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Τ Ο " Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ Π Α Ρ Ο Υ Σ Η Σ 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι , , 

Τ Ο Υ Α . Κ Ο Ρ Α Η Κ Α Ι Ο Ι Δ Υ Ο Π Ρ Ω Τ Ε Σ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ Τ Ο Υ 

Το « Υ π ό μ ν η μ α περί, της Παρούσης Καταστάσεως του Πολιτισμού 

εν Ε λ λ ά δ ι » 1 είναι άπό τα πιο γνωστά έργα του Κοραή. Σ ε πολλά γράμ

ματα του ό Κοραής το αναφέρει, δίνει πολλές λεπτομέρειες γ ια τις δύο 

εκδόσεις του (1803 και 1818), γ ια το κόστος τους, γ ια τά αντίτυπα πού 

τύπωσε, π ώ ς τα διάθεσε καί γ ια την απήχηση πού είχε. Το 'ίδιο, όσοι 

αργότερα ασχολήθηκαν με το έργο του Κοραή, αφιερώνουν συχνά πολλές 

σελίδες στο «Υπόμνημα», καί μιλώντας γ ια τις δύο εκδόσεις του παρα

πέμπουν στις « Ε π ι σ τ ο λ έ ς » του Κοραή, δπου γίνεται λόγος γ ι ' αυτές 2 . 

"Οσοι ανατύπωσαν 9 ή μετάφρασαν 4 το «Υπόμνημα», δέ σημειώνουν 

1. Mémoire sur l'état actuel de la 
civilisation dans la Grèce, Lu à la 
Société des Observateurs de Γ homme, 
le 16 Nivôse, an XI (6 Janvier 1803). 
Par Coray, Docteur en Médecine, et 
Membre de ladite Société. 

2. Δ. Θερειανός, Ί . Γεννάδιος, Γ.Γ. 
Λαδάς, Κ.Θ. Δημαράς. 

3. Πιστή ανατύπωση τίτλου καί κει
μένου βρίσκεται στο βιβλίο Lettres 
inédites de Coray à Chardon de la 
Rochette (1790-1796), Paris Librai
rie de Firmin-Didot et Cie, 56, Rue 
Jacob, 56, 1877. 

4. Πρωτομεταφράστηκε γερμανικά α
πό τον C.J. Iken, πού τύπωσε τη μετά
φραση αύτη στο βιβλίο του Hellenion. 
Über Kultur, Geschichte und Littera-
tur des Neugriechen, von C. J. S. Iken, 
PD erstes Heft (καί μόνον) /. Allge
meine Einleitung. II. KoraVs Denk
schrift. Nebst drei Abbildungen in 
Steindruck und einer Tabelle. Leipzig 
F. Q. Brockhaus 1822, σ. 121 - 208. 

'Από τή σ. 209, υποσημειώσεις σχε
τικές μέ το «Υπόμνημα». Ελληνικά 
μεταφράστηκε καί τυπώθηκε για πρώ
τη φορά στην 'Αθήνα στα 1853 άπό τον 
'Αναστάσιο Κωνσταντινίδη : 'Υπόμνημα 
Περί της Παρούσης Καταστάσεως τον 
Πολιτισμού εν 'Ελλάδι, Συνταχ&εν μεν 
Γαλλιστι καί άναγνωσ&εν εις την εται-
ρίαν των άνϋ· ρω πότη ρητών, τή 16 Νι-
φετώδονς εν ετει ΙΑ'. (Tfj 6 'Ιανουα
ρίου 1803). 'Υπό Ά. Κοραή Δόκτορος 
της 'Ιατρικής και Μέλους της αυτής 
'Εταιρίας. Μεταφρασύ^εν δε υπό 'Ανα
στασίου Κωνσταντινίδου. Έν Αθήναις 
Έ κ του Τυπογραφείου Χ.Ν. Φιλαδελ-
φέως, (Παρά τη Πύλη της αγοράς, 
αριθ. 420), 1853, καί στα 1890 άπό 
το Δ. Θερειανό, πού το τύπωσε στο 
Παράρτημα Δ' τοϋ τρίτου τόμου (σ. μζ' ) 
του έ*ργου του : 'Αδαμάντιος Κοραής 
υπό Δ. Θερειανοΰ, Έκτνποϋται άνα-
λώμασι τον ΟΙκονομείου Κληροδοτήμα
τος. Τόμος Τρίτος. 'Εν Τεργέστη. Τύ-
ποις τοϋ Αύστροουγγρικοϋ Λόϋδ, 1890. 
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ωστόσο άπο ποια έκδοση έγινε ή ανατύπωση ή ή μετάφραση. "Ετσι επι

κράτησε γενικά ή γνώμη π ώ ς οι δύο εκδόσεις είναι όλόϊ'διες και δε δια

κρίνονται ή μια άπο την άλλη 1. Για τη γνώμη αυτήν υπεύθυνος είναι, 

ως ενα σημείο, ό ϊδιος ό Κοραής, πού στα 1818 στις 9 του Σεπτέμβρη 

έγραφε στο φίλο του Ί . Ρ ώ τ α : «Μετατυπώνω τήν ώραν ταύτην το 

Mémoire sur l ' é t a t de la civi l isat ion en Grèce, καί βάλλω το αυτό 

έτος 1803, δια να νομίζεται εκ τής πρώτης τυπώσεως, καί οχι 

μετατύπωσις» (Δαμαλά, Γ', σ. 8 9 ) . Συνετέλεσε όμως πολύ καί ή 

σπανιότητα του φυλλαδίου, πού στάθηκε εμπόδιο στην αντιπαραβολή 

των δύο εκδόσεων. 

