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κλασσικής φιλολογίας και της συγκριτικής ιστορίας των ιδεών. Πάντως 
από την πρώτη ύλη των πλούσιων συλλογών της βιβλιοθήκης της Χίου, 
όπου το πνεύμα του Κοραή γίνεται τόσο αισθητό, μπορεί κυριολεκτικά 
να αναστηλωθεί χωρίς δυσκολία τουλάχιστο μια πλευρά του χώρου της 
δουλείας και του συγκεκριμένου πνευματικού κόσμου του Χιώτη σοφού. 
Η έρευνα αλλά και η ιστορική μας μνήμη θα έχουν οπωσδήποτε πολλά να 
ωφεληθούν από αυτήν την αναστήλωση. 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ 

ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (1799 - 1817) 

Το θέμα της διακίνησης του βιβλίου στον ελλαδικό χώρο, κατά τη 
διάρκεια της πρώτης εικοσαετίας του 19ου αιώνα, είναι ένα από τα πλέον 
σημαντικά και συγχρόνως γοητευτικά θέματα για τα οποία οι επιστολές 
του Αδαμάντιου Κοραή προς τον έμπιστο φίλο του, λόγιο έμπορο της 
Βιέννης, Αλέξανδρο Βασιλείου, 1 αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών. 

για το έργο του εξοπλισμού των βιβλιοθηκών εκπαιδευτηρίων, αλλά 
και Ιδιωτών, στην οθωμανική αυτοκρατορία, και συγκεκριμένα στις Κυδω
νιές, Γιάννενα, Χίο, Σμύρνη και στη Σχολή του Άθω, εργάζεται ένα ολό
κληρο δίκτυο φίλων και συνεργατών του Κοραή, βιβλιοπωλών και ελλήνων 
εμπόρων, εγκατεστημένων στις ελληνικές παροικίες της Ευρώπης.2 Αυτού 
του δικτύου, το οποίο λειτουργεί με τις κατευθύνσεις του Κοραή και με 
κέντρο το Παρίσι, βασικός μοχλός είναι ο Αλέξανδρος Βασιλείου. 

Το παρόν σημείωμα βασίζεται στο Mémoire με τίτλο "La diffusion du livre dans 
le monde hellénique au début du 19e siècle (1800 -1817). Informations tirées de la corre
spondance Adamance Coray - Alexandre Vassiliou", το οποίο υπέβαλα τον Νοέμβριο 
του 1982 στο Université de Paris - Sorbonne - Paris IV, για την απόκτηση του D.E.A. 
d'études neohélleniques, με διευθύντρια σπουδών την κ. Αικ. Κουμαριανού. Τους κ.κ. 
Αλέξη Πολίτη, Εμμ. Φραγκίσκο και Κώστα Λάππα ευχαριστώ για τις συμβουλές τους. 

1. Βλ. Στ. Μπέττης, «Αλέξανδρος Βασιλείου, ο αφοσιωμένος φίλος και συναθλη
τής του Κοραή, 1760- 1818», Ηπειρωτική Εστία, 22(1973), σ. 344 - 364, 461-478, 
638 - 650. 

2. Στη Βιέννη εκτός από τον Αλέξανδρο Βασιλείου, ο Σταύρος Ιωάννου. Στη 
Μασσαλία ο Δημ. Σκυλίτζης -Ομηρίδης, στο Λιβόρνο ο Μοσπινιώτης και ο Πατρινός, 
στην Τεργέστη ο Ιάκωβος Ρώτας και ο Πάνος Γλυκοφρύδης, στο Άμστερνταμ ο Στέφανος 
Ησαΐου και ο Στέφανος Παλαιολόγος. 
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Η φροντίδα του Κοραή για την εκπαίδευση στη Χίο 3 είναι ιδιαίτερη 
και πολύμορφη, κυρίως από το 1815 και εξής, όταν διευθυντής της σχολής 
του νησιού ορίζεται ο Νεόφυτος Βάμβας, μετά από τις υποδείξεις και τις 
θερμές συστάσεις του ίδιου του Κοραή. Η σχολή της Χίου θεωρείται, 
μαζί με την Ακαδημία των Κυδωνιών, ως το καλύτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα 
και συγκεντρώνει τις ελπίδες και τον θαυμασμό των συγχρόνων της. Οι 
κάτοικοι του νησιού αποφασίζουν το 1812 να ιδρύσουν βιβλιοθήκη,4 για 
τον εξοπλισμό της οποίας εμπιστεύονται σε συμπατριώτες τους στη Βιέννη 
20.000 πιάστρα το 1813, και από το 1814 και εξής 30.000 πιάστρα κατ' έτος. 

