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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΩΝΑΣ 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑΚΙ ΠΑΙΓΝΗΔΙΑΡΪΚΟΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΚΟΔΡΙΚΑ 

Ή συζήτηση για την εθνική γλώσσα, πού διεξαγόταν τήν εποχή της ακμής 

του ελληνικού εθνικού κινήματος, δεν μπορούσε παρά να είναι ζο^ηρή και κά

ποτε εξαιρετικά έντονη. "Ηταν άλλωστε δ καιρός κατά τον όποιο ή γλώσσα, 

αναγορευμένη από τον Herder πρώτα και άπό τον Fichte ύστερα σε υψίστης 

σημασίας κριτήριο για τήν ύπαρξη ενός έθνους, μεταμορφωνόταν, όπως έχει 

γράψει χαρακτηριστικά ό E. Kedourie, «σε κάτι πρωτόγνωρο: σε κυρίαρχο πο

λιτικό ζήτημα για το όποιο οί άνθρωποι είναι πλέον διατεθειμένοι να σκοτώ

σουν καί να σκοτωθούν».1 Κατά τόν προεπαναστατικό ελληνικό γλωσσικό εμ

φύλιο πόλεμο ή σφοδρότερη σύγκρουση σημειώθηκε ανάμεσα σε δύο λογίους 

οί όποιοι, άπό διαφορετικές αφετηρίες εκκινώντας, άλλα παίρνοντας σχεδόν τις 

ϊδιες αποστάσεις άπό τους άρχαϊστές καί τους «δημοτικιστές», ακολουθούσαν 

τήν μέση όδό, ό ένας βαδίζοντας στην αριστερή πλευρά του δρόμου, ό άλλος 

στην δεξιά. 'Εννοώ τόν Κοραή καί τόν Κοδρικά'2 ό πρώτος κατέθετε επί σειρά 

ετών τόν γλωσσικό προβληματισμό καί τις σχετικές προτάσεις του στους Αυ

τοσχεδίους στοχασμούς, και ό δεύτερος, άφοΰ ασχολήθηκε επί πολλά ετη με 

τήν Ιστορία της γλώσσας, αντιμετωπίζοντας την μάλιστα ως εξαιρετικά κρί

σιμη πτυχή της εθνικής ιστορίας, καί άφοΰ μελέτησε, επίσης για μεγάλο διά

στημα, τα ομιλούμενα καί γραφόμενα ελληνικά του καιρού του καί τις από

ψεις των συγχρόνων του για τό ελληνικό γλωσσικό ζήτημα, προσπάθησε τό 

1. Elie Kedourie, Ο Εθνικισμός, μετ. Σπύρος Μαρκέτος, 'Αθήνα 1999, 110. 
2. Ό Κοδρικας οπωσδήποτε δεν ήταν άρχαϊστής δπως υποστήριξαν παλαιότερα ό 

'Ηλίας Βουτιερίδης, 'Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (1000-1930), 'Αθήνα 1933, 
300, καί ό Γιάννης Κορδάτος, 'Ιστορία τον γλωσσικού μας ζητήματος, 'Αθήνα 21973, 89. 
Άρχαϊστή θεωρεί τον Κοδρικα καί ή Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου: «Ο Νεόφυτος Δούκας 
(περ. 1760-1845) και ο Παναγιώτης Κοδρικάς (1762-1827) είναι χαρακτηριστικές περι
πτώσεις οπαδών του αρχαϊσμού, οι οποίοι στράφηκαν με σφοδρότητα εναντίον του Κοραή»" 
βλ. το άρθρο της «Το γλωσσικό ζήτημα», στον καλό διαδικτυακο τόπο τοϋ Κέντρου Ελληνι
κής Γλώσσας (URL:http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Odigos/thema_d2/d_2_thema. 
htm. Ημερομηνία πρόσβασης: 1.2.2005). 
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1818 μέ την Μελέτη τής Κοινής 'Ελληνικής Διαλέκτου,3 αναπτύσσοντας και 

