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«ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΕΑ. 

ΕΝ ΑΙΓΙΝΗ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1829)) 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ στη συνέχεια., καθαρογραμμένο δια 

χειρός Κωνσταντίνου Άσωπίου, απόκειται στο αταξινόμητο τμήμα 

του αρχείου του, πού βρίσκεται στο Τμήμα Χειρογράφων τής 'Εθνικής 

Βιβλιοθήκης (Άσ. Σύμμεικτα V/1,16).1 

Φιλολογία 

Το προ ολίγον εκδοθέν φνλλάοιον με την επιγραφήν «Έρμης δ Λόγιος. 

Περίοδος νέα. Έν Αίγίνη, 1 'Ιανουαρίου 1829» μεγάλους εκίνησε την πε-

ριεργίαν τών φιλομαθών, και τους έδωκε χρηστάς ελπίδας δτι ο των γραμ

μάτων ούτος εφορεύων θεός, ύποχωρήσας προς καιρόν εις τον εχθρον τών 

τοιούτων "Αρην, έρχεται πάλιν, με δειλδν ακόμη βήμα προβαίνων, να άνα-

λάβη την διακοπεΐσαν εφορείαν του. Ή υπό το όνομα, Έρμης δ Λόγιος, 

πρώτη φιλολογική εφημερϊς τών Ελλήνων, μ όλα τα ελλείμματα, τα όποια 

και δια τον τόπον εν ω, καί δια τον καιρόν καθ' δν εκδίδετο, επρεπεν άναγ-

καίως να εχη, άναντίρρητον όμως εΐναι δτι σννέβαλεν όχι ολίγον και την 

φιλοτιμίαν τών νέων να ερεθίση και την κοινωνίαν να σύνδεση τών απαντα

χού γης έσκορπισμένων ομογενών λογίων. Γενόμενος δέ το κοινον ταμεϊον 

τών τότε γνώσεων, καί τών πρώτων δοκιμίων τής παλιγγενεσίας ημών, 

όχι μόνον επηύξησε την πεΐραν δια τής εις το αυτό συγκεφαλαιώσεως, αλ

λά και προφανώς προητοίμασε πλαγίως καί τουλάχιστον επετάχυνε την ώ-

ρίμασιν τών τωρινών συμβάντων. "Οθεν θέλει μένει πάντοτε (ός πιστόν 

κάτοπτρον τής εν καιρώ ηθικής ημών καταστάσεως, και ώς Ιστορικόν 

μνημεϊον, απαραιτήτως άναγκαΐον εις την σειράν τής νεωτέρας ημών ιστο

ρίας. 

1. Το χειρόγραφο αποτελείται άπο 3 ήμίκλαστα δίφυλλα. Το τελευταίο φύλλο 
είναι λευκό" το κείμενο καταλαμβάνει το δεξιό ήμίφυλλο (σελίδες αριθμημένες 1-10). 
Ή έκδοση ακολουθεί πιστά το πρωτότυπο, έκτος άπο ορισμένες διορθώσεις στη στίξη. 
Το ϊδιο 'ισχύει καί για τα κείμενα του Παραρτήματος. 
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Είναι δε οίκοθεν φανερόν δτι τά εκεί φαινόμενα πρώτα κινήματα, ο

μοιάζοντα με τα πατι'ιματα των νεωστϊ από πολυχρονίου ασθενείας άνα-

λαμβανόντων, επρεπεν εξ άπαντος να ήναι δειλά, άτονα, σφαλερά και 

πολλάκις άσκοπα. Την σήμερον εις τόπον ελεύθερον, εις αυτόν τον τόπον 

των γενεθλίων τον, και εις καιρόν ευτυχή εκδιδόμενος ό νέος Λόγιος 

Έρμης θέλει είναι βέβαια και ορθότερος και τελειότερος. Τα δε εν αν

τίο κινήματα έλπίς είναι να ομοιάζουν τα πατζ/^ατα εκείνων, οϊτίνες προ 

πολλού άναρρωθέντες, και τελειότερα παρά πρότερον ύγιάναντες, όχι μό

νον να βαδίζωσιν άσφα/.ώς, αλλά και να τρέχωσι και να σκιρτώσι δύ

νανται. 

'Αλλ' έν ω χαίρομεν δια την αίσίαν ταύτην θεοφάνειαν άποροϋμεν δια τι 

γίνεται τόσον δειλά, τόσον λαθραία και τόσον σκοτεινά ώστε άγνοοϋμεν 

και τους ίεροφάντας και τους δαδούχους, και τον τρόπον και τον σκοπόν. 

ΕΙ μεν έγινε τοϋτο διά να δοκιμάσουν οι επιστάται την προθυμίαν τον κοι

νού εις την άκολούθησιν τον έργον, εστωσαν βέβαιοι, ήμποροϋμεν να τους 

εϊπωμεν με κάπποιαν πεποίθησιν, δτι το έργον θέλει εύρεϊ και καλήν και 

μεγάλην ύποδοχήν. ΕΙ δε πάλιν μόνον διά νά δώσωσι μίαν περίεργον έπι-

γραφήν είς το παρόν πονημάτων, τους έπαινοϋμεν διά την εκλογήν τοϋ 

ονόματος, τους μένομεν υπόχρεοι διά τό προσφερόμενον, /.υπούμεθα όμως 

ότι εΐναι τό μόνον. 

Ή ϋλη τοϋ φυλλαδίου έκίνησεν έτι περισσότερον την περιεργίαν των 

φιλομαθών. Διότι ή περιεχόμενη διεξοδική έπίκρισις της προ ετών τεσ

σάρων έκδεδομένης Γραμματικής ενός τών επισημότερων ομογενών λο

γίων, τον κυρίου Ν. Βόμβα, διαίρεσεν ευθύς είς δύο τάς γνώμας τών ανα

γνωστών. Διότι όσοι ένθυμονντο δτι ό άνήρ ούτος, συνεργάτης ένα καιρόν 

της διαβόητου Κιβωτού, σνμπατριώτης, γνήσιος μαθητής, φίλος και 

πολύν καιρόν γραφενς τοϋ σοφοϋ Κοραή, έκηρνχθη παορ^σ/α νπό τοϋ αν-

τοϋ ως ό μόνος τών Γραικών ικανός νά όργανίση έθνικήν σχολήν (ϊδε προ

λεγόμενα εις Βεκκαρίαν, εκδόσεως β' σελ. ρδ' σημ. 2), επειδή εις τον τής 

σχολής και είς τον τής Γραμματικής όργανισμόν απαιτείται κατά τό μάλ

λον και ήττον ή αυτή κρίσις, επρεπεν ούτοι νά προσμένωσιν από τον Ικα-

vòv όργανιστήν τής εθνικής σχολής τήν αληθώς έθνικήν γραμματικήν τής 

Ελληνικής γλώσσης, όχι με θάρρος άντιτασσομένην, άλλ' αδίστακτους 

προτιμωμένην από τάς γραμματικός τών επισημότερων φιλολόγοπ τής 

Ευρώπης. "Οσοι άπό τό άλλο μέρος ένθνμοϋντο δτι ό κύριος Βόμβας άπο-

δνθείς εις πράγματα ύιρηλοτέρας Ιδέας, Ρητορικής, 'Ηθικής, Χημικής, 

Μαθηματικής και Μεταφυσικής, δεν είχεν οντε καιρόν, άλλ' οντε φύσιν 

νά διαπρέψη είς τόσον πολνειδές στάδιον, έπρεπε κατά τό εικός και ούτοι 
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va προσέξουν εις το φυλλάδων δια να ϊδωσιν αν ή Γραμματική αϋτη της 

Κιβωτού μάλλον ή των τοϋ Κοραή προλεγομένων δζη. 'Όθεν δι' όλους αυ

τούς τους λόγους δεν είναι σχεδόν λόγιος δς τις δεν άνέγνωσεν άπλήστως, 

τουλάχιστον εις τοϋτα τα μέρη, το περίεργον τοϋτο πονημάτων. Μετά δέ 

την άνάγνωσιν οι μεν έψεύσθησαν των ελπίδων, οι δε μετά χαράς παρετή-

ρησαν δτι οι "Ελληνες έφθασαν 'ένα καιρόν, καθ' δν αρχίζει να έκλείπη πά

σης λογής άποθέωσις. Ούτε Μυθολογίας είναι πλέον καιρός, αλλ' ούτε 

καιρός των τεραστίων. Ό "Ελλην εξετάζει την σήμερον δχι τις ό λέγων, 

αλλά τι το λεγόμενον. 

"Εν άλλο συστατικόν τοϋ φυλλαδίου είναι δ τρόπος της γραφής. Διότι 

μακράν από ύβρεις και σαρκασμούς, μόλις συγχωροϋντες οι έκδόται καμ-

μίαν μικράν εν καιρώ είρωνείαν χωρίζοντες παντάπασι το πρόσωπον τοϋ 

συντάκτου από το σύνταγμα, με τά δπλα τοϋ συλλογισμού, με μαρτυρίας 

ενδόξων συγγραφέων και επισήμων Γραμματικών, με τάς αντιφάσεις τών 

επομένων προς τά ήγούμενα, έλέγχουσι το σαθρόν τής γραμματικής ταύ

της. Kai είναι απίστευτος ή απ' αρχής μέχρι τέλους επικρατούσα σύγ-

χυσις και αταξία, απίστευτος δ αριθμός τών σφάλματος, εις τά όποια ύπέ-

πεσεν δ άλλως σοφός οργανιστής τής εθνικής σχολής. Διότι και αύθις 

κατάρας εις δσα προ πολλού είχε καταφρονήσει, εις τά Κιβώτεια, εξήλθε 

τής υψηλής σφαίρας του, χωρίς να ενθυμηθή δτι δ Πρωτεύς, δστις μετέ-

βαινεν ευκόλως εκ τής μιας εις τήν άλλην μορφήν, ήτον μόνον μυθολογον-

μενον πρόσωπον. Και ενταύθα πολλά προσφυώς ημπορεί κανείς νά πα-

ρωδήση το τοϋ 'Ισοκράτους «Ταύτης δέ τής ανωμαλίας και τής ταραχής 

αϊτών εστίν, δτι τήν γραμματικήν ώσπερ Ιερωσύνην, παντός ανδρός είναι 

νομίζουσιν». 

Νομίζομεν δτι δεν θέλομεν κάμει πράγμα δυσάρεστον εις τους άνα-

γνώστας, εάν παρατρέχοντες τά μικρότερα, παραιτοϋντες τάς αποδείξεις 

και μαρτυρίας, έκδώσωμεν διάτής εφημερίδος μίανπαρεκβολήν(extrait) 

τοϋ φυλλαδίου τούτου εις τόσους χωριστούς αριθμούς παρατηρήσεων περί 

τών κυριωτέρων, φυλάττοντες τήν αυτήν τάξιν, μεταχειριζόμενοι τήν 

αυτήν γλώσσαν, ώς εκ μέρους τών εκδοτών, και ως επί το πλείστον τάς 

αϋτάς λέξεις και φράσεις. Και τοϋτο δια νά μή μακρυνθώμεν εκ τοϋ προπο-

τύπου. 

Μεταδίδοντες δέ ταϋτα παραπέμπομεν τον περίεργον άναγνώστην εις 

αυτό το φυλλάδων, έπιλέγοντες με είλικρίνειαν δτι θέλει εύρει πολλά πράγ

ματα διόλου νέα, έμπεωίαν εις τά τοιαύτα μεγάλην, και βαθεΐαν γνώσιν 

τής Γραμματικής τέχνης, και προλέγοντες εις αυτόν άδιστάκτιος δτι δεν 

θέλει μεταμεληθή δια τήν άνάγνωσιν τοϋ πονηματίου τούτου. Ευχόμενοι 
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δε να γνωρίσωμεν τους εκδότας, εάν τούτο δεν γίνεται τους παρακαλούμεν 

να μας χαρίσουν καΐ άλλα παρόμοια. 

'Εκ Παλαιών Πατρών. 1 Φεβρουαρίου 1829 
Β.Β. 

Παρεκβολή τον φυλλαδίου «Έρμης 6 Λόγιος. Περίοδος νέα. 

Έν Αίγίντ), 'Ιανουαρίου 1.1829». 

Ιον. Ή επιγραφή τον βιβλίου είναι «Γραμματική της Ελληνικής Γλώσ

σης», και δμως απ αρχής εως τέλους δεν πραγματεύεται παρά μόνον περί 

τής Αττικής διαλέκτου. Kai μ όλον δτι σελίδι 123 μας παραπέμπει εις το 

περί Συντάξεως καϊ σελίδι 174 μας παραπέμπει εις το περί Διαλέκτων 

με ταντην την φράσιν «βλέπε περί διαλέκτου», οντε το εν, ούτε το άλλο 

ενθυμήθη να πρόσθεση. Αλλ ουδέ καν επιγράφει το βιβλίον «Τόμον Πρώ

τον», δια να μας δώση ελπίδας δτι εις τον δεύτερον θέλει αναπληρώσει δλα 

τα ελλείποντα. 

2ον. Σελίδι 4. rO ορισμός, τον όποιον δίδει τής διφθόγγου εν γένει, είναι 

ψευδής, και αρμόζει μόνον εις τάς κυρίας λεγομένας διφθόγγους. 

3ον Ή διαίρεσις τών Γραμμάτων, ήτις έπρεπε να ήναι ολόκληρος εις 

εν μέρος ευρίσκεται εσπαρμένη εις τρία ή τέσσαρα μέρη τής γραμματικής, 

χ(ορίς σχέσιν και σκοπόν. 

4ον. 7Ακο?.ούθως τών παραδειγμάτων τών κλίσεων θέτει και συνηρημένα. 

Kai δμως τι εστί συναίρεσις το διδάσκει εις το δεύτερον μέρος. 

5ον. Σελίδι 42 και 52 διαιρεί τής πέμπτης τα συνηρημένα εις όλοπαθή καί 

μη όλοπαθή αυθαιρέτους καί αύτογνοίμόνως εναντίον εις το κύρος τών πα

λαιών και νεοηέρων Γραμματικών, οϊτινες δεν δέχονται κυρίοις όλοπαθή 

παρά μόνον εις τάς Ισοσυλλάβους κλίσεις. Τα παραδείγματα, εις τα όποια 

επιστηρίζει την θεωρίαν του, πλακόεί,ς και τιμήεις, δεν εχουσι παντελώς 

ομοιότητα προς τα α,νάλογα τών άλλων κλίσεων τό δε Περικλοΰς διόλου 

άνύπαρκτον. 

Gov. Ή διαίρεσις τών κλίσεοίν καί ή εν τοις παραδείγμασιν επικρατούσα 

σύγχυσις θέλει βιάζει πάντοτε τον μαθητήν να άνατοέχη προς κατάληψιν 

τών αυτών εις αλλάς Γραμματικός. Ό . [άσκαρις ώς προς τούτο είναι πο

λύ μεθοδικδηερος. 

7ον. Σελίδι 68 διαιρών το ρήμα εις ενεργητικόν, παθητικόν καί ούδέτερον 

νποσημειόνει δτι και το μέσον είναι το αυτό με τό ενεργητικόν, με την δια-

φοράν δτι είναι εις παθητικήν φωνην (και τούτο χωρίς να εξήγηση πρώτον 
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Ti εστί φωνή ρήματος). r0 αυτός δε πάλιν σελίδι 123 σημειόνει «Λέγονται 

όντως (μέσα δηλ.), διότι εχονσι σημααίαν μεταξύ ενεργητικού και παθη

τικού ». «Ποιον τώρα είναι το άληθινόν; το πρώτον, ή το δεύτερον; —Εις 

την αυτήν σελίδα 123 εν σημειώσει προσθέτει ότι και τα αποθετικά υπάγον

ται εις την κλάσιν τών μέσων. Και δμως τα μεν αποθετικά ολίγους στίχους 

παρακάτω της αυτής σελίδος 123 φανερόνουν άπλήν ενέργειαν με φωνήν 

πάντοτε παθητικήν τά δέ μέσα ανωτέρου σελ. 68 εσήμαιναν ενέργειαν, 

την οποίαν κάμνομεν εις εαυτούς αμέσως, ή δι' άλλων. Άπ' δλα ταϋτα 

ποίον είναι το άληθινόν; 

8ον. Σελίδι αυτόθι 68 τους χρόνους, τους οποίους όλοι οι Γραμματικοί πα

λαιοί και νεώτεροι διαιροϋσιν εις εξ, αυτός τους αυξάνει εις εννέα. Άλλα 

όταν στοχάζεται διαφόρους χρόνους τους δεύτερους αορίστους και μέλ

λοντας, διά τι να μή χωρίση και τους δεύτερους παρακειμένους και ύπερ-

συντελίκονς, και οντω νά τους αύξηση εις ένδεκα; Πμποροϋσεν, αν ήθε

λε, νά πρόσθεση εις τον κατάλογον και τους δ ισχη ματ ιστούς ενεστώτας 

ώς διαφόρους χρόνους. 

