τού επιστήμονα καί τή συνεχή άφοσίίυσή 

του στο γνωστικό αντικείμενο πού διάλεξε να κατακτήσει : «Αϊ ευρέσεις 

καί τελειοποιήσεις εις έκείνας μόνας τάς κεφάλας γεννώνται, δσαι περιο

ρίζονται εις τήν σκέψιν ενός μόνου πράγματος, καί καταγίνονται νύκτα 

καί ήμέραν εις αυτό». 5 5 

Να επανέλθουμε δμως στο κλειδί της έ'ρευνας. " Ο π ω ς άφησε να εν

νοήσουμε ό Κοραής στην αναφορά του στον Γ. Κρομμύδη, είχε σχέση μέ 

μια σημαντική παράμετρο τού ερευνητικού έργου, τήν ένημέρο^ση καί 

χρήση της βιβλιογραφίας (πηγαί, βοηθήματα, εργα?.εϊα, όργανα, ήταν 

φία, τ. Γ', σ. 121. Για τή σημασία τών «βοηθημάτων» πού αγνοούσε ό Κρομμύδης 
βλ. παρακάτω. 

52. Πλοντάρχον Βίοι, τ . Δ' (1812) [ = Προλεγόμενα, δ.π., τ. Α', σ. 503], π β . 
σημ. 32, καί Πλοντάρχον Βίοι, τ. Α' (1809) [ = Προλεγόμενα, δ.π., σ. 342]. 

53. Χαρακτηριστική ήταν ή περίπτωση τοΰ εμπόρου Πασχάλη Βασιλείου, α
δελφού του 'Αλέξανδρου, πού θέλησε να πάρει ενεργό θέση στο γλωσσικό βρίσκοντας 
αντίθετο τον Κοραή: ((να μή κρίνη περί πραγμάτων τα όποια να έρευνήση ακριβώς 
δεν τον έσυγχώρησε το επάγγελμα του [...] μή ρίπτεσαι εις κίνδυνον απλώς καί ώς 
έτυχε να άποφασίζης περί πραγμάτων, τα όποια ζητοΰσι μακράν ερευναν καί θεο:>-
ρίαν», έπιστ. προς Άλέξ . Βασιλείου, 15.5.1810, 'Αλληλογραφία, τ. Γ', σ. 28. Πρόσ
φατα ό "Αλκής 'Αγγέλου στην εισαγωγή της φωτομηχανικής ανατύπωσης της Με
λέτης της κοινής ελληνικής διαλεκτοί) τοΰ Παναγιώτη Κοδρικά, 'Αθήνα 1998, σ. 
34-35, αναγνωρίζοντας στή γλωσσική διαμάχη τήν υπεροχή τοΰ Κοραή, χαρακτη
ρίζει τον Κοδρικά «ερασιτέχνη τών γραμμάτων», «ό ερασιτέχνης λόγιος αντιμάχεται 
τον επαγγελματία». 

54. Πλοντάρχον Βίοι, τ. Ε' (1813) [ = Προλεγόμενα, σ. 530]. 
55. "Ο.π. , σ. 530. 
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μερικοί απο τους ορούς που χρησιμοποιούσε γι αυτήν) . 0 0 Αποτελούσε 