"Ετυχε να έ'χω στή βιβλιοθήκη μου τα δύο σπάνια αυτά φυλλάδια 

(τήν έκδοση του 1818 τή χρωστώ στην ευγενική προσφορά του Γ . Γ . 

Λαδά) . Ή αντιπαραβολή τους δείχνει π ώ ς έχουν αρκετές διαφορές 

ανάμεσα τους, πού επιτρέπουν εύκολα να αναγνωρίζει κανείς τήν κάθε 

έκδοση. Πριν σημειώσω παρακάτω τις διαφορές αυτές, παραθέτω πολύ 

σύντομα περικοπές επιστολών του Κοραή, αφιερωμένες αποκλειστικά 

στο τ ύ π ω μ α καί τή διάθεση του «Υπομνήματος». 

Για τήν έκδοση τοΰ 1803 ό Κοραής, γράφοντας στον 'Αλέξανδρο 

Βασιλείου, σημειώνει τα παρακάτω : 

1. "Ο Ά π . Δασκαλάκης, Ό 'Αδα
μάντιος Κοραής καί ή Έλεν&ερία των 
'Ελλήνων, 'Αθήναι 1965, σελ. 170, ση
μειώνει : «Ούτω είναι δύσκολον να δια-
κρίνη τις σήμερον αν άντίτυπόν τι προέρ
χεται εκ της πρώτης εκδόσεως του 1803 
ή εκείνης τοΰ 1818». Καμμιά ένδειξη 
δέν έχουμε πώς αν έβαζε στη νέα έκδοση 
την πραγματική χρονολογία, θα έπρεπε 
να έχει τήν άδεια τής Εταιρείας των 
Άνθρωποτηρητών, όπως το υποθέτει 
καί υποστηρίζει ό Δασκαλάκης. Πιθα
νότερο φαίνεται δτι ό Κοραής δέ θέλησε 
να βάλει άλλη χρονολογία, γιατί θα 
έπρεπε να τή συμπληρώσει μέ νέες πλη
ροφορίες για τήν κατάσταση τοΰ γένους 
ως τα 1818, καί ενδεχομένως να απαν
τήσει στις αντιρρήσεις τοΰ Bartholdy. 
Ό ϊδιος ό Κοραής, δταν τοΰ ζήτησε ό 
Iken στά 1819 να τον βοηθήσει σε μια 
τέτοια ενημέρωση, αρνήθηκε λέγοντας 
πώς ή κατάσταση τής υγείας του δεν τοΰ 

επέτρεπε τέτοια εργασία καί συμβού
λευσε στον Iken να άποταθή στή Βιέννη, 
στο Θεόκλητο Φαρμακίδη, στον Κοκκι-
νάκη καί τον Πώπ (βλ. Hellenion, α. 
213). Άπο τα 1803 κιόλας ό Κοραής 
εϊχε σκοπό να τυπώσει ένα δεύτερο συμ
πληρωματικό υπόμνημα. Στις 13 τοΰ 
Γενάρη 1803 γράφει στο Βασιλείου : 
«"Οταν, φίλε, λάβης το υπόμνημα, παρα
καλώ σε νά σημείωσης τήν έποχήν των 
έν αύτω λεγομένων καί άπο ταύτης 
καταχερών εις το εξής να μέ κοινωνής 
οσα έρχονται εις εϊδησίν σου περί Ελλά
δος [...]. Αϊ σημειώσεις αΰται συσσω-
ρευόμεναι μέ τον καιρόν δύνανται να μέ 
χορηγήσωσιν υλην δευτέρου υπομνή
ματος* ήτο καλόν, αν δέν σε ήτο οχλη-
ρόν, να μέ τα σημείωσης εις χωριστά 
φυλλάρια, δια να τα έχω πρόχειρα, καί 
να μήν άναγκάζωμαι να τα ζητώ ε'ις 
τας έπιστολάς...» (Δαμαλά, Α', σ. 
369-370). 
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Στις 13.1.1803 : «Έζήτησα την άδειαν να το τυπώσω, και με την 

έδωκαν άπο φιλανθρωπίαν [...]' πλην με συνθήκην του να τυπώσω 

μόνον ολίγα και δια μόνην την Ελλάδα, και δχι να μοιράσω άπ' αυτά εις 

τους Παρισίους. "Οθεν καταγίνομαι τώρα εις τον τύπον, του οποίου 

την δαπάνην να πέμψη έγραψα τον Σπανιολάκην. "Οταν τελειωθή θέλω 

σε πέμψει τινά αντίτυπα» (Δαμαλα, Α', σ. 368) 