9ον. Εις το περί εγκλίσεων σελ. 69 σημειοηέον α δτι ο ορισμός είναι ακα

τάληπτος· β' δτι άπο τρεις περιγραφάς, τάς οποίας κάμνει εις τον όρισμόν, 

παράγει πέντε εγκλίσεις, χωρίς νά μας εξήγηση ποίον μέρος του ορισμού 

αρμόζει εις τήν μίαν και ποίον εις τήν άλλην: αν π.χ. το πρώηον μέρος άρ-

μόζγι εις τήν άπαρέμφατον, ποία είναι τότε ή οριστική; γ' εις το περί εγ

κλίσεων κατά μέρος σελ. 85 ούτε μνεία παντε/χος γίνεται, ούτε εφαρμογή 

της παρούσης εξηγήσεως. 

ΙΟον. Σελίδι 86 «τρεις είναι, λέγει, οι κύριοι χρόνοι, ό ενεστώς, ό μέλλων 

και ο αόριστος». Κυρίους πρέπει νά εννοή τους λεγόμενους αρκτικούς ή 

πρωτεύοντας. Άλλα τις δεν ήξεύρει δτι οι αρκτικοί χρόνοι είναι ό ενεστώς, 

ό μέλλων και ό παρακείμενος; Και τις δεν ενθυμεΐται άπο τήν νεότητα του 

το τοϋ Λασκάρεως πολνθρύλλητον «τριών δντων τίον αρκτικών χρόνων, 

ένεστιοτος, παρακειμένου και μέλλοντος»; 

llov. ΕΙς τήν αυτήν σελίδα δίδει τον όρισμόν τον αορίστου και τοϋ παρα

κειμένου με ταύτας τάς λέξεις: «ό Αόριστος παραστένει το πράγμα δτι 

εγινεν, ή υπήρξε προ τοϋ παρόντος καιρού' δ δέ παρακείμενος δτι προ ολί

γου εγινεν ή ύπήρξεν». 01 δύο ούτοι ορισμοί, ώς βλέπει καθείς, δεν δια

φέρουσα' άπ' αλλήλων. Φαίνεται δμως δτι τό «προ τοϋ παρόντος καιρού» 

δηλοί κατ αυτόν προ πολλού, διά νά ήναι εις αντίθεσιν με το προ ολίγου τοϋ 

παρακειμένου. "Οθεν το «κατέβην χθες εις Πειραιά» (Πλάτ. Πολιτ. Α' εν 

αρχή) σημαίνει κατ αυτόν «κατέβην προ πολλού»' και τό «άπασι τοις αν-
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θρώποις άπαξπέπρωται θανεΊν» σημαίνει, κατάτήννέανθεωρίαν, δτι προ 

ολίγον πέπρωται. Περί τον αληθούς ορισμού τον αόριστον και τον τιαοα-

κειμένον παοαπέμπομεν τον περίεργον εις τον Βονττμανον. 

12ον. Σελίαι 88 «δ Μετ ολίγον μέλλων, λέγει, φανερόνει το πράγμα δτι 

ενθνς μετά άλλο τι θέλει είσθαι τελειωμένον». Τούτο δεν εξηγεί την εν-

νοιαν και την χρήσιν τον χρόνον, άλλα μόνον την λέξιν παραφράζει. *Αν 

ήναι, καθιος εξηγεί ή αντού ίερολογιότης, πρέπει και το παρά ΙΊ?.άτωνι 

(Πολιτ. ε . σ. 457) «Κάλλιστα γαρ όή τοντο και λέγεται και λελέξεται, 

δτι το μεν ώγέλιμον καλόν, το δε βλαβερόν αίσχρόν», να σημαίνη δτι ενθνς 

θέλει λεχθή έπειτα από άλλο τι. Και το παρ' Ήσιόδω, "Εργ. 177 «αλλ' 

εμπης και τοϊσι μεμίξεται εσθλά κακοϊσιν» δτι ενθνς μετά άλλο τι θέλονν 

μιχθή, και όμως ή Ιδέα τον ευθύς μετ' άλλο δεν υπάρχει οντε εις τό πρώτον 

παράδειγμα, οντε εις το δεύτερον. "Ηθε?.ε κάμει φρόνιμα πριν παράφρα

ση την λέξιν Μετ' ολίγον μέλλων να εσνμβονλενετο τον Βονττμανον ή 

και τόν διδάσκαλόν τον Κοραήν (Σημειώσ. εις Ήλιόδ. σελ. 67). 

13ον. 'Αφού ανωτέρω σελίδι 68 εχώρισεν, ώς εϊδομεν, εις ϊδιαιτέοονς χρό-

νονς τον /Γ αόριστον και β' μέλλοντα, σελίδι αυτόθι 88 λέγει άντιφάσκων 

δτι δ β' αόριστος και β' μέλλων είναι οι αυτοί με τονς πρώτονς. 

14ον. Τονς γρόνονς, oh ίνες είναι χωριστής φωνής, και ονομάζονται μέ

σοι, τονς κατατάσσει εις την παθητικήν φωνψ. 

Ιΰον. Σελίδι 136 εις τό περί μορφώσεως τών εις μϊρημάτων ή σημείωσις 

αναιρεί το κείμενον. 'Επειδή είς μεν το κείμενον λέγει «προσθέτεται εις 

την αρχήν τό ι δασννόμενον, εάν τό ρήμα άρχίζη από φωνήεν, ώς έω ΐημι»' 

είς δέ τήν σημείωσιν λέγει «τό φωνήεν αποβάλλεται είς την μόρφοΜίν τού 

εις μϊ, και ο.ντ αυτού προσθέτεται τό ΐ» κατά τούτο λοιπόν έω ϊμι. Εύγε 

νπέρενγε! 

16ον. Σελίδι 137 εν σημειώσει (1) πλάττει αφ έαντού τον λέξεις, al δποϊαι 

οντε είς λεξικά, οντε είς σνγγραφεϊς ευρίσκονται, ώς πέπλνμι, τ έθνη μι, 

τέτλημι. 'Απορία πώς δεν έπλασε και τετάγω δια να εξήγηση τόν διπλα-

σιαζόμενον β' αόριστον τεταγών. 

liΌν. Σελίδι 162 καταστρόνει χρόνους και πρόσωπα ενός ρήματος (τού 

ϊσημι), τού οποίον ή ίπαρξις στηρίζεται μόνον είς ολίγας καταλήξεις ή τν-

πονς παρά τοις Δωριεύσι. Τό δε γελοιότερον δτι και τό ρήμα έπίσταμαι, 

σννθετον από τήν επί και ϊσταμαι, κατά Ίωνισμόν δχι άσννήθιστον είς 

τονς Αττικούς, τό παράγει ώς παθητικήν φωνήν τού ϊσημι, κατά παρέν-

θεσιν τού τ, χωρίς να εννοήση ονδε τήν αναλογίαν τών λοιπών χρόνων τού 

ρήματος τούτον. 
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18ον. Σελίοί 16/ άπαριθμών τάς προθέσεις σπεύδει εκ προκαταβολής να 

μας διδάξη δτι ή κατά πρόθεσις συντάσσεται και με δοτικήν παρά ποιη-

ταΐς. Με δοτικήν ή κατά! ! ! είς ποίους ποιητάς; 

19ον. Σελίδι 171 εις μίαν σημείωσιν μας πέμπει να ϊδωμεν περί διαλέ

κτου «Βλέπε περί διαλέκτου». Τοΰτο είς την Γραμματικήν του δεν ευρί

σκεται, ώς έσημειώθη εν αρχή. Λοιπόν ποϋ πρέπει να ζητηθή; 

20ον Σε?.ίδι190τά εις ιαδης πατρωνυμικά τα παράγει από τα πεμπτάκλιτα, 

ώς ' Αμφιτρύων Άμφιτριωνιάδης, Τελαμύν Τελαμωνιάδης. Κατά τούτον 

τον κανόνα το ' Αγχινιάδης, Θυεστιάδης, Μενοιτιάδης, Τερπιάδης κτλ. 

πρέπει να παράγονται από ονόματα πεμπτάκλιτα. 'Ίσως κατ' αυτόν τα 

Άγχίσης, Θυέστης, Μενοίτιος, Τέρπιος είναι τής πέμπτης κλίσεως. 

Είναι δε περίεργον δτι άφοϋ εχώρισε καταλέξεις εις αδης και ιαδης είς την 

πρώτην έβαλε και το Λαερτιάδης και το Βασιλειάδης. 

21ον. Σελίδι 192 παραχαράττει τον Κώον είς Κώϊον. "Οθεν είς το εξής 

πρέπει να /.έγο^μεν, Ιπποκράτης ο Κώϊος' και κατ' αυτόν τον τύπον, Θεό-

πομπος 6 Χίϊος' και ο άνθρωπος εστί ζώϊον λ.ογικόν. 

22ον. Σελίδι αυτόθι «Πολιλά εθνικά ονόματα, λέγει, γίνονται από τά πρω-

τότυπά των κατ' άποκοπήν των τελευταίοι συλλαβών, ή και κατά μετα-

βολήν ή προσθήκην τινά ώς Άκαρναν-ία Ακαρνάν κτλ.». Τά αυτά εΐπεν 

και ολίγον ανωτέρω φέρων παραδείγματα, Βοιοηία Βοιωτός. Λυδία Λυ-

δός, Ιταλία Ιταλός, Σικελία Σικελός. Ότι τά τοιαύτα είναι επίθετα έχον

τα έξυπακουόμενον ούσιαστικόν, ώς επί το πλείστον γη, πολλήν εϊδησιν 

τής 'Ελληνικής γλώσσης δεν εχρειάζετο διά νά το καταλάβη. Καθώς ουδέ 

από πολλήν Μνθολογίαν είχε χρείαν διά νά ήξεύρη δτι πολλάκις τά ονόμα

τα των τόπων παράγονται από τά μυθώδη πρόσωπα τών ηρώων, των πρώ

τον κατοίκων του τόπου, συνωνύμως με τά όποια έκαλούντο και δλοι οι 

κάτοικοι Βοιωτός Βοιοηοί, Αιτωλός Αιτωλοί κτλ. 

Οϋτε ώς μυθολόγον, ούτε ώς Λατινιστήν μέγαν επαίνεσε βέβαια κα

νείς ποτέ τον κύριον Βάμβαν, μ δλον δτι και ταίτα συμβάλλουσι κάττι τι 

είς τον όργανισμον μιας Εθνικής σχολής. Τόσα δμως Λατινικά ώστε νά 

ανάγνωση τούλ.άχιστον το πρώτον βιβλίον τής Αίνειάδος έπρεπε νά γνω-

ρίζη, διά νά μάθη π.χ. δτι από τον Ίταλον ονόμασαν την 'Ιταλίαν, και 

όχι το άνάπαλιν 

...nunc suma minores 

Italiani dixisse ducis de nomine gentem 

Virgil. Aen. I. 536. 

23ov. Σελίδι 193, Μεγαρίς, Ληλιάς και Λημνιάς, θηλυκά τών Μεγαρεύς, 
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Δήλιος καί Λήμνιος, ισοδύναμα, ώς ήξεύρουσιν όλοι με τα Μεγάρισσα (ώς 

βασιλεύς βασίλισσα καί βασιλίς) Δηλία καί Λημνία, τά παράγει από τά, 

Μέγαρα, Δήλος, καί Λήμνος. Το δε άτοπώτατον, ταύτα φέρονται ώς πα

ραδείγματα θηλυκών εθνικών, παραγομένου εκ των Ιδίων αρσενικών. Το 

άρσενικον λοιπόν τών Μεγαρίς, Δηλιάς καί Λημνιάς είναι τα Μέγαρα, 

Δήλος καί Λήμνος!! Ώς κολοφώνα δέ της περί τα τοιαύτα πολυμάθειας 

του προσθέτει καί το Φωκίς (χωρίς να μας εϊπη το άρσενικόν του), ση-

μειόνων οτι το αυτό λέγεται καί Φοίκάίς κατά παρένθεσιν τού α. Λοιπόν 

ή Φωκαί'ς τής μικρας "Ασίας, καί ή Φοίκίς της Ελλάδος είναι μία καί ή 

αυτή γή' risum tenentis amici. 

24ον. Σελίδι 212 βλέπομεν τυπτέσκω εις ενεστώτα. Καί τούτο μεγάλην 

άμάθειαν τής γλώσσης ελέγχει. Διότι οι "Ιωνες την έπεκτατικήν ταύτην 

κατάληξιν μόνον εις τους ιστορικούς χρόνους την εμεταχειρίζοντο. "Αλλης 

δε κατηγορίας τα εις σκω έχοντα τον ενεστώτα, αναλογούντα εις τα τών 

Λατίνων εναρκτικά (inchoativa). 

25ον. Περί τού καταλόγου τών ανωμάλων ρημάτων πολλά καί διάφορα 

έχοντες να σημειώσωμεν άρκούμεθα μόνον εις τά ακόλουθα: α συγχέει τα 

ελλειπτικά με τά ανώμαλα, ώς είναι ίθύνοι ίθυνα, ίθνω ΐθυσα, πολεμίζω 

πολεμίσω, τά εφετικά καί άλλα' β' τά άνελλειπή ομαλά με τά ανώμαλα, 

ώς θήγω, θήξω, τέθηγα' φορώ) φορήσο) κτλ.' γ' δεν κάμνει ούδεμίαν διά-

κρισιν ανωμαλίας σχηματισμού, καί ανωμαλίας σημασίας, ώς άγημι έ'α/α, 

όλλυμι δλωλα, ρήγνυμι ερρωγα κτλ.' δ' εν ώ πραγματεύεται εις τά λοιπά 

μόνον περί τής 'Αττικής διαλέκτου, μ' όλον οτι ή 'Επαγγελία τής βίβλου 

ψεύδεται, αναμιγνύει με άδιαφορίαν καί τά άνάττικα, ώς άγάσομαι, ήδή-

σω, εβρων, εγενήθην, διδασκησο) καί πλήθος άλλων ε εκλαμβάνει ρή

ματα εύχρηστότατα α>ς άχρηστα όποια είναι τά, φημί, χόω, φθίνω κτλ.' 

καί άνάπαλιν ό)ς εύχρηστα τά άχρηστα, θηγάνω π.χ.' ζ' είναι πολύ εύκο-

λιος όχι μόνον θέματα νά πλάττη ανύπαρκτα, ώς είναι τά περισσότερα τής 

δευτέρας στήλης τού καταλόγου του, άλλα το παράξενον καί χρόνους, τους 

οποίους κανείς συγγραφεύς δεν εμεταχειρίσθη ποτέ, ώς αμαρτήσω, βιώ

σω, γνώσω, δήξω, θνήξω, τέξω καί πάρα πολλά άλλα. 

26ον. Εις την αρχήν τού καταλόγου τών ανωμάλων ρημάτων σελίδι 214 

δεινότητα καί πολυμάθειαν επιδεικνύμενος ο Γραμματικός μας κάμνει 

μετά πολλής εμβρίθειας την άκόλουθον σημείωσιν «το ρήμα τούτο (τό 

άγω = άγημι) φαίνεται οτι είχε την αρχήν δίγαμμα ?'. "Οθεν τό εις τον 

"Ομηρον (Δ, στ. 2) καυάξαις ημπορεί νά ληφθή εκ τού κα^^άγω, ώς 

καββάλλω, καί δια την ομοιότητα τού διγάμματος με τό ύ καυάγω (Βλέπε 
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δίγαμμα)». Το δίγαμμα εις τήν Γραμματικήν τον, ώς εσημειώθη εν αρχή, 

δεν ευρίσκεται- ουδέ το κανάξαις εις τον "Ομηρον, άλλ' εις τον Βονττμά-

νον, όστις εν σελίδι 280 της μεταφράσεως λέγει «το ρήμα άγω, άγημι είναι 

εκ των αποτελούντων την § Δ.Σ. Β' μνημονενθεΐσαν χασμωδίαν». Εις το 

μέρος εκείνο της Γραμματικής τον λαλεί περί τον διγάμματος. Λντον 

το ενρηκε και 6 κύριος Βάμβας, αλλ' εξέλαβε τον μεν παράγραφον Δ' ώς 

ραψωδίαν τον Όμηρου, την δε σημείωσιν Β' ώς στίχον 2, άδιάφορον 

Ίλιάδος ή 'Οδύσσειας. Τόσον γνωρίζει τον "Ομηρον ο απόγονος τον! Και 

τόσον εσπούδασε τον Βονττμάνον ο καυχώμενος δτι τον διώρθωσε ! 

Ταντα εκ των πολλών όσα ημπορεί κανείς νπομονήν έχων να άνευρη 

εις το γραμματικόν τοντο βονστάσιον. Περί δε τής τάξεως δεν λέγομεν τί

ποτε, διότι απ7 αρχής μέχρι τέλους δεν είναι παρά αυτόχρημα αταξία. Και 

μά την άλήθειαν χαρά εις την εθνικήν σχολήν αν όμοιάση το πρώτον 

τοϋτο δοκίμων τής όργανίσεως. Διότι ώς προς τό είδος και την μορφήν 

ολίγον διαφέρει άπό το τέρας τον ποιητον «πρόσθε λέων, όπισθεν δε δρά

κων, μέσση δε χίμαιρα». 

