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ΠΑΡΑΣΧΟΑΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Σ.Α.Κ. 

Προλογίζοντας την Συναγωγή τοϋ Κουμανούδη, είχα τήν τύχη νά μπορέσω 

να εντάξω στο κείμενο μου ανέκδοτα σημειώματα του, πού έπροόριζε για μία Ει

σαγωγή στο έργο του, τήν οποία τελικά δεν συνέταξε, γιατί τον επήρε ό θάνατος 

προτοϋ περατωθεί ή εκτύπωση τοϋ έργου1. Έπρόβλεπε νά ασχοληθεί έκεϊ, τόσο 

μέ γενικές θεωρήσεις εξαγόμενες άπο τήν Συναγωγή, δσο και με σχετικές λεπτο

μερειακές παρατηρήσεις' ί'σως, μάλιστα, πρέπει νά ποϋμε, για να μένουμε στον 

δικό του παλμό, Οτι θά έστήριζε κάποιους γενικούς στοχασμούς σέ συγκεκριμένες 

παρατηρήσεις. "Αλλωστε, σ' αυτόν, συχνά οί γενικοί στοχασμοί, τα συμπεράσματα 

του, διατυπώνονται μάλλον υπαινικτικά παρά μέ τρόπο αναλυτικό: ανοίγει διόδους 

στην σκέψη τοϋ αναγνώστη. Τήν παράλληλη, πάντως, αυτήν μεθόδευση, άπο τήν 

σύνθεση στην ανάλυση και άπο τήν ανάλυση προς τήν σύνθεση, μας βοηθούν νά 

παρακολουθήσουμε οί σημειώσεις στις όποιες αναφέρθηκα, πού έχουν συχνά τόν 

τύπο των είς εαυτόν, και είναι χρονολογημένες. 

Έ τ σ ι , κρατεί μία σημείωση στις 5 Μαρτίου 1884, για λέξεις της Συναγωγής 

σχηματισμένες άπο διάφορα πρώτα συνθετικά* κάτι σαν μία —μεταβατική— στα

τιστική2. 'Από το θέμα εθνο- απαριθμεί 36 λέξεις3. Το ζήτημα όμως τοΰτο τον απα

σχολεί ιδιαίτερα: ολίγους μήνες πριν άπο τον θάνατο του, έχει, πάντως, αναθεωρή

σει τήν απαρίθμηση του ώς προς τήν συγκεκριμένη αυτήν περίπτωση, και παρατη

ρεί δτι ένώ οί αρχαίοι είχαν ((άπο τοϋ έθνους συνθέτων ή παραγώγων λέξεων» σύ

νολο δεκατρείς, τώρα έχει συναγάγει εκατόν είκοσιεννέα. «Παρέχει βέβαια και τοΰτο 

νύξιν σκέψεων είς τον φιλοσοφοϋντα περί τάς εκφάνσεις της ιστορίας κατά τάς 

διαφόρους έποχάς των εθνών»4. Τήν σημείωση του αυτήν χρονολογούμε μέ αισθητή 

ακρίβεια, γιατί μέσα στο σκεπτικό της περιέχεται ένα λήμμα, εθνογαιϊκαί άρχαί, 

αποθησαυρισμένο στις 11 Δεκεμβρίου τοϋ 1898. 

Παρέχει, βέβαια, νύξιν σκέψεων, ή παρατήρηση αυτή, και μάλιστα, δταν, άπο 

τήν δική μας τήν σκοπιά, διαπιστώνουμε δχι μόνο δτι ή απαρίθμηση τοϋ Σ.Α.Κ. 

έσήκωνε συμπλήρωση, άλλα δτι άπο τον καιρό του ώς σήμερα έσυνεχίσθηκε ό εντυ

πωσιακός σχηματισμός συνθέτων λέξεων άπο το θέμα αυτό: πάντοτε δμως βλέ-

1. Ειδικώς τών σημειωμάτων αυτών τήν ανακοίνωση οφείλω στην αβρή πα

ραχώρηση τους άπο τήν Κυρία Ίφινόη Π. Κουμανούδη, τήν οποία ευχαριστώ θερμά 

και άπο αυτήν τήν θέση. 

2. Βλ. τον Πρόλογο μου στην Συναγωγή, σ. XIX. 

3. Φυσικά έχει περιλάβει έδώ και τις λέξεις πού έχουν πρώτο συνθετικό το 

λήμμα εθνικό-. 

4. Συναγωγή, σ. 327, λήμμα έθνωφελής. 
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πούμε την ΐδια τάση του Κουμανούδη, να θέλει να προκαλεί σκέψεις στον αναγνώ

στη του καί οχι να θέλει να επιβάλει την δική του συλλογιστική. 