Στις 23.2.1803: «Περί δε του υπομνήματος, έμεινε και αυτό άτε-

λείωτον δια την άρρωστίαν μου' μ' δλον τούτο τελειώνει δ τύπος του 

προς το τέλος της εβδομάδος* και όταν ραφθώσι τα αντίτυπα, θέλω σε 

στείλει μίαν δωδεκάδα δια της Διλιγέντζας, παρεκτος αν έχης κανέν' άλλον 

τρόπον άδάπανον να τα λάβης αύτοΰ. Είναι σχεδόν 70 εως 80 σελίδας 

εκαστον εις μήκος το λεγόμενον ογδοον» (Δαμαλα, Α', σ. 373). 

Στις 9.3.1803: «Σήμερον σε πέμπω δια της Διλιγέντζας μίαν δωδε

κάδα υπομνημάτων. Ζητώ παρά σου, φρόνιμε φίλε,ταύτην την χάριν.'Όταν 

ή τύπωσις ηγγιζε προς το τέλος, δεν εξεύρω ποιος ενθουσιασμός έμβή-

κεν εις την κεφαλήν μου, και μ' έκίνησεν εις το να προσθέσω μίαν προσ-

φωνητικήν έπιστολήν εις τους δύο τους καταβαλόντας την δαπάνην 

έπειτα [...] έσυλλογίσθην μη βλάψω τους ανθρώπους [...]. "Οθεν δια 

να προλάβω τα ενδεχόμενα, έγραψα προς αυτούς, και προσμένω την 

άπόκρισίν των δια να ψαλιδίσω την έπιστολήν άπο το υπόμνημα, εάν 

δεν την θέλωσι. Δια τούτο μήτε εις κανένα εδώ δεν έδωκα ακόμη κανέν. 

Πρώτος είσαι σύ εις τον όποιον τα πέμπω [...]. Έ γ ώ το έκαμα μάλιστα 

επειδή αυτά είναι διωρισμένα να μοιρασθώσι και δχι να πωληθώσι [....] 

Εις τήν ίδικήν σου δωδεκάδα έπρόσθεσα άλλα τρία, τα όποια σε παρα

καλώ να πέμψης εις Βιένναν τήν Άουστριακήν άπο μέρους μου προς 

τον Άργέντην, διορίζων αυτόν να κράτηση εν δι' εαυτόν, και άπο τάλει-

πόμενα να δώση εν τον άρχιμανδρίτην Γαζήν, το έτερον τον Ίωάννην 

Φρόνιμον» (Δαμαλα, Α', σ. 376-377) . 

Στίς 5.4.1803 : «Κατά τήν έπιθυμίαν σου έπεμψα τρία αντίτυπα 

του υπομνήματος (δεν είχον περισσότερα) προς τον Βενιαμίν...» (Δα

μαλα, Α', σ. 380). 

Στίς 6.4.1803: «Έλαβον τέλος πάντων και τήν άπο Λιβόρνου προσ-

δοκωμένην ε'ίδησιν. Ψαλιδίσματα δεν χρειάζονται' δθεν δσα σ' έμειναν 

άπο τα υπομνήματα, δύνασαι να τα δίδης άψαλίδιστα. "Αν έχης χρείαν 

περισσοτέρων, πρόλαβε νά ζήτησης παρά του Ζωσιμά ή του Σπανιο-

λάκη πριν τά μοιράσωσιν. Αυτά είναι εις τον δρόμον, και δεν θέλουν 

βραδύνει να τα λάβωσι» (Δαμαλα, Α', σ. 383). 
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Για τήν έκδοση του 1818 ό Κοραής γράφει, στο φίλο του 'Ιάκωβο 
Ρώτα τα παρακάτω : 

Στις 20:6.1818: «Εις καλόν ένθυμήθην το .Mémoire. Δεν μ' έμειναν 

απ αυτό πλην μόνα 3 ή 4 αντίτυπα- και μου τα ζητοΰσι πολλοί. Δεν ήτο 

τρόπος να μετατυπωθή άπαράλλακτον, ώς είναι, με έξοδα μου, είς τήν 

Λειψίαν ;» (Δαμαλα, Γ', σ. 79). 

Στις 9.9.1818 : «Μετατυπόνω την ώραν ταύτην το Mémoire sur 
l 'état de la civilisation en Grèce, και βάλλω το αύτο έτος 1803, 

δια να νομίζεται εκ τής πρώτης τυπώσεως, καί οχι μετατύπωσις. Μόνα 

τριακόσια σώματα τυπόνω' άλλα δεν εξεύρω πώς πρέπει νά διαδοθώσιν 

είς τήν Ελλάδα...» (Δαμαλα, Γ', σ. 89). 

