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ΚΟΡΑΗΣ ΚΑΙ GUILFORD 

Η ΣΧΕΣΗ TOT ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ μέ τον Frederick North, τον 

κόμητα Guilford, είναι ελάχιστα γνωστή. Παρά τα κοινά τους εν

διαφέροντα για την προαγωγή της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το πάθος 

τους για τα βιβλία, οι δύο άνδρες δεν είναι γνωστό πώς είχαν κάποια στε

νότερη επαφή, αν κρίνουμε τουλάχιστον από τήν εξαιρετικά εκτεταμένη 

αλληλογραφία και των δύο πού έ'χει διασωθεί. 

Στην έκδεδομένη αλληλογραφία του Κοραή βρίσκεται ενα μοναδικό 

σύντομο γράμμα του λόρδου Guilford άπό 17 'Ιουνίου 1819 γραμμένο στα 

ελληνικά μέ το όποιο ευχαριστεί θερμά τον Κοραή για τους τέσσερις τό

μους του Στράβωνα τους οποίους του είχε στείλει ως δώρο.1 Ό Guilford. 

μέ το ψευδώνυμο Φιλότιμος Φιλανθρωπίδης Κοσμοπολίτης, έδωσε να δη

μοσιευτεί ή επιστολή του αυτή στον Λόγιο Έρμη. Έκεΐ, γράφοντας προ-

εισαγωγικά, αποκαλεί τον Κοραή φίλο του, και κλείνοντας προσθέτει ότι 

επιθυμούσε τή δημοσίευση της επιστολής στο περιοδικό «έπί τώ γενέσθαι 

φανερόν τή φιλτάτη μοι Ελλάδι το προς τον Κοραήν έγκάρδιον σέβας 

μου». Το ενδιαφέρον και το σεβασμό του για τον Κοραή τα εξεδήλωσε για 

μία ακόμη φορά λίγο αργότερα μέσα στον ϊδιο χρόνο, το 1819, μέ μια άλ

λη επιστολή του προς το ϊδιο περιοδικό και μέ το ΐδιο ψευδώνυμο. Στην 

επιστολή αυτή ό Guilford, ανάμεσα στα άλλα, καταφέρεται μέ σφοδρό

τητα κατά «πολλών άθλιωτάτων ανθρωπάριων» πού έκαναν άήθεις επι

θέσεις κατά τοΰ Κοραή.2 Ά π ό τήν πλευρά τοΰ Guilford δεν είναι γνωστή 

κάποια άλλη άμεση σχέση ή επαφή μέ τον Κοραή. 

Μέσα άπό τήν αλληλογραφία τοΰ Κοραή μέ άλλα πρόσωπα συνάγεται 

επίσης ότι ή σχέση τών δύο ανδρών δεν είχε περιορισθεί μόνο σ αυτό το 

σύντομο ευχαριστήριο για τους τόμους τοΰ Στράβωνα. Έξαλλου και αύτοϊ. 

οι τόμοι είχαν μια μικρή προϊστορία, ή οποία δείχνει Οτι ή σχέση τους 

πρέπει να ήταν περισσότερο στενή άπό όσο μας επιτρέπει, έκ πρώτης ό

ψεως, να υποθέσουμε ή περιορισμένη αλληλογραφία τους. 

1. 'Αδαμαντίου Κοραή, 'Αλληλογραφία, τ. Δ', 1817-1822, 'Αθήνα 1982, άρ. 

830, σ. 183. Λόγιος 'Ερμής, τ. Θ' (1919), σ. 603. 

2. Λόγιος 'Ερμής, τ. Θ' (1919), σ. 814. 
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Τις νέες πληροφορίες σχετικά με τους τόμους του Στράβωνα τις παίρ

νουμε κατ' αρχήν άπό δύο ανέκδοτες σύντομες επιστολές του Κοραή προς 

τον Guilford ot όποιες προέρχονται άπό το ομώνυμο Κερκυραϊκό Άρ/εΐο 

πού βρίσκεται στή Βιβλιοθήκη της 'Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας.3 