Ή πρώτη ανάγνωση του κειμένου αύτοΰ μας αφήνει με τήν εντύπωση ότι 

πρόκειται για εκτενή κριτική παρουσίαση άνο^νυμου φυλλαδίου, ή οποία 

προοριζόταν να δημοσιευτεί στή στήλη Φιλολογία κάποιας εφημερίδας: 

φυλλάδιο άγνωστο και κριτική αθησαύριστη. 

Εύκολα αποκλείουμε τήν περίπτωση να δημοσιεύτηκε ή κριτική αύτη, 

άφοΰ ελέγχουμε, με σχετική ασφάλεια, τις ολιγάριθμες εφημερίδες τής 

καποδιστριακής περιόδου. "Οσο για το αντικείμενο τής κριτικής, το φυλ

λάδιο καθαυτό, δεν μπορούμε να είμαστε τόσο κατηγορηματικοί. Το γε

γονός δτι δέν έχει εντοπιστεί άπό τή βιβλιογραφική έρευνα δεν μας εκ

πλήσσει. Γνωστή ή τύχη των λιγοσέλιδων και εφήμερων έντυπων. Πόσο 

μάλλον πού εδώ δηλώνεται ρητά δτι έχουμε να κάνουμε με φυλλάδιο το 

όποιο κυκλοφόρησε τόσον δειλά, τόσον λαθραία και τόσον σκοτεινά. 

Και άν δέν υπήρχε ή πρόκληση του τίτλου, θα μπορούσαμε 'ίσως να 

υποστηρίξουμε δτι άρκεΐ ή μαρτυρία για νά το κατατάξουμε και εκείνο 

στα λανθάνοντα έντυπα τής ελληνικής βιβλιογραφίας, με τις δέουσες πάντα 

επιφυλάξεις. 'Ωστόσο, το ενδεχόμενο μιας Νέας Περιόδον του Λόγιου 

'Ερμή αμέσως μετά τήν 'Επανάσταση, ή έστω ή πολεμική πού θέλησε να 

στεγαστεί υπό τον τίτλο αυτό, απαιτούν περισσότερο επισταμένες ζητή

σεις· ας περιορίστηκε το εγχείρημα σε έ'να και μοναδικό τεύχος. Γιατί 

ακόμη και αν δεχτούμε δτι πράγματι κυκλοφόρησε τούτο το έντυπο, συνέ-
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χεια πάντως δεν είχε: αυτό πια δεν θα έμενε τόσον στα σκοτεινά' κάπου 

θα εΐχαν βρεθεί τα ίχνη του. 

Εφόσον Ομως επαύριον δέν ύπ?(ρςε, 6 λόγος, ούτως ή άλλως, θα είναι 

για τις προθέσεις: ε'ίτε το πρώτο αυτό φυλλάδιο έφτασε στο τυπογραφείο, 

είτε έμεινε στα χέρια των συντακτών του, είτε απλώς σχεδιάστηκε χ ω 

ρίς ποτέ να γραφτεί ολοκληρωμένο, εκείνο πού καταρχήν έχει σημασία 

να κρατήσουμε άπο το κείμενο πού δημοσιεύουμε έδώ, καθώς και άπο 

τις μαρτυρίες πού το πλαισιώνουν, είναι πρώτα άπ' ολα ή πιστοποίηση 

της πρόθεσης, της ανάγκης να ςαναεκδοθεΐ ό Λόγιος Έρμης' έπειτα οι 

φορείς και το στίγμα της Νέας Περιόδου, όπως διαφαίνεται άπο τα περιε

χόμενα του πρώτου, δοκιμαστικού τεύχους· και τέλος ή πιστοποίηση της 

αποτυχίας. 

Συντάκτης τού κειμένου φέρεται 6 Εκ Παλαιών Πατρών Β.Β. Πίσω άπο 

τα αρχικά αυτά κρύβεται, χωρίς αμφιβολία, ο Κωνσταντίνος Άσώπιος. 

Έκτος βέβαια άπο τον γραφικό του χαρακτήρα, συνηγορεί σε τούτο και ό 

τρόπος γραφής του, δπως τον γνωρίζουμε άπο το «Παράρτημα εις την 

Έπίκρισιν της Ποιητικής τού κυρίου Οικονόμου» ως τα Σούτσεια,2 και 

δπως, πολύ χαρακτηριστικά, τον ορίζει 6 ίδιος: μακράν από ύβρεις και 

σαρκασμούς, μόλις σνγχωροϋντες (...) καμμίαν μικράν εν καιρώ εϊρωνείαν, 

χωρίζοντες παντάπασι το πρόσωπον τον σνντάκτον από το σύνταγμα, με 

τα όπλα τον συλλογισμού, με μαρτυρίας ενδόξων συγγραφέων και επισή

μων Γραμματικών, με τάς αντιφάσεις τών επομένων προς τα ήγούμενα. 

Προγραμματική δήλωση ενός ύφους και ενός ήθους πού μερικές δεκαετίες 

αργότερα θα βρει την οριακή της πραγμάτωση στο έργο του Ροΐδη. 

2. Ή μετάφραση της βιβλιοκρισίας της «Ποιητικής» του Κ. Οικονόμου πού 
εΐχε δημοσιευτεί στην εφ. Göttingische gelehrte Anzeigen με υπογραφή Rpf 
( = F. Ε. Ruhkopf· βλ. Μαρία Στασινόπουλου, «Ειδήσεις για το ελληνικό βιβλίο 
στο γερμανόφωνο περιοδικό τύπο τοΰ 19ου αιώνα», Μνήμων 12 (1989), 126), κα
θώς και το μακροσκελές «Παράρτημα εις την έπίκρισιν» [Λόγιος 'Ερμής, τχ. 8, 9 και 
19, 'Απρίλιος -'Οκτώβριος 1820), το όποιο υπογράφει ό 'Ανδρέας Άνδρεόπωλος 
Πελοποννήσιος, είναι ασφαλώς έργο του Άσώπιου. Το αποδεικνύει, επαρκώς νομίζω, 
μεταξύ άλλων, ή στέρεη φιλολογική γνώση πού διαφαίνεται εκεί (επισημαίνω τις πα
ραγράφους τις σχετικές με τή μετρική), ή έγνοια για τα εκπαιδευτικά πράγματα της 
Ηπείρου. Έμμεσες μαρτυρίες, άπο το αρχείο Άσωπίου, ενισχύουν βέβαια τή θέση 
αυτή (πβ. Άλ. Πολίτης, Ή ανακάλυψη τών ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, 'Αθή
να 1984, σ. 152, σημ. 46' τή σχετική ανακοίνωση έχει κάνει ό Έ μ μ . Φραγκίσκος). 
Για τα Σούτσεια βλ. τή μικρή «Βιβλιογραφική Συμβολή» μου, στο π. Ό 'Ερανιστής 
18 (1986), 137-148. 
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Ξαναδιαβάζοντας πιο υποψιασμένοι την αλληλογραφία του 'Ασώ

πιου με τον Θεόκλητο Φαρμακίδη της περιόδου αυτής, βρίσκουμε κατά 

κάποιο τρόπο τον μίτο.3 'Αποκαθιστούμε έτσι τη σειρά των πραγμάτων, 

αποκρυπτογραφώντας συνάμα και ορισμένους άπο τους «γρίφους» πού 

απαντούσαν εκεί. 

"Υστερα λοιπόν άπο τρίμηνη σιωπή, στις 17/29 'Οκτωβρίου 1828 ό 

Άσώπιος στέλνει στον Φαρμακίδη, στην Αίγινα, μία πρώτη επιστολή 

(σχέδιο της οποίας βλ. εδώ στο Παράρτημα, άρ. 1). «Μεθ' ημέρας ολί

γας», στις 3 Νοεμβρίου (ή 23.10), ακολουθεί δεύτερη «δια του παλαιού 

γνωρίμου μας Ν. Θεοχάρου εκ Λειψίας»,4 ή οποία λανθάνει. 'Από τήν 

απάντηση τοΰ Φαρμακίδη (30.il/12.12), 5 καθώς και άπο τήν τρίτη γνω

στή —δημοσιευμένη αυτή— επιστολή τού 'Ασώπιου (22.10/10.11, σταλ

μένη «δια τού Λεοντίδου Μεσημβρινού»6), συνάγουμε δτι ό 'Ασώπιος 

προέτρεπε εκεί τον Φαρμακίδη να πασχίσει να βρει «έν ώ είναι και ό 

Κοκκινάκης αυτού» ... «χρηματικον κεφάλαιον δια τυπογραφίαν ή βιβλιο-

πωλεΐον», να αφήσει «τα επαγγέλματα εις άλλους» και να αρχίσει τον 

Λόγων ή, με δυο λέξεις, «γράφε, τύπονε».7 Με τον έ'μπιστο Νικόλαο Θεο-

χάρη έστειλε 6 'Ασώπιος και «το γνωστόν ένέχυρον» ... «έν ταύτω δε και 

κολοννάτα δέκα».8 

3. Ή αλληλογραφία έχει εκδοθεί άπο τήν Αίκ. Κουμαριανοΰ, Θεόκλητος Φαρ-

μακίδης προς Κωνσταντίνο 'Άσώπιο, 1819-1832, 'Ανάτυπο άπο τα Πρακτικά τον Δ' 

Πανιονίου Συνεδρίου, τ. Α', Κέρκυρα 1980. Στο Παράρτημα (άρ. 1) δημοσιεύω ενα 

ακόμη σχέδιο επιστολής τοϋ 'Ασώπιου προς τον Φαρμακίδη της περιόδου αυτής, ακρι

βώς επειδή περιέχει, δπως καί ή επιστολή προς τον Πέτρο Οικονόμο (Παράρτημα, 

άρ. 2), πληροφορίες σχετικές με τα ζητήματα πού θα μας απασχολήσουν εδώ. 

4. Αίκ. Κουμαριανοΰ, ο.π., σ. 160. Με τήν οικογένεια Θεοχάρη, πού βρισκόταν 

εγκατεστημένη στή Αιψία, ό Άσώπιος είχε σχετισθεί άπο τήν εποχή της Τεργέστης 

και της Γοττίγγης. Σχέδια επιστολών του της περιόδου αύτης προς τον Γ. Θεοχάρη 

(τον άλλοτε σύντροφο τοϋ Ρήγα) καί τον γιό του Νικόλαο σώζονται στο αρχείο του. Ό 

Νικόλαος έφθασε, δπως είδαμε, στην Αίγινα το φθινόπωρο τοΰ 1828. 'Αργότερα, επί 

Καποδίστρια πάντα, θα διατελέσει Έφορος της επί τών στρατιωτικών καί ναυτικών 

γραμματείας της επικρατείας. 

5. Στο Ιδιο, επιστολή άρ. 41. 

6. Στο ίδιο, επιστολή άρ. 40. Ό 'Ιωάννης Αεοντίδης Μεσημβρινός υπήρξε μα

θητής τοϋ 'Ασώπιου στην 'Ιόνιο 'Ακαδημία. Στον κατάλογο συνδρομητών της μετά

φρασης τοϋ 'Ορέστη τοϋ Alfieri (Κέρκυρα 1825) τον συναντούμε ως φιλόλογο (=σπου-

δαστή φιλολογίας) της 'Ιονίου 'Ακαδημίας. 

1. Στο ϊδιο, σ. 161. Ό Κωνσταντίνος Κοκκινάκης είχε πρόσφατα φθάσει στην 

Ελλάδα (πάντως μετά τον Μάρτιο τοΰ 1828- πβ. Α. Κοραής, 'Αλληλογραφία, έκδ. 

Ο.Μ.Ε.Δ., τ. ς', 'Αθήνα 1984, σ. 92). 

8. Αίκ. Κουμαριανοΰ, ο.π., σ. 160. 
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Ό Φαρμακίδης, αναφερόμενος προφανώς στο 'ίδιο «ένέχυρον». το 

αποκαλεί χειρόγραφα μον και προσθέτει: «θέλω τα τυπώσει ιδίως και 

οχι υπό μορφήν εφημερίδος, το όποιον δεν γίνεται προς το παρόν άλλ' ή 

τυπογραφία ευρίσκεται ασχολημένη, και ούτε αυτό το τόσον μικρόν έργον 

ημπορεί να γένη ταχέίος· παρεκάλεσα τον έπιστάτην της τυπογραφίας)). 

τον Γεώργιο 'Αποστολίδη Κοσμητή, «να μοί κάμη χάριν, άλλα δυσκολεύε

ται έχων άλλα έργα άνα χείρας. Το όλον, νομίζω, θέλει γενή 2-3 κόλ. του 

τύπου* έκαστη κόλλα πληρόνεται εδώ οκτώ τάλληρα εις τύπωσιν μόνον. 

"Ωστε εις τύπωσιν και χαρτίον θέλουν χρειασθή εικοσιπέντε ή τριάκοντα 

τάλληρα" 'ίσως και όλιγώτερα)).9 'Αγνοεί δμως «προς τί» τα δέκα τάλι

ρα, απορία την όποια φαίνεται στο μεταξύ να του λύνει ό Άσώπιος, αλλά 

όταν τη διατυπώνει ό Φαρμακίδης (30.11/12.12) δεν έ'χει ακόμη παρα

λάβει τήν τρίτη επιστολή του Άσώπιου. Έκεΐ αφήνεται να εννοηθεί ή 

σ/έση τών 10 «κολοννάτων» με το έργο το όποιο πρέπει να φροντίσει ό 

Φαρμακίδης ώστε «να τελειωθή» ... «καλώς και ταχέως». Ό Άσώπιος, 

μάλιστα, προτείνει «οσα χρειασθούν περισσότερα φρόντισε να τα λάβης 

παρά του πλουτοΰντος βέβαια κυρίου Τρικούπη ή Fürs t του πολυτάλαν

του, και εγώ θέλω φροντίσει τήν άπόδοσίν των». 1 0 

'Εξάλλου ό Άσώπιος, έχοντας στα χέρια του τήν απάντηση τοΰ Φαρ-

μακίδη. ας πούμε περί τα τέλη Δεκεμβρίου, διαμηνύει στον Χριστόφορο 

Φιλητα, πού βρίσκεται στή Ζάκυνθο, δια του Πέτρου Οικονόμου Οτι εκεί

νος «έλαβε τα χειρόγραφα του, καί οτι θέλει έπιχειρισθή το έργον». 

«Ώμίλησα περί τούτου τον Π ρ. Αυτός δε δύο φοραΐς με ειπεν οτι θέλει 

φροντίσει αυτός (δεν είχαν αρχίσει ακόμη τα μαθήματα). "Εκτοτε δε 

άλλην τρέπεται καί ουδέ προσβλέπων άξιοι. "Οθεν τί νομίζεις; ' Ε γ ώ νο

μίζω οτι δεν πρέπει να ύπομείνωμεν να υπάγουν οι κόποι εις μάτην. "Οθεν 

αν είσαι όμογνώμων γράψε καί ένήργει κατ' αυτό- και εγώ γράφω όμοΰ 

καί συνεργώ. Ει δε μή να τον γράψωμεν να μήν άρχίση».1 1 

Στις 4/16 'Ιανουαρίου 1829, ημερομηνία της επόμενης καί τελευταίας 

9. Στο ϊδιο, σ. 161-162. "Ας σημειωθεί οτι τήν ϊδια στιγμή (1827) στην τυπο
γραφία της Κέρκυρας το τυπογραφικό φύλλο τών 16 σελίδων για 1000 αντίτυπα στοί
χιζε 14,5 ισπανικά τάλιρα (Κ. Θ. Δημαράς, Γύρω σε μια Κατήχηση, 'Ανάτυπο άπο 
τα Κερκυραϊκά Χρονικά 26, Κέρκυρα 1981, σ. 194). 

