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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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τικό του προγραμματισμό; Είναι αλήθεια Οτι άπο το 1807, αφότου δηλαδή 
εγκαινιάστηκε ή 'Ελληνική Βιβλιοθήκη, έβλεπαν ετησίως το φως σε στα
θερή βάση δύο τουλάχιστον τόμοι άπο τή μία ή την άλλη εκδοτική του σει
ρά. "Αν, λοιπόν, αποφάσιζε να εντάξει τον "Ομηρο στα δημοσιεύματα του 
1812, θα ανατρεπόταν προφανώς ή ισορροπία πού χαρακτήριζε τον μέχρι 
τότε σχεδιασμό του: 1811 μία έκδοση (Πλούταρχος, τ. 3ος), 1812 τρεις 
εκδόσεις (Πλούταρχος, τ. 4ος, "Ομηρος, Ιεροκλής). Δυσαναλογία 1 : 2 
παρατηρείται βέβαια και ανάμεσα στα χρόνια 1813 και 1814. άλλα οχι 
τέτοια πού να παρεκκλίνει σοβαρά άπο τις καθιερωμένες κανονικότητες του 
εκδοτικού προγράμματος τοΰ Κοραή. 

Ά π ο το άλλο μέρος σκέπτεται κανένας μήπο^ς υπήρχαν ουσιαστικό
τεροι λόγοι πού υπαγόρευσαν μια τέτοια ενέργεια. Είναι γνωστό Οτι τήν 
ίδια εποχή με τήν Ίλιάδα (πρώτο εξάμηνο τοΰ 1812) τυπώθηκαν καί κυ
κλοφόρησαν και τα 'Αστεία τοΰ Ιεροκλή. 6 Είναι επίσης γνωστό ότι ό Κο
ραής φρόντισε να κρατήσει τις αποστάσεις του καί άπο τα δύο έργα δημο
σιεύοντας τα ανώνυμα, παρότι δεν αμφέβαλλε Οτι ό εκδότης τους θα γινό
ταν εύκολα αναγνωρίσιμος.7 Ή τ α ν προφυλάξεις επιβαλλόμενες άπο τή 
φύση τών προλεγομένων τους: υπονομεύονταν εκεί οί κατεστημένοι ρόλοι 
καί συμπεριφορές τών πνευματικών ταγών τοΰ έθνους άπο τους χώρους της 
εκκλησίας καί της λογιοσύνης. Μήπως, λοιπόν, μοιράζοντας τα δύο δημο
σιεύματα ανάμεσα στις χρονιές 1811 καί 1812, θέλησε ό Κοραής να απο
φύγει τον κίνδυνο να κατηγορηθεί δτι άνοιγε ταυτοχρόνως μέτωπα κατά 
τών φορέων τόσο τής θρησκείας δσο καί της παιδείας: 

"Οπως καί να είναι, προχρονολογώντας τήν έκδοση τοΰ Α τής Ίλιάδας, 
αισθάνθηκε τήν ανάγκη να καταφύγει σε ενα τέχνασμα προκειμένου να δι
καιολογήσει τήν απόσταση τοΰ χρόνου πού φαινόταν πια να μεσολαβεί α
νάμεσα στην Ίλιάδα καί τήν έ'κδοση τών 'Αστείων τοΰ 'Ιεροκλή. "Ηδη ή 
δημοσίευση τους είχε στηριχθεί σε μια συγκάλυψη: εκδότης τους φερόταν 
ό βολισσινος εκδότης καί φιλολογικός επιμελητής τους, ό Ζ.Α., φίλος τοΰ 
πρώ'νο^ στο Παρίσι. Τήν επιστολή ακριβώς τοΰ βολισσινοΰ εκδότη προς 
τον Ζ.Λ. ή οποία περιείχε το «συναξάριον τοΰ βίου τοΰ Παπα Τρέχα» καί 
δημοσιεύθηκε τελικά ως Προλεγόμενα τοΰ πρώτου τόμου τοΰ 'Ομήρου, 
ό Κοραής θα τή χρονολογούσε άπο 13 'Ιανουαρίου 1811 —τήν ίδια χρονο
λογία χρησιμοποίησε καί στο φύλλο τίτλου τοΰ βιβλίου— καί θα έ'βρισκε 
εκεί αφορμή να ύφάνει μια ολόκληρη ιστορία: θα έ'βαζε τον εκδότη να πα
ραπονιέται στον φίλο του επειδή τάχα δεν είχε ακόμη νέα του για τήν τύχη 
τών 'Αστείων τοΰ 'Ιεροκλή πού τοΰ είχε στείλει για τύπωμα άπο τα μέσα 
τοΰ 1809.8 Ό Ζ.Λ. άπο τήν πλευρά του θα έσπευδε να δικαιολογηθεί στον 
αναγνώστη για τήν καθυστέρηση αυτή καί να τον πληροφορήσει οτι ήδη 