προαπαιτούμενο κάθε συγγραφικής απασχόλησης. ((Τοιούτον εγχείρημα 

—έγραφε κάνοντας λόγο γ ια την έκδοση της 'Ελληνικής Βιβλιοθήκης— 

χρειάζεται κ α τ ' αρχάς βιβλία [εξηγούσε τί είδους: εκδόσεις με τα κείμενα 

τών κλασικών] ... δεν χρειάζονται άλλα πολλότατα ιστορικά, κριτικά, 

γραμματικά, βιογραφικά κ τ λ . ; » 5 7 "Οποιος συγγραφέας σχετικού με την 

επιστήμη ή τήν τέχνη δημοσιεύματος εμφανιζόταν απληροφόρητος γ ια 

τις νέες γνώσεις πού κυκλοφορούσαν στον καιρό του και λίγο πριν ή ακό

μη καταφρονητής τους μόνο καί μόνο επειδή ήταν νέες, χωρίς να κάνει 

τήν παραμικρή έρευνα, προτιμώντας να μένει προσχολλ-ημενος σέ άπαρ-

χαιωμένες μαθήσεις, ο συγγραφέας αυτός γ ια τον Κοραή μειονεκτούσε 

άσυγχο^ρητα. 5 8 Ή γνώση της βιβλιογραφίας καί μάλιστα της νεώτερης 

ενίσχυε τήν ερευνητική προσπάθεια σέ πολλαπλά επίπεδα. Διευκόλυνε 

τους κόπους της έρευνας, δηλαδή τήν οικοδόμηση τοΰ υλικού καί τήν τεκ

μηρίωση, συγχρόνως διεύρυνε τή δυνατότητα να σημειωθούν καινούργια 

βήματα προόδου, να προκύψουν τελειότερα αποτελέσματα από τα μέ

χρι τότε γνωστοποιημένα: (("Ο,τι δικαίως έχει τις να κρίνη τον έκδό-

την [λεξικού] είναι αν έκαμε τήν τρίτην έκδοσιν τελειοτέραν της δευτέ

ρας [...] ήγουν αν έμεταχειρίσθη δλα ή καν τα πλειότερα βοηθήματα, ό

σα έγνωρίσθησαν προ της εκδόσεως». 5 9 'Ακόμη ή έγκαιρη πληροφόρηση 

για τα ευρήματα τών ερευνητικών αναζητήσεων στο χώρο της επιστήμης 

αφενός διασφάλιζε άπο τον κίνδυνο οικειοποίησης ευρημάτων πού ή π α 

τρότητα τους άνηκε σέ άλλους 6 0 καί αφετέρου απέτρεπε σπατάλη δυνάμεων 

γύρω από το ί'διο αντικείμενο στρέφοντας τή δημιουργικότητα τοΰ ερευ

νητή σέ νέους στόχους: α'Ο καταγινόμένος εις έρευναν τινός, όταν μάθη 

τήν ά π ' άλλον εύρεσιν τοΰ ζητουμένου, μεταβαίνει φυσικά εις έρευναν 

άλλου και οεν τριρει τον καιρόν ματαίως να ζητη τα ευρημενα». Χ 1 ην ευαι-

56. Πηγαί: 1783, 'Αλληλογραφία, τ. Α', σ. 38, βοηθήματα: ή συνήθης ονομα
σία, εργαλεία: 1796, 'Αλληλογραφία, δ.π., σ. 500, όργανα: 1790, δ.π., σ. 132. 

57. Έ π ι σ τ . προς Άλέξ . Βασιλείου <8.11 .1804, 'Αλληλ.ογραφία, τ . Β', σ. 204. 
58. Στράβ<ονος Γεωγραφικών, τ. Α' (1815) [ = Προλεγόμενα, δ.π., τ. Β', 

σ. 290]. 
59. 'Ομήρον Ίλιάοος Ραψιοαία Α (1811) [ = Προλεγόμενα, δ.π., τ. Β', σ. 123: 

«να μου συντέμη καί τον καιρόν καί τους κόπους της έρεύνης»], 'Ερμης δ Λόγιος, 
1819. σ. 658, πβ. Αλληλ.ογραφία, τ. Δ', σ. 191. «"Οσαι διορθώσεις εΐναι ευτυχείς 
[...] τάς χρεωστώ εις οσα είχα βοηθήματα παρά τους άλλους πλειότερα» θα γράψει 
στην εισαγωγή στον Στράβωνα, τ. Α' (1815) [ = Προλ.εγόμενα, δ.π., τ. Β', σ. 310]. 