10. Αίκ. Κουμαριανοϋ, δ.π., σ. 160. 
11. 'Ολόκληρη ή επιστολή στο Παράρτημα (άρ. 2). Πρ. ϊσως ό Πρόεδρος της 

Επιτροπής πού θα συναντήσουμε στή συνέχεια "Αγγελος Κόνταρης. Δεν μπόρεσα να 
ταυτίσω τον αγγελιαφόρο Πέτρο Οικονόμου. 
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γνωστές επιστολής του Φαρμακίδη προς τον Άσώπιο την περίοδο αύτη, 1 2 

δ Φαρμακίδης έχει πάρει άλλα τρία γράμματα του Άσώπιου, «τα μεν 

δύο» ... «δια του Όρλώφου το δε δια των Κοσκινάδων». "Εχει επίσης στα 

χέρια του «και την διατριβήν καί το άρθρον, και τα δέκα τάλληρα" άλλ' 

ακόμη δεν έκατορθώθη τίποτε εις τον τύπον διότι ούτος είναι ελλιπέστα

τος» ... «και άδιακόπως ασχολημένος ώς επί το πλείστον με πράγματα της 

Κυβερνήσεως. Γνωρίζω τον έπιστάτην της τυπογραφίας και τον παρε-

κάλεσα πολύ" άλλα τί ωφελεί, έν ω δεν υπάρχει τυπογραφία; μ' δλον τοΰτο 

έχω ελπίδας και υπομονή. "Οτι τα χρήματα δεν φθάνουν σε προέγραψα* 

άλλα πόσα κυρίους θέλουσι χρειασθή αγνοώ' άλλ' οικονομείται το πράγ

μα». 1 3 

Συνδυάζοντας ολα δσα προηγήθηκαν μπορούμε, βάσιμα νομίζω, να συμ

περάνουμε οτι προς το τέλος του καλοκαιριού τοΰ 1828, δ Άσώπιος, δ Φι-

λητάς καί ενδεχομένους άλλοι τοΰ περιβάλλοντος της 'Ιονίου 'Ακαδημίας 

συντάσσουν και στηρίζουν την επίκριση της Γραμματικής τοΰ Βάμβα, ή 

δποία, στδ κείμενο πού δημοσιεύουμε, φέρεται να εμπεριέχεται σέ φυλ

λάδιο τιτλοφορούμενο Έρμης ό Λόγιος. Την επίκριση αύτη στέλνουν στις 

3 Νοεμβρίου 1828 στδν Θ. Φαρμακίδη, στην Αίγινα, δ όποιος έκτος τών 

άλλων έχει προσβάσεις στην 'Εθνική Τυπογραφία (πρόκειται για τα επί

τηδες υπογραμμισμένα χειρόγραφα τον ή τη διατριβή της τελευταίας επι

στολής). Καθώς μάλιστα τοΰ γίνεται ή πρόταση να ξαναρχίσει «τδν Λό-

γιον», ή επίκριση θα μποροΰσε να αποτελεί τήν ύλη τού πρώτου τεύχους. 

Ό Φαρμακίδης άπαντα, δπως ε'ίδαμε, οτι θέλει «τα τυπώσει ιδίως» και 

μας δίνει μιαν ιδέα της έκτασης τοΰ σχεδιαζόμενου φυλλαδίου: 2-3 κόλ

λες τυπογραφικές, πού θα στοιχίσουν 25-30 τάλιρα. 'Εξαρχής δ Φαρ

μακίδης έχει παραλάβει καί 10 τάλιρα για τα έξοδα τής εκτύπωσης ενώ 

για το ποσό πού υπολείπεται τοΰ ζητείται να απευθυνθεί στον Σπυρίδωνα 

Τρικούπη ή στον Fürs t [="Αρχων (;)]. 

"Οταν δ Φαρμακίδης γράφει στις 4 'Ιανουαρίου 1829, έχει στα χέρια 

του, έκτος άπδ τή διατριβή, και το άρθρο (προφανώς το κείμενο πού δη

μοσιεύουμε εδώ 1 4), με το όποιο θα παρουσιαζόταν τδ φυλλάδιο στδν τύ

πο οπότε κυκλοφορούσε. Σημειωτέον οτι φέρει, πρωθύστερα, τήν ήμερο-

12. Αίκ. Κουμαριανοΰ, δ.π., επιστολή άρ. 42. 
13. Στο ίδιο, σ. 163. 
14. Ή το χειρόγραφο αποτελεί αντίγραφο τοΰ πρωτοτύπου πού έστειλε ό Άσώ

πιος στον Φαρμακίδη, ή πρόκειται για το ϊδιο το πρωτότυπο πού έμεινε αδημοσίευτο 
καί επιστράφηκε αργότερα στον συντάκτη του. 
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μηνία 2 Φεβρουαρίου 1829" συνεπώς ό συντάκτης του προέβλεπε ότι το 

φυλλάδιο θα είχε κυκλοφορήσει ώς το τέλος 'Ιανουαρίου. 

Στο άρθρο αύτο δ Άσώπιος ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του 

Φαρμακίδη να τυπώσει τη διατριβή «ιδίως και οχι υπό μορφ-çj εφημερί

δος». Ό τίτλος όμως θα διατηρηθεί ηθελημένα αμφίσημος. Σχολιάζον

τας τον στο άρθρο, δ Άσώπιος αναφέρει δύο εκδοχές καί αφήνει το ζή

τημα ανοικτό: ή πρόκειται για πραγματική απόπειρα επανέκδοσης του 

Λόγιου Έρμη, οπότε δοκιμάζεται ή δεκτικότητα του κοινού, ή απλώς οι 

συντάκτες του πονηματίου επέλεξαν τήν επιγραφή ώς περίεργοι'. Δίνεται 

πάντως έτσι στον Άσώπιο ή ευκαιρία να κεντρίσει προς τήν επιθυμητή 

κατεύθυνση τήν κοινότητα τών λογίων καί, παράλληλα, να δρίσει και να 

αναδείξει με τον πιο λιτό και μεστό τρόπο τή συνεισφορά του προεπανα

στατικού Λόγιου Έρμη —τεκμήριο αναμφισβήτητο της επίγνωσης πού 

είχαν οι φορείς του για τή λειτουργία, τή σημασία και τα 6pc.dc του. 

Ή επιστολή του Φαρμακίδη της 4ης 'Ιανουαρίου είναι, 6πο:>ς ήδη ανα

φέραμε, ή τελευταία πού έχει εντοπιστεί άπο τήν περίοδο αυτή. Μαρτυρη

μένες οι δυσκολίες του τύπου.1'3 "Οσο για το χρηματικό, αύτο «οικονο

μείται)). Τή συνέχεια της προσπάθειας δεν τήν γνωρίζουμε. Θυμίζω μόνον 

ότι, τους αμέσως επόμενους μήνες, το κλίμα μέσα στο όποιο κινείται δ 

Φαρμακίδης διαφοροποιείται. Ή αντίθεση του ίδιου απέναντι στο καπο-

διστριακο καθεστώς —όπως άλλωστε καί του Τρικούπη— εντείνεται.16 

Τον Μάιο δ Φαρμακίδης διώκεται. 1 ' Ή κλιμάκωση του άντικαποδιστρια-

κού αγώνα θα ανατρέψει άρδην ισορροπίες καί προτεραιότητες. *Av λοι

πόν, στο μεταξύ, φροντίδες τέτοιου είδους δεν είχαν ήδη μπει σε δεύτερη 

μοίρα ή, έστω, αν δ επιστάτης της τυπογραφίας δεν είχε βρει τον απαραί

τητο καιρό, έκτοτε λιγοστεύουν οι πιθανότητες να τυπώθηκε το φυλλάδιο. 

15. Σχετικά με τις δυσχέρειες της 'Εθνικής Τυπογραφίας ας σημειωθεί ότι ό Γ. 
Γεννάδιος, ό όποιος είχε προκηρύξει τή Γραμματική του, όπως θα δοΰμε καί στη συ
νέχεια, άπο τις 22 'Απριλίου 1830 (Γενική 'Έφημερίς, άρ. φ. 37, 14.5.1830), ενημε
ρώνει τους συνδρομητές του, στις 8 'Οκτωβρίου 1830, για τους λόγους για τους ο
ποίους καθυστέρησε ή εκτύπωση τοϋ βιβλίου: « Ή Κυβέρνησις προ ενός ήδη έτους είχε 
παραγγείλει να σταλθώσιν άπο Παρισίους στοιχεία καί πιεστήρια εις άπαρτισμόν του 
Έθνικοΰ Τυπογραφείου. Έπεριμένοντο αϊ παραγγελίαι αύται περί τον Άπρίλιον» ... 
(('Αλλά μόλις προ ενός μηνός ήλθαν τα τόσον καιρόν περιμενόμενα» («Εί'δησις Βι
βλιογραφική», Γενική Έφημερίς, άρ. φ. 86, 1.11.1830). 

16. Βλ. Χ. Αοϋκος, Ή άντιτιολίτενσ)} κατά τοϋ Κυβερνήτη Ίω. Καποδίστρια 
1828-1831), 'Αθήνα 1988, σ. 95 κ.έ. 

17. Βλ. Βγένα Βαρθολομαίου, ((Ή δίκη του θεόκλητου Φαρμακίδη (1829-
1830)», Μνήμων 4 (1974), 172-214. 
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'Ερχόμαστε τώρα στην νλη του φυλλαδίου καί του συνοδευτικού οιφρου 

πού το παρουσιάζει και δίνει, συγχρόνως, εκτενείς παρεκβολές. Πρόκειται 

για διεξοδική επίκριση της Γραμματικής του Νεόφυτου Βάμβα. Γιατί 

ή Γραμματική καί γιατί ό Βάμβας : 

Να ξεκινήσουμε με τή Γραμματική. Γνωρίζοντας τή σημασία πού 

παίρνει ή αρχαιογνωσία μέσα στους ιδεολογικούς αγώνες των αμέσως 

προεπαναστατικών χρόνων, είναι ευνόητη ή βαρύτητα πού αποκτά ή επι

λογή της γραμματικής της αρχαίας, τήν οποία θα διδαχθούν οι νεώτεροι. 

"Ολες οι απόψεις συγκλίνουν, αν μή τι άλλο, στο γεγονός δτι ή εθνική 

γλώσσα πού εκκρεμεί να μορφοποιηθεί έχει πολλά να διδαχθεί από τή με

λέτη της αρχαίας. Για τή μελέτη αυτή είναι φυσικά απαραίτητη ή γνώση 

της γραμματικής —τεχνολογίας και σύνταξης. Ή έγνοια καί ή επιμονή 

του Κοραή, ήδη άπο το 1810, να μεταφραστεί «ώς τάχιστα» καί να επι

βληθεί, μόνη αυτή, στα ελληνικά σχολεία ή προσφορότερη Γραμματική 

άπο εκείνες πού κυκλοφορούσαν στην ευρωπαϊκή αγορά είναι, άπο τήν 

άποψη πού μας ενδιαφέρει εδώ. ενδεικτική. "Εχοντας καταδικάσει ρητά, 

λίγα χρόνια πρίν (1804-18051 8). τις προγενέστερες γραμματικές, έρχεται 

τώρα να προτείνει να μεταφραστεί ή Γραμματική του Α. Mathia, καί 

ύστερα άπο δεύτερη σκέψη, του Ph. B u t t m a n n , ώς ((πολλά συντομωτέ-

ρα». 1 9 "Οταν, μάλιστα, βρίσκεται μεταφραστής, πρώτα ό Κωνσταντίνος 

Κούμας καί έπειτα ό Στέφανος Οικονόμος, ενισχύει βήμα το βήμα τήν 

προσπάθεια καί παρακολουθεί τα δοκίμια μέ το μολύβι στο χέρι. 2 0 

18. 'Αναφέρομαι βέβαια στή γνωστή διατύπωση ((τοιαύτας γραμματικάς πε-
ρισσοτέραν δόξαν αποκτά όστις τάς καίει παρά όστις τας κάμνει», τήν οποία συναν
τούμε σε επιστολή του προς τον 'Αλέξανδρο Βασιλείου της 15.7.1804 (Α. Κοραής, 
'Αλληλογραφία, ο.π., τ. Β', 1966, σ. 172) και ελαφρά παραλλαγμένη στους Αυτοσχέ
διους Στοχασμούς πού προτάσσονται στον Πρόορο/ιο 'Ελληνικής Βιβλιοθήκης (Πα
ρίσι 1805, σ. ιγ'): «περισσότερον ήθελ' ώφελήσειν το γένος σήμερον όστις καίει παρά 
όστις γράφει Γραμματικάς». Για τα ζητήματα τα συναφή μέ τή γραμματική της αρ
χαίας βλ. το άρθρο τοΰ Έ μ μ . Παντελάκη, « Ό Κοραής καί ή Γραμματική», στον συλ
λογικό αφιερωτικό τόμο Τεσσαρακονταετηρίς της καθηγεσίας Κ. Σ. Κόντον, 'Αθήνα 
1909, σ.132-173. 

19. Έπιστέλλοντας προς τον Άλ. Βασιλείου ό Κοραής προτείνει στις 4 Ιανουα
ρίου 1810 να μεταφραστεί ή «Ausführliche Griechische Grammatik von August 
Matthia, Leipsig 1807» ('Αλληλογραφία, δ.π., τ. Γ', 1979, σ. 6) καί στις 28 του 
ϊδιου μήνα, ή «Griechische Grammatik, von Philipp Buttmann, Vierte Ausgabe, 
Berlin 1808» (στο ϊδιο, σ. 9). 

20. Τήν εμμονή του στην αναγκαιότητα της μετάφρασης καί τήν έμπρακτη 
βοήθεια του μαρτυρεί πάντα ή αλληλογραφία του μέ τον Άλ. Βασιλείου, δπου το θέμα 
έπανάρχεται διαρκώς (στο ϊδιο, επιστολές άρ. 479, 481, 485, 495, 507, 518-521, 525, 
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Το 1812, εκδίδεται, στή Βιέννη ή Γραμματική τοΰ Βουτμάννου, σε 

μετάφραση Σ. Οικονόμου και με προλογικό κείμενο απευθυνόμενο «Προς 

Άλέξανδρον Βασιλείου», εκείνον πού είχε στηρίξει άπο την αρχή, μαζί 

με τον Κοραή, το εγχείρημα. 'Αναφέρεται έκεΐ (σ. θ') δτι ό μεταφραστής 

αναπλήρωσε ορισμένα κενά του πρωτοτύπου «εκ της καλής του Ματθίου» 

Γραμματικής. Τις παραμονές της επανάστασης, αρχή του 1821, ό «έμ

πιστος» Βάμβας. τυπώνει στή Χίο τον πρώτο τόμο της δικής του Γραμ

ματικής «δια τους μαθητας τής έν Χίω Δημοσίου Σχολής». Στο εισαγω

γικό σημείωμα (σ. η') αναφέρει δτι στή σύνταξη της βοηθήθηκε «άπο τήν 

του σοφού Βουτμάνου» ... «και άπο άλλην τινά συντεταγμένην εις το Ά γ -

γλικόν». Ό δεύτερος τόμος, πού θα περιλάμβανε τή σύνταξη, τή σύνθεση 

των λέξεων και τήν ποιητική, δεν πρόλαβε τότε να τυπωθεί. Το 1825, η 

Γραμματική του Βάμβα επανεκδίδεται στή Βενετία, επιστασία Κων

σταντίνου Διακόνου Τυπάλδου του Κεφαλλήνος, και τον Νοέμβριο του 

1828, στην Κέρκυρα πιά, κυκλοφορεί το Συντακτικόν του. 2 1 Άποτεινόμε-

νος «Προς τους φιλομαθείς νέους», ό Βάμβας διευκρινίζει δτι «Εις μεν το 

πρώτον», δηλαδή τή Γραμματική, «έμεταχειρίσθηκα τήν άπο τον σοφον 

ίατρόν Στέφανον Οίκονόμον μεταφρασθεΐσαν εκ του Γερμανικού Γραμμα-

τικήν του σοφού Έλληνιστοΰ Βυτμάνου, εις δε το περί, Συντάξεως τήν 

Άγγλικήν μετάφρασιν της πλουσιωτάτης και κριτικωτάτης Γραμματικής 

τού Ματθία. 2 2 Και εις του Συντακτικού δμως τήν σύνθεσιν, καθώς και εις 

τού Τεχνολογικού, έτόλμησα να δώσω τάξιν παντάπασιν διάφορον». 

Τή νέα έκδοση τής Γραμματικής τού Βάμβα είχε και πάλι διαβάσει 

ό Κοραής με το μολύβι στο χέρι.2 3 Γράφοντας στον συντάκτη της, στις 10 

'Ιουνίου 1826, επιδοκιμάζει τήν προσπάθεια, και προτάσσει στην έπι-

527, 530, 532, 533, 535, 537, 547, 551, 557, 559, 567, 569). Πβ. καί όσα αναφέρει ό 
Κ. Κούμας στα ((Προλεγόμενα προς τήν Έλένην Κ. Κατακοζηνήν» πού προτάσσει 
στή μεταγενέστερη δική του Γραμματική òtà σχολεία, Βιέννη 1833, σ. ιη'-ιθ'. 

21. "Οτι το Συντακτικοί' κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο τοΰ 1828 συνάγεται άπο αγ
γελία τής Gazzetta, άρ. φ. 570, 17/29 Νοεμβρίου 1828 (επαναλαμβάνεται καί στους 
άρ. 571 καί 572). 

22. Σε υποσημείωση τής σ. η' τής Γραμματικής του 1821, ό Ν. Βάμβας ανα
φέρει χωρίς όνομα συγγραφέα τον τίτλο καί τήν έκδοση τής δεύτερης πηγής του: ((The 
elements of Greek Grammar. The third edition. London 1811». 