Ο Κοραής γίνεται ο συντονιστής της προσπάθειας για την οργάνωση 
και το πρόγραμμα εξοπλισμού της βιβλιοθήκης. Αγοράζει ο ίδιος στο 
Παρίσι βιβλία τα οποία αποστέλλει στη Χίο μέσω Βιέννης και συντάσσει 
καταλόγους άλλων βιβλίων τους οποίους στέλνει στον Αλέξ. Βασιλείου· 
Ο Βασιλείου, εκτός από την αγορά και την αποστολή των βιβλίων που 
του υποδεικνύει ο Κοραής, είναι επιφορτισμένος και με τη διαχείριση 
των οικονομικών ζητημάτων.5 Οι χωριστοί αυτοί κατάλογοι, τους οποίους 
ο Κοραής εσωκλείει μαζί με τις επιστολές του προς τον Βασιλείου, δεν 
σώζονται. Τον πρώτο κατάλογο ο Κοραής στέλνει τον Οκτώβριο του 1812. 
Την προσοχή και τη φροντίδα με την οποία τον συνέταξε ομολογεί ο 
ίδιος στον Βασιλείου λέγοντας του: «Μην ερωτάς πόσον βάσανον μου 
είναι και τούτου του καταλόγου το έργον. Υπομονή». 1 3 Στην ίδια επι
στολή, όπως γενικά συνηθίζει, δίνει συμπληρωματικές πληροφορίες και 
κάνει διάφορες υποδείξεις σχετικές με τα βιβλία του καταλόγου. Προβλέ
πει και προλαμβάνει ακόμη και ό,τι αφορά δευτερεύοντα ζητήματα, όπως 
π. χ. «ότι πρέπει να είναι στιχωμένα όλα, επειδή και στιχωτάς δεν έχουν, 
και αν ευρίσκονται τινές πρέπει να είναι καλοί ως και τα καλά των γραμ
ματικά». Περίπου ένα χρόνο αργότερα και για τον καλύτερο συντονισμό 
των ενεργειών τους, ο Κοραής υποδεικνύει στον φίλο και συνεργάτη του 
να σημειώνει σε χωριστό κατάλογο όσα βιβλία έχει αγοράσει ο ίδιος στη 

3. Βλ. Κ. Άμαντος, Τα γράμματα εις την Χίον κατά την Τουρκοκρατίαν. Σχολεία 
και λόγιοι 1566-1822, Πειραιάς 1946, σ. 206 - 216. 

4. Βλ. Γ. Ζολώτας - Αιμ. Σάρος, Ιστορία της Χίου, Τουρκοκρατία, τ. III, τμήμα I, 
Αθήνα 1928, σ. 618 - 620, Έρμης ο Λόγιος, 1813, σ. 284, Στ. Καββάδας, Η εν Χίω Βιβλιο
θήκη Κοραή», Αθήνα 1933, σ. 6 - 15 και Μ. Γεδεών, « Η πνευματική κίνησις του γένους 
ημών κατά τα πρώτα του ΙΘ' αι. έτη», Εκκλησιαστική Αλήθεια, τ. Η'(1887 - 1888), 
σ. 359 - 386. 

5. Αδαμάντιος Κοραής, Αλληλογραφία, έκδ. ΟΜΕΔ, τ. Γ' και Δ', Αθήνα 1979, 
1982, επιστολές αριθμ.: 575, 576, 580, 581, 582, 588, 590, 594, 605,616, 637, 674, 692,694, 
698,700,703,707,709,722, 723, 727, 746, 762, 768. 

6. ό.π., τ. Γ', επιστ. αριθμ. 565, σ. 229. 
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Βιέννη και όσα πρόκειται να αγοράσει και να του στείλει ο Κοραής. 7 

Εν τω μεταξύ, στα Προλεγόμενα του Ε' τόμου των «Παραλλήλων Βίων» 
του Πλουτάρχου (1813) ο Κοραής δημοσιεύει έκκληση στους ευρωπαίους 
ελληνιστές να στείλουν στη Βιβλιοθήκη της Χίου ένα αντίτυπο των νέων 
τους εκδόσεων, κυρίως των ελλήνων και λατίνων κλασσικών συγγραφέων, 8 

μέσω των Αλέξ. Βασιλείου και Σταμ. Ροδοκανάκη 9 στη Βιέννη. Σχε
τική αγγελία δημοσιεύεται την ίδια χρονιά και στο "Wiener Allgemeine 
Literaturzeitung".10 Tο 1814, βοηθός του Κοραή στο έργο της επιλογής 
των βιβλίων είναι ο Νεόφυτος Βάμβας, ο οποίος το επόμενο έτος ανα
λαμβάνει τη διεύθυνση της σχολής της Χίου. Το γεγονός δεν είναι βέβαια 
χωρίς σημασία· η μελλοντική παρουσία του Βάμβα στη Χίο σίγουρα 
υπαγορεύει ένα ακόμη κριτήριο στην επιλογή του είδους των βιβλίων. 