συστηματοποιώντας απόψεις πού είχε και παλαιότερα διατυπώσει, να προτεί

νει διαφορετική στάση απέναντι στην γλώσσα και διαφορετικό άπο εκείνο του 

Κοραή βάδισμα στην γλωσσική μέση οδό.4 

Ή κατάθεση τής πρότασης του Κοδρικά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, άφοΰ ό 

δεύτερος τόμος τής Μελέτης για διάφορους λόγους δεν εκδόθηκε, 'ίσως οΰτε καν 

πήρε τήν τελική του μορφή. Αυτή ή ανολοκλήρωτη πρόταση συνυφάνθηκε, δπως 

είναι γνωστό, μέ μια δριμύτατη επίθεση κατά του Κοραή και των οπαδών του' 

στόχος τής επίθεσης αυτής ήταν αφενός να αμφισβητηθεί ό τρόπος μέ τον όποιο 

εκείνοι αντιμετώπιζαν και χρησιμοποιούσαν τήν γλώσσα και αφετέρου να ελεγ

χθεί το περιεχόμενο, το ύφος και ή πολιτική κατεύθυνση τής κριτικής πού 

ασκούσε ό Κοραής σε παλαιότερα ή σύγχρονα του πρόσωπα και πράγματα. 

Τής Μελέτης προηγήθηκαν τρία φυλλάδια του Κοδρικά, τυπωμένα το 1816, 

1817 και 1818,5 δύο αναγνωριστικές βολές και ένας άκροβολισμος πριν τή με

γάλη επίθεση. Τα περί τήν έ'κδοση, ή μάλλον τις δύο εκδόσεις, του δεύτερου 

φυλλαδίου είναι το θέμα του παρόντος άρθρου. Πρόκειται βέβαια για μια λε

πτομέρεια στην ιστορία τής αρκετά γνωστής αυτής διαμάχης, λεπτομέρεια ω

στόσο αξιοπρόσεκτη, δπως ελπίζω δτι θα φανεί* τα νέα στοιχεία στα όποια 

στηρίζεται ή διαπραγμάτευση του θέματος δεν βοηθούν μόνο στην διόρθωση 

ορισμένων βιβλιογραφικών σφαλμάτων, στην καλύτερη γνωριμία μας μέ τον 

Κοδρικά και τους χρηματοδότες του, και στην πληρέστερη κατανόηση τής τα

κτικής των αντιμαχομένων, άλλα και μας δείχνουν πώς, ορισμένες φορές, εμείς 

οι μεταγενέστεροι, παρά τις καλές μας προθέσεις, παγιδευόμαστε στην λογική 

τών παρατάξεων τις όποιες μελετούμε. ,νΑς πάρουμε δμως τα πράγματα άπο 

τήν αρχή. 

Το γλωσσικό ζήτημα, συνυφασμένο πάντοτε μέ το ζήτημα τής πολιτικής 

υπόστασης και τής πολιτικής τύχης του έθνους, απασχολούσε καί τον Κοδρικά 

3. "Εχουμε τώρα καί φωτομηχανική επανέκδοση: Παναγιωτάκη Καγκελλαρίου Κο

δρικά, Μελέτη τής Κοινής 'Ελληνικής Διαλέκτου. Ερμής ό Λόγιος, Κρίσις είς τήν Με-

λέτην, Εισαγωγή καί επιμέλεια "Αλκής 'Αγγέλου, ΜΙΕΤ, 'Αθήνα 1998. 

4. Για τον δρο «μέση οδός» σε σχέση μέ τήν γλωσσική θεωρία τοΰ Κοραή βλ. Έ μ μ . 