23. Τέσσερα αντίτυπα του εΐχε στείλει ό Βάμβας δια του Κωνσταντίνου Τυπάλ
δου το καλοκαίρι τοΰ 1825, τα όποια παρέλαβε ό Κοραής μόλις τον 'Απρίλιο του 1826 
καί τα προώθησε όπως έπρεπε (βλ. τήν επιστολή τοϋ Τυπάλδου τής 28.8.1825 καί τήν 
απάντηση τοϋ Κοραή στον Βάμβα τής 10.6.1826, 'Αλληλογραφία, ο.π., τ. Ε', 1983, 
επιστολές άρ. 1141 καί 1194). 
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στολή του «ενα ολόκληρο σώμα άπο σημειώσεις».24 Στην 'ίδια επιστολής 

απαντώντας προφανώς σε σχετική ερώτηση του Βάμβα, του συστήνει να 

μεταφράσει το Συντακτικό του Ματθία. Τή συμβουλή αυτή, δπως εΐ'δαμε, 

ακολούθησε ό Βάμβας. 2 5 

Στις 17/29 'Οκτωβρίου 1828 ό Άσώπιος πληροφορεί τον Φαρμακί-

δη ότι «ό Β[άμβας] έκήρυξεν άδιάλλακτον πόλεμον διότι δεν έσυστήσαμε 

την Γραμματικήν του εις τα σχολεία».2 6 Ά π ο την πλευρά του, ό 'Ιάκωβος 

Ρώτας, στις 13 Μαρτίου 1829, γράφει στον Κοραή Οτι, δπως έμαθε άπο 

τον 'ίδιο τον Βάμβα, «οι εν Κέρκυρα Λόγιοι εμπόδισαν του Συντακτικού 

του τήν είσχώρησιν εις τα γυμνάσια τής Επτανήσου» καί προσθέτει δτι 

θα ζητήσει άπο τον 'Ανδρέα Μουστοξύδη «αν το κρίνη ώφέλιμον, να το 

συστήση εις τον Κυβερνήτην τής Ελλάδος, καί να τον παρακίνηση να το 

είσάξη εις τα εν αύτη σχολεία. Τί λέγεις ; θέλω έπιτύχειν ; Το εύχομαι άπο 

ψυχής δια να σκάσουν οι εν Κέρκυρα Λόγιοι».2 7 

Ό Κοραής, με τή σειρά του, στις 6 'Ιουνίου 1829, καί άφοΰ διάβασε 

εν τώ μεταξύ τήν επίθεση τής Γενικής 'Εφημερίδος τής 'Ελλάδος ε

ναντίον του Βάμβα, 2 8 γράφει στον Ρώτα: «"Ηθελ' είσθαι βέβαια θαυ

μαστή απολογία, και θρίαμβος άμα κατά τών αντιπάλων, αν έκατόρθονες 

να είσαχθή ή Γρ\αμματικη] εις τα έλλην. σχολεία. Εις τον Καβαλλιέρον», 

24. Ή έκφραση είναι τοΰ Κ. Θ. Δημαρά: Δύο φίλοι Κοραής και Βάμβας (Αθή

να) 1953, σ. 43. Στή μελέτη αύτη υπογραμμίζεται ακριβώς ή σημασία πού αποδίδει 

ό Κοραής στή Γραμματική τοΰ μαθητή του, σημασία πού αποκτά έτσι τίς σωστές δια

στάσεις της εντασσόμενη στή μακρά καί ανισότιμη σχέση τών δύο ανδρών. Σημειω

τέον δτι αυτό το «σώμα» τών σχολίων τοΰ Κοραή στή Γραμματική του Βάμβα, πού 

προτάσσονται στην επιστολή του προς τον Βάμβα τής 10ης 'Ιουνίου 1826, παραλεί

πονται στην έκδοση του Ο.Μ.Ε.Α. {^Αλληλογραφία, δ.π., άρ. 1194). Για το σύνολο 

τής επιστολής πρέπει κανείς να ανατρέχει στο Παράρτημα τής εργασίας τοΰ Κ. Θ. 

Δημαρά, Δύο φίλ.οι, δ.π., σ. 55-63. 'Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε ή σύγκριση, άπο φιλο

λογική σκοπιά, τών σχολίων τοΰ Κοραή με τήν παρεκβολή τής κριτικής τοΰ Άσώπιου 

πού δημοσιεύεται έδώ. 

25. Πβ. καί Α. Κοραής, 'Αλληλογραφία, δ.π., άρ. 1330. 

26. Βλ. έδώ, Παράρτημα άρ. 1. 

27. Α. Κοραής, 'Αλληλογραφία, δ.π., άρ. 1343, σ. 133. 

28. 'Αναφέρομαι στο άρθρο πού δημοσιεύτηκε σέ δύο συνέχειες στή Γενική 'Ε

φημερίδα τής 'Ελλάδος (άρ. φ. 96 τής 22.12.1828 καί Παράρτημα άρ. φ. 97 τής 

29.12.1828), φέρει υπογραφή Α. Ζ. καί χρονολογείται «'Από Σύρας, 1828 Νοεμ

βρίου 2». Το αναδημοσίευσε ό Ι. Βλαχογιάννης στο Χιακον Άρχεϊον, τ. Α', 'Αθήνα 

1924, σ. 439-450. 'Από τήν 'Αλληλογραφία 'Ασώπιου-Φαρμακίδη (ΑΊκ. Κουμαρια-

νοΰ, ò.n., σ. 162, 163 καί σ. 180) συνάγεται με ασφάλεια πλέον δτι A.Z. είναι ό 

Θεόκλητος Φαρμακίδης καί επιβεβαιώνεται σχετική υπόθεση τοΰ Κ. Θ. Δημαρά 

[Δυο φίλοι, δ.π., σ. 44 καί 73 σημ. 88). 
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τον Μουστοξύδη, ((προς τον όποιον μελετάς να την στείλης δεν εχω πα-

χείας ελπίδας. Συμφέρει πλέον να πείσης τον Ζωσ[ιμα] να στείλη κατευ

θείαν μίαν πεντηκοντάδα σωμάτων προς τον Κυβ[ερνήτην]. Ουδέ τού

τον νομίζω μέγαν φίλον του Β[άμβα]. Άλλα λαμβάνων αμέσως αυτά άπο 

τον Ζ[ωσιμα] με παράκληση να τα μοιράση εις τα σχολεία, τί έχει να 

κάμη». 2 9 Άλλωστε προς τον 'ίδιο τον Βάμβα ό Κοραής σημειώνει στις 

5 Νοεμβρίου 1829: «Λεν απορώ περί της αυτού κρίσεως των Γραμματι

κών σου και μη σέ λύπη ή κρίσις των "εδοξεν αύτοΐς"». 3 0 ενώ στις 18 

'Ιανουαρίου 1830 επιμένει: «με ζητείς κρίσιν περί της Γραμματικής σου» 

... «"Οσον όμως άνέγνώσα με πείθει να ομολογήσω είλικρινώς οτι» ... 

«έχει σήμερον τα πρωτεία εις την Ελλάδα και έσο βέβαιος οτι μέλλει να 

είσαχθή εις τα σχολεία, καν θέλωσι καν μη θέλωσι οί δι' ηλιθιότητα ή δια 
/ » Λ/*" V 5 / ΟΙ 

κακιαν εμποοιςοντες την εισαγωγην της». 

Ή πληροφορία σχετικά με τους εν Κέρκυρα λογίους διασταυρώνεται 

και με αντίστοιχη μνεία του Γεωργίου Τυπάλδου Ίακωβάτου: «όταν ζ-

μελλ' ό Άσώπιος να διορίσει Γραμματική δια τα λύκεια της πολιτείας 

κατά τήν προσταγή της επιτροπής έπροτίμησε του Βουτμάν' άπο του 

Βάμπα». 3 2 

Πράγματι, στην Gazze ta degli Stati Uniti delie Isole Ionie τής 

24.11/6.12.1828 διαβάζουμε τό έξης Avvisso Letterario: «La ristam

pa della t raduzione in Lingua Greca moderna della Grammat ica 

di Butmano assieme con quella della Collezione di Jacobs, ordi

n a t a dal Governo, è da alcuni giorni cominciata. Questi libri scelti 

dalla Commissione Generale d'Instruzione Pubblica, serviranno di 

testo per l ' insegnamento nelle scuole Secondarie che vanno a s tabi

lirsi in questi Stati .»3 3 Ή μετατύπωση αυτή τής μετάφρασης του Σ. 

Οικονόμου μετά μικρών επανορθώσείυν, τινών μεν εκ τον τιριοτοτντιου, 

29. Α. Κοραής, 'Αλληλογραφία, δ.π., σ. 135. 
30. Στο ϊδιο, σ. 163. 
31. Στο ϊδιο, σ. 174. 
32. Γ. Τυπάλδος-Ίακωβάτος, 'Ιστορία της 'Ιόνιας 'Ακαδημίας, έπιμ. Σπ. 

Άσδραχα, 'Αθήνα 1982, σ. 87. 
33. Επισημαίνω οτι στο ίδιο φύλλο τής Gazze ita γίνεται ή αγγελία του Συντα

κτικού του Βάμβα για δεύτερη φορά. Πρώτη φορά είχε άγγελθεΐ στο αμέσως προηγού
μενο φύλλο τής 17/29 Νοεμβρίου 1828 (πβ. εδώ, σημείωση 21). "Οσο για τα Στοιχεία 
τής 'Ελληνικής γλώσσης νπο Φ. Ίακωβσίον. Μεθαρμοσθέντα μεν υπό θ. Φαρμακί-
δον (οί δύο πρώτοι τόμοι κυκλοφόρησαν το 1829 και οί επόμενοι δύο το 1830), ας ση
μειωθεί δτι μετατυπώθηκαν παρά τη ρητή άρνηση τοϋ Φαρμακίδη (βλ. εδώ, Παράρ
τημα άρ. 1 και Αίκ. Κουμαριανοΰ, δ.π., σ. 161, 163), άφοϋ και εκείνος ετοίμαζε τον 
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τινών δε άλλαχόθεν, κυκλοφορεί μέσα στο 1829, Δαπάνη τον 'Ιονίου Κρά

τους εις χρήσιν τών δευτερεύοντος σχολείων του αυτοϋ, κατά δοκιμασίαν 

των της δημοσίας παιδείας Επιμελητών. Ή ευρωπαϊκή αυθεντία και ή 

επιδοκιμασία του Κοραή θα λειτουργήσουν εδώ ώς το απαραίτητο εχέγγυο. 

Μνεία για τή συμβολή του Άσώπιου, δ όποιος ασφαλώς είχε τήν επιμέ

λεια της έκδοσης, δεν θα υπάρξει, ϊσως για να αποφευχθεί ακριβώς ή κα

τηγορία της μεροληψίας.34 

Σε τούτη τή συνάφεια πρέπει, χωρίς αμφιβολία, να ενταχθεί ή επίκριση 

της Γραμματικής του Βάμβα. Ή επίκριση αυτή προφανώς συντάχθηκε 

πριν κυκλοφορήσει το Συντακτικοί' (Νοέμβριος 1828),3° ενώ ό Άσώπιος 

μεδόθευε τή μετατύπωση του Βουτμάνου για να καλυφθεί προσωρινά το 

κενό, καί λογάριαζε, σε καιρό εύθετότερο, να εκδώσει καί δ ϊδιος Γραμμα

τική. Ό Φαρμακίδης, έχοντας κατά νου τα σχολεία του ελληνικού κρά

τους, παρακινεί τον Άσώπιο άπο τις 4 Μαΐου 1828, καί δεν παύει να το 

επαναλαμβάνει, να τυπώσει τή δική του Γραμματική «καί αύτη να εμβη 

εις χρήσιν αντί της του Βουτμάνου τήν δποίαν οι εδικοί μας δεν εύνοοΰ-

σι».3 6 Ό Άσώπιος, στις 29 'Οκτωβρίου, τον παρακαλεί να μήν κάνει «ουδέ 

λόγον» για δική του Γραμματική, άλλα αντίθετα να ζητήσει άπο τον Κυ

βερνήτη να μετατυπωθεΐ καί για τα σχολεία της Ελληνικής Πολιτείας ή 

Γραμματική του Βουτμάννου.37 

Ή σύσταση του Άσώπιου δεν εισακούσθηκε, οπο^ς έξαλλου δεν εύό-

δωσαν ούτε του Κοραή καί του Ρώτα οι προσπάθειες. Το φθινοποορο του 

1829 συγκροτείται επιτροπή επιφορτισμένη να παρουσιάσει στην κυβέρ

νηση, μεταξύ άλλων, καί Γραμματική της Αρχαίας. 3 8 Ό Γεώργιος Γεν

νάδιος, μέλος δ 'ίδιος της επιτροπής, ανταποκρίθηκε στο σχετικό αίτημα. 

Πράγματι στή Γενική 'Εφημερίδα τής 14 Μαΐου 1830 δημοσιεύει Προ-

κήρυξιν για τήν εγγραφή συνδρομητών στή Γραμματική τής Α ρ χ α ί α ς πού 

ϊδιο καιρό δική του μετατύπωση (στο ϊόιο, σ. 142 κ.έ.), ή ό—οία, όμως, δεν πραγματο
ποιήθηκε τότε. 

34. Πβ. καί Λ. Γκίνης-Β. Μέςας, 'Ελληνική Βιβλιογραφία, άρ. 1903: «τής εκ
δόσεως ταύτης έπεμελήθη ό Κ. Άσώπιος». 

35. Πβ. τήν κριτική πού ασκείται στή Γραμματική τοϋ Βάμβα, ακριβώς διότι 
παραπέμπει στο ανύπαρκτο Συντακτικό (πρώτη παράγραφος τής «Παρεκβολής»). 

36. Αίκ. Κουμαριανοΰ, δ.τι., σ. 143, Στο θέμα τής Γραμματικής επανέρχεται 
με επιμονή ό Φαρμακίδης (στο ϊόιο, σ. 145, 147-8, 150, 151-2, 153, 155-6). 

37. 'Εδώ, Παράρτημα άρ. 1. Πβ. καί Αίκ. Κουμαριανοΰ, δ.ττ., σ. 161. 
38. 'Απ. Λασκαλάκης, Κείμενα-Π ηγαί τής 'Ιστορίας τής Ελληνικής 'Επανα

στάσεως, Σειρά Τρίτη, Τα περί παιδείας, τ. 1, 'Αθήνα 1968, σ. 332 και σ. 482-484. 
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έχει συντάξει. Ό πρώτος τόμος, και μοναδικός (Τεχνολογία), θα κυκλο

φορήσει, στην Αίγινα, μόλις το 1832.3 9 Ή επανέκδοση του 1838 γίνεται 

Κατά διαταγήν τής Κυβερνήσεως τιοος χρήσιν τών ελληνικών σχολείων 

τον Κράτους. "Εκτοτε ανατυπώνεται διαρκώς: είναι ή Γραμματική πού θα 

επικρατήσει στην ελλαδική Μέση 'Εκπαίδευση. Ό Άσώπιος, άλλωστε, 

προχώρησε τελικά και στή σύνταξη δικού του γραμματικού πονήματος· 

περιορίστηκε δμως μόνο στο Συντακτικό: το 1841 κυκλοφόρησαν, τυπω

μένα στην Κέρκυρα, Έν τή Τυπογραφία της Κυβερνήσεως, ή διεξοδική 

Εισαγωγή εις την Έλληνικήν Σΰνταξιν καί τα Στοιχεία της 'Ελληνικής 

Γραμματικής εις χρήσιν των Σχολείων τής Ιονίου Πολιτείας Δοκιμασία 

των Παώειονόμων Μέρος Τρίτον Συντακτικον Περίοδος Πρώτη.*0 'Ακρι

βώς αυτό το μικρό Συντακτικό του Άσώπιου επιβλήθηκε καί επικράτησε 

τις ερχόμενες δεκαετίες και στα σχολεία του ελληνικού κράτους.4 1 Οι 

39. Πβ. το ϊόιο, τ. 2, σ. 1293, 1381· εδώ, σημείωση 15" καθώς καί το προλογικό 

κείμενο «Προς τους άναγνώστας» (χρονολογημένο άπο 23 'Ιουνίου 1832) τής Γραμ

ματικής τοϋ Γενναδίου. Σημειωτέον δτι ό Γεννάδιος διευκρινίζει εκεί: (α) —ως ό δεύ

τερος τόμος «ό περιέχων το συντακτικον αρχίζει να τυπόνεται τον Σεπτέμβριον» (ό 

τόμος αυτός ουδέποτε εκδόθηκε αν καί συνεχίζει να μνημονεύεται στις σελίδες τίτλου 

τών μετατυπώσεων τοϋ 1838 καί 1839* πβ. Λ. Γκίνης - Β. .Μέξας, δ.π., άρ. 2940 καί 

3103)· (β) δτι εκεί σκοπεύει να εξηγήσει την καθυστέρηση «πόθεν καί δια τί έπροήλ-

θαν τα εμπόδια» καί να δικαιολογήσει «κατά περίστασιν τους διδασκάλους τοϋ Κεν

τρικού σχολείου, κατηγορηθέντας άπο τον συγγραφέα του νέου Πανταζίδου ώς ψωμο-

κόλακας ένώ έδώ έπαθαν τα πάνδεινα ώς άπειθεΐς εις τον ζυγον άνθροόπου άπο τον 

όποιον έλπίζετο σωτηρία» (αναφέρεται, βέβαια, στο φυλλάδιο τοϋ Κοραή Τί συμφέρει 

εις την ^νθερωμένην... Ελλάδα... \ιάλογος... δεύτερος εκόομένος άπο τον Γ. Παν-

ταζίόΐ/ν, Παρίσι 1831, σ. 25' πβ. καί σ. 91). 