Την ίδια εποχή, στα μέσα του 1814, ο Κοραής ανησυχεί για την 
αντοχή, οικονομική και ηθική, και για την επιμονή των Χίων στο βαρύ 
έργο της συνέχισης του εμπλουτισμού της βιβλιοθήκης. Αναθέτει στον 
Βασιλείου να πείσει τους επιτρόπους της σχολής στη Βιέννη : «ότι 
χωρίς καταισχύνην του γένους όλου δεν εμπορούν να παύσωσιν την προ¬ 
θυμίαν των. Η τοιαύτη παύσις θέλει δείξει ότι η μεγάλαυχος αγγελία 
περί της μελλούσης βιβλιοθήκης των ήτον αγγελία ψωμοζητών, μόνον 
έχουσα σκοπόν ν' αρπάσωμεν από τούτους βιβλία». 1 1 Η ανησυχία, μήπως 
οι συμπατριώτες του εγκαταλείψουν την προσπάθεια, τον κατατρώγει και 
το 1816, όταν οι ενέργειες οι δικές του και του Βασιλείου έχουν ενταθεί. 
Βιάζεται να σταλούν όσο γίνεται περισσότερα βιβλία και όσο το δυνατόν 
συντομότερα : "Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud", σχολιάζει. 1 2 

Στέλνει συνέχεια νέους καταλόγους στον Βασιλείου, 1 3 στον οποίο συγχρό
νως εμπιστεύεται μαζί με τους φόβους του και τις ελπίδες του για τον 
φωτισμό του γένους, αλλά και την απογοήτευση του από πολλούς «ονο
μαζόμενους και νομιζομένους σπουδαίους» 3 4. Ένα χρόνο αργότερα, το 
1817, ο Κοραής δικαιώνεται για τις ανησυχίες του σχετικά με τη συνέχιση 
της προθυμίας των Χίων : «Ανόητοι οικονομίαι· αλλ' είναι συγγνωσταί· 
ου γαρ οίδασι τι ποιούσι[ . . . ] από τους παιδευομένους υιούς των πρέπει να 

7. ό.π., τ. Γ', επιστ. αριθμ. 580, σ. 272. 
8. Έρμης ο Λόγιος, ό.π., και Στ. Καββάδας, ό.π., σ. 11. 
9. Επίτροπος της σχολής στη Βιέννη. 
1Θ. Wiener Allgemeine Literaturzeitung, 1813, Intelligenzblatt 309, Öffentliche Bi

bliothek in Chios, βλ. Π. Ενεπεκίδης, Κοραής - Κούμας - Κάλβος, Αθήνα [1967], σ. 185. 
11. Αδαμάντιος Κοραής, Αλληλογραφία Γ', επιστ. αριθμ. 600, σ. 311. 
12. ό.π., επιστ. αριθμ. 700, σ. 488. 
13. ό.π., επιστ. αριθμ. 692, 700, 707. 
14. ό.π., επιστ. αριθμ. 727, σ. 4. 
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προσμένωμεν πλέον κρίσεις και πράξεις ελληνικάς», 1 5 γράφει στον Βασι
λείου, ο οποίος, όπως και ο ίδιος ο Κοραής, έσπευσε να τους μεταπείσει 
και να τους ενθαρρύνει. 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, κανένας κατάλογος βιβλίων των οποίων την 
αγορά και αποστολή αναθέτει 6 Κοραής στον Βασιλείου δεν σώζεται. 
Ό,τι γνωρίζομε από τις επιστολές είναι, όπως θα δούμε αναλυτικά παρα
κάτω, σχόλια, παρατηρήσεις και διευκρινίσεις του Κοραή για ορισμένα 
από τα βιβλία των καταλόγων που έχει η πρόκειται να λάβει ο Βασιλείου. 
Ό σ ο ν αφορά τα βιβλία που αγοράζει και στέλνει ο Κοραής, σώζεται μόνον 
ένας κατάλογος καταχωρισμένος σε επιστολή. 1 6 Δύο ακόμη αναφορές 
αποστολών μεγάλου αριθμού βιβλίων συνοδεύονται μέσα στις επιστολές 
από διευκρινίσεις σχετικές με ορισμένα μόνον βιβλία. 1 7 Συνεπώς οι τί
τλοι των συγγραμμάτων που γνωρίζουμε από τις επιστολές αντιπροσωπεύουν 
ένα μικρό ποσοστό από το σύνολο αυτών που στάλθηκαν δεν παύουν 
ωστόσο να είναι ενδεικτικοί της βούλησης, των κριτηρίων και των επι
λογών του Κοραή. Με σκοπό να γίνουν εμφανή όσο το δυνατόν περισσό
τερο τα παραπάνω, που αποτελούν άλλωστε ένα από τα ζητούμενα αυτού 
του σημειώματος, έκρινα σκόπιμη τη δημοσίευση του Καταλόγου των 
τίτλων κατ* έτος και με τη σειρά που συναντώνται στις επιστολές. Πιθανή 
κατάταξη αλφαβητικά η κατά είδος θα διασπούσε τη λογική που ανάγλυ
φα προβάλλει κατά την ανάγνωση των επιστολών. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Οι παρακάτω τίτλοι περιλαμβάνονται στους τόμους Γ' και Δ' της Αλληλογραφίας 
του Κοραή. Οι αριθμοί μέσα σε αγκύλες δηλώνουν : ο πρώτος τον αριθμό της επιστολής 
και ο δεύτερος τη σελίδα. Με αστερίσκο σημειώνονται οι τίτλοι των βιβλίων, των οποίων 
πραγματοποιήθηκε η αποστολή. Όσων συγγραμμάτων δεν διευκρινίζονται ο χρόνος 
και ο τόπος έκδοσης, δηλώνεται μέσα σε παρένθεση, ανάλογα, η α' έκδοση η προκει
μένου για αλλεπάλληλες εκδόσεις, η τελευταία. 