Στίς 13.11.1818 : «"Οσα μου ζητείς βιβλία θέλεις τα λάβειν ομού 

με το Mémoire. Tò οποίον μή φανέρωσης κανένα ότι είναι μετατύ-

πωσις» (Δαμαλα, Γ', σ. 99). 

Στίς 27.12.1818 : ((Τα δε 234 υπομνήματα θέλεις οίκονομήσειν, ώς 

δύναται καί κρίνεις περί τής τιμής των. Καί δι' όδηγίαν σου λέγω οτι 

ετύπωσα μόνα 300, εις τα όποια έδαπάνησα τύπον χαρτίον καί 

έξοδα τής κιβωτού φρ. 224,30, εις τρόπον ώστε το καθέν σωμάτιον 

αξίζει 15 σχεδόν σολδία. Εις αυτά πρόσθες και δσα μέλλεις να πλήρω

σης έξοδα τής Μασσαλίας καί τής Τεργέστης (τον Chaudoin έγραψα 

να ασφάλιση τήν κιβωτον δια φρ. 400") καί κατ' αυτά διόρισε τήν τιμήν 

όσον καί Οπως θέλεις. Τοΰτο μόνον σε παρακαλώ, να μή φανέρωσης 

κανένα Οτι είναι δευτέρα τύπωσις, άλλ' Οτι είναι λείψανα τής πρώτης 

εκδόσεως, δια το όποιον έφύλαξα εις τον τύπον καί το αύτο έ'τος 1803» 

(Δαμαλα, Γ', σ. 101 - 102). 

Καί πραγματικά ό Κοραής φρόντισε ό τίτλος στην έκδοση 1818 

να μήν παραλλάζει, καί οι δύο εκδόσεις να έχουν τον Ι'διο αριθμό σελίδες. 

Είναι αδύνατο να ξεχωρίσεις τον τίτλο του 1803 άπο του 1818, αν δέν 

έχεις μπροστά σου καί τις δύο τις εκδόσεις· καί σ' αυτήν ακόμα τήν 

περίπτωση, πολύ δύσκολα διακρίνεις πώς τα στοιχεία του Mémoire 
είναι 'ίσως μια ιδέα πιο μεγάλα στην έκδοση 1803, ενώ τα στοιχεία του 

τίτλου στην έκδοση 1818 είναι γενικά πιο μαΰρα (βλ. π.ιν. 3) . Το 'ίδιο 

όμοιες είναι οι αφιερωτικές επιστολές. Τα ίδια κοσμήματα, τα 'ίδια στοι

χεία, απαράλλαχτη ή σελιδοποίηση* μόνο τα γράμματα στην έκδοση 

1818 είναι λίγο πιο μαΰρα καί ό Κοραής έχει κάνει μια διόρθωση στο 

δέκατο στίχο τής δεύτερης σελίδας, όπου το «à nous y encourager» 
της πρώτης έκδοσης έγινε «de nous y encourager» στα 1818. 

Ά π ο τήν πρώτη δμως σελίδα του κειμένου βρίσκουμε κιόλας στον 
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ΕΚΔΟΣΗ 1803 

Σελίδα 

{k) ..ne manquera pas h nous y encourager 

9. ..ceux indispensables pour le culte 

II. ..importante, c'est-à-dire, à regarder 

15. ..les ouvrages dont je viens de parler 

22. ..qu'on pouvait battre, qu'ils les avaient 

en effet battus 

33. ..a dû nécessairement modifier les effets 

39. ..(les moins pauvres) et les moins corrompus 

U2. ..d'avoir le plus contribué \ la dégradation 

U6. ..mais je leur rends aussi justice si je 

crois 

U9. ..ceux qui survivaient Ν cette horrible 

exécu t ion 

57. ..par la simple lecture, penser & agir 

( 11 ) 

mœurs , et au traitement auiîi indigne qu'impo-
litique que les Grecs eiTnyoient de la part de leurs 
conquérans , fit qu'une très-grande partie de la 
nation se regarda toujours comme prifonnière de 
guerre et jamais comme efdave (i;. Il n'étoit 
donc pas difficile de prévoir, comme je viens de 
l'obferver,qu'un pareil éYir'-!.Tri"fe<n'attendoit 
pour changer que le ^onr^'irc A» ^ΜΌΤΊΡ* rtr-

coniìanc***favr>rah!<*c 

Il eft bien remarrjtMr : ψ> n*f£ de ces circons

tances fur précisément cette époque à jamais 
mémorable , où l'efprit de la partie éclairée de 
l'Europe , fatigué des fyltcmes , er He cetre mé
thode fcholastiqiie d enfeiene·- ' Λ< (e»r«ei»î "»ri 
n'étoit pa» encore totalement .iHjn^onnéc, a lenti 
la nécessité de fe frayer une nouvelle route, et 
de n'y prendre pour guide, que l'obfervarion fi 
delle et scrupuleuse des fnir«· Terre heureuse 
découverte a conduit bientôt les Fuinanéjn< τ 

une autre nnn m<Mrts importante , c'est-à dire f 3 

r e g a r d e r n o s cr>nnois«.ince<. n^n ·- >nmi· -l-cr»-,,-. 