40. Τον Άσώπιο είχε επιφορτίσει ή ιονική κυβέρνηση να συντάξει δικό του 

γραμματικό πόνημα: σχετικές επιστολές τών χρόνων 1838-1841 σώζονται στο 'Αρ

χείο του (Άσ. 1829, 1835, 1837). Περιορίστηκε μόνο στο Συντακτικό. Φεύγοντας 

όμως άπο την Κέρκυρα για τήν 'Αθήνα (καλοκαίρι τοϋ 1842) άφησε πίσω του Εις χρή

σιν τών Σχολείων τοϋ 'Ιονίου Κράτους Επιταγή τών τής δημοσίας Παιδείας 'Επιμε

λητών τήν αναπλασμένη 'Ελληνική Γραμματική τοϋ Βουττμάνου, ή όποια, θα κυκλο

φορήσει μέσα στο 1843. Ή νέα τριμερής οργάνωση τής ύλης (Τεχνολογία, Σύνταξη, 

Περί διαλέκτων-Μετρική) καθώς καί ή διαίρεση τοϋ Τεχνολογικού .Μέρους σε δύο πε

ριόδους (ή πρώτη συντομότερη, για τους πρωτόπειρους' ή δεύτερη διεξοδικότερη, για 

τους προχωρημένους) συμφωνούν περισσότερο με τή σύλληψη τοϋ Άσωπιου και συνη

γορούν στην υπόθεση δτι καί ή τρίτη μετατύπωση τής Γραμματικής τοϋ Βουττμάνου 

έγινε με δική του φροντίδα. 

41. Με τήν υπ' αριθ. 20125 εγκύκλιο τοϋ 1843 τοϋ Υπουργείου τών Εκκλη

σιαστικών καί τής Δημοσίας 'Εκπαιδεύσεως, όπως συνάγεται άπο νέα εγκύκλιο τοϋ 

'Τπουργοϋ Β. Κ. Χικολοπούλου τής 12ης Σεπτεμβρίου 1863 (άρ. προοτ. 9785). Αυτή 
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Γραμματικές του Βάμβα εξακολουθούν καί εκείνες να επανεκδίδονται,, χω

ρίς δμοίς άνωθεν έγκριση. 

Ωστόσο ή στιγμή πού επιλέγεται για να πληγεί ή Γραμματική του Βάμβα 

συνδέεται άρρηκτα με την τροπή πού είχαν πάρει τα πράγματα στην 'Ιόνια 

'Ακαδημία, υστέρα άπο το θάνατο του Λόρδου Guilford (2 'Οκτωβρίου 

1827).4 2 Στις 31 Μαΐου 1828 ψηφίστηκε άπο τή Γερουσία του 'Ηνωμένου 

Κράτους των 'Ιονίων Νήσων ή Πραξις Ιζ', ή όποια κανόνιζε «τάς βάσεις 

έπάνο} ε'ις τας όποιας πρέπει να συστηθή ή Δημόσιος 'Αγωγή εις το Ί ο -

νικόν Κράτος».4 3 Ή πράξη αυτή προέβλεπε, μεταξύ άλλων, δτι τή διεύθυν

ση όλων τών βαθμίδο^ν της Δημόσιας 'Εκπαίδευσης θα αναλάμβανε ή 

'Επιτροπή Γενική της Δημοσίου 'Αγωγής, ή όποια θα απαρτιζόταν «άπο 

τρία υποκείμενα, τα δύω ψηφισμένα άπο τήν Βουλήν (ένα άπο τα όποια 

πρέπει άναγκαίως να είναι μέλος αυτής) καί το τρίτον διωρισμένον άπο» 

... «τον Λορδ Μέγαν Άρμοστήν». 4 4 Ειδικότερα ή 'Επιτροπή επιφορτίζε

ται με τήν αναδιοργάνωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καί της 'Ιονίου 

Ακαδημίας" είναι εκείνη πού «θα προβάλλει τάς ονοματίσεις τών Προ-

φεσσόρο^ν κάθε κλάσεως, δλων τών Όφφικιάλων καί 'Επαγγελματικών 

της Δημοσίου Α γ ω γ ή ς » . 4 5 Μέλη της 'Επιτροπής ορίσθηκαν στις 23 

'Ιουνίου, ό "Αγγελος Κόνταρης. «βουλευτής Άγιομαυρίτης», ό όποιος 

ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου, ό ιατρός Στάμος Γαγγάδης καί ό Νεόφυ

τος Βάμβας. 4 6 

« Ό έξαφνος διορισμός του Βάμβα». πού ήταν εως τότε καθηγητής 

του Γυμνασίου της Κεφαλληνίας, «ως μέλος της επιτροπής έφάνηκ' ανε

ξήγητος σε πολλούς καί φανερός σε κάποιους. Καί δέν ήτανε μοναχά μέλος 

ή τελευταία έρχεται να «υπόμνηση» «δτι διδακτικον βιβλίον της Ελληνικής Συντά

ξεως εν τε τοις Έλληνικοϊς Σχολείοις καί τοις Γυμνασίοις είναι " ή Πρώτη Περίοδος 

τοϋ περί Ελληνικής Συντάξεως" πονήματος του Καθηγητού Κ. Κ. Άσωπίου, το κοι

νώς "Μικρόν Συντακτικον Άσωπίου" καλούμενον» (αναδημοσιεύεται στην αρχή τής 

7ης έκδοσης, 'Αθήνα 1870). 

42. Για τήν 'Ιόνια 'Ακαδημία τήν εποχή αυτή βλ. πρόχειρα G. P. Henderson, 

Ή 'Ιόνιο; 'Ακαδημία, μτφρ. Φ. Κ. Βώρου, Κέρκυρα 1980, σε συνδυασμό με τήν 

'Ιστορία του Γ. Τυπάλδου-Ίακωβάτου [δ.π.). 

43. Atti emanati dal Terzo Parlamento degli Stati Uniti delle Isole Ionie... 

Prima Sessione tenuta nell anno 1828, Κέρκυρα 1828, σ. 56-62. 

44. Στο Ιδιο, σ. 57. 

45. Στο ϊδιο, σ. 58. 

46. Ή σχετική Notificazione δημοσιεύτηκε στην Gazzetta, άρ. φ. 549, τής 

23 Ίουνίου/5 'Ιουλίου 1828. 
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επιτροπής πού κατ' αρχάς δνοματίσθηκε μα και δάσκαλος της Φιλοσοφίας 

στην 'Ακαδημία και επιστάτης του σπουδαστηρίου χώρι' άπο τόσες άλλες 

τιμές μερικές».47 Ή ανάδειξη αύτη του Βάμβα στα ανώτατα αξιώματα 

οφειλόταν, αν πιστέψουμε τη μαρτυρία του Γ. Τυπάλδου-Ίακωβάτου, 

στην υποστήριξη του περιβάλλοντος του 'Αρμοστή Adam και των "Αγ

γλων. 4 8 

«Με κεφάλι την επιτροπή έβάλθηκ' εμπρός ή κοινή παιδεία». 4 9 'Ανα

διοργανώθηκε ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τροποποιήθηκε το προ

σωπικό τής 'Ιόνιας 'Ακαδημίας. 'Ωστόσο δέν έλειψαν οι αδικίες. Πολλοί 

καθηγητές τής 'Ακαδημίας στάλθηκαν να διδάξουν στα γυμνάσια τής Κέρ

κυρας καί των άλλων νησιών ή εξαναγκάσθηκαν σε παραίτηση. "Ετσι. 

«χτιώντας χαμώγια μέ τα μάρμαρα του παλατιού», όπως επιγραμματικά 

το διατυπώνει 6 Γ. Τυπάλδος-Ίακωβάτος, 5 0 ό Φιλητάς βρέθηκε διευθυν

τής του Λυκείου στή Ζάκυνθο καί ό Άσώπιος. ύστερα άπο ταλαντεύσεις 

(ήταν κι εκείνος να φύγει για τήν Κεφαλονιά), έμεινε στην Κέρκυρα απλός 

καθηγητής του Αυκείου. 

Ή αλληλογραφία τού Άσώπιου μέ τον Φαρμακίδη παρέχει άφθονα 

τεκμήρια τής αμοιβαίας δυσαρέσκειας για τα τεκταινόμενα στην 'Ιόνιο 

'Ακαδημία, καί μάλιστα για το ρόλο πού διαδραμάτισε ο Βάμβας. "Ετσι 

6 Φαρμακίδης, πού υπήρξε κι εκείνος καθηγητής τής 'Ακαδημίας το 

πρώτο έτος τής λειτουργίας της (1824/1825). γράφει στις 7/19 Αυ

γούστου 1828: «Διελύθη τελευταΐον ή πολυθρύλλητος Αιώνιος 'Ακαδη

μία καί ή τρικέφαλος επιτροπή διεδέχθη τήν άρχοντίαν οι δε προφέσσο-

ρες διεσπάρησαν τήδε κακεΐσε. Χαίρω οτι σύ έμεινες εις Κέρκυραν, ως καί 

το έπρόσμενα' άλλα δέν ήξεύρω πώς θέλει υπάγει ή μετά τού πανσόφου 

συντροφιά σας». 5 1 Πάνσοψος είναι βέβαια ό Βάμβας. Στις αρχές τού φθι

νοπώρου (19.9/1.10), ή τύχη τού Άσώπιου ταλαντεύεται πάντα καί ό 

Φαρμακίδης σχολιάζει το γεγονός: «λυπούμαι καί δια τους όποιους δοκι

μάζεις ή δοκιμάζετε πειρασμούς άπο τής καταράτου δοκησισοφίας καί 

47. Γ. Τυπάλδος-Ίακωβάτος, δ.τι., σ. 71. 
48. Στο ϊοιο. "Ας σημειωθεί οτι ό Βάμβας πολιτογραφήθηκε (('Ιονικός υπήκοος» 

μόλις στίς 31 Μαίου 1828 (βλ. τήν αντίστοιχη πράξη της Γερουσίας στην Gazzetta, 
άρ. φ. 546, 2/14 'Ιουνίου 1828). Για τήν πολιτεία του στην Κέρκυρα πβ. καί Γ. Λ. 
Μεταλληνός, Το ζήτημα τής Μεταφράσεως τής 'Αγ. Γραφής, 'Αθήνα 1977. 

49. Γ. Τυπάλδος-Ίακωβάτος, δ..τ., σ. 73. Ή έναρξη εργασιών τής επιτροπής 
έγινε στις 20 Ίουνίου/2'Ιουλίου 1828 (βλ. σχετική Notificazione στην Gazzetta, 
άρ. φ. 550, 30 Ίουνίου/12 'Ιουλίου 1828). 

50. "0.π., σ. 74. 
51. Αίκ. Κουμαριανοϋ, ο.π., σ. 146. 
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άγυρτείας" πλησιάζει δ καιρός καθ' δν θέλουν ευρεθεί τα μέσα της ανακα-

λύψεως καί έλέγξεως των δοκησισόφων αγυρτών και απατεώνων. Υ π ο 

μονή !»5 2 Τέλος ό Άσο^πιος, μιλώντας στις 10 Νοεμβρίου για την ενδε

χόμενη ακόμη μετάβαση του στην Κεφαλληνία, παρατηρεί ειρωνικά: 

«Φαίνεται οτι ό ίερολογιώτατος Κύριος Βάμβας επιθυμεί να με τιμήση 

καθιστών με διάδοχον εις εκείνον τον τόπον».0 3 

Ή δυσαρέσκεια αύτη βρίσκεται, ασφαλώς, στην αφετηρία της πρωτοβου

λίας να ελεγχθεί ό Βάμβας καί ή Γραμματική του. Ή επίθεση γίνεται σα

φώς και άπο κάθε άποψη pro domo sua. Στη ρευστή κατάσταση των εκ

παιδευτικών πραγμάτων του Ηνωμένου Κράτους, καί ιδιαίτερα της 

'Ιόνιας 'Ακαδημίας, μετά το θάνατο του Guilford, βρέθηκε εγκάθετος, 

θα λέγαμε, ό Βάμβας να παίζει ηγετικό ρόλο. 'Εκείνος πού είχε κριθεί άπο 

τον Κοραή μόνος ικανός να όργανίσει 'Εθνική Σχολή, κρίση πού είχε 

θίξει τήν φιλοτιμία τών εν Ελλάδι λογίων, βρέθηκε σε θέση να όργανίζει 

τήν έπτανησιώτικη παιδεία και 'Ακαδημία.5 4 Επόμενο ήταν να θιγεί ή 

φιλοτιμία τών εν Κέρκυρα λογίων να ενοχληθούν όσοι είχαν πάρει το 

χρίσμα άπο τον ϊδιο τον ιδρυτή της 'Ακαδημίας, όσοι με προεξάρχοντες 

τον Άσώπιο καί τον Φιλητά είχαν συμβάλει αποφασιστικά στή θεμε

λίωση της καί, ξαφνικά, βρέθηκαν παραγκωνισμένοι. Επόμενο καί να 

επιχειρήσουν να πειράξουν τον Βάμβα δπως καί οπού μπορούσαν. Ό συ

σχετισμός δυνάμεων στην 'Επιτροπή πού έκρινε τα σχολικά βιβλία προ

φανώς ήταν τέτοιος ώστε, παρά τήν ευνοϊκή για τον Βάμβα συγκυρία, επέ

τρεψε να τον πλήξουν καίρια, εμποδίζοντας τήν άπο τεσσάρων ετών εκ-

όεδομένί/ν Γραμματικην καί το υπό έκδοση Σνντακτικόν του άπο τα σχο

λεία - 5 5 έθιγαν έτσι άμεσα το κύρος του καί το κομπόδεμά του. Φυλλάδιο 

καί άρθρο έρχονταν, συνεπώς, νά τεκμηριώσουν καί να δικαιώσουν εκείνη 

τήν απόρριψη, καθιστώντας, συγχρόνως, με τή δημοσιοποίηση εντονότε

ρο το πλήγμα κατά τού κύρους του αντιπάλου. 

52. Στο ϊοιο, σ. 153. 
53. Στο ϊδιο, σ. 160. 
54. Τα περί «οργανισμού εθνικής σχολής», στα προλεγόμενα της επανέκδοσης 

του Βεκκαρία, Παρίσι 1823, σ. ρδ'. Βλ. καί τήν απάντηση τοΰ Θ. Φαρμακίδη στή 
Γενική Έφι/μερίδα (πβ. εδώ, σημ. 28), δπου καί τα σχετικά με τις αντιδράσεις τών 
έν Ελλάδι λογίων (πβ. και εδώ, σημ. 40). 

55. Σημειώνω οτι ό Γ. Τυπάλδος-Ίακωβάτος επισημαίνει πώς ό Πρόεδρος 
Κόνταρης βρισκόταν σε διάσταση με τον Βάμβα (ό'.π., σ. 82) καί οτι ο Γαγγάδης συμ
φωνούσε πάντοτε με τή γνώμη τοΰ Κόνταρη (στο ϊδιο, σ. 70). 



Πόπη Πολέμη, ΕΡΜΗΣ Ο ΑΟΓΙΟΣ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΕΑ 267 

Οι λογικές συνεπαγωγές ευδιάκριτες και δηλωμένες: εκείνος πού απο

δεικνύεται ανίκανος να οογανίσει Γραμματική, είναι εντελώς ακατάλληλος 

να οογανίσει την παιδεία. Ά π ο την άποψη αύτη είναι βέβαια χαρακτηρι

στική ή αντίδραση των φίλων του Βάμβα, του Κοραή και του Ρώτα: όταν 

μέ τή σειρά τους δοκιμάζουν να απαντήσουν στις αλλεπάλληλες βολές πού 

δέχεται 6 Βάμβας. αυτή την ΐδια Γραμματική επιζητούν να επιβάλουν 

εκεί οπού θεοορούν οτι έχουν καλύτερη πρόσβαση, στα σχολεία του ελ

ληνικού κράτους, ακριβώς «δια να σκάσουν οι εν Κέρκυρα λόγιοι». 

Σύγχρονη, λοιπόν, μέ τα πρώτα βήματα της κεντρικής ρύθμισης των εκ

παιδευτικών πραγμάτων καθώς και τού καθορισμού τών διδακτικών βιβλί-

cov τόσο στο 'Ιόνιο Κράτος οσο, κυρίοος, στή σαφώς ζορύτζρ^ αγορά τού ελ

ληνικού κράτους, ή επίκριση της Γοαμματί'^ής τού Βάμβα αποτελεί, κατά 

τρόπο εντελώς παραδειγματικό, και ένα άπο τα πρώτα περιστατικά στή 

μακρά σειρά τών διενέξεων πού έχουν ως αφορμή τήν έ'γκριση τών σχολι

κών βιβλίων και θα πυκνώνουν καθώς προγωρζί ό αιώνας. Δοθέντος οτι ό 

έλεγχος της αγοράς τών συμβολικών αγαθών αποτελεί το κατεξοχήν με

ρίδιο εξουσίας πού συναρτάται έξ ορισμού μέ τή φύση και τή λειτουργία 

καθαυτή της κοινωνικής ομάδας τών λογίων, στην περίπτωση τού μόνου 

εγκεκριμένου σχολικού εγχειριδίου, προνομιακού εργαλείου για τή χει

ραγώγηση τών συνειδήσεων, διακυβεύεται ή πιο απτή και άμεση εκδοχή 

της εξουσίας αυτής. *Av μάλιστα λογαριάσουμε άπο κοντά και τα οικο

νομικά οφέλη πού συναποκομίζει οποίος αποσπάσει τήν άνο^θεν έ'γκριση, 

τα όποια δέν μπορούν να συγκριθούν, τουλάχιστον στον περασμένο αιώνα, 

μέ καμιάν άλλη αμοιβή τού συγγραφικού μόχθου, κατανοούμε τήν σφο

δρότητα τών σχετικών άντιπαραθέσεο:>ν. 'Αντιπαραθέσεις και διενέξεις οι 

όποιες, έκτος τών άλλων, δταν μελετηθούν στα καθέκαστα τους, μπορούν 

να αναδείξουν τις επαφές, τις διασυνδέσεις και τίς αλληλεξαρτήσεις της 

λογιοσύνης μέ τους φορείς τής πολιτικής εξουσίας. 