1813 

1. Thesaurus graecae linguae ab Η. Stephane constructus 
(Genevae, 1572-73, 6 vol.) [578/268-269, 580/272] 
Ο Κοραής παρατηρεί ότι επειδή το βιβλίο είναι σπανιότατο και η τιμή του συνε
χώς αυξάνει, ενδεχόμενη διπλαγορασία δεν ενοχλεί. Συνιστά να αγορασθεί στη 
Βιέννη. 

15. ό.π., επιστ. αριθμ. 740, σ. 34. 
16. ό.π., επιστ. αριθμ. 588, σ. 287. 
17. ό.π., επιστ. αριθμ. 712, 723. 
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2. Stephanus Byzantinüs, De urbibus (gr. et lat.) quem primus Th. Pi
nedo Latii... 
Amstelod., 1678 και éd. Abr. Berkelius, Lugduni - Batavorum, 1688 
[580/272] 

3. Lncae Holstenii, Notae et castigaliones posthumae in Stephanum 
Byzantium..., Lugd. Batavorum, 1684 [580/272, 600/311] 

Συνιστά την αγορά και των δύο εκδόσεων του Στεφάνου, καθώς και τις σημειώσεις 
του Holstein ως «απαραιτήτως αναγκαία». Τονίζει στον Βασιλείου την ανάγκη 
επιμονής στην αναζήτηση και εύρεση παρομοίων εκδόσεων. 

4. Sophocle, Tragoediae septeur... fragmenta ex editione Brunckia 
(dern. éd. Oxonii, 1809, 2 vol.) [578/269, 580/272] 

5. Epicteti, Dissertatiorum ab Arriano digestarum libri IV, éd. 
Schweighaeuser, Lipsiae, 1799- 1800, 5 tom. en 6 vol. [578/269, 580/272] 

6. Polybius, Historiarum... 
éd. Schweighaeuser, Lipsiae 1789 - 1795, 9 tom. [580/272] 

7. Animadversiones in Athenaei Deipnosophistes post. I. Casaubonum 
conscripsit Joh. Schweighaeuser, Argentorati 1801 - 1807, 9 vol. και 
Athénée de Naucrate, Δειπνοσοφισταί, Argentorati, 1801 - 1805, 5 vol. 
[580/272]. 

8*. Les vies des plus illustres philosophes de l'Antiquité... de Dio¬ 
gène Laërce. 

(dern. éd. Paris, 1796) [580/272, 588/287] 

9*. Scapoula (Joan.), Lexicón greco - latinum.. .(1er éd. 1580) [580/272, 
588/277] 

Επειδή είναι σπανιότατο και ακριβό βιβλίο μπορεί να αγορασθεί σε δύο αντίτυπα. 

10*. Plutarchi, Mor alia... 
éd. Wyttenbach, Oxonii, 1795 - 1830,8 tom. en 9 vol. [580/271, 712/511] 
Στέλλονται oí 6 τόμοι που είχαν εκδοθεί μέχρι το 1813. 

11. Λεξικό Σονιδα [580/272] 
Συμφέρει να διπλαγορασθεί ως σπάνιο και ακριβό βιβλίο. 

12. Ετυμολογικόν Μικρόν ex magno illo Sylburgii Eustathio ... 
Londoni, 1654 [580/272] 
Ως δυσεύρετο και ακριβό μπορεί να διπλαγορασθεί. 

13*. Dictionnaire grec - français composé sur l'ouvrage intitulé The
saurus... de H. Etienne. . .par J. Planche [588/287] 

14*. Histoire des animaux d'Aristote avec la traduction française, 
par M. Camus, Paris, 1783, 2 vol. [588/287] 
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15*. Philos irati, Η eroica [588/287] 
Πρόκειται μάλλον για την έκδοση του 1806 στο Παρίσι. 

16*. Laur. Lydus Philadelphiniis, De magistratibus reipublicae ro¬ 
manae libri très [588/287] 

Πρόκειται μάλλον για την έκδοση του 1812 στο Παρίσι. 
17*. Xenophon, Du commandement de la cavalerie et de l'equitation, 

Paris (s.d.) [588/287] 
Δώρο του Courier. 