60. Έ π ι σ τ . προς Ά λ έ ξ . Βασιλείου, 4.5.1807, :Ά/.ληλογραφία, τ. Β', σ. 383. 
61. Πλουτάρχου Βίοι, τ. Α' (1809) [ = Προλεγόμενα, δ.π., τ. Α', σ. 358]. 
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σθησία του Κοραή απέναντι στην αναγκαιότητα της βιβλιογραφικής ένη-

μέρ(οσης άλλα και τής δήλωσης τών π η γ ώ ν των πληροφοριών είναι γε

γονός δτι δεν την συμμερίζονταν απόλυτα οί "Ελληνες λόγιοι τής εποχής 

του, ό ϊδιος όμως θέλησε να την εμφυσήσει στους συμπατριώτες του τόσο 

με το παράδειγμα τών δικών του δημοσιευμάτων δσο και με την προθυμία 

του να προσφέρει τα βιβλιογραφικά φώτα του για έρευνες πού, όπως θα 

δούμε στη συνέχεια, πρότεινε να αναληφθούν άπο άλλους. 

Εϊτε στην επίγνωση τής αδυναμίας του να επαρκέσει στο cpópTO άλλα 

και τις απαιτήσεις τών ερευνών πού διεξήγαγε ή θα ήθελε να επιχειρήσει, 

ε'ίτε στην προσπάθεια του να κινητοποιήσει τις παραγωγικές δυνάμεις 

του Ελληνισμού προς τήν κατεύθυνση αυτή αποδώσουμε τίς εισηγήσεις 

γ ια τίς έ'ρευνες πού Θε6ορούσε αναγκαίο να αναληφθούν, το βέβαιο είναι 

δτι αυτές στόχευαν στο να δημιουργηθεί ή υπο^ομΐ] και βάση για νέες ε

ρευνητικές αναζητήσεις, να επιβεβαιωθεί ή δυναμική τού πνευματικού ορ

γασμού πού σημειωνόταν στην άναγεννο^μενη Ε λ λ ά δ α , άλλα προπάντων 

να καλυφθούν τα κενά τής ελληνικής παιδείας. Οί προτάσεις ήταν τρεις. 

Ή πρώτη είχε να κάνει μέ τη γλώσσα και μας έχει ήδη απασχολήσει: να 

συντεθεί μέ συλλογική προσπάθεια ένα λεξικό τής ελληνικής (το λεξικό 

οριζόταν ως «ή συνάθροισις και έρευνα τών συμβόλων μέ τα όποια εκφρά

ζει τας ιδέας του» το έθνος), βασισμένο τόσο στις έντυπες πηγές (απαριθ

μούνταν μία ιτρος μία άπο τον Κοραή) δσο και στην απογραφή τής προ

φορικής γλωσσικής παράδοσης (παρέχονταν οί σχετικές οδηγίες) . 6 2 Ή 

δεύτερη αφορούσε ένα παιδαγωγικό αντικείμενο, τή διδακτική μέθοδο, μέ 

σκοπό τή βελτίωση τής σχολικής μάθησης. « Ή παράδοσις τών μαθημά

των είναι και αυτή επιστήμη και να τελειωθή δέν είναι δυνατόν παρά μέ 

πολλά πειράματα, μέ πολλήν έρευναν τής ανθρωπινής ψυχής» είχε γράψει 

το 1 8 0 5 . 6 3 Σ τ α 1809 πρότεινε να βραβευτεί δποιος δάσκαλος «έρευνήση 

και εύρη τον ήδύτερον και συντομώτερον [...] τρόπον» διδασκαλίας τ ή ς 

ανάγνωσης, της γραφής και τής αριθμητικής. Ιην τρίτη πρόταση την 

υπέβαλε ιδιωτικά άλλα απόλυτα τεκμηριωμένα και στο θεωρητικό και 

62. "Ο.ττ., σ. 327 κέ. 113. Ντ. Γεο^ργούδης, «Τα Λεξικογραφικά τοϋ Κοραή)), 
Διήμερο Κοραή, ο.π., σ. G8. 