( Ι ) Cetre observation n'a point celi φρς a )'A;i£...is Eton, 
que j'ai dei* cité. En parlant des Grecs modernes, i! dit ( vol. 
11 > Pa8· "fl )> 7"f'J 1ue de généreux ccurûcrs , Un rc-c "!·' Ita.' 

frt'in ; et U joug qui pèse sur eux , Ici ir.Ji^ne. Qu'il·, p./i'seriem 
à le secouer ,'ilt s'avancera à g·jnJt pJt Jam U en' we ..'< IJ 
gk'Ue. 

ΕΚΔΟΣΗ Ι8ΙΘ 

Σελίό« 

( M ..ne manquera pas de nous y encourager 

9\ ..ceux qui sont indispensables pour le culte 

II. ..importante, celle de regarder 

15. ..les deux ouvrages dont je viens de parler 

22. ..qu'on pouvait battre, puisqu'ils les 

avaient en effet btattus 

33. .a dû nécessairement se modifier 

39. ..les moins pauvres et les moins corrompus 

parmi les Grecs. 

U3. ..d'avoir le plus contribué ^ la dégénéra-

t i on 

U6 . ..mais je leur rends aussi la justice de 

croire 

U9. ..ceux qui avaient survécu Λ cette horrible 

exécut ion , 

5Î .par la simple lecture, agir et pensee 

C Π ) 

prisonnière de guerre, et jamais comme es
clave (t). Il n'était donc pas difficHe de pré
voir,eounme je viens de l'observer, «fs^unpafgli, 
état de chose· n'ai tendo«t pour changer qttp" 
le concoure de quelques circonstances favo· 
rabies. 

Il est bien remarquable qu'une de ces cil*· 
constances fut précisément cette époque à 
jamais mémorable, où l'esprit de la partie 
éclaiçee dfcVßurope, fatigué des systèmes, et 
de cette méthode scbolastique d'enseigner les 
sciecoes, qui n'étoit pas encore totalement 
abandonnée, a senti la nécessité de se frayer 
nne nouvelle route, et de n'y prendre pour 
guide que l'observation fidelle et scrupuleuse 
des faits. Cette heureuse découverte a con
duit bientôt les Européens à une autre non 
moins importante, celle degQgarder nos con-
noissances , non comme des parties isolées 
le· unes des autres, mais comme les divers 
rameaux d'un grand arbre comme les divers 
conspartimens d'un vaste édifice, dont on n'ap» 

(1) Cette observation n'a point échappe* à l'Anglais 
Eton, que j'ai déjà aie. En parlant des Greci modernes, 
il dit ( ν ol. 11, peg. ηι), Tels que de ge'ne'reux coursiers, 
ils rongent leurfrein ; et le joug qui pèse sur eux , les 
indigne. Qu'ils parviennent à le secouer, iL· s'avancent 
à grands pas dans la carrière de L· gloire. 

Πίν. 2 



M É M O I R E M É M O I R E 

S U E L ' É T A T A C T U E L S U R L E T A T - A C T U E L 

E LA C I V I L I S A T I O N D E LA C I V I L I S A T I O N 

DANS LA GRÈCE, DANS LA GRÈCE, 

ι la Société des Observateurs de d'homme, Lu à la Société des-Obsep valeurs de ! "hemm 
c i 6 N i v ô a e , a n x i ( 6 Janvier i8o3J. le λβ Nivôse, an x i (6 Janvier i8o3). 

P A R C O R A Y , 
P A H C O R A V 

TEca EN MÉDECINE , ET MEMBRE DE 

LADITE SOCIÉTÉ. 
DOCTEUR EN M É D E C I N E , ET MEMBRE E 

LADITE SOCIÉTÉ. 

M É M O I R E 
SUR l'état actuel de la civilisation 

dans la Grèce. 

MÉMOIRE 

Sur l'état actuel de la civilisation dans 

la Grèce. 

Si Ιο« ρ<*ι:ί rMciver aver fruit l'état d'une 
nation , c'est principalement à l'époque ou 
cette nation dégénère des vertus de ses an
cêtres , comme ,auiîî à l'époque où elle se 
régénère ; dans ces deux e u , l'obiervatettr 
se trouve place à un point de vue qui peut 
lui fournir des leçons utiles à l'humanité , 
en offrant à ses yeux l'enchaînement de» 
causes qui détruisent , ou qui favorisent la 
civilisation des hommes. 

Ces causes doivent être plus ou moins 
nombreuses , plus ou moins efficaces ; felon 
que le peuple chez lequel une pareille ré
volution s'opère , est plus ou moins éloigné 
d'autres nations civilifées , plus ou moins 
favorisé pas le climat , plus ou moins arance 
dans la civilisation qu'il va perdre , ou re
culé dans l'état de barbarie dont il s'efforce 

A 

î ^ i l'on peut observer arec fruit l'état d'hno 
nation, c'est principalement à l'époque ou 
cette nation dégénère des vertus de ses an
cêtres, comme aussi à l'époque ou elle se ré
génère; dans ces deux cas , l'observateur se 
trouve placé à un point de vue qui peut lui 
fournir des levons utiles à l'humanité, eu of
frant à ses yeux l'enchaînement des causes qui 
détruisent , ou qui fuvomeut la civilisation 
des hommes. 