18*. Histoire Naturelle générale... par Buffon... 
Paris 1808, 77 vol. [588/287] 

19*. Suicerus, Thesaurus ecclesiasticus..., 2 vol. [588/286-287] 
Διευκρινίζει ότι το αγόρασε «ως βιβλίον πρώτον μεν αναγκαίον, έπειτα και ευθυ¬ 
νότατον». Πρόκειται μάλλον για την έκδοση : Trajecti-ad-Rhenum, 1746. 

20*. Exposition d'une méthode pour construire les equitations... 
par M. de Prony, Paris, F. Didot, 1791 [588/287] 

21*. Histoire des premiers temps de la Grèce... par M. Clavier, 
Paris, 1809, 2 vol. [588/287] 

Δώρο του Clavier. 
22*. Bibliothèque d'Appolodore l' Athénien - Trad, nouvelle avec le 

texte grec de E. Clavier, 1805, 2 vol. [588/287] 
Δώρο του Clavier. 

23*. Απολογία Σωκράτους κατά Πλάτωνα και Ξενοφώντα. Apologie de 
Socrate..., trad, franc., Thurot, Paris, 1806 [588/287] 
Δώρο του Thurot. 

24*. Euripide, Les Phéniciennes... par Thurot, Paris, 1813 [588/287] 
Δώρο του Thurot. 

25*. Γραμματικής Γενικής μετάφρασις γαλλική από το αγγλικόν, από τον 
Thurot [588/287] 
Δώρο του Thurot. 

26*. Ρητορική, Νεοφύτου Βάμβα [588/287] 
Δώρο του Βάμβα. 

27*. Βιογραφικό Λεξικό [589/288, 741/29, 762/42] 
Πρόκειται γ ια το : Biographie moderne ou Dictionnaire Biographique de tous 
les hommes. .. qui ont marqué la fin du XV III s., Paris, 1806 - 1807, en 4 vol. 

1814 

28. Portus Aem., Dictionarium ionicum graecolatinum, Francofurti, 1603 
και Dictionarium doricum graecolatinum [600/311, 633/386,674/444] 

Μετά από αναζήτηση δύο ετών ο Κοραής πληροφορεί τον Βασιλείου ότι βρήκε 
και αγόρασε μόνο το Δωρικό λεξικό. 
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29. Οικονομία Ιπποκράτους του Foesius [600/311, 674/444] 
30*. Index vocabularum in Homeri Iliade atque Odyssea... par W. 

Seber [600/311, 633/3B6, 674/44] 
Ο Κοραής το θεωρεί «απαραιτήτως αναγκαίον». Αγοράσθηκε στα τέλη του 1815. 

31. Apuleius L., Opéra omnia... (Lugd. Batav., 1786 - 1823, 3 vol.) 

[616/340] 

32*. Encyclopédie [616/340] 

33*. Expériences sur la digestion dans l ' h o m m e . . . par A. de Montè¬ 

gre, Paris, le Normant, 1814 [623/358] 

Δώρο του Montègre. 

34*. Σοφοκλής [623/358] 
Δώρο του Βάμβα. 

35*. Procli in Platonis theologiam.. . accessit Marini libellis de vita 
Procli [623/358] 
Δώρο του Boissonade. 

1815 

36. Herodotus libri novem... Valckenarii notas adjecit P. Wesselingius, 
Amstelod., 1763 [580/272, 674/444, 675/447] 

37. Herodotus libri novem... notas criticas adjecit G. H. Schaefer, 
Lipsiae, 1800- 1802 [674/444, 675/447] 
Αρχικά ο Κοραής θεωρεί απαραίτητες και τις δυο εκδόσεις του Ηροδότου - αργό
τερα συμβουλεύει τον Βασιλείου να προμηθευθεί μόνον την έκδοση του Schaefer. 

38. Διοσκορίδης, έκδ. 1598 /674/444J 
Χωρίς καμμία άλλη διευκρίνιση. 

39*. Φοίνισσες Ευριπίδου, εκδ. Walckenaer [674/444] 

1816 

40. Academia Caesarea nature curiosorum, 1670 - 1783, 49 vol. (Νυρεμ
βέργης) [692/468] 

41. Acta eruditorum, 120 vol. (Λειψίας) [692/469, 698/482] 
42. Histoire de l'Académie royale des sciences et belles lettres de 

Berlin [692/468] 
43. Πρακτικά Ακαδημίας Πετρουπόλεως [692/468, 700/487 - 88] 
44*. Πρακτικά της Ακαδημίας (Παρισίων), 50 τόμοι [692/468, 694/473] 
45. Histoire et Mémoires del' Academie desSciences, 1666-1790,164 vol. 

Histoire et Mémoires de l' Académie 1699-1790, 94 vol. 
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Tables astronomiques de la Hire, 1702, 1 vol. 
Grandeur de la Terre suite de 1718, 1720, 1 vol. 
Géométrie de l'infini suite de 1727, 1 vol. 