63. Πρόοοομοζ' Ιίλλ. ΒιβλιοΟήκ)}ζ ί 1 805) [ = Προλεγόμενα, ο. π., τ. Α' , σ. 73]. 
64. Π?.οντάρχον Βίοι, τ. Α' (1809) [ = Προλεγόμενα, ο.—., τ. Α', σ. 353]. Τή 

διατριβή τοϋ G. L. Aloïssides, Adamantios Korais. His Contributions to the 
Theory and Practice of Adult Education..., Βοστώντ; 1967, οπού ΐσως τα σχετι
κά με τήν πρόταση τοΰ Κοραή για τίς αλλαγές στίς διδακτικές μεθόδους, τή γνωρί
ζω μόνο βιβλιογραφικά. 
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στο βιβλιογραφικό μέρος: «Τούτο σε λέγω, φίλε —έγραφε το 1815 στον 

'Αλέξανδρο Βασιλείου—, δια να καταλάβης και άλλους να διδάξης, ότι 

ή περί της σημερινής μουσικής ημών έ'ρευνα είναι πράγμα άξιόλογον». 6 5 

Καί εδώ, όπως και για τη γλώσσα, σκιαγραφούσε το προγϊλ του μελ

λοντικού ερευνητή (εγκρατής τής εκκλησιαστικής καί τής ευρωπαϊκής 

μουσικής, κάτοχος τής αρχαίας καί άλλων ξένων γλωσσών) καί παρέ

θετε στη συνέχεια τη σχετική βιβλιογραφία: εκδόσεις με τα κείμενα των 

σωζόμενων συγγραφέων τής αρχαίας ελληνικής μουσικής και επιλεκτικά 

ορισμένα γαλλικά, ιταλικά καί γερμανικά πονήματα του Νεότερου μισού 

του 18ου καί των άρχων του 19ου αιώνα. 6 6 

Το κλειδί τής έ'ρευνας προφανώς δέν ά,αρορουσε μόνο τή γνώση καί 

χρήση τής βιβλιογραφίας. Τ α ζητούμενα βρίσκουν απαντήσεις καί από 

τον τρόπο προσέγγισης των δεδομένων, δηλαδή τή μεθοδολογία. " Η δ η ό 

Κοραής μνημόνευσε ως βασικές αρχές ή εργαλεία διεξαγωγής τής έ'ρευ

νας κάποιες έ'ννοιες: επανάληψη, προσοχή, ακρίβεια, λεπτομέρεια, π α ρ α 

τήρηση, πείραμα. Το σχήμα θα διευρυνθεί καί με άλλες επεξηγηματικές ή 

συμπληρωματικές τών προηγουμένων. Σ τ α κείμενα του υπάρχουν ανα

φορές σε μεθοδολογικές πρακτικές καί στάσεις πού θωράκιζαν εξίσου 

το αποτέλεσμα τής έρευνας δσο καί τή σκέψη του ερευνητή άπο δογμα

τισμούς καί βιαστικές αποδοχές ερευνητικών συμπερασμάτων. "Ετσι τον 

βλέπουμε να αναφέρεται στην ανάλυση καί τον κατακερματισμό του υπό 

διερεύνηση αντικειμένου προκειμένου να προσδιοριστούν τα επιμέρους 

στοιχεία τ ο υ , 6 7 στη διαίρεση καί τάξη, δηλ. την ταξινόμηση τών π α ρ α τ η 

ρήσεων, 6 8 στον επιμερισμό τής προσοχής καί την αξιοποίηση του συνόλου 

65. Έ π ι σ τ . προς Άλέξ. Βασιλείου, 4.1.1815, Άλ?.ηλογραφία, τ . Γ", σ. 404. 
66. "Ο.π., σ. 404-406. Ά π ο τήν παρατιθέμενη βιβλιογραφία, ή μνημειώδης 