Στο άλλο και κατά πολύ μεγαλύτερο 'Αρχείο του Βρετανού φιλέλληνα, 

πού φυλάσσεται στο Kent Archives Office (Maidstone, Kent), δεν υπάρ

χουν άλλα γράμματα του Κοραή. Οι δύο αυτές επιστολές είναι οι ακόλου

θες: 

Φ III, 7 

Τιμίώτατε, "Ανερ, 

Τίνος είναι το σφάλμα; Είναι δίκαιον να το φορτισθώ ο γέρων εγώ: 

επειδή άλλαξες όνομα, δια τι να μη προσγράψης το παλαιον εις το νέον: 

"Εξω της οποίας μ' επροξένησες απορίας, μ' εστέρησες καϊ την τιμήν να 

σε ασπασθώ, και να σε πρόσφερα) δύο σώματα τον δευτέρου τόμον τον 

Στράβωνος, εν δια σέ, και τ' άλλο δια τάς φίλας σου 'Αθήνας. Τα παρα

δίδω λοιπόν εις τον θυροιρόν σου να σε τα εγχειρίστ], εάν ετι ευρίσκεσαι εις 

τους Παρισίους· εί δε μη, τα λαμβάνω οπίσω, δια να τα στείλω εις την πα

τρίδα σον, όταν με διδάξ^ς τον τρόπον αποστολής. Εύδαιμόνει! 

13 Μαΐου, 1817 Ό φίλος Κοραής 

Λ 

Πανομοιότυπο της επιστολής του Κοραή προς τον Γκίλφορντ. 

3. Βλ. Δάφνης Ι. Δ. Κυριακή, «Κερκυραϊκό 'Αρχείο Guilford», 'Έκτακτο ΙεΛ-

τίο 'Αναγνωστικής 'Εταιρείας Κερκύρας, Κέρκυρα 1984. 
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Φ III, 8 

Έλλψικώτατε "Ανερ, 

Με τψ εδώ κλεισμένψ επιστολψ και δύο δεύτερους τόμους τοϋ 

Στράβωνος ύπήγα εις τψ κατοικίαν σου· αλλά κατά δυστυχίαν, είχες 

αφήσει τψ πάλιν μας. "Οθεν έτρεξα πάλιν εις τον οίκον με τψ επιστολψ 

και με τους τόμους. Δίδαξε με, να ζή(Της! εις τίνα θέλεις να τους παραδώ

σω, ή πώς να σε τους στείλω. Εύδαιμόνει! 

Έκ Παρισίων, 17 Μαίου 1817 Ό φίλος Κοραής 

> t/-

r.U . &/>*?*, riß« ! ά iL &* " 1> *r*·"" > *% " " *" 'γ*; tm**~ • 
ο pi·/ 

Πανομοιότυπο τής επιστολής τοϋ Κοραή προς τον Γκίλφορντ. 

'Από τα δύο αυτά σύντομα σημειώματα βλέπουμε βτι πρέπει να προ

ϋπήρχε παλαιότερη, και μάλιστα αρκετά στενή επαφή ανάμεσα στους δύο 

άνδρες, αν κρίνουμε άπό τον οικείο τόνο των επιστολών. Ό Κοραής γνώ

ριζε τον Guilford με το οικογενειακό του όνομα, δηλαδή το North, και ή 

αλλαγή τοϋ ονόματος τοϋ τελευταίου, όταν κληρονόμησε τον τίτλο τοϋ 

fifth Earl of Guilford μετά το θάνατο τοϋ άδελφοΰ του Francis στις 28 

'Ιανουαρίου 1817, φαίνεται δτι οχι μόνο τον μπέρδεψε, δπως γράφει, άλλα 

και έγινε αιτία να μην αντιληφθεί έγκαιρα τή διαμονή του στο Παρίσι,4 

ώστε να μπορέσει να τον συναντήσει. Ό Guilford είχε στο μεταξύ εγκα

ταλείψει τή γαλλική πρωτεύουσα για το Λονδίνο, δπου έπρεπε νά βρίσκε

ται εγκαίρως, καθώς στις 30 Μαΐου του 1817 θα καταλάμβανε επισήμως 

τή θέση του στή Βουλή των Λόρδων.5 

4. Ό Guilford είχε περάσει τους πρώτους μήνες τοϋ 1817 ταξιδεύοντας στην 
'Ιταλία, Τυρόλο, Στουτγάρδη καί είχε τελευταίο σταθμό το Παρίσι επιστρέφοντας 
στην πατρίδα του. 