Traité de l'aurore bocéale, 1731, 1 vol. [622/468, 700/487, 707/496] 

46*. Υπομνήματα Πανεπιστημίου (Παρισίων), 23 τόμοι [694/473] 

47*. Notices et extraits des manuscrits de l' Université [694/473] 
48. Commentarli Societatis regiae Scientiarum, Γοττίγης, 1751 - 54,4 vol. 

Novi Commentarli, 1769-77, 8 vol. 
Commentationes, 1778 - 94, 17 vol. 
Hollmanni Commentationes, 2 vol. 
Michaelis Syntagme, 1 vol. 
Michaelis Commentationes, 1 vol. [698/483] 

49. Mémoires de l'Académie de Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, 
2e éd. 1780- 88, Nouveaux Mémoires, 6 vol., 1788 [698/482] 

50. Mémoires de l'Académie des sciences de Turin, 1786- 1811, 14 vol. 
[698/482] 

51. Miscellanea Philosophico-mathematica societatis Taurinensis, 1759, 
5 vol. [698/482] 

52. De Bononiensi Scientiarum instituto atque Academia commen
tarli, Bononiae 1731-91, 10 vol. [700/488] 

53. Vocabulario degli Academici dello Grusca [700/488] 

54. Bibliothèque Britannique [692/468] 

55*. Journal d'éducation [698/473, 723/535] 

Τις συλλογές των Πρακτικών και Υπομνημάτων Πανεπιστημίων και Ακαδημιών 
κρίνει ο Κοραής απαραίτητες για μια δημόσια βιβλιοθήκη. Η δυσκολία όμως, 
όπως παρατηρεί, έγκειται στο ότι δύσκολα οι σειρές αυτές ευρίσκονται στο εμπό
ριο πλήρεις. Η δυνατότητα να αγοράζονται ατελείς και με την ελπίδα να συμ
πληρωθούν με μελλοντικές αγορές—εφόσον η τιμή το επιτρέπει—πρέπει μάλλον 
να αποκλεισθεί στην περίπτωση της Χίου. Και τούτο επειδή «η Χία μας βιβλιοθήκη 
από το να ήναι αληθώς αξία του ονόματος ΔΗΜΟΣΙΟΣ απέχει ακόμη πολλούς 
παρασσάγγας» και καλό είναι να εξοπλίζεται με πλήρεις σειρές. 

56*. Essai politique sur le royaume de la Nouvelle Espagne par A. 
Humbolt, Paris, 1811 [698/473] 
Δώρο του Humbolt. 

57. Hérodote d'Halicarnasse.. ., Argentorati et Parisiis, 1816, 6 vol. 
[700/489, 752/43] 

Δώρο του Schweighaùser. 

58. Homerus εβραΐζων... Z.Bogan, Oxoniae, 1658 [707/497] 
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59*. Traite de l'arrangement des mots, traduit du grec de Denys 
d'Alicarnasse... par l'abbé Batteaux, Paris, 1788 [707/496] 

60. Bosenmüller, Scholia in Novum Testamentum, (dem. éd. Nocim¬ 
bergae, 1815) [707/497, 723/533] 

61. Rosenmüller, Scholia in Vetus Testamentum, (dern. éd. Lipsiae, 
1795-98) [707/497, 723/533] 

Ο Κοραής συνοδεύει την αποστολή των Σχολίων στην Π. και Ν. Διαθήκη με την 
εξής παρατήρηση:«Εμπόδιζε όσον δύνασαι, φίλε μου, τας μελετωμένας εκδόσεις σχο

λιασμών εις ψαλμούς, κανόνας και άλλα τοιαύτα... Είναι διπλή ζημία διά το ταλαί¬ 
πωρον γένος' και των αργυρίων τα οποία εμπορούν να χρησιμεύσωσι εις ωφελιμώ¬ 

τερα άλλα - και των κεφαλών, των οποίων αργοπορούσι τον φωτισμόν αι τοιαύται 
μωρολογίαι. Διά τούτο έβαλα εις τον κατάλογόν σου του Rosenmüller τα Εις την 

Παλαιάν και Νέαν Διαθήκην Σχόλια μήπως τα καμηλαύκιά μας, αν ήναι εις κατά¬ 
στασιν να τ' αναγνώσωσι, έλθωσιν εις αίσθησιν της αληθούς μεθόδου των σχολια

σμών». 

62*. Λεξικό Φυσικής Ιστορίας [712/508, 727/4, 752/43, 762/63] 
Δεν διευκρινίζεται αν πρόκειται γ ι α το : Nouveau Dictionaire d'histoire natu
relle..., 2e éd., Paris, 1816-19,36 vol. η το Dictionaire des sciences naturelles.., 
Paris, 1816-30,60 vol. 