Ces causes doivent être plus ou moins nom
breuses., £lus ou moins efficaces, selon que le 
peuple chez lequel une pareille révolution 
s'opère est plus ou moins éloigné d'autres 
nations civilisées, plus ou moins favorisé par 
le climat, plus ou moins avancé daus la civili
sation qu'il va perdre, ou reculé dans l'état 
de barbarie dont il s'efforce de sortir. A ces 

A 

Πίν. 3 
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τίτλο τόσο χτυπητές διαφορές, πού ή αναγνώριση της έκδοσης γίνεται 

πολύ εύκολη. 

α) Τα στοιχεία στην έκδοση 1803 εϊναι αρχαιοτέρου τύπου με το 

χαρακτηριστικό s πού δύσκολα το ξεχωρίζει κανείς άπο το f, και με 

πολλές συντμήσεις* ιδιαίτερα μετά τή σελίδα 22 πολύ συχνά συναντούμε 

το & αντί για το et. Στην έκδοση 1818 το s είναι το γνωστό λατινικό s, 

όμοιο με αυτό πού χρησιμοποιείται καί σήμερα. Σέ δλο το κείμενο το 

et γράφεται ολογράφως. 

β) Στην καινούργια έκδοση, ό Κοραής άλλαξε τή στίξη* αφαιρεί 

δηλαδή πολλά κόμματα καί ιδιαίτερα δσα στα 1803 έ'βαζε συστηματικά 

πριν άπο το qui. 

γ ) Ή σελιδοποίηση είναι διαφορετική" ενώ δηλαδή γενικά ό αριθ

μός στις σελίδες δεν παραλλάζει (66 ) καί οι σελίδες έχουν τις 'ίδιες σει

ρές (28),καμμιά σελίδα δέν είναι δμοια στις δύο εκδόσεις. "Αλλοτε οι 

σελίδες της έκδοσης 1818 περιέχουν περισσότερο κείμενο (άπο τήν αρχή 

ως τή σελίδα 25), άλ>οτε περιέχουν λιγότερο (άπο τή σ. 26 καί πέρα). 

Στην τελευταία σελίδα (66), στην έκδοση 1803, είναι τυπωμένες δέκα 

εφτά σειρές (έκτος άπο τήν υποσημείωση), ενώ στην έκδοση 1818 

δέκα εννιά. Μονάχα ή σελίδα 16 τελειώνει στην ί'δια λέξη, κι έτσι το 

δεύτερο τυπογραφικό (Β) αρχίζει καί στις δύο εκδόσεις μέ τήν ΐδια συλ

λαβή «nir». Θεώρησα σκόπιμο να παραθέσω εδώ Ινα πίνακα μέ τήν 

πρώτη λέξη κάθε σελίδας, έτσι πού νά μπορεί κανείς να βρίσκει σέ 

ποιαν έκδοση ανήκει ακόμα καί μια σκόρπια σελίδα (βλ. πίνακα Ι ) . 

δ) Μ' δλο πού, δπως είδαμε, ό Κοραής δέν ήθελε μέ κανένα τρόπο 

να μαθευτεί πώς τύπωσε καινούργια έκδοση στά 1818, δέν μπόρεσε να 

κρατηθή καί νά μήν κάνει μερικές λεκτικές, συντακτικές ή γραμματικές 

διορθώσεις στο κείμενο του 1803 (βλ. πίνακα 2). Μέ τις διορθώσεις 

αυτές καί το ύφος γίνεται πιο κομψό καί ή σκέψη εκφράζεται μέ περισ

σότερη ακρίβεια καί κυριολεξία. 

Μερικές διορθώσεις είναι τόσο χτυπητές (σ. 15, 33, 39, 42, καί 

ιδιαίτερα, 57), ώστε επιτρέπουν να αναγνωρίσει κανείς ποιαν έκδοση 

είχαν στα χέρια τους δσοι ανατύπωσαν ή μετάφρασαν το «Υπό

μνημα)). 

"Ετσι, ή ανατύπωση στο «Lettres inédites» έγινε άπο τήν έκδοση 

του 1803'. Ό 'Αναστάσιος Κωνσταντινίδης (1853) μεταφράζει άπο 

1. Οι Brunet de Presle καί Egger τοΰ 1803, πού, σημειώνουν, δε βρίσκε-
φαίνεται να άγνοοΰν τήν έκδοση τοΰ ται πια στη Γαλλία, επειδή σύμφωνα 
1818 καί μιλοΰν μονάχα για την έκδοση μέ τον όρο των Άνθρωποτηρητών, τρα-
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την έκδοση του 1818 και αποδίδει 1 σ. 18 «τα δύο μνημονευθέντα)) 

(15), σ. 32 «να λάβη διαφόρους τρόπους καΐ μορφάς» (33), σ. 36 «των 

άλλων Ε λ λ ή ν ω ν » (39), σ. 53 «πράττοντες και σκεπτόμενους» ( 5 7 ) . 