πολύτομη Description de Γ Egypte, καρπός της γαλλικής επιστημονικής αποστο
λής κατά τή διάρκεια της ναπολεόντειας εκστρατείας στην Αίγυπτο, εκδόθηκε τμημα
τικά μεταξύ τών ετών 1809 καί 1822. Γι ' αυτήν, σε σχέση με το περιεχόμενο εκεί 
πόνημα περί της εκκλησιαστικής μουσικής, βλ. επίσης 'Αλληλογραφία, δ.π., σ. 447, 
455, 485. Μνεία τής πρότασης του Κοραή συνάντησα στά: Γ. Ι. ΙΙαπαδόπουλος, 
Σνμβολαί εις τήν Ίστορίαν τής παρ' ήμ'ιν εκκλησιαστικής Μονσικής, 'Αθήνα 1890 
(φωτομηχανική ανατύπωση, «Κουλτούρα» 1977), σ. ιε', 514 και Κ. Θ. Δημαράς, 
«Τα νεανικά χρόνια του Κοραή. Ή '"Ανθολογία" του», 'Αφιέρωμα εις Κ. Ι. "Αμαν-
τον, 'Αθήνα 1940, σ. 48 [ = 'Ιστορικά Φροντίσματα Β' 'Αδαμάντιος Κοραής, εκδο
τική φροντίδα Πόπη Πολέμη, 'Αθήνα 1990, σ. 211]. 

67. 'Ομήρου Ίλιάδος Ραψωδία 1 (1820) [ = Προλεγόμενα, ο.π., τ. Β', σ. 552]. 
Ή ανάλυση καί κατακερματισμός αφορούσαν μια κοινωνική κατηγορία αντικειμέ
νων, έ'να επάγγελμα, το επάγγελμα του Γίαπατρέχα. 

68. Ξενοκράτους και Γα/.ηνον (1814) [ = Προλεγόμενα, δ.π., τ. Β', σ. 213]. 
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των στοιχείων της έρευνας, άπο τα πιο σημαντικά εως τα πιο μικρά και 

ευτελή, 6 9 στη στάση επιφυλακτικότητας και αμφιβολίας πού έπρεπε να ε

πιδεικνύεται απέναντι στα εξαγόμενα της έρευνας, ιδίως εκείνα γ ια τα ό

ποια υπήρχαν αντικρουόμενες εκδοχές 7 0 (άλλωστε ή ροπή προς τή δυσπι

στία συνιστούσε βασικό νοοτροπικο γνώρισμα της προσωπικότητας τού 

Κοραή), 7 1 στην επισήμανση τέλος της έξελιξιμότητας των γνώσεων, τού 

γεγονότος δηλαδή δτι τ ίποτε δεν ήταν οριστικό στην επιστήμη (ή χρήση 

τού ορού αυτοσχέδιος άπο τον Κοραή στον τίτλο ορισμένων βασικών κει

μένων του 'ίσως απηχούσε αυτήν ακριβώς τήν αίσθηση της σχετικότητας 

τών θεωριών και απόψεων του πού δεν θα έ'πρεπε να στεγανοποιηθούν ώς 

στατικές και άνεξέλικτες διανοητικές κατασκευές). 7 2 

Είναι έκτος τών προθέσεων τού παρόντος άρθρου να καταδείξει τή 

μεθοδολογία πού εφάρμοσε ό Κοραής αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα 

της κριτικής τών κειμένων ή της λεξιλογικής και λεξικογραφικής επε

ξεργασίας της νεοελληνικής γλώσσας, ούτε τή μεθοδολογία με τήν όποια 

διαπραγματεύτηκε τα ιστορικά και φιλολογικά ζητήματα τών ε ισαγω

γών τών εκδόσεων του ή τα αντίστοιχα τών αυτοτελών δημοσιευμάτων 

του, κάτι πού αναμφίβολα θα εμφάνιζε τον Κοραή κυρίαρχο τών μέσων 

και γνώστη τής ορολογίας τής σύγχρονης του φιλολογικής και ιστορικής 

69. "Ο.π. , σ. 203. Ό Κοραής ανάγει τήν αρχή αυτή στον ' Ιπποκράτη. 