63. Virgilius Mano... Heyne, Lipsiae, 1800, 6 vol. [723/533] 
64. Polus M., Synopsis criticorum..., Francort, 1694 [723/533] 
65. Biblia sacra polyglotta, του Walton, Londini, 1657 - 69, 6 vol. [723/533] 
66 . 12 παγκόσμιοι χάρτες και 1 χάρτης της Ευρώπης [727/5, 730/11]. 

Στο σύνολο των 66 τίτλων οι 34 (ποσοστό 52%) αφορούν εκδόσεις 
έργων αρχαίων ελλήνων και λατίνων κλασσικών συγγραφέων, σχολια
στών και λεξικογράφων ιδιαίτερη πυκνότητα εμφανίζουν το 1813 (21 
στους 27 αναφερόμενους τίτλους), το 1814 (5 τίτλοι σε σύνολο 8) και το 
1815 (και οι 4 αναφερόμενοι τίτλοι). Το 1816, αντίθετα, οι τίτλοι κλασσι
κών έργων είναι μόνον 5 σε σύνολο 26, ενώ κυριαρχούν τα εγκυκλοπαι
δικά συγγράμματα. Είναι χαρακτηριστικός ο μικρός αριθμός (3 συνολικά) 
θεολογικών συγγραμμάτων και αξιοπρόσεκτη η αντιπροσώπευση των θετι
κών επιστημών με 4 μόνον τίτλους. 

Οι επιλογές του Κοραή ως προς το είδος των βιβλίων υπαγορεύονται 
από τον χαρακτήρα της ίδιας της βιβλιοθήκης και από τη χρονική στιγμή. 
Σύμφωνα με την επιθυμία και απόφαση των Χίων η βιβλιοθήκη του νησιού 
θα ήταν δημόσια. Οι κλασσικοί συγγραφείς και τα εγκυκλοπαιδικά συγ
γράμματα αποτελούν την απαραίτητη υποδομή. Αυτό το τονίζει και ο ίδιος 
ο Κοραής, συνοδεύοντας τους τίτλους πολλών έργων με τη φράση : «απο
λύτως αναγκαίον δια δημόσιον βιβλιοθήκην», συχνά μάλιστα με κάποια 
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18. ό.π., 6π;στ. αριθμ. 578, σ. 268. 
19. Ιεροκλέους «Αστεία», Παρίσι 1812, έκδ. Κοραή. 
20. Ομήρου Ιλιάς, Ραψωδία Α', Παρίσι 1811, έκδ. Κοραή. 
21. Ξενοκράτους και Γαληνού «Περί της από των ενύδρων τροφής», Παρίσι 1814, 

τ. Γ' Παρέργων της Ελληνικής Βιβλιοθήκης. 
22. Μ. Γεδεών, ό.π., α. 383, και Αδαμάντιος Κοραής, Αλληλογραφία, επιστ. αρ. 637. 
23. Στράβωνος «Γεωγραφικών βιβλία επτακαίδεκα», τ. Β'-Γ', Παρίσι 1817, τ. Ι-ΙΑ' 

της Ελληνικής Βιβλιοθήκης. 
24. Μάρκου Αντωνίνου αυτοκράτορος των «Εις εαυτόν» βιβλία ΙΒ', Παρίσι 1816, τ. Δ' 

Πάρεργων της Ελληνικής Βιβλιοθήκης. 
25. Ιπποκράτους «Το περί αέρων, υδάτων, τόπων»[...] ω προσετέθη [...] και το του 

Γαληνού «Ότι άριστος ιατρός και φιλόσοφος», Παρίσι 1816. 
26. Είναι το υπ' αριθμ. 282 χειρόγραφο της Βιβλιοθήκης της Χίου, βλ. Στ. Καββά¬ 

δας, ό.π., σ. 125, αριθμ. 284= 282. Moυ το υπέδειξε ο κ. Φίλιππος Ηλιού. 

διάθεση ελαφράς ειρωνείας και αστεϊσμού : «τοιαύται συλλογαί [ . . . ] είναι 
των ων ουκ άνευ διά τας ονομαζομένας ή κομπαζομένας Δημοσίας Βιβλιο¬ 
θήκας». Συχνότατα πληροφορεί τον Βασιλείου για τις τιμές των βιβλίων 
στο Παρίσι και τον συμβουλεύει, αφού τις συγκρίνει με εκείνες των βιβλιο
πωλών διαφόρων πόλεων, να προτιμήσει τις πλέον συμφέρουσες. Όντας 
ενήμερος για την εκδοτική κίνηση σε όλη την Ευρώπη κατευθύνει τον 
Βασιλείου υποδεικνύοντας του που και πως πρέπει να αναζητήσει την κάθε 
έκδοση. Ό σ ο για τις διπλαγορασίες, για τις οποίες ο Βασιλείου ανησυχεί 
ιδιαίτερα, ο Κοραής πιστεύει ότι είναι σε μεγάλο βαθμό αναπόφευκτες. 
Εξάλλου «εις βιβλιοθήκην δημόσιον, ως πρέπει να την κάμωσι, διπλούν, 
ή και τριπλούν βιβλίον της αυτής εκδόσεως δεν είναι ελάττωμα[...] Το 
κακόν είναι ότι οι Χίοι τοιαύτα ακόμη δεν καταλαμβάνουσι. Μ' όλον 
τούτο η άγνοιά των δεν πρέπει να εμποδίζη το έργον σου», τον καθησυχάζει. 1 8 