'Εξάλλου, στην περίπτωση πού μας απασχολεί εδώ, αναγνωρίζουμε 

κάποιες άπο τις σταθερές πού διέπουν τή στρατηγική τών συγκρούσεοον 

ατόμων και όμάδοον, οπίος ειδικότερα διοχετεύονται μέσα άπο το κανάλι 

τής βιβλιοκριτικής. 'Εννοώ, πρώτιστα, τήν προσοοπική ή ιδεολογική αντι

παράθεση, ή οποία μετατοπίζεται στο επίπεδο τών κειμένων και εμφα

νίζεται ως έρις φιλολογική. Ασυνέπεια και παραλογισμός πού υποτίθεται 

οτι χαρακτηρίζουν τήν πρακτική και τις ιδέες τού αντιπάλου καταδεικνύ

ονται μέ τα όπλα τής γραμματικής ή τής αισθητικής. Προς τήν κατεύ

θυνση αυτή ή «βιβλιοκρισία)), μέ τή μοργη εϊτε άρθρου εϊτε αυτόνομου δη-
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μοσχεύματος αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, το κατεξοχήν πρόσφορο σχήμα. 

Κοινός τόπος, άλλωστε, μπορεί να θεωρηθεί και ή ΐδια ή τακτική πού 

προκρίνεται: αναφέρομαι στο τέχνασμα της κλιμακωτής κριτικής πού λει

τουργεί πολλαπλασιαστικά. 'Εδώ το κρίνον έντυπο θα έ'δινε τήν ευκαιρία 

να γίνει έπιδοκιμαστική παρουσίαση του στον τύπο, ή οποία, με τή σειρά 

της, γίνεται αφορμή να επαναληφθεί ή κρίση —ή άλλου και να εμπλουτι

σθεί στα βασικά της σημεία. Κρινόμενο και κρίνον κείμενο έ'χουν, στην 

περίπτωση αυτή, κοινή καταγωγή* συνιστούν επιμέρους στάδια μιας 

ενιαίας αρχικής πρωτοβουλίας.5 6 

'Από τήν επίκριση της Ποιητικής του Οικονόμου ως τα Σοντσεια, ο 

Άσώπιος αναδεικνύεται επιδέξιος χρήστης και της στρατηγικής και τής 

τακτικής αυτής. Το 1820 ό Οικονόμος, το 1828 ό Βάμβας, το 1853 ό Πα-

ναγιό)της Σούτσος βάλλονται ως δογματικοί δοκησίσοφοι και επικίνδυνα 

φιλόπρωτοι. Ό μηχανισμός είναι κοινός: ανώνυμη ή ψευδώνυμη βιβλιο

κρισία, πού αμβλύνει τήν εντύπωση τής προσωπικής αντιπαράθεσης, πολ

λαπλασιάζοντας τον αντίκτυπο της με κλιμακωτές παράλληλες ή επάλ

ληλες δημοσιεύσεις.57 

Ωστόσο, έκτος άπο προσιτός και καίριος στόχος, ή επιλογή ειδικά τής 

Γραμματικής για να πληγεί ό Βάμβας ήταν, τουλάχιστον για τον Ά σ ώ -

πιο, διπλά ενοχλημένο, και υπό άλλη έννοια pro domo sua. 'Εκεί, δταν 

ερχόταν ή ώρα, σκόπευε να μετρήσει τις δυνάμεις του. 'Αλλά εν τώ μεταξύ, 

το πεδίο δεν έπρεπε να αφεθεί σε ευκαιριακούς μύστες και παρείσακτους 

πανεπιστήμονές, οι όποιοι, με τήν ευκολία πού τους διακρίνει, ακυρώνουν 

τήν ϊδια τή σοβαρότητα του εγχειρήματος, καθώς τήν γραμματικήν ώσπερ 

ιερωσννψ παντός ανδρός είναι νομίζονσιν. "Εχουμε δηλαδή, στην περί

πτωση αυτή, τον επαγγελματία λόγιο, τον επιστήμονα κλασικό φιλόλογο, 

πού προασπίζει το επαγγελματικό και επιστημονικό του πεδίο άπο τους 

56. Πβ. αντίστοιχο τέχνασμα προσκηνοθετημένης, κλιμακωτής επίθεσης 
όπως το εκθέτει σε άλλη ευκαιρία ό Θ. Φαρμακίδης, έπιστέλλοντας προς τον Άσώ-
πιο: «Ήθελες κάμει πολύ καλόν αν ημπορείς να γράψης κατά Πελοποννησίων άρθρον 
άναπτύσσον και τον παλαιόν και τον νέον χαρακτήρα των, όστις δεν διαφέρει κατ' 
ουδέν» ... «Αυτό το άρθρον ημπορούσε να έκδοθή ήτοι εις τον Φίλον τοϋ Νόμου ως 
έλευθεριάζοντα ή εις τον Constitutionnel, και εξ αύτοϋ ελάμβανα εγώ άφορμήν αναι
ρέσεως και ανέπτυσσα πολλά κατά σχήμα ρητορικον» (Αίκ. Κουμαριανοϋ, δ.π., 
σ. 132· ή επιστολή τής 18ης Δεκεμβρίου 1826). 

57. Για τήν Ποιητική και τα Σούτσεια πβ. έόώ, σημ. 2. Στην περίπτωση τής 
Ποιητικής μικρή παραλλαγή: υιοθετείται ξένο κρίνον κείμενο, επαινετικό, το όποιο 
λειτουργεί ώς αφορμή τοϋ σχολίου πού ακολουθεί: σχόλιο πού ακυρώνει τον έπαινο. 
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ερασιτέχνες συμπιλητές παλαιού τύπου. 'Επιδεικνύει έτσι, δια της εις 

άτοπον απαγωγής, την επιμονή και το μόχθο πού απαιτεί ή τέχνη του για 

να κατακτηθεί και να αποδώσει, και με τον τρόπο αυτό άξιοδοτεΐται έμ

μεσα και επικυρώνεται ή τέχνη ή ίδια και το s ta tus καθαυτό του επαγ

γελματία λόγιου. 

Εκείνο επομένως πού, σε τελευταία ανάλυση, βρίσκεται στο στόχα

στρο των έν Κέρκυρα λογίοον και του Άσώπιου ειδικότερα είναι ό πάσης 

φύσεως καιροσκοπισμός του Βάμβα, καιροσκοπισμός στή ζωή και στην 

επιστήμη. Στο σημείο αυτό, φυσικά, φίλοι και όμόφρονες, συναντιούνται 

με τον Φαρμακίδη. 'Αναφέρομαι ασφαλώς στο άρθρο του Α.Ζ στή Γενική 

'Εφημερίδα τής 'Ελλάδος, το όποιο δέν μπορεί παρά να έχει ώς αφορμή, 

μεταξύ άλλων, και τή δυσαρέσκεια πού προκάλεσε ή παρουσία του Βάμβα 

στην 'Ιόνιο 'Ακαδημία. 5 8 "Ετσι μτζορζϊ να δικαιολογηθεί ή στιγμή πού 

επιλέγεται για να γίνει ή επίθεση εναντίον του Βάμβα. Βέβαια, ό Φαρμα-

κίδης έχει παλαιά κρατούμενα και αυτά εκθέτει: την πολιτεία του Βάμβα 

στην επαναστατημένη Ελλάδα, τήν ((αισχρότητα της φυγής». Ή 'Ιόνιος 

'Ακαδημία θα δράσει απλώς ώς καταλύτης. Μόνο πού εδώ, παράλληλα με 

τον κάθε είδους καιροσκοπισμό του Βάμβα, στο στόχαστρο βρίσκεται και 

ό ί'διος ό Κοραής: ή φιλοπροσο^πία πού επιδεικνύει στην περίπτωση του 

Βάμβα, θίγοντας τή φιλοτιμία του 'ίδιου του Φαρμακίδη άλλα και όλων 

τών έν Ελλάδι λογίο^ν, και «ό χιωτισμός του ο ανυπόφορος»,59 ό όποιος, 

λίγους μήνες μετά τή δεύτερη αποτυχημένη εκστρατεία στή Χίο, ηχεί 

εντελώς παράταιρα. 6 0 

"Οταν γράφει το άρθρο της Γενικής 'Εφημερίδος, ό Φαρμακίδης έχει 

ήδη στα χέρια του το χειρόγραφο της επίκρισης της Γραμματικής του 

Βάμβα. "Οταν γράφει το άρθρο πού δημοσιεύουμε έδώ, 6 Άσώπιος ΐσως 

γνωρίζει οτι ό Φαρμακίδης σκοπεύει να τον «μαστίσει δια τής εφημερί

δος», και να αφήσει αιχμές για τον Μέγα Χιώτη. 6 1 Ούτως ή άλλως, συν

τονισμένες ή μή, οί δύο επιθέσεις θα λειτουργούσαν συμπληρωματικά. Κά

τι τέτοιο άλλωστε μας επιτρέπει να υποθέσουμε το γεγονός δτι καθένας 

από τή σκοπιά του, λιγότερο ή περισσότερο ακροθιγώς, θέτει το πρόβλημα 

πού θα αναπτύξει ό άλλος: τήν κοραϊκή φιλοπροσοοπία ό Άσώπιος, τή 

γραμματική αυθεντία ό Φαρμακίδης. 6 2 

58. Πβ. εδώ, σημ. 28. 

59. Αίκ. Κουμαριανοϋ, δ.π., σ. 164. 

60. Πβ. τό ίδιο, σ. 141. 

61. Στο 'ίδιο, σ. 162, 163-164. 

62. Μεταγενέστερα τεκμήρια τής αμοιβαίας αντιπάθειας του Φαρμακίδη και τοϋ 
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'Άς ξαναγυρίσουμε όμως στον Λόγιο Έρμη και τη Νέα Περίοδο, στην 

Αίγινα του 1829. "Οπως ρητά το εκθέτει δ Άσώπιος, δ Λόγιος Έρμης 

της Βιέννης υπήρξε το όργανο, άξονας αναφοράς και κοινον ταμεϊον. μέσα 

από το δποΐο εκφράστηκε ή προϋπάρχουσα κοινότητα τών λογίων όρ

γανο πού με τη σειρά του επέδρασε στην αυτογνωσία της κοινότητας, τις 

σχέσεις στο εσωτερικό της και τη δυναμική τής παρέμβασης της. 'Ανά

λογες ανάγκες καλείται να εξυπηρετήσει και ή Νέα Περίοδος. Και άπο 

την άποψη αυτή είναι ενδεικτικό δτι τόσο δ Άσώπιος δσο καί δ Φαρμα-

κίδης, στή διμέτουπη επίθεση εναντίον του Βάμβα, μιλούν εν ονόματι δλων 

τών φιλομαθών και τών λογίων. 'Εντούτοις ούτε αυτή ή ανάγκη έκφρα

σης καί παρέμβασης του «συλλογικού σώματος τών λογίων»6 3 τών οποίων 

έχουν επίγνωση, ούτε οι κοινές στοχεύσεις τών άλλοτε ουσιαστικών συνεκ-

δοτών τοΰ Λόγιου Έρμή^ έτσι δπως καταδεικνύονται ακριβώς στην πε

ρίπτωση τής από κοινού αντιμετώπισης τού Βάμβα, δεν άρκεσαν για τή 

θεοφάνεια τοΰ περιοδικού. 

'Επιθυμώντας να ξαναπιαστεί τδ νήμα πού έκοψε ή 'Επανάσταση, 

μέσα στή σχετική ευφορία τής πρώτης καποδιστριακής περιόδου, δ 'Ασώ-

Βάμβα έχουμε στην αλληλογραφία τοϋ Φαρμακίδη προς τον Άσώπιο. Σταχυολογώ: 

8.5.1832, «Μανθάνω δτι 6 Μπαμπάς παρητήθη καί ε'ρχεται εις τήν Ελλάδα. Καλώς 

να όρίση* άλλα Κέρκυραν δεν ευρίσκει» (στο ϊοιο, σ. 168)* 31.10.1833, « Ό σοφός Βάμ-

βας προσκληθείς παρά τών συμπολιτών του Χίων, ώς συστημένος παρά τοϋ ήδη 

άποθνηκότος άρχιχίου, σχολαρχεΐ εις Σύραν» ... (('Εξ αύτοϋ καί δι' αύτοϋ θέλουν δια-

δοθή τα φώτα εις την σκοτισμένην Ελλάδα. "Αν δέν επαυον αί εφημερίδες ήθελον 

γράψει περί αύτοΰ. 'Αλλά γράψε σύ, καί πέμπε μοι δ,τι γράψης. Θέλεις γράψει κα-

λήτερά μου, καί αν δ,τι γράψης ήναι φιλολογικον εκδίδεται δια του εις φιλολογικήν 

εφημερίδα μεταβαλλόμενου Τριπτολέμου. Ό "Ηλιος κατά Βάμβα δέν λέγει τί* διότι 

εκδίδεται παρά μαθητών τοΰ Βάμβα» ('Αρχείο Άσωπίου, Άσ. 224)· καί στίς 4/16.3. 

1834, « Ό δ' ασκός Βάμβας φιλοσοφεί εις Σύραν καί άργυρολογεΐ κατά τήν φιλο-

σοφίαν του καί παρά τών μωρών βιβλιοκαπήλων» ... «"Αν καί οι σοφοί οΰτοι διορισθώ-

σι καθηγητά! εις το πανεπιστήμιον έπροκόψαμεν» ('Αρχείο Άσωπίου, Ά σ . 225). Για 

τοϋ Βάμβα τα αισθήματα προς τον Φαρμακίδη βλ. τήν επιστολή του προς τον Ι. Ρώτα 

τής 15.4.1833 πού δημοσιεύεται άπο τον Κ. Θ. Δημαρά (Δύο φίλοι, δ.π., σ. 49-50). 

63. Πβ. Κ. Θ. Δημαράς, Πρόλογος στην ανατύπωση τοΰ Λόγιοι' Έρμη άπο τήν 

Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού καί 'Ιστορικού 'Αρχείου (τ. Α', 'Αθήνα 1988, 

σ. η')· 

64. Οι Έλληνες φοιτητές πού συγκεντρώθηκαν στή Γοττίγγη τή διετία 1819-

1821, με προεξάρχοντες τον Άσώπιο καί τον Φαρμακίδη, συνεπικουρούν μέ κάθε 

τρόπο τον Λόγιο Έρ/ifj, δίνοντας ουσιαστικά τον τόνο τής περιόδου αυτής. Σχετικός 

φάκελος μέ τεκμήρια πού εχω συγκεντρώσει κατά κύριο λόγο άπο το Αρχείο Άσω

πίου ελπίζω κάποτε να δημοσιευτεί. 
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πιος παρακινεί τον Φαρμακίδη «εν ω είναι και ό Κοκκινάκης αυτού»6 5 να 

καταπιαστεί και πάλι με τον Λόγιο "Ερμή. Σέ αυτό το πλαίσιο θέλησε να 

ενταχθεί το δικό του κείμενο, και παρ' δλη τή ρητή άρνηση του Φαρμα

κίδη εξακολουθεί να σκηνοθετεί μια Νέα Περίοδο. Είδαμε δτι κατά πάσα 

πιθανότητα το φυλλάδιο δεν κυκλοφόρησε, και δεν χωρεί αμφιβολία δτι ό 

Λόγιος Έρμης, ώς φιλολογική εψημερις «έπί δούλης Ελλάδος άκμάσας 

δεν αντικατεστάθη έπί αυτής ελευθέρας», δπως διαπιστοονει μέ αρκετή δό

ση πικρίας 6 Άσώπιος 20 χρόνια αργότερα.6 6 'Ανεξάρτητα άπο τις τεχνι

κές και οικονομικές δυσκολίες, τις όποιες ό Φαρμακίδης είναι σέ θέση να 

σταθμίζει καλύτερα άπο τον Άσο^πιο. παράλληλα ζει και βιώνει ενα 

περιβάλλον οπού οι προεπαναστατικές συσπειρώσεις έχουν πάψει να είναι 

δεδομένες. Άρκεΐ νομίζω, να αναφέρουμε δτι ό Κοκκινάκης, εκείνος δη

λαδή πού ή παρουσία του στην Αίγινα τροφοδοτεί τον ενθουσιασμό του 

Άσοόπιου. είναι αυτός πού πληροφορεί τον Κοραή ποιος κρύβεται πίσω 

άπο τα αρχικά A.Z. τής Γενικής Έψί/μερίόος.07 "Ισως βέβαια, στην πε-

ρίπτο^ση αυτή, ή άττοθέίοσις πού επικαλείται ό Άσώπιος δύσκολα να μπο-

65. Αίκ. Κουμαριανοΰ, ο..τ., σ. 161. 