5. Το γνωρίζουμε άπα επιστολή του άπό 29 Μαίου 1817 άπό Λονδίνο προς τήν 
αδελφή του Lady Anne Sheffield, British Library, Ms Add. 61983. 
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Είναι χαρακτηριστικό οτι ό Κοραής ήθελε να προσφέρει στον Guilford 

δύο αντίτυπα του δευτέρου τόμου του Στράβωνα,6 τον δεύτερο για να δο

θεί στην 'Αθήνα, με προφανή προορισμό τή βιβλιοθήκη της Φιλόμουσου 

Εταιρείας πού πρόεδρος της ήταν ό Βρετανός φιλέλληνας. Σχέσεις άλλες 

του Κοραή με τή Φιλόμουσο Εταιρεία της 'Αθήνας δεν μας είναι γνωστές. 

Δεν είναι επίσης γνωστό αν αυτοί οι συγκεκριμένοι τόμοι έφθασαν τότε 

στον προορισμό τους. "Οπως είδαμε πιο πάνω, ό Guilford ευχαρίστησε 

τον Κοραή πολύ αργότερα για τους τέσσερις τόμους του Στράβωνα. "Ετσι 

φαίνεται πιθανότερο οτι του στάλθηκαν μετά άπό δύο χρόνια δλοι μαζί. 

Σε επιστολή του άπό 22 Μαΐου 1819 ό Κοραής έγραφε προς τον 'Αλέξαν

δρο Κοντόσταυλο στο Αονδίνο οτι ανάμεσα στα σώματα τών τεσσάρων 

τόμων τοΰ Στράβωνα πού του έστελνε, και πού ή εκτύπωση τους είχε τε

λειώσει λίγες μέρες πρίν, υπήρχε και ενα κλειστό δέμα πού προοριζόταν 

για τον «Mr Glenberrie, Argyll Street No 27», «γαμβρό του Lord Guil

ford πρώην North». 7 Ό Sylvester Douglas, Baron Glenbervie (1743-

1823) (οχι Glenberrie), ήταν σύζυγος της Cathrine Anne (1760-1817), 

αδελφής τοΰ Frederick North, και πατέρας τοΰ γνωστοΰ περιηγητή Fre

derick Sylvester North Douglas (1791-1819). Ό Κοραής στην επιστο

λή του τον χαρακτηρίζει «ως καλοθελητήν τοΰ γένους μας», και συνιστά 

στον Κοντόσταυλο, αν μπορεί, να τοΰ πάει ό 'ίδιος τα βιβλία, άλλα να μήν 

πει οτι έχουν κυκλοφορήσει και σε μεγαλύτερο σχήμα. 

Ό Richard Clogg8 θεωρεί πολύ πιθανόν το οτι ό Κοραής και ό Glen

bervie γνωρίζονταν προσωπικά, και μάλιστα οτι ό τελευταίος ήταν ό ανα

φερόμενος σε επιστολή τοΰ 1825 «"Αγγλος τις Κροίσος», πού είχε ζητή

σει πρίν άπό τριάντα χρόνια άπό τον Κοραή να αναλάβει τήν ανατροφή τοΰ 

6. Ό Β' τόμος τοΰ ελληνικού Στράβωνα είχε τελειώσει τον Μάρτιο τοΰ 1817· 

ό Γ' τόμος εκδόθηκε πρίν άπό το τέλος τοΰ ΐδιου έτους. Ό Κοραής σκόπευε αρχικά 

να εκδώσει τον Στράβωνα σέ τρεις τόμους, αποφάσισε δμως τελικά να προσθέσει και 

τέταρτο πού να περιέχει τις σημειώσεις και τους πίνακες για να μη γίνει ό τρίτος τό

μος πολύ παχύς. Ό Κοραής ανήγγειλε τήν ολοκλήρωση της εκτύπωσης τοΰ τελευ

ταίου τόμου στον 'Αλέξανδρο Κοντόσταυλο στις 3 Μαίου 1819. 'Αδαμαντίου Κοραή, 

'Αλληλογραφία, τ. Δ', σ. 21, 25, 45, 52,162. Για τή θέση τοΰ Στράβωνα στη ζωή και 

το έργο τοΰ Κοραή βλ. Raoul Baladié, «Strabon dans la vie et l'oeuvre de Coray», 
Ό 'Ερανιστής 11 (1974) Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Αφιέρωμα στον Κ. Θ. Δημα

ρά, 'Αθήνα 1980, σ. 412-442. 