70. Βλ. π.χ. Στράβωνος Γεωγραφικών, τ. Α' (1815) [ = Προλεγόμενα, ο.π., 

σ. 267, 270]. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας στάσης ό ΐδιος ό Κοραής, 

πού δεν δίστασε σ' ενα αμφιλεγόμενο ζήτημα, το γλωσσικό, και παρά τις μακροχρό

νιες έρευνες του σ' αυτό, να εκμυστηρευθεί άλλα τελικά και να δημοσιοποιήσει τ ις 

αμφιβολίες του για τή βεβαιότητα τών θέσεων του, βλ. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, «"Μέ

ση οδός" και Διονύσιος Άλικαρνασσεύς», Νεοελληνική παιδεία και κοινωνία, ο.π., σ. 

239-40. Π β . επίσης τήν εισαγωγή τοΰ "Αλκή 'Αγγέλου στην ανατύπωση τής "Υλης 

τον Γαλλογραικικον Λεξικον του Κοραή, ο.π., σ. 43. 

71 . Συχνά συνιστά στους επιστολογράφους του να ακολουθούν το παράγγελμα 

τοΰ 'Επίχαρμου «Νάφε και μέμνασ' ά π ι σ τ ε ϊ ν άρθρα ταύτα τών φρενών». Ό 'ίδιος 

βέβαια προσπαθούσε να κρατάει και έδώ τή μέση όδό, βλ. έπιστ. προς Ά λ έ ξ . Βασι

λείου, 27.11.1803, Αλληλογραφία, τ. Β', σ. 118. 

72. Δεν είναι τυχαίο δτι κλείνοντας τήν τελευταία 'Ακολουθία τών Αυτοσχεδίων 

Στοχασμών στον 6ο τόμο του Πλουτάρχου (1814) έχει επίγνωση τής μελλοντικής 

τύχης τών «σπουδασμάτων» του: ((Δεν φθονώ τους μέλλοντας να κάμωσι καλήτερα -

εύχομαι έξεναντίας ε'ις τήν πατρίδα μου να φθάση γρήγορα εις τήν μακαρίαν έκείνην 

τοΰ χρόνου περίοδον, όταν τα σπουδάσματά μου έχουν να κριθώσιν " α ρ χ α ί α τε και 

διιπολιώδη και τεττίγων άνάμεστα"», Προλεγόμενα, ο.π., τ. Α', σ. 576. Τή χρήση 

τοΰ τίτλου αυτοσχέδιος και άλλων ανάλογων τοΰ κοραϊκοΰ λεξιλογίου ερμηνεύει και 

ό "Αλκής 'Αγγέλου ώς έκφραση μιας αδιάκοπης ορμής για αναζήτηση, Παν. Κοδρι-

κα, Μελέτη της κοινής, ο.π., σ. 73, πβ. έδώ σημ. 79. 
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έρευνας. " Ο μ ω ς θα ήταν παράλειψη αν δεν κάναμε μνεία μιας μεθοδολο

γικής καινοτομίας τής οποίας τήν πατρότητα διεκδικούσε δ ίδιος προσ

διορίζοντας την αυτάρεσκα ώς «μέθοδο Κοραή». Σ ' ένα παιχνίδι αντιμε

τάθεσης ρόλων πού είχε επινοήσει θα βάλει κάπου τον εαυτό του να π ε ι : 

« Έ μ ι μ ή θ η ν πολλάκις τήν με(ίο8ον του Κοραή, ερευνών, ώς εκείνος, τάς 

λέξεις, και παραβάλλων αύτας με άλλων γλωσσών τας λέξεις». 7 3 Ή συγ

κριτική μέθοδος είχε τελικά καθολικότερη εφαρμογή. Τή χρησιμοποίησε 

δχι μόνο στο γλωσσικό πεδίο (παράθεση αρχαίας, νέας, ξένων γλωσσών) 