66. Κ. Άσώπιος, 'Ιστορία τών 'Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων, 'Αθήνα 

1850, σ. 384. Επισημαίνω ότι ή φράση ολοκληρώνεται, μέ τα έξης: ((μόνον τοΰ Φι

λολογικού Συνεκδήμου παρέχοντος εις τοΰτο χρηστάς ελπίδας». Θυμίζω εδώ δτι το 

1839 σχεδιάζεται να εκδοθεί στην 'Αθήνα περιοδικό μέ την επωνυμία Λόγιος Έρ

μης (Είσαγοίγή του Έ μ μ . Φραγκίσκου στην ανατύπωση τοΰ Λόγιου Έρμη, δ.π., σ. 

ιγ'). "Οπως πληροφορήθηκα άπο τον Δ. 'Αντωνίου και τον Έ μ μ . Φραγκίσκο, στο ατα

ξινόμητο 'Αρχείο 'Τπουργείου Οικονομικών τών Γ.Α.Κ. σώζεται σχετικός φάκελος. 

Το περιεχόμενο του αξίζει να αποτελέσει αντικείμενο αυτόνομης ανακοίνωσης ή οποία 

θα τοποθετούσε, ενδεχομένους, την προσπάθεια αυτή, δπως έξαλλου και τον Φιλολο

γικό Συνέκοημο, στις διαδοχικές απόπειρες, λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένες, τής 

ελλαδικής κατεστημένης λογιοσύνης να διαμορφώσει το φιλολογικό και επιστημονικό 

περιοδικό της όργανο. 'Επισημαίνω πάντως δτι στην περίπτωση του Λόγιου Έρμη 

τοΰ 1839, ή ομωνυμία δέν διεκδικεί τή συνέχεια. Ό τίτλος έ'χει γίνει πλέον σύμβολο. 

Το περιβάλλον άπο το όποιο πηγάζει ή προσπάθεια άλλα καί οί στοχεύσεις διαφέρουν. 

67. 'Λλληλογοαφία, δ.π., τ. S"', επιστολές άρ. 1345 τής 6.4.1829 προς Ι. Ρώ

τα (σ. 135), άρ. 1349 τής 30.4.1829 άπο Ζ. Βλαστό καί Ι. Ρώτα (σ. 139), και άρ. 1353 

τής 14.5.1829 προς Ι. Ρώτα και Ζ. Βλαστό (σ. 143). Αυτά μάλιστα, σέ συνδυασμό 

μέ τήν επιστολή τοΰ Κοραή προς τον Φαρμακίδη τής 8.12.1826 [στο ϊόιο, τ. Ε', άρ. 

1223) όπου επικυρώνεται προηγούμενη απόφαση τών φίλων τής Τεργέστης να τον κα

ταστήσουν «ο'ικονόμον» τών εκδόσεων τοΰ Κοραή, καί τήν μεταγενέστερη άρση τής 

εύνοιας αυτής (ατό ϊόιο, τ. C, επιστολές άρ. 1318 τής 18.8.1828 προς Ι. Ρώτα 

και Ζ. Βλαστό, σ. 102, άρ. 1322 τής 17.9.1828, σ. 107, και ιδίως, μέ σαφή αλλαγή 

στον τόνο υστέρα άπο τήν επιστολή τοΰ Κοκκινάκη, άρ. 1360 τής 27.7.1829 προς Ι. 

Ρώτα,σ. 152). 
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ρεΐ να συντελεστεί: ή στάση του Κοκκινάκη υπαγορεύθηκε προφανώς άπο 

το γεγονός οτι Χίος αυτός, βρέθηκε εξ ορισμού με τους βαλλόμενους 

Χίους.6 8 Πάντως, το αισιόδοξο εκείνο κλίμα της, επιφανειακής έ'στω, 

σύμπνοιας, της ευρύτερης δυνατής συμμαχίας, το όποιο έθρεψε τον Λόγω 

Έρμη προεπαναστατικά είχε χαθεί ανεπιστρεπτί. Και είναι αυτό ακρι

βώς πού ό Φαρμακίδης. άπο την Αίγινα, τον 'Ιανουάριο του 1829, μπορεί 

να το γνωρίζει, ενώ ό Άσώπιος, στην Κέρκυρα, την 'ίδια στιγμή μοιάζει 

να το αγνοεί. 

«Παρήλθεν ο καιρός, ό τωρινός ακόμη δεν είναι ευνοϊκός και το μέλλον 

άδηλον» γράφει ό Φαρμακίδης στον Άσώπιο, αναφερόμενος στην επιδιω

κόμενη επανέκδοση του Λόγων Έρμη.®9 Το νήμα πού έ'κοψε ή 'Επανά

σταση δεν μπορούσε εύκολα να ξαναπιαστεί. Με καιρό και με κόπο θα 

γνέθονταν άπ' την αρχή μέ νέα υλικά και νέα κλώση. Ή αποτυχία του 

εγχειρήματος εικονογραφεί ακριβώς αυτή τήν ανακολουθία. 

Το μέγεθος τοΰ κατακλυσμού πού σήμανε ή 'Επανάσταση δεν ήταν 

εξαρχής αυτονόητο ούτε έγινε άπο δλους τήν 'ίδια στιγμή, με τον 'ίδιο 

τρόπο και τήν 'ίδια ένταση αντιληπτό. Ή συνειδητοποίηση της ριζικής 

ανατροπής τοΰ σκηνικού στάθηκε αργή και επώδυνη. Και μπορεί δσοι 

βρέθηκαν μέσα στην κιβωτό, σαν τον Φαρμακίδη, να εϊχαν προνομιακή 

θέση για να παρατηρούν τα τεκταινόμενα, και αύτο να εξηγεί στάσεις και 

συμπεριφορές. Προνομιακή σε σύγκριση μέ όλους τους αναβαθμούς τοΰ 

έ'ξω Ελληνισμού. Οι ταχύτατες όμως αλλαγές, για να γίνουν καταληπτές, 

απαιτούσαν μια διαρκή προσαρμογή των νοητικών εργαλείων, ή οποία θα 

αποτελούσε τήν αναγκαία και ικανή συνθήκη για τήν προσαρμογή τών 

στρατηγικών και τήν αποτελεσματική δράση τών κοινωνικών ομάδων. 

Οι αδράνειες δύσκολα μπορούσαν να ξεπεραστούν στην προοπτική μιας 

καί τής αυτής γενιάς. 

"Ετσι ή ελληνική λογιοσύνη, εκείνη πού ανδρώθηκε στίς άρχες τού 

αιώνα, έζησε τήν ανάταση καί τους ευρείς ορίζοντες τού ελληνισμού στην 

68. "Ας σημειωθεί έδώ οτι ό Κοκκινάκης ήλθε στην Ελλάδα τήν άνοιξη τοΰ 
1828, ύστερα άπο επανειλημμένες σχετικές συστάσεις του Κοραή (πρώτη σχετική 
μνεία στην 'Αλληλογραφία, δ.π., τ. S"', σ. 54, σέ επιστολή της 11.11.1827 προς τον 
Ι. Ρώτα, καί στή συνέχεια, σ. 88, 92) καί οτι συμμετείχε ενεργά στίς κινητοποιήσεις 
τών παρεπιδημούντων Χίων (τεκμήριο αποτελεί ή υπογραφή του σέ κείμενο πού στέλ
νουν στον Κοραή οί «Συμπολΐται» του «καί Δημογέροντες τών Χίων): άπο τη Σύρα 
στίς 15 'Οκτωβρίου 1828, 'Αλληλογραφία, δ.π., σ. 111). 

69. Αίκ. Κουμαριανοϋ, δ.π., σ. 161. 
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περίοδο τ η ς κορύφωσης του διαφοοτισμοΰ, ή γενιά τοΰ Λόγιου Έρμη, του 

Ά σ ώ π ι ο υ καί του Φ α ρ μ α κ ί δ η , έχασε την πνοή πού τ η θέρμαινε. Ή περι

θωριοποίηση υπήρξε γ ι α ορισμένους ή φυσική συνέπεια τ η ς α π ο δ ι ά ρ θ ρ ω 

σης τ ώ ν δικτύων. "Αλλοι κατόρθωσαν να άνασυνταχθοΰν και μάλιστα να 

βρεθούν στο επίκεντρο τ ώ ν μ ε τ ε π α ν α σ τ α τ ι κ ώ ν εξελίξεων. Ό λόγος τους 

όμως προοδευτικά άπονευρουθηκε, έγινε ανενεργός. Ό κ ώ δ ι κ α ς ε ίχε αλ

λάξει κι εκείνοι, α ν ε π α ι σ θ ή τ ω ς , βρέθηκαν να αφομοιώνονται άπα μια νέα 

τ ά ξ η π ρ α γ μ ά τ ω ν τ η ς οποίας το ρυθμό και τή δυναμική αδυνατούσαν να 

ελέγξουν. Νεώτεροι θα τους διαδέχονταν, με προσφορότερα εργαλεία σκέ

ψης και δράσης καί, συνεπώς, με μεγαλύτερες πιθανότητες ε π ι τ υ χ ί α ς στο 

πεδίο τ η ς οσμοοσης καί τ ώ ν τελεσφόρων συγκερασμών. 

ΙΙΟΠΗ ΙΙΟΛΕΜΙΙ 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

Οι επιστολές πού ακολουθούν προέρχονται άπο το αρχείο Άσωπίου. Ή πρώτη (σχέ

διο επιστολής, Άσ. Σύμμεικτα 18, φ. 2) καταλαμβάνει το πρώτο φύλλο δίφυλλου δπου 

ακολουθούν, με ημερομηνία 3.11.1828, δύο ακόμη σχέδια («Έκλαμπρότατε», «Πα-

νιερώτατε»). Ή δεύτερη (Άσ. 1770), καθαρογραμμένη, με το όνομα τοΰ παραλήπτη 

στο verso καί υπόλοιπο σφραγίδας, φαίνεται δτι επιστράφηκε αργότερα στον απο

στολέα της. 

ΟΊ γωνιώδεις αγκύλες δηλώνουν χωρίο διαγραμμένο στο πρωτότυπο. 

1 

Κέρκυρα 29 8βρίον 1828. Ν. 

Φίλτατε θεόκλητε, 

Τα διάφορα γράμματα σον, ποια πρώτα και ποία υστέρα έλαβα σχεόον δλα. 

Ά/λα μετά λύπης μου μεγάλης όέν ήδυνηθην να ενρω έκτοτε ευκαιρίαν ασφαλή να σε 

στείλ.ω το ζητηθέν βιβλίον διότι τις νπήγαινεν εις Σύραν, τις εις Ναβαρϊνον και τις 

άλλαχον, ώστε δεν ημπορούν να το εμπιστευθώ εις ούόένα, δυσεύρετον μάλιστα ον, 

και επομένως επίζηλον. 'Ημπορούσα ευκολότερα να την στείλω κατ ευθείαν εις Βε-

νετίαν από εδώ. 'Αλλ' έβλεπα πάλιν δτι ήτον ανάγκη να την εχης αυτόν δια να κάμης 

καμμία διόρθωσιν. 'Εννοείς λ.οιπόν εύκολα δτι πάσα επιστολή σου ήτον δι' εμε νέα 

πληγή μη δννάμενον να σε ευχαρίστησα} κατά την έπιθνμίαν μου. Μίαν μόνην παρη-

γορίαν είχα, την ελπίδα δτι Κ. Κεφαλιάς 6 φίλος μας μετά τοΰ οποίου την άναχώρησιν 

έλαβα γράμμα σου περί της τον βιβλίου αποστολής, ερχόμενος αυτόθι έφερε μαζή του 

την χρηστομάθειαν ταύτην. Το πρωτότυπον οντε έλαβα, και Ισιος ούτε λήψομαι. Τώρα 

απεγνωσμένος να εΰρω άλ.λο μέσον το στέλλ.ω με το καράβιον το όποιον φέρει αύτον 

τάς απελεύθερους γυναίκας καί τα παιδία. Μία εξ αντών ονομάζεται Σωσάννα ή 

Σιάννα, γυνή τον ποτέ 'Αθανασίου Δράκου. Εις αυτήν παραδίδω τονς τέσσαρες τό

μους της τον Ίάκωψ χρηστομάθειας, καί φρόντισε να τονς παραλαβής. 
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Διορθώσεις επιδέχεται βέβαια το βιβλίον πολλάς' αλλά είμαι και εγώ της αυτής 

γνώμης νά το τύπωσης ώς είναι άφίνων την κα?.λιωτέραν εκδοσίν τον εις καιρούς καλ-

λ.ιωτέρους. Aia τοντο σε συμβουλευθώ νά μεταχειρισθής ώς βάσιν την Γραμματικήν 

τον Βονττμάννον, την οποίαν παρακάλεσε τον κυβερνήτην να μετατυπώση μετά της 

Χρηστομάθειας' διότι άλλέως θα είναι δύσκολον. Εις την τρίτην δυνατόν να γένωσι 

καλλιώτερα. Των ενδεχομένων να τυπωθούν και ενταύθα τα βιβλ.ία ταντα, αν τω δντι 

εϊσαχθώσιν εις τα κοινά σχολεία' αλλά σύ ακολουθεί το έργον σου. Εις ενα μικοον 

πρόλογον είπε τάς δυσκολίας, και ύποσχέσου \μεταρρύθμισιν. (Περί εδικής μου 

Γραμματικής μη εϊπης ουδέ λόγον.) 

Τά της ακαδημίας μ' δλ,ον δτι μετά δύο ημέρας έπρεπε νά γένι] ή εναρξις των 

μαθήματος δεν ήξεύρομεν τίποτε. Οϋτε οι διδάσκαλοι ώνοματίσθί/σαν ακόμη, ούτε 

το σεμινάριον έγινε. Μαθηταϊ παρά τους υποτρόφους άναγνώστας δεν υπάρχουν. Ό 

Β. εκήρυξεν άδιάλλακτον πόλεμον διότι δεν εσνστήσαμε την Γραμμάτων του εις τά 

σχολεία. Το παρελθόν καλοκαίριον δεν ήτον τό εντυχέστερον εις εμέ. Διά νά μη εϊπω 

τίποτε περί έμοϋ ή συμβία μου είχεν ενόχλησιν, δχι δμως επικίνδυνον, ό δευτερότοκος 

υιός μον ήτον ετοιμοθάνατος, και ετοιμοθάνατος και ή πενθερά μου και είχαμε και 

ελλειψιν ύπηρέτου. Και αυτή μεν σε άφήκε χρόνονς μακαρισθείσα προ εβδομάδος μιας. 

Ό υιός μου ανέλαβε, και οϋτως άρχίζομεν πάλιν νά συστηματιζώμέθα έπειτα από 

πεντάμηνον άνησυχίαν, ταραχήν, και δαπάνί/ν και τά λ,οιπά. 

Τό περί 'Ελλάδος δράμα δσον υπάγει περιπλέκεται, και δεν ήξεύρω πώς έχει νά 

λνθή. Εύχομαι νά γένη επ άγαθώ. 

Κύριε Πετράκη, 

Οι λόγοι, τους οποίους σας έπαρακάλεσα νά σημειώσίβε εις τον κνριον Φιλητάν, 
είναι οι ακόλουθοι : 

«'Έλαβα γράμμα παρά Φαρμακίδου, εις το όποιον με ψανερόνει δτι έλαβε τά χει

ρόγραφα του, και δτι θέλει έπιχειρισθή τό έργον. Νομίζει δε δτι χρειάζονται εικοσι

πέντε εως τριάκοντα ταΛαοα- ίσως και όλιγώτερα. Ώμίλησα περί τούτου τον Πρ. 

Αυτός δε δύο φοραΐς με είπεν δτι θέλει φροντίσει αυτός (δεν είχαν αρχίσει ακόμη τά 

μαθήματα). 'Έκτοτε δε αλλην τρέπεται και ουδέ προσβλέπων άξιοι. "Οθεν τι νομί

ζεις; Έγώ νομίζω δτι δεν πρέπει νά ύπομείνωμεν νά υπάγουν οι κόποι εις μάτην. "Ο

θεν αν είσαι όμογνώμων γράψε και ενήργει κατ αυτό' και έγώ γράφω όμον και συνερ

γώ. ΕΙ δέ μη νά τον γράψωμεν νά μην άρχίση.» 

Προσφέρετε τον τους ασπασμούς μον, και υγιαίνετε. 

Εις τους ορισμούς σας 

πρόθυμος 

Κ. Άσώπιος 

[Πανώγραμμα:] 

Προς τον εύγενέστατον κύριον κνριον 

Πέτρον Οικονόμου 

κτλ. κτλ. κτλ. 
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