7. 'Αδαμαντίου Κοραή, 'Αλληλογραφία, τ. Δ', σ. 169-170. 

8. «Korais and England», Πρακτικά Συνεδρίου «Κοραής και Χίος» (Χίος, 

11-15 Μαΐου 1983), 'Αθήνα 1984, τ. Α', σ. 343. 
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μοναχογιού του «έναντι αμοιβής άδράς και ισοτιμίας αδελφικής».9 Ώ ς 

επιχείρημα πού συνηγορεί στην άποψη δτι υπήρχε προσωπική γνωριμία 

τών δύο ανδρών προβάλλεται και ή κατά το 1818 αφιέρωση προς τον Κο

ραή ένδς αντιτύπου του περιηγητικού έργου τοΰ F. S. North Douglas, 

γιου τοΰ Glenbervie. 1 0 

Δεν είναι 'ίσως πολύ απίθανο ό Κοραής να είχε λησμονήσει το 1825 το 

όνομα τοΰ "Αγγλου πού τον θυμότανε το 1819 και πού μάλιστα τοΰ έστελνε 

βιβλία. Ούτε είναι τελείως απίθανο, αν και οπωσδήποτε είναι λίγο υπερ

βολικό, να άναζητοΰσε ό Glenbervie στο πρόσωπο τοΰ Κοραή δάσκαλο, 

προφανώς τών κλασσικών γραμμάτων, για το γιό του, πού τήν εποχή εκεί

νη ήταν μόλις πέντε ετών. 'Επιπλέον, δεν ήταν απαραίτητο να ανέφερε ό 

Κοραής στο γράμμα του προς τον Κοντόσταυλο μαζί με δλα τα άλλα και 

τήν πιο πάνω ιστορία, αν σχετιζόταν τελικά με το ϊδιο πρόσωπο. Ό συν

δυασμός όμως και τών τριών αυτών αβέβαιων περιπτώσεων μάλλον καθι

στά δύσκολη, αν οχι απίθανη, τήν ταύτιση τοΰ Glenbervie με τον «"Αγ

γλο Κροίσο». 

'Εντούτοις, δεν είναι απίθανο να υπήρχε ακόμη και προσωπική γνω

ριμία τών δύο ανδρών, και δχι μόνο επαφή δι' αλληλογραφίας. Ή γνωρι

μία δμως πρέπει μάλλον να ήταν πολύ μεταγενέστερη, διαφορετικά ό Glen

bervie δεν θα είχε λόγο να στείλει στον Κοραή αντίτυπο τοΰ βιβλίου τοΰ 

γιου του πέντε χρόνια μετά τήν έκδοση του. Είναι πιθανό να γνωρίστηκαν 

κατά τή διάρκεια τοΰ ταξιδιοΰ πού έκανε ό Glenbervie με τή γυναίκα του 

στην Ευρώπη το 1815-6, για το όποιο υπάρχουν πληροφορίες στην αλλη

λογραφία τοΰ Guilford. 1 1 

Το πακέτο πού έστειλε ό Κοραής το 1819 άποτελοΰσε, 'ίσως, ανταπό

δοση τοΰ δώρου πού τοΰ είχε γίνει το 1818, και πρέπει να περιείχε αντί

τυπα τοΰ Στράβωνα σε μικρό σχήμα, άφοΰ συνιστούσε στον Κοντόσταυλο, 

δπως ε'ίδαμε, να μήν αναφέρει καθόλου τήν ύπαρξη αντιτύπων τοΰ Στρά

βωνα σέ μεγαλύτερο σχήμα. Είναι δμως πιθανό στο 'ίδιο δέμα να περι

κλείονταν και τα αντίτυπα πού είχαν προορισμό τον Guilford, για τή βι

βλιοθήκη τοΰ οποίου, αγορές βιβλίων, παραλαβή τους κτλ. φρόντιζαν συ

νήθως οι γαμβροί άπό τις δύο αδελφές του, ό S. Douglas, Baron Glenber

vie, και ό John Baker Holroyd, first Earl of Sheffield (1735-1821), 

9. 'Αδαμαντίου Κοραή, 'Αλληλογραφία, 'Αθήνα 1983, τ. Ε', σ. 186. 
10. Frederick Sylvester North Douglas, An Essay on Certain Points of 