Ό Θερειανός, αντίθετα, μεταφράζει άπο το κείμενο του 1803 κ α ι 

αποδίδει : σ. νε' «τα εν τοις έμπροσθεν μνημονευθέντα» (15) , σ. ξ δ ' 

«μετήλλαξε ως εικός τα αποτελέσματα αυτής» (33), σ. οζ ' «δια

νοούνται οί ίδιοι και πράττουσιν» (57) . 

Τέλος, ό I k e n μεταφράζει άπο το κείμενο του 1818 : σ. 143 «d ie 

b e i d e n W e r k e » (15), σ. 165 « D e n n die R e v o l u t i o n [...] m u s s t e 

sich [...] m odi f ixeren» (33), σ. 171 « u n d die a m w e n i g s t e n v e r 

der b e n e n u n t e r don Griechen gewerden s ind» (39), σ. 196 « h a n d e l n 

u n d d e n k e n » (57) . 

Το δτι ό I k e n είχε στα χέρια του αντίτυπο της έκδοσης του 1818 

μπορούσε κανείς άλλωστε να το συμπεράνει καί άπο δσα γράφει στο 

σχόλιο καί τις σημειώσεις πού τύπωσε στο «Hel lenion» μετά το κεί

μενο του υπομνήματος 2 . 

Που κυκλοφόρησαν οί δύο εκδόσεις του υπομνήματος ; Ά π ο τις 

περικοπές των επιστολών, πού δώσαμε παραπάνω, φαίνεται π ώ ς ό Κο

ραής έστειλε τ α περισσότερα αντίτυπα της πρώτης έκδοσης στο Λιβόρνο, 

στους Ζωσιμά καί Σπανιολάκη γ ια να τ α μοιράσουν. Δέκα πέντε αντί

τ υ π α έ'στειλε στο Βασιλείου, στη Λυών, παρακαλώντας τον να στείλει 

τρία στη Βιέννη, καί ο ίδιος έστειλε άλλα τρία («δέν είχον περισσότερα» ) 

στο Βενιαμίν. 'Οπωσδήποτε δμως ό Κοραής — π α ρ ά τον δρο τής Έ τ α ι -

βήχτηκε σέ λίγα αντίτυπα καί μοιρά
στηκε έξω άπο τή Γαλλία (Lettres 
Inédites, σ. 447). 

1. Ol αριθμοί μέσα στην παρένθεση 
παραπέμπουν στις αντίστοιχες σελί
δες της γαλλικής έκδοσης του υπομνή
ματος. 

2. Ό Iken παραθέτει την επιστολή 
πού του έγραψε ό Κοραής στα 1819 
στέλνοντας του το «'Τπόμνημα». Καί 
αυτός δέν ξέρει πώς έχει γίνει ανατύ
πωση καί νομίζει πώς έχει στά χέρια 
του τήν έκδοση τοϋ 1803, πού είναι, 
γράφει, σπανιότατη, γιατί δέν κυκλοφό
ρησε στο εμπόριο παρά μοιράστηκε σέ 
φίλους. Ό ίδιος σημειώνει ακόμα πώς 
στα 1803 στην «Allgemeine Zeitung» 

(αριθ. 303 καί 310, 2 καί 9 του Δεκέμβρη) 
δημοσιεύτηκαν μέ τον τίτλο Blicke auf 
die Neugriechen ολόκληρα κομμάτια 
τοϋ υπομνήματος, χωρίς δμως να ανα
φέρεται ή προέλευση τους. Έτσι, το 
«Υπόμνημα» πρωτογνωρίστηκε άπο τις 
επικρίσεις του Bartholdy καί άπο ένα 
δημοσίευμα στα 1807 στον «Neuen 
Deutschen Merkur» (τ. Β', σ. 252). 
Σ' αυτό ό συντάκτης παραθέτει κι άλλα 
κομμάτια άπο το «'Τπόμνημα» καί απο
καλύπτει πώς τά δημοσιευμένα στην 
«Allgemeine Zeitung» εΐταν παρμένα 
άπο το «Υπόμνημα». Ό Iken προσθέτει 
πώς σίγουρα ό συντάκτης του «N.D. 
Merkur» θα έπρεπε να είχε ένα αντίτυ
πο τοϋ υπομνήματος. 
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ρίας των ΆνΟρωποτηρητών— μοίρασε αντίτυπα στους φίλους του στο 

Παρίσι και στη Γαλλία {βλ. Δαμαλα, Α' , σ. 3 7 6 ) και κράτησε αρκετά, 

άφου στα 1818 του μένουν ακόμα τρία - τέσσερα. Ή π ρ ώ τ η έκδοση 

δεν πουλήθηκε, μα μοιράστηκε στους φίλους του Κοραή, καΐ στο περι

βάλλον τών Ζωσιμά και Σπανιολάκη. Τ α περισσότερα αντίτυπα άπο 

τη δεύτερη έκδοση (234 άπο τ α 300 πού τύπωσε) τ ά 'στείλε ό Κοραής 

στην Τεργέστη, στο Ρ ώ τ α , γ ια να τα πουλήσει, και τ α υπόλοιπα τ ά 

μοίρασε ό ϊδιος. 