Ν. Φραγκίσκος, «"Μέση οδός" καί Διονύσιος Άλικαρνασσεύς. Σχόλιο σε μια αυτοκριτική 

του Κοραή για τή γλωσσική του θεωρία», "Ομιλος Μελέτης τοϋ Ελληνικού Διαφωτισμού, 

Νεοελληνική Παιδεία και Κοινωνία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου άφιεροίμένου ατή μνήμη 

τοϋ Κ. Θ. Δημαρά, 'Αθήνα 1995, 237-248. 

5. Προς τους έλλογιμωτάτους Νέους Έκδότας τοϋ Λογίου Έρμου, [Παρίσι 1816]· 

'Απολογία. Τών εν Πίζα. 'Ελλήνων υπέρ Κοδρικά [Βιέννη 1817] (παράλληλη έκδοση: 77ρος 

τους οικείους, Παρίσι 1817)' Kai αύθις Προς τους Οικείους, Παρίσι 1818. Βλ. Φίλιππος 

Ήλιου, 'Ελληνική Βιβλιογραφία τοϋ 19ου αιώνα, Βιβλία - Φυλλάδια, Αθήνα 1997, 472 

(1816.73), 486 (1817.17), 517 (1817.96), 548-549 (1818.14). Για τους τόπους καί τις 

χρονολογίες τών δύο εκδόσεων τοΰ δεύτερου φυλλαδίου βλ. παρακάτω, σ. 29-32, 42. 
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άπο τον καιρό της νεότητας του: «Θα σας απαντήσω πάντοτε με πόνο ότι ή 

γλώσσα διατηρεί την καθαρότητα και τον πλούτο της μόνο σ' ένα έθνος λεύ

τερο, ευτυχισμένο και σοφά κυβερνημένο [...] Δώστε μας τη λευτεριά μας [...] 

και θα ξαναδήτε στην 'Αθήνα και στη Σαλαμίνα Περικλεΐς, Άσπασίες, Φει-

δίες, και Σόλωνες», έγραφε στον Πέτρο-Αυγουστίνο Guys στα τέλη Νοεμβρίου 

του 1789'6 ήταν τότε είκοσι επτά χρονών, είχε θητεύσει για μια δεκαετία στο 

φαναριώτικο περιβάλλον και είχε αναμετρηθεί με την γλώσσα μεταφράζοντας 

το βιβλίο του Fontenelle Digression sur la pluralité des Mondes (Όμιλίαι 

περί πληθνος κόσμοιν)' στον Guys επίσης εμπιστεύθηκε το 1790 και την πρώ

τη του μικρή γλωσσολογική μελέτη, μια καλογραμμένη7 αναίρεση των παρα

τηρήσεων του Γάλλου ακαδημαϊκού Ν. Bonamy, ό όποιος είχε παλαιότερα 

υποστηρίξει δτι, μετά τις σταυροφορίες, το μορφοσυντακτικο σύστημα και το 

λεξιλόγιο της νέας ελληνικής επηρεάστηκαν άπα την γαλλική γλώσσα. 

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1794, δημοσιεύτηκε ή μετάφραση του Digres