Resemblance between the Ancient and Modern Greeks, Λονδίνο 1813. 
11. British Library, Ms Add. 61982, 61983. 
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άφοΰ ό 'ίδιος ταξίδευε συνεχώς και σπανίως βρισκόταν στην 'Αγγλία. Ό 

Guilford είχε μαλλον πληροφορήσει τον Κοραή για το που έπρεπε να του 

στείλει τα βιβλία ύστερα άπό τή σχετική ερώτηση πού υπάρχει και στα 

δύο σημειώματα του. Το οτι τα βιβλία πού είχαν προορισμό τον Guilford 

στάλθηκαν τήν 'ίδια εποχή με εκείνα του γαμβρού του φαίνεται να το επι

βεβαιώνει και το ευχαριστήριο πού τοΰ έστειλε ό πρώτος στις 17 'Ιουνίου 

1819.1 2 Λογικό θα ήταν επίσης μέσα στο κλειστό πακέτο να υπήρχε και 

συνοδευτική επιστολή, άλλα γι ' αυτό δεν έχουμε συγκεκριμένη ένδειξη 

στο ευχαριστήριο προς τον Κοραή. 

Παρ' όλα αυτά ή έκδοση τοΰ Στράβωνα πού καταχουρίσθηκε στον πα

λαιό κατάλογο της βιβλιοθήκης τοΰ Guilford δεν φαίνεται να είναι πλήρης 

και ό τέταρτος τόμος δεν αναφέρεται. Έ κ ε ΐ αναγράφεται «Στράβωνος 

Γεωγραφία εκδοθείσα υπό Κοραή Τόμοι 2 (πού μετά ό αριθμός 2 έχει 

διορθωθεί σε 3)... 8ον Παρισίοις 1817».1Ζ Τι ακριβώς συνέβη δεν μπο

ρούμε να γνωρίζουμε. "Άν αρχικά ό Guilford είχε λάβει μόνο τα δύο αντί

τυπα τοΰ δεύτερου τόμου και αργότερα τους άλλους, θα ήταν πολύ περίερ

γο να ευχαριστούσε τον Κοραή και για τους τέσσερις δύο χρόνια αργότερα, 

καθώς ο 'ίδιος ήταν κάλος και τυπικός αλληλογράφος παρά τις συνεχείς 

μετακινήσεις του, εκτός αν κανείς δεν τον πληροφόρησε για τήν άφιξη τους. 

Κι αυτό όμως δεν φαίνεται πολύ πιθανό, διότι είχε τακτικότατη αλληλο

γραφία με τους δικούς του και με το προσωπικό του στην 'Αγγλία πού τον 

ένημέροοναν για τα πάντα. Θα ήταν πάλι δυνατόν να είναι σφάλμα τοΰ συν

τάκτη τοΰ καταλόγου πού καταχώρισε βιαστικά ή εσφαλμένα τήν έκδοση. 

Στον 'ίδιο κατάλογο αναγράφονται επίσης μόνο επτά ακόμη εκδόσεις 

αρχαίων συγγραφέων τοΰ Κοραή, αν και σέ μια τόσο πλούσια βιβλιοθήκη 

θα περίμενε κανείς πολύ περισσότερα έργα του. 1 4 Είναι χαρακτηριστικό 

οτι στή βιβλιοθήκη τοΰ William Martin Leake, τοΰ γνωστοΰ περιηγητή, 1 5 

περιλαμβάνονται δεκαπέντε συνολικά εκδόσεις άρχαίο^ν συγγραφέων τοΰ 

Κοραή. 

Μια άλλη έμμεση σχέση μεταξύ Κοραή και Guilford συνάγεται άπό 

12. Ώς τόπος αποστολής της επιστολής Guilford αναφέρεται ή Βιέννη άλλα 
με ερωτηματικό. 

