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κών» καί οχι στον λόγιο και διάσημο πατέρα του. Παραχώρηση όμως πού 
εύκολα μπορεί να εξηγηθεί άπο το γεγονός δτι ό Χρύσανθος ήθελε να προ
βάλει την παιδεία του μαθητή του πού, το 1722, ήταν βοεβόδας της Βλα
χίας. 

Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ 

ΝΕΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Σ Τ Η Ν " Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ Χ Ε Δ Η " 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΔΗ" πού, γραμμένο με το χέρι του Σέργιου 
Μακραίου το Δεκέμβριο τοΰ 1768, παραδίδεται στον χειρόγραφο κώδικα 
651 της Βιβλιοθήκης τοΰ Μετοχίου τοΰ Παναγίου Τάφου στην Κωνσταν
τινούπολη1 εντόπισα οκτώ νεολογισμούς. Το έργο δεν έ'χει εκδοθεί, έτσι ό 
Στέφανος Κουμανούδης, ό όποιος κατέγραψε τον 19ο αιώνα νεολογισμούς 
«υπό των λογίων πλασθέ[ντας] άπο της 'Αλώσεως μέχρι των καθ' ημάς 
χρόνων» αντλώντας υλικό άπο δημοσιευμένα κείμενα, δεν χρησιμοποίησε 
την ανέκδοτη «Πολιτική σχέδη».2 Ή καταγραφή ωστόσο των νεολογισμών 
πού περιέχονται και χρήσιμη καθεαυτή είναι, καί θα μας επιτρέψει να γνω
ρίσουμε καλύτερα Ινα έργο πού έχει μείνει ως σήμερα αθησαύριστο. 

Ό τρόπος πού παρουσιάζω τους νεολογισμούς είναι ό ακόλουθος: δίνω 
ολόκληρο το σχετ'.κο χωρίο και τονίζω μέ αραίωση τη λέξη πού ενδιαφέρει. 
Στή συνέχεια σημειώνω προγενέστερες αναγραφές της. 

ÖL Tfj δε ηλικία, περί τους λόγους οι μεν νέοι φαίνονται πρόχειροι, 
εϋπιστοι... Οι δε προβεβηκότες, αμφισβητούντες, νποδιστάζοντες, 
ταχύποπτοι... Οι δε μέσοι κατ' αμφω, άλ?.' ώς μηδέν ayccv τα πλείστα. 

Τούτων γονν απάντων επιλογιζο μένων συμβάλλοι αν τις ώς εχοι τα 
λεγόμενα καί εκ των λόγων αυτών, διασκοπών και προσεπιδιαγι-
νώσκων και τάς τών είρημένων συνεμπτώσεις καί κατ7 αλλήλων à ν-
τιπεριπτώσεις και εξωθήσεις, ούτω γαρ ει μη το ακριβές, το 
εικός μέντοι ύπολάβοι? 

Το ρήμα «ύποδιστάζο^» είναι νεολογισμός* ό Κουμανούδης έχει κατα
γράψει το ουσιαστικό «ύποδισταγμος» ώς προερχόμενο άπο τή Λογική 
τοΰ Ευγενίου Βουλγάρεως. Στο ϊδιο ωστόσο κείμενο πού εκδόθηκε στή 
Λιψία το 1766 υπάρχει και το ρήμα «ύποδιστάζοο» πού διέφυγε τής προσο
χής τοΰ Κουμανούδη.4 

1. Βλ. πρόχειρα Δ. Γ. Άποστολόπουλος, «"Ενα δοκίμιο Πολιτικής τοϋ 1768», 
Τά Ιστορικά 7 (1990), τχ. 12-13, 113. 

2. Σ Τ . Α. Κουμανούδης, Συναγωγή νέων λέξεων, 'Αθήνα 1900· ανατύπωση μέ 
προλεγόμενα Κ. Θ. Δημαρά, 'Αθήνα 1980. 

3. ΜΠΤ 651, σ. 521-522. 