Για τις αποστολές τόμων της «Ελληνικής Βιβλιοθήκης» οι πληροφο
ρίες που μας παρέχει η αλληλογραφία είναι ελλιπείς: έξι αντίτυπα της 
έκδοσης του Ιεροκλή 1 9 και ισάριθμα του Ομήρου 2 0 για τη σχολή της 
Χίου, άγνωστος αριθμός αντιτύπων των ίδιων εκδόσεων και της έκδοσης 
του Ξενοκράτη 2 1 για το βιβλιοπωλείο του νησιού, 2 2 1 50 αντίτυπα του 2ου 
τόμου του Στράβωνα, 2 3 200 της έκδοσης των έργων του Μάρκου Αυρηλίου 2 4 

και 200 της έκδοσης του Ιπποκράτη και Γαληνού. 2 5 Μπορούμε όμως να 
θεωρήσουμε ως βέβαιο ότι ένας αριθμός αντιτύπων που αποστέλλονταν 
στις ελληνικές παροικίες της Ευρώπης και των οποίων δεν διευκρινίζεται 
ο τελικός προορισμός, έφθαναν και στη Χίο. 

Σε ένα ιδιόγραφο ημερολόγιο αποστολών 2 6 του ίδιου του Κοραή 
που περιέχει αποστολές τόμων της «Ελληνικής Βιβλιοθήκης» προς τη 
Χίο, Κυδωνιές, Σμύρνη και Κων/πολη κατά τα έτη 1816 - 1819, όσον αφορά 
τη Χίο και τα έτη 1816 και 1817 —χρονικό όριο της αλληλογραφίας Κοραή -
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Βασιλείου και της μελέτης αυτής—, η διακίνηση γίνεται μέσω των ιδίων 
προσώπων και πόλεων που γνωρίζουμε και από τις επιστολές. Οι απο
στολές προς Βασιλείου το 1816 είναι οι ίδιες με τις γνωστές από την αλλη
λογραφία, αν και στον κατάλογο είναι λεπτομερέστερες. Το 1817 ένας 
μεγάλος αριθμός αντιτύπων του 3ου τόμου των «Γεωγραφικών» του Στρά
βωνα δεν αναφέρεται καν στις επιστολές. Και από τις αποστολές προς 
άλλους παραλήπτες—πλην του Βασιλείου—τον Δεκέμβριο του 1816 και 
τον Φεβρουάριο, Απρίλιο και Οκτώβριο του 1817, οι γνωστές από την 
αλληλογραφία είναι μόνον οι δύο πρώτες. 2 7 

Οι πληροφορίες που έχουμε και από τις δύο παραπάνω πηγές—την 
αλληλογραφία και το ημερολόγιο αποστολών— συνδυαζόμενες μεταξύ τους 
μας δίνουν μια ικανοποιητική εικόνα για την κίνηση των κοραϊκών εκδό
σεων στη Χίο κατά τα έτη 1816 και 1817. Τούτο δεν συμβαίνει και στην 
περίπτωση των άλλων πόλεων, όπου τα ερωτήματα σχετικά με το εύρος 
της διάδοσης της «Ελληνικής Βιβλιοθήκης» και των «Πάρεργων» της 
πληθαίνουν. 

Η περίπτωση της Χίου είναι η μόνη σε σχέση με τον υπόλοιπο ελλα
δικό χώρο, όπου η διακίνηση του βιβλίου μπορεί να παρακολουθηθεί 
μέσα από την αλληλογραφία Κοραή - Βασιλείου 2 8 με μία αφθονία πλη
ροφοριών, αλλά και με όλες βέβαια τις επιφυλάξεις που δημιουργεί η 
χρήση μιας μόνον πηγής. 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΛΤΑ 

27. Αδαμάντιος Κοραής, Αλληλογραφία, Γ', επιστ. αριθμ. 717. 
28. Ο θάνατος του Αλ. Βασιλείου τον Ιανουάριο του 1818 στην Τεργέστη, όπου 

είχε διορισθεί πρόξενος της Οθωμανικής Πύλης, στέρησε τον Κοραή από τη φιλία του 
και την πολύτιμη βοήθεια του. Τη θέση του πήρε ο Ιάκωβος Ρώτας (επιστ. 768) και οι 
αποστολές βιβλίων στη Χίο γίνονταν πλέον με τη δική του φροντίδα. Σχετικές πληροφο
ρίες περιέχονται στην αλληλογραφία του με τον Κοραή. 
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