13. British Library, Ms Add. 8220, f. 39r. 
14. British Library, Ms Add. 8220, f. 38"·., 57r. Μέχρι και το 1817 είχαν εκ

δοθεί συνολικά 53 έργα τοϋ Κοραή, βλ. Γ. Βαλέτα, «Βιβλιογραφία 'Αδαμαντίου Κο
ραή», Νέα 'Εστία, τχ. 1355, τ. 114 (Ίούλιος-Δεκέμβριος 1983), σ. 172-179. 

15. Το μεγαλύτερο μέρος της φυλάσσεται σήμερα ώς Leake Collection στην 
Classical Faculty Library τοϋ Πανεπιστημίου τοΰ Cambridge. 
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τα σχετικά με τήν επανέκδοση άπο τον Κοραή της Ωδής πού είχε γράψει 

ό συγγενής του ιατροφιλόσοφος 'Αντώνιος Κοραής1 6 προς τιμήν του Da-

guesseau. Για τήν Ώ δ ή πού είχε εκδοθεί για πρώτη φορά στο Παρίσι το 

17021 7 και επανεκδόθηκε άπό τον 'Αδαμάντιο Κοραή το 1819, 1 8 γράφει 

επανειλημμένα ό 'ίδιος ό Κοραής στις επιστολές του προς διαφόρους. "Ε

τσι, με τήν ευκαιρία της αποστολής λίγων σωμάτων της επανέκδοσης της 

στον 'Αλέξανδρο Κοντόσταυλο στο Λονδίνο στις 2 Σεπτεμβρίου 1819 του 

γράφει ανάμεσα σε άλλα για τον 'Αντώνιο Κοραή οτι, μολονότι το έργο 

είχε τυπωθεί στο Παρίσι, δεν υπήρχε αντίτυπο του στή Βασιλική Βιβλιο

θήκη. Το μοναδικό 'ίσως σωζόμενο αντίτυπο του έργου υπήρχε στή βι

βλιοθήκη του Guilford, άπο δπου έλαβε «το 'ίσον δια του φίλου Σχινά» 

και έκανε τη δεύτερη έκδοση ώστε να μή χαθεί τελείως.1 9 Ό Σχινάς πού 

αναφέρει ό Κοραής οτι του έστειλε το αντίγραφο του έργου είναι ό Δημή

τριος Σχινάς πού τήν εποχή εκείνη ήταν βιβλιοθηκάριος του Guilford. 2 0 

16. Για τον 'Αντώνιο Κοραή βλ. Ioannis Alberti Fabricii, Bibliotheca Grae-

ca sive Notitia scrip torum veterum Grecorum... Editio nova variorum cur is 

emendatior atque auctior curante Gottlieb Christophoro Harles, 'Αμβούργο 

1808, τ. XI, σ. 532-3. Κ. Ι. Άμάντου, Τα γράμματα εις τήν Χίον κατά τήν Τονρκο-

κρατίαν 1566-1822 (Σχολεία και λόγιοι), Πειραιάς 1946, σ. 13, 118-121. Κ. Ι. Ά 

μάντου, « Ή Παιδεία εις τήν τουρκοκρατουμένην Χίον (1566-1822)», 'Ελληνικά, τ. 

3 (1930), σ. 387. Σ. Β. Κουγέα, « Ό Κοραής εις τήν άλληλογραφίαν τοϋ Άσωπίου», 

Ελληνικά, τ. 6 (1933), σ. 62. Γ. Ι. Ζολώτα, 'Ιστορία της Χίον, 'Αθήνα 1926, τ. Γ', 

α', σ. 479, 500-1. Θωμά Ι. Παπαδοπούλου, «ΑΊγαιοπελαγΐται μαθηταΐ του εν Ρώμη 

Φροντιστηρίου τοϋ 'Αγίου 'Αθανασίου», Έπετηρις της 'Εταιρείας Κυκλαδικών Με

λετών, τ. Η' (1970), σ. 518. Θωμά Ι. Παπαδόπουλου, «'Αντώνιος Κοραής ένας πρό

γονος τοϋ 'Αδαμαντίου Κοραή», Χιακά Χρονικά, τ. Γ (1978), σ. 89-98. 