4. Ευγένιος Βούλγαρης, Ή Λογική εκ παλαιών τε και νεωτέρου σννερανισθει-

σα, Λιψία J 766, σ. 319. 
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Tò ρήμα «προσεπιδιαγινώσκω», στην τριπρόθετη μορφή του είναι, καί 
αυτό νεολογισμός για τον όποιο δεν γνωρίζουμε προγενέστερη χρήση του. 
'Αντίθετα το ουσιαστικό «άντιπερίπτωσις», νεολογισμός και αυτό, έχει 
χρησιμοποιηθεί άπο τον Ευγένιο Βούλγαρη στην έντυπη έκδοση της Λο-
γικής του τρεις τουλάχιστον φορές.5 

β' Ούτω δη εφ7 εκάστου των κοινή λεγομένων ή τε προσοχής ανάγκη 
εμφαίνεται, και ή μετ' ακριβούς επιστασίας κατανόησις τοϊς περί τάς κρί
σεις εύθνβολεϊν ελομένης ε ν α π α ι τ ε ΐ τ α ι.6 

Το ρήμα ((έναπαιτοΰμαι)) είναι νεολογισμός" ό Κουμανούδης έχει προσ-
γράψει τον τύπο «έναπαιτεϊσθαι» στον Ευγένιο Βούλγαρη —χωρίς ωστό
σο να κατορθώσω να εντοπίσω σε ποιο ίργο του Βούλγαρη χρησιμοποι
είται. 

γ ' 01 μεν ονν επιχειρηματικοί, και πρόχειροι, και Οιακεχνμένοι εν τω 
όμιλεΐν, ϊν' ως εκ των λόγων ταντα όιαγνώμεν, ευφυείς μεν δοκονσιν αλλ' 
επιπολαιογνώ μονές, διό εναπάτητοι μεν και περί τα σφίσι 
σπουδαζόμενα ευκατάφωροι, πιθανοί ôè τα πολλά, αλλ' ουκ αληθείς, ώς 
τον δυνατόν και εικότος μάλλον, ή τον δντος και άκριβοϋς ε π ι τ ν χ ι-
κ ο Ι...7 

Το ουσιαστικό «έπιπολαιογνώμων» είναι νεολογισμός τον όποιο ό Κου
μανούδης έχει προσγράψει στον Ευγένιο Βούλγαρη8 και έχει σημειώσει 
μία ακόμη χρήση του ορού στο περιοδικό Έρμης ο Λόγιος στον τόμο του 
1816. Στη Λογική δμως του Ευγενίου υπάρχει καί το επίθετο «έπιτυχι-
κός»,9 νεολογισμός πού χρησιμοποιείται καί στην «Πολιτική σχέδη». 

δ' Λΐ τε γαρ άήθεις καί υπέρμετροι δασμοφορίαι, και ο χ λ ο τ α -
λ α ι π ω ρ Ί α ι, κ,αι των έθάδων χορηγιών, καί τακτών προσόδων παρά 
πολύ ελαττώσεις, και των εν υπεροχή βία καί καταδυναστεύσεις απανθα-
διάζειν τον δχλον ποιονσι, και κατεξανίστασθαι ερεθίζουσιν.10 

Το ουσιαστικό «όχλοταλαιπωρία» είναι νεολογισμός καί δεν γνωρίζου
με προγενέστερη χρήση του. Τέλος, 

ε' Έν τοιαύτη δε σκοτομήνη ουδέν άπεικός και παρά τών άλλων ε
θνών πολλά φάσματα καί δείματα επιδείκνυσθαι, και νπηχήματα 
ύποβάλλεσθαι, δτε αντοϊς, καί δπως λυσιμαχεΐ.11 

Το ουσιαστικό «ύπήχημα» είναι καί αυτό νεολογισμός του οποίου δεν 

γνωρίζουμε προγενέστερη χρήση. 

Ανακεφαλαιώνω" οκτώ νεολογισμοί εντοπίστηκαν στην «Πολιτική 
σχέδη»: άντιπερίπτωσις, έναπαιτοΰμαι, έπιπολαιογνώμων, έπιτυχικός, 
όχλοταλαιπωρία, προσεπιδιαγινώσκω, ύπήχημα καί ύποδιστάζω. 

Ά π ο τους οκτώ αυτούς νεολογισμούς οι πέντε έχουν προσγραφεΐ στον 
Ευγένιο Βούλγαρη. Το γεγονός αυτό, άπό μόνο του, δεν δημιουργεί κά-

5. Εύγ. Βούλγαρης, Ή Λογική..., σ. 62, 271, 321. 

6. ΜΓΓΓ 651, σ. 513. 7. ΜΠΤ 651, σ. 514. 

8. Ή Λογική..., σ. 315. 9. Ή Λογική..., σ. 135 κ.έ., 315, 316. 