6. "Ο.π., σ. 204, 205, 213. 
7. "Ο..Ύ., σ. 197, 204. Πβ. Δημ. Σ. Γκίνη, Τα άνώννμα έργα τον Κοραή, 'Α

θήνα 1948, σ. 12. 
8. Όμηρου Ίλιάδος Ραψωδία Λ, Παρίσι 1811, σ. λγ' {στην ανατύπωση τοΰ 

Μ.Τ.Ε.Τ., 'Αθήνα 1988, σ. 137). 
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είχε επικοινωνήσει με τον βολισσινο εκδότη και δτι θα φρόντιζε για το 
τύπωμα τών 'Αστείων μόλις θα έπαιρνε τήν απάντηση του. 9 Ή απαντη
τική επιστολή έφτασε στο Παρίσι Ινα σχεδόν χρόνο αργότερα με ημερο
μηνία 1 Φεβρουαρίου 1812 και ήταν ή ΐδια πού θα δημοσιευόταν άπο τον 
Ζ.Λ. ώς Προλεγόμενα της έκδοσης του 'Ιεροκλή. "Ετσι με αυτό το αλη
θοφανές σενάριο ή ψευδεπίγραφη χρονολογία της Ίλιάδας φαινόταν να μή 
γεννάει προβλήματα. 

EMM. Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Ε Σ ΓΙΑ Τ Η Ν Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ " Κ Ι Β Ω Τ Ο Υ " 

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Κιβωτού της 'Ελληνικής Γλώσσης υπήρξε ενα άπο τα 
σημαντικότερα εκδοτικά εγχειρήματα πού επιχειρήθηκαν άπο τήν πα
τριαρχική τυπογραφία. "Εργο μακράς πνοής και μακράς διάρκειας, υπο
μονετικής άλλα κάπως παλαιομοδίτικης λογιοσύνης, στο όποιο στρατεύ
θηκαν, διαδοχικά, αξιόλογοι λόγιοι της εποχής, ή Κιβωτός, άπο τήν αναγ
γελία, ήδη, της έκδοσης της, τροφοδότησε και τις ιδεολογικές αντιπαρα
θέσεις της τελευταίας πενταετίας πριν άπο τήν επανάσταση του 1821. 

Πέρα άπ' ολα τα άλλα, ή έκδοση τής Κιβωτού, δημιουργούσε, εξαιτίας 
του όγκου τών δαπανών πού απαιτήθηκαν για τήν ολοκλήρωση του έργου, 
και σημαντικό οικονομικό πρόβλημα, το όποιο δεν μπορούσε να αντιμετω
πιστεί με κάποιες υποσχέσεις χορηγών, δπως εκείνη τών αδελφών Ζωσιμά. 
Ε'ίταν φυσικό, λοιπόν, να προστρέξουν οί συντελεστές τής έκδοσης στή 
συνηθισμένη και βολική μέθοδο τής προεγγραφής συνδρομητών. Το Πα
τριαρχείο, πού στήριξε τήν έκδοση με πολλούς τρόπους, δέν παρέλειψε να 
συστήσει, πιεστικά, τή συνδρομή· μέ τρόπο, μάλιστα, πού, για ορισμένες 
κατηγορίες συνδρομητών —ανώτερη εκκλησιαστική ιεραρχία καί μο
ναστικά ιδρύματα— ή ανταπόκριση στην έκκληση για (προαιρετική) προ
εγγραφή είχε δλα τα δείγματα τής υποχρεωτικής ανταπόκρισης σέ πα
τριαρχική προσταγή: ό Μανουήλ Γεδεών μιλά για «φορολογία». 

'Ο κατάλογος τών συνδρομητών τής Κιβωτον επρόκειτο να δημοσιευ
τεί στο τέλος τοΰ τελευταίου, τέταρτου 'ίσως, τόμου του Λεξικού. "Οπως, 
δμως, γνωρίζουμε, ή έκδοση διακόπηκε, απότομα, μέ τήν έκρηξη τής επα
νάστασης, δταν, δηλαδή, είχε ολοκληρωθεί ή έκδοση τοΰ πρώτου τόμου 
(1819) καί είχαν τυπωθεί τα πρώτα τυπογραφικά φύλλα τοΰ δεύτερου. 
"Ετσι, καί ή δημοσίευση τοΰ καταλόγου τών συνδρομητών τής Κιβωτού 
ματαιώθηκε. 

Τον κατάλογο, πάντως, τον είχαν στα χέρια τους οί άνθρωποι τής 
πατριαρχικής τυπογραφίας καί οί μητροπολίτες πού έφόρευαν τήν έκδοση 
τοΰ βιβλίου καί τή συλλογή τών συνδρομών. Ά π ο τα τεκμήρια πού δημο-

9. "Ο.π., σ. λγ', σημ. 2 (άνατύπο^ση M.LE.T., β.π., σ. 137). 
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