17. Ε. Legrand, Bibliographie Hellénique ou description raisonnée des ou

vrages publiés par des Grecs au dix-huitième siècle, Louis Petit et Hubert Per-
not, Παρίσι 1918, Ι, σ. 19 άρ. 16. 

18. Δ. Σ. Γκίνη και Β. Γ. Μέξα, 'Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1860' αναγρα

φή τών κατά τήν χρονικήν ταύτην περίοδον οπουδήποτε 'Ελληνιστί εκδοθέντων βι

βλίων και εντύπων εν γένει μετά πίνακος τών εφημερίδων και περιοδικών της περιό

δου ταύτης, τ. Α', 'Αθήνα 1939, σ. 179-180. 

19. 'Αδαμαντίου Κοραή, 'Αλληλογραφία, τ. Δ', σ. 199-201, 204, 206, 207, 

214, 217. Βλ. και Α. Κοραή, Προλεγόμενα στους αρχαίους "Ελληνες συγγραφείς και 

ή αυτοβιογραφία του, πρόλογος Κ. Θ. Δημαρά, 'Αθήνα (φωτομηχανική ανατύπωση 

τής Συλλογής τών Προλεγομένων, Παρίσι 1833, άπο το Μ.Ι.Ε.T.), 1984, σ. ια'. 

20. Για τον Δημήτριο Γεωργίου Σχινα βλ. 'Ανδρέου Παπαδοπούλου-Βρετοΰ, 

Νεοελληνική Φιλολογία, ήτοι Κατάλογος τών από πτώσεως τής Βυζαντινής αυτο

κρατορίας μέχρι εγκαθιδρύσεως τής εν 'Ελλάδι βασιλείας τυπο)Βέντων βιβλίων παρ' 

'Ελλήνων εις τήν όμιλουμένην, ή εις τήν άρχαίαν Έλληνικήν γλώσσαν, με βιβλιογρα-
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Το αντίτυπο του 1702 της βιβλιοθήκης του Guilford, πού αναγράφεται 

και στον παλαιό κατάλογο της, 2 1 εξακολουθεί να είναι το μοναδικό γνωστό 

της έκδοσης αυτής και βρίσκεται σήμερα στή British Library του Λονδί

νου. Υποθέτουμε ότι είναι πιθανό να πληροφορήθηκε ό Κοραής την ύπαρ

ξη του σπάνιου αύτοΰ αντιτύπου άπό τον Σχινά, δεν μπορεί δμως να απο

κλειστεί τό ενδεχόμενο να του έδωσε την πληροφορία ό 'ίδιος ό Guilford* 

σε κάθε περίπτωση θα ήταν περίεργο αν δεν είχε ζητηθεί προηγουμένους 

ή άδεια του Guilford για τήν αποστολή του αντιγράφου. 

Αυτά τα λίγα νέα στοιχεία μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε δτι πραγ

ματικά ύφίστατο μια σχέση μεταξύ τών δύο ανδρών και δτι αυτή πρέπει 

να ήταν φιλική, μολονότι ό βαθμός και ή έ'κτασή της δεν είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί προς τό παρόν. Είναι πιθανόν στο μέλλον κάποιες λανθά

νουσες επιστολές ή πληροφορίες να αποκαλύψουν δτι οί επαφές τους 

ήταν πολύ πιο συχνές και ουσιαστικές, δπως θα ήταν αναμενόμενο για 

τις δύο αυτές προσωπικότητες με τό κοινό πάθος για τήν ανάπτυξη της 

παιδείας τών Ελλήνων. 

ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΟΜΛΤΙΙ-ΤΣΟΥΓΚΛΡΛΚΗ 

φικάς και κριτικάς σημειώσεις περί τών άξιων λόγου συγγραμμάτων, 'Αθήνα 1857, 
τ. Β', σ. 338-9. Ελένης Δ. Μπελια, «Οί λόγιοι αδελφοί Δημήτριος και Μιχαήλ Γεωρ
γίου Σχινα», Μνημοσύνη, τ. 2 (1968-9), σ. 174-181, δπου και σχετική βιβλιογραφία. 

21. British Library, Ms Add. 8220, f. 44r. 
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