άλλα και στην άσκηση του έ'ργου τής κριτικής επιστήμης (παράλληλα 

χ ω ρ ί α ) 7 4 οσο και στή διαπραγμάτευση θεμάτων αναφορικά με τα νεοελλη

νικά π ρ ά γ μ α τ α (αντιπαράθεση φαινομένων καί καταστάσεων από τήν 

αρχαιότητα καί τή σύγχρονη πραγματικότητα προκειμένου να υποδηλω

θούν οι συγγένειες καί αναλογίες τους) . 7 5 

"Αν ή έ'ρευνα συνέβαλλε στην ανακάλυψη τής αλήθειας καί τήν πρόοδο 

τών ανθρωπίνων γνώσεων, το αποτέλεσμα της δεν είχε μόνο θεωρητική 

ή πρακτική αξία καί δεν καταγραφόταν απλώς στις σελίδες τής ιστορίας 

τών επιστημών γ ια να υπερκεραστεί αργότερα άπο κάποιο άλλο. 'Αντα

νακλούσε πρωτίστως στον ψυχισμό τού 'ίδιου τοΰ ερευνητή κάνοντας τον 

να αισθάνεται εσωτερική ικανοποίηση καί χαρά ώς δικαίωση τών κοπια

στικών ερευνών του στην απομόνωση τού σπουδαστηρίου ή τού εργαστη

ρίου του. «Προξενεί καί ήδονήν εις τον έρευνώντα όταν ανακάλυψη το ζ η -

τούμενον.» 7 6 Ή φράση τοΰ Κοραή προφανώς ενείχε βιωματική χροιά. 

Γιατί δεν ήταν δυνατόν παρά να δοκίμαζε καθημερινά τέτοιες ικανοποιή

σεις (είναι γνωστές οι αφηγήσεις του γ ια τή λύτρωση πού ερχόταν καθώς 

ανακάλυπτε το ζητούμενο στή διάρκεια μιας βασανιστικής νυκτερινής 

κατάκλισης), 7 7 ικανοποιήσεις πού τον στήριζαν στην ανάγκη να επιβεβαι

ώνει τήν ηγετική του θέση ανάμεσα στους ομοτέχνους του, στο ^ύσχολο 

έργο τής αναμόρφωσης καί ανύψωσης τής παιδείας τού γένους του καί 

73. Όμηρου Ίλιάδος Α (1811) [ = Προλεγόμενα, δ . - . , τ. Β', σ. 136], πβ. Κ. 
Θ. Δημαράς, 'Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, 7 1985, σ. 203. 

74. Βλ. π.χ. Στράβοινος Γεωγραφικών, τ . Α' (1815) [ = Προλεγόμενα, δ.π., 
σ. 296-97]. 

75. Προ?.εγόμενα, ο.π., τ. Β', πρόλογος Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, σ. xiii-xiv. 
76. Πρόδρομος τής ''Ελληνικής Βιβλιοθήκης (1805) [ = Προλεγόμενα, δ.π., τ . 

Α , σ. 111]. Καί οι απαντήσεις σε άπλα φαινόμενα, δπως ενα γραμματοσυντακτικό, 
προξενούν επίσης χαρά σ' αυτόν πού τα έρευνα. Ή διατύπωση πάντως του Κοραή, 
παρά τή μερικότητα τοΰ περιεχομένου της, δεν χάνει τή γενικότερη αξία της. 