'Αλλά, για εμάς, πού μελετούμε τον τρόπο με τον όποιο οικοδομήθηκε ή Συ

ναγωγή, επιβλητικό στέγαστρο του νεοελληνικού λόγου, το απομνημόνευμα τοϋ 

1884 μας δίνει και άλλες αφορμές παρατηρήσεων: επιτρέπει για άλλη μία φορά να 

προσπελάσουμε προς την σταδιακή ολοκλήρωση τοϋ έργου. Ό υπολογισμός γίνεται 

με την απαιτουμένη σε τέτοια εγχειρήματα ανοχή, άλλα νομίζω δτι καί έτσι δέν 

είναι άχρηστος για τον σκοπό μας. 'Αφαιρούμε, λοιπόν, άπο τίς 129 λέξεις τον 

αριθμό όσων έπλάσθηκαν άπα το 1884 καί υστέρα, οί όποιες ανήκουν στην τάξη 

μεγέθους των 50. Μένουν, δηλαδή, περίπου 80 λέξεις τίς όποιες ή Συναγωγή κατα

χωρίζει ως πλασμένες πριν άπο τα 1884. Περισσότερο άπο τις μισές λέξεις αυ

τές, άφοϋ μόνο 36 εϊχε αποθησαυρίσει στα 1884, τίς έχει περιλάβει στην εργασία 

του τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια της ζωής του, άπο το 1884 ως τα 1899, αναγό

μενος σε παλαιότερα δημοσιεύματα. 

Το συμπέρασμα πού εξάγεται άπο τους απλούς αυτούς λογαριασμούς, έρχεται 

να ενισχύσει άλλες αντίστοιχες υποθέσεις, σύμφωνα με τίς όποιες ό Κουμανούδης 

αφοσιώθηκε στην σύνταξη της Συναγωγής του στα υστέρα ιδίως χρόνια του, καθώς 

έλιγόστευαν άλλες επαγγελματικές καί επιστημονικές υποχρεώσεις του. 'Ανάλογα 

μπορούμε να θεωρούμε δτι καί οί παρατηρήσεις τις όποιες απαντούμε στα άρθρα 

της Συναγωγής επάνω σε διάφορα νεοελληνικά θέματα, είναι καρποί της μεταγενέ

στερης ίδίως εμπειρίας του, ή οποία, άλλωστε, επιβεβαίωνε των νεανικών του 

χρόνων εντυπώσεις. 

Κ. Θ. Αημαρας 

ΟΚΤΩΗΧΙΑ KAL ΜΕΤΡΗΣΊ ΤΗΣ ΒΙΒΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Ή μέτρηση της πραγματικής παραγωγής τοΰ ελληνικού βιβλίου στα χρόνια 

της Τουρκοκρατίας προσκρούει, ανάμεσα σε άλλες, λιγότερο ή περισσότερο γνωστές, 

δυσκολίες καί στην πρόσθετη δυσχέρεια να εντοπισθούν οί επανεκδόσεις τοϋ ΐδιου 

βιβλίου, άπο τον ΐδιο τυπογράφο, μέσα στον ϊδιο χρόνο. Οί επανεκδόσεις αύτοΰ τοΰ 

τύπου δέν μοιάζει να αποτελούν εξαίρεση για τα τυπογραφεία της Βενετίας, προ

κειμένου, ίδίως, για βιβλία παραδοσιακά — εκείνα, κυρίως, πού, δπως ή Ό κ τ ώ -

ηχος, το Ψαλτήρι, οί Μΰθοι τοΰ Αισώπου καί τά ανάλογα, προορίζονται για σχολική 

χρήση. Το παράλληλο φαινόμενο της ταυτόχρονης έκδοσης των βιβλίων αυτών άπο 

δύο καί τρεις τυπογράφους της Βενετίας μάς είναι κάπως καλύτερα γνωστό, αφοΰ 

είναι καί πιο εύκολο να ανιχνευθεί. Οί δυσκολίες αρχίζουν δταν πρόκειται για επα

νεκδόσεις πού γίνονται άπο το ίδιο τυπογραφείο : ή πανομοιότυπη βιβλιογραφική 

ταυτότητα (αναλλοίωτη προμετωπίδα, 'ίδιος αριθμός σελίδων, σύμπτωση της χρο

νιάς) δέν επιτρέπει στή βιβλιολογική έρευνα να προχωρήσει, άνετα, στις αναγκαίες 

διαφοροποιήσεις. Χρειάζεται νά έχει τήν τύχη κανείς να νά βρεθεί εμπρός σέ πολλά 

αντίτυπα της «ίδιας» έκδοσης, για νά μπορέσει νά επισημάνει τίς τυχόν διαφορές, 

στο μέτρο, φυσικά, πού αυτές υπάρχουν. 

Μια σπάνια, για τά χρόνια πού μάς απασχολούν, εκδοτική πρακτική, ή αρίθ

μηση τών επανεκδόσεων, επιτρέπει, έμμεσα καί για μία τουλάχιστον περίπτωση, 

νά συλλάβουμε κάποιες τάξεις μεγεθών αναφορικά μέ τήν έκταση πού είχαν τά 
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