Το «'Υπόμνημα» θεωρήθηκε άπο τους σύγχρονους και τους μετα

γενέστερους μια φλογερή συνηγορία γ ια το ελληνικό γένος, μια φιλοσο

φική έρευνα και ερμηνεία ((τών εθνικών και πολιτικών περιπετειών του 

ελληνικού γένους» (Θερειανός). Νομίζω ωστόσο π ώ ς στο « Υ π ό μ ν η μ α » 

ό Κοραής προσπάθησε κυρίως να απαντήσει σε θεωρητικά προβλήματα 

πού απασχολούσαν τους ιστορικούς, φιλοσόφους και πολιτικούς της επο

χής καί πού είχαν άμεση επίπτωση στή μελλοντική τύχη της Ε λ λ ά δ α ς . 

Τ α προβλήματα αυτά είταν σχετικά με το αν έχει τή δυνατότητα ενα 

έθνος, πού κατά κάποιο τρόπο έχει ξεπέσει, έχει εκφυλισθεί, καί πού 

έτσι δεν έχει π ια τήν εγγύηση της ((ευγενούς» κ α τ α γ ω γ ή ς , αν έχει τή 

δυνατότητα ένα τέτοιο έθνος να αναπτυχθεί καί αν αξίζει να ελευθερω

θεί 1 . 

Με το « Υ π ό μ ν η μ α » του ό Κοραής* προσπάθησε να δείξει δτι το 

ελληνικό γένος παρουσιάζει κ ι ό λ α ς αρκετά σημεία πού μαρτυρούν 

τή ζωτικότητα του καί εγγυούνται τή μελλοντική του αναγέννηση. Ό 

ΐδιος ό Κοραής έγραφε : « J e p r é sen t e ici le t a b l e a u ac tue l de mes 

compa t r i o t e s , e t n o n l 'apologie de leurs e r reurs passées». Καί σ' ένα 

γράμμα του στο Βασιλείου συμπληρώνει : «"Αλλον σκοπον δεν ε ίχα 

1. Τήν άποψη αύτη γιά τήν Ελλάδα 
τήν είχαν υποστηρίξει πολλοί (Pauw 
κ.ά. ). Καί δ Μεγάλος Φρειδερίκος, απαν
τώντας στο Βολταϊρο, έγραφε : «Les 
Grecs pour lesquels vous vous inté
ressez si vivement sont, dit-on, si 
avilis, qu'ils ne méritent pas d'être 
libres». Το ϊδιο θα υποστηρίξει πολύ 
πιο διεξοδικά αργότερα ό Bartholdy. 

2. Στα 1800 κιόλας ό Κοραής, στο 
'Ιπποκράτους περί 'Αέρων, 'Υδάτων, 

Τόπων (σ. GXX, σημ. 1), απαντών

τας στον Pauw, έλεγε : «D'après le 
philosophe Hippocrate tous les peu
ples sont plus ou moins susceptibles 
de sortir de la détresse où leurs fautes 
les ont plongés. Mais d'après le phi
losophe Pauw... il faudrait en excepter 
les Grecs modernes. Chez eux, si l'on 
en croit ce philosophe, l'ignorance et 
la superstition ont jeté des racines si 
tenaces et si profondes, qu'aucune 
force ni aucune puissance humaine 
ne sauraient les extirper». 
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παρά να δείξω, ότι του γένους ή κατάστασις ήλλαξε» (Δαμαλά, Α', 

σ. 374). Ή αλλαγή αύτη πού άρχισε να γίνεται «χωρίς εξωτερική βοή

θεια» σημαίνει πώς ή αναγέννηση του γένους άρχισε να συντελείται και 

είναι αδύνατο να πισωδρομίσει. Δίνοντας οδηγίες στο Βασιλείου, πώς 

να απαντήσει στον Bartholdy, δ Κοραής γράφει : «^ιναι χρεία, φίλε 

μου, (και πρόσεχε καλά, να ζήσης εις τοΰτο, ως κεφάλαιον ουσιώδες), 

να απόρριψης πάντα δισταγμον περί της καταστάσεως του γένους, της 

νυν τε και της μελλούσης, και νά παραστήσης τήν άναγέννησίν του, ως 

πράγμα φανερόν, ως πράγμα φο>νάζον, είς ολίγα λόγια ως πράγμα άπο~ 

δεδειγμένον» (Δα χαλά, Α', σ. 688). 

Ά&. Χατζηδήμος 
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