sion sur la pluralité des Mondes' στα προλεγόμενα του ό Κοδρικάς, γραμμα

τικός τότε του ηγεμόνα της Μολδαβίας Μιχαήλ Σούτσου, αιτιολογώντας τήν 

επιλογή της γλώσσας πού χρησιμοποίησε —«έγραψα με μόνην καθαραν τήν 

'Ρωμαίϊκην Γλώσσαν»8—, μίλησε πάλι για τα δύο μεγάλα εθνικά ζητήματα, 

προτείνοντας και λύση για το ελληνικό γλωσσικό πρόβλημα, το πρόβλημα δη

λαδή της έλλειψης ενός καλλιεργημένου «κοινού ύφους», αποδεκτού άπο δλους 

τους λογίους και κατανοητού στους πολλούς. Επειδή τα προλεγόμενα αυτά απο

τελούν τήν πρώτη του απόπειρα δημόσιας υποστήριξης της γλωσσικής μέσης 

οδού καί είναι ένα άπο τα πιο ζωντανά δημοσιευμένα κείμενα γλωσσικού προ

βληματισμού της εποχής εκείνης, —είναι άλλωστε χρήσιμο να γνωρίζουμε τήν 

διαδρομή πού είχε κάνει ο Κοδρικας για να κατανοήσουμε πληρέστερα πώς καί 

γιατί αποφάσισε να συγκρουστεί κατά μέτωπον με τήν ισχυρή παράταξη τοΰ 

Κοραή— θα παρουσιάσω τα κυριότερα σημεία τους με κάθε δυνατή συντομία, 

παραθέτοντας καί δσα άποσπάσμ,ατα νομίζω χρήσιμα. 

Σύμφωνα λοιπόν με τον νεαρό αθηναϊκής καταγωγής Φαναριώτη ή ζων

τανή ελληνική γλώσσα, ή «ρωμαίκια», είχε καταντήσει να επαρκεί μετά βίας 

«προς δήλωσιν των πλέον τετριμμένων ιδεών», θύμα καί αυτή της εθνικής πε

ριπέτειας, άφου το Γένος, «ως αχρείος δούλος υπό ζυγον αυτονόμου δεσπότου 

καταδαμαζόμενος μίαν έχει φροντίδα, εις εν καταγίνεται μόνον, δλα του διευ

θετεί τα κινήματα εις τήν εύχαρίστησιν τοΰ τοιούτου δεσπότου προς όπωσοΰν 

6. 'Ιφιγένεια Άναστασιάδου, «'Ανέκδοτα γράμματα τοϋ Π. Κοδρικα στον Πέτρο-

Αύγουστίνο Γκύς», Τεύχη του ΕΛΙΑ 1 (1986) 185. 

7. Σύμφωνα με τήν εκδότρια τοϋ κειμένου 'Ιφιγένεια Άναστασιάδου, δ.π., 200. 

8. Όμιλίαι περί πληθνος κόσμων [...] μεταφρασθεϊσαι [...] παρά Παναγιωτάκη Καγ

κελαρίου Κοδρικα, Βιέννη 1794, XXXI. 
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των δεσμών του άνακούφισιν» και, στερημένο άπα τα αγαθά του πολιτισμού 

πού απολαμβάνουν τα προοδευμένα έθνη, ((μίαν μόνην ηγείται τοιαύτην εύτυ-

χίαν, το να είναι ένας μεν με χρυσάς, άλλος δε αργυράς, και άλλος με όπω-

σοΰν έλαφράς άλύσσους πεπεδημένος, άείποτε ανελεύθερος εως και εις αυτά του 

νοός του τα φρονήματα».9 Πώς θα μπορούσε λοιπόν κανείς με την διεφθαρ

μένη γλώσσα ένδς σκλαβωμένου έθνους «να μετάφραση βιβλία επιστημονικά, 

να έκφραση ιδέας εύγενικάς, ή να έκθεση αρχάς συστηματικάς, δόξας πολιτι-

κάς, ή θεωρίας ήθικάς»;10 Σε δσους πρότειναν τη χρήση της καθομιλουμένης 

στην συγγραφή τών βιβλίων δ Κοδρικάς απαντούσε αναστενάζοντας: «"Αχ! μα 

τούτο είναι τόσον εύκολον να το είπή τινάς, δσον είναι δύσκολον να έννοήση 

τάς πόσας περιέχει δυσκολίας».11 

Για τρεις λόγους απέρριπτε τη λύση αυτή, επικρίνοντας με σεβασμό και 

προσοχή τις απόψεις τοΰ Καταρτζή*12 λόγος πρώτος, το σχετικό με τήν ανο

μοιογένεια στους κόλπους της γλωσσικής κοινότητας αδιέξοδο: Κοινή καθομι

λουμένη δεν υπάρχει, διαπίστωνε, υπάρχουν ιδιώματα* ποιο άπο αυτά να επι

λέξει κανείς ώς βάση και