10. ΜΠΤ 651, σ. 501. 11. ΜΠΤ 651, σ. 512. 
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ποιο πρόβλημα για τή σύνδεση της «Πολιτικής σχέδης» με τον Σέργιο Μα-
κραΐο, άφοΰ είναι γνωστό δτι è Μακραΐος υπήρξε μαθητής του Βούλγαρη 
στην Άθωνιάδα και αποτελεί ένδειξη θαυμασμού καί πίστης άπο μέρους 
των μαθητών ή υιοθέτηση τών ((ιδιοτυπιών» του δασκάλου τους. 

Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Κ Ο Ρ Α Η " Ο Μ Η Ρ Ο Υ Ι Λ Ι Α Δ Ο Σ " Α. ΕΚΔΟΤΙΚΑ-ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ 

ΟΤΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ ή κυρία Veneau, μεταφράστρια πρόσφατα στα 
γαλλικά του Παπα Τρέχα, μου έθεσε το ερώτημα γιατί ό Κοραής εξέδωσε 
τή Ραψωδία Α της Ίλιάδας με χρονολογία 1811. ενώ είναι ολοφάνερο άπο 
τήν αλληλογραφία του οτι ό πρώτος αυτός τόμος του 'Ομήρου δημοσιεύ
θηκε το 1812, με αιφνιδίασε. Στην κοραϊκή βιβλιογραφία, δσο θυμόμουν 
καί δσο μπόρεσα στή συνέχεια να διαπιστώσω, κανείς δεν είχε αμφισβητή
σει το έτος έκδοσης του και κανείς συνεπώς δεν είχε αναρωτηθεί για πο'.ο 
λόγο ό Κοραής προχρονολόγησε τήν έκδοση. Πρώτη ή κυρία Veneau εν
τόπισε τον αναχρονισμό καί ήταν ακριβώς αυτή ή παρατήρηση πού της 
δημιούργησε τήν δυσεξήγητη απορία. Τί θα μπορούσε άραγε να είχε συμ
βεί; Μήπως το τύπωμα της Ραψωδίας είχε τελειώσει άπο το 1811 καί μέ
χρι να ολοκληρωθεί εκδοτικά το βιβλίο πρόλαβε τον Κοραή ό επόμενος 
χρόνος, το 1812; Μια τέτοια εκδοχή έπρεπε να αποκλειστεί. Παρά τή σχε
τική μυστικότητα πού τήρησε ό Κοραής ως προς τήν πορεία προετοιμασίας 
καί δημοσίευσης του έργου, τα πράγματα ήταν σαφή: μετά τον Αύγουστο 
του 1811, οπότε συνέλαβε τήν ιδέα να εκδώσει, με τον τρόπο πού τελικά το 
πραγματοποίησε, τον "Ομηρο,1 μόλις τον Μάρτιο και σαφέστερα τον 'Απρί
λιο του 1812 ανακοίνωνε στον 'Αλέξανδρο Βασιλείου τήν πρόοδο της εκτύ
πωσης,2 του έστειλε μάλιστα, δπως το συνήθιζε, τυπωμένα τα Προλε
γόμενα.3 Τον Μάιο δεν είχε ακόμη περατωθεί ή έκδοση.4 κάτι δμως πού θα 
συμβεί μέσα στον επόμενο μήνα, το πολύ ως στις αρχές 'Ιουλίου.5 "Ωστε 
ό πραγματικός χρόνος έκδοσης καί κυκλοφορίας της Ραψωδίας Α είναι 
αναμφισβήτητα το 1812. 

Τότε, λοιπόν, γιατί εμφανίζεται να έχει δημοσιευθεί το 1811 ; Μήπως, 
άραγε, απασχολούσε τον Κοραή το ζήτημα της κανονικότητας στον έκδο-

1. Άδαμ. Κοραής, Άλ/.ηλογοαφία, έκδ. Ο.Μ.Ε.Δ., τ. Γ', 'Αθήνα 1979, σ. 135. 
2. "Ο.π., σ. 193, 197. 
3. "Ο.π., σ. 204. Ή ημερομηνία 5 'Απριλίου 1812 πού αναγράφεται στο 

γράμμα του Κοραή ώς ημερομηνία της επιστολής τοϋ Άλ. Βασιλείου, με τήν οποία ό 
τελευταίος τοϋ γνωστοποιούσε τήν παραλαβή τών Προλεγομένων, είναι αμάρτημα της 
γραφίδας τοϋ Κοραή καί πρέπει να διορθωθεί σε 5 Μα'ί'ου. 

4. "Ο.π., σ. 204. 
5. "Ο.π., σ. 205, 213. 
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