77. 'Επιστολές προς Άλέξ . Βασιλείου, 6.12.1801, 'Αλληλογραφία, τ. Β', σ. 
33, 10.4.1808, δ.π., σ. 48, 5.8.1808, ο.π., σ. 464, 9.12.1810, δ.π., τ . Γ', σ. 80. 
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στα εμπόδια πού ορθώνονταν άπο εκείνους πού αντιμάχονταν την προσπά

θεια του. Δεν έκανε, λοιπόν, λάθος ό παλαιός μελετητής του Κοραή όταν 

παρατηρούσε: «μία ύπήρξεν ή εσωτερική αύτοΰ χαρά και άπόλαυσις, π ρ α γ 

ματική ανάγκη του βίου του, ή επιστημονική εργασία». 7 8 

Προσπάθησα, βασισμένος στις πρωτογενείς μαρτυρίες των κοραΐκών 

κειμένων, να δείξω δτι βρισκόμαστε μπροστά σ' έναν επιστήμονα με συ

νείδηση ερευνητή. Το επιβεβαίωσαν τόσο οι θεωρητικές του θέσεις γ ια τή 

διαχρονικότητα και σημασία της έρευνας στην επιστήμη, ή γνώση και 

χρήση των μεθόδων πού τήν υπηρετούσαν, ό τρόπος πού οργάνωνε και 

δημοσίευε τα πορίσματα των δικών του ερευνών, οι απαιτητικές προδια

γραφές πού έθετε γ ια το πρόσωπο του ερευνητή, δσο καί ή οικειότητα και 

πυκνότητα τών αναφορών του στους δρους ερεννα-ερεννώ (οι λέξεις απαν

τούν στα κείμενα του τουλάχιστον 180 φορές στις διάφορες σημασιολογι

κές αποχρώσεις τους, χωρίς να έχει υπολογιστεί ή χρήση τών αντίστοι

χων ξενόγλωσσων δρων ή άλλων ισοδύναμων εννοιολογικά εκφράσεων), 7 9 

μια συχνότητα πού βοήθησε, χωρίς άλλο, να διαδοθεί και να παγιωθεί ό 

δρος στο νεοελληνικό επιστημονικό λεξιλόγιο. "Αν κάποτε θα έπρεπε να 

τιμηθεί ό πρώτος πραγματικός επιστήμονας ερευνητής της νεώτερης Ε λ 

λάδας, καί αν ό άνθρωπος είναι αύτο πού σκέπτεται καί δπως το σκέπτε

ται, αύτο πού εκφράζει καί δπως το εκφράζει, αύτο πού επιχειρεί καί δ

π ω ς το επιχειρεί, τότε ή παραπάνω ιδιότητα καί τ ιμή θεωρώ δτι δικαιω

ματικά ανήκει στον 'Αδαμάντιο Κοραή. 

ΕΜΜ. Ν. Φ Ρ Α Γ Κ Ι Σ Κ Ο Σ 

78. Ά ρ ι σ τ . Π . Κούζης, « Ό 'Αδαμάντιος Κοραής ώς ιατρός», Ή Έκατοντα-

ετηρίς τοϋ 'Αδαμαντίου Κοραή, 'Αθήνα 1935, σ. 34. 

79. Οι πολυάριθμες παραπομπές τών ευρετηρίων τών Προλεγομένων στους 

αρχαίους "Ελληνες συγγραφείς στη λέξη έρευνα με οδήγησαν στη σύνταξη μιας π ρ ώ 

της ανακοίνωσης για το θέμα στο συνέδριο για τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό τοΰ Βό

λου (Μάιος 1993). Ό Ά λ κ η ς 'Αγγέλου, ξεκινώντας άπο άλλη αφετηρία, τή σύγκριση 

Κοραή-Κοδρικά, κατέληξε σε παραπλήσιο συμπέρασμα: ό Κοραής «σε ολόκληρη 

ζωή [...] δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να ψάχνει», «έτσι δεν ήταν πάντοτε, άπο τα 

νιάτα του, ανήσυχος καί διερευνητικός;)), Π . Κοδρικάς, Μελέτη της κοινής, δ.π., 

σ. 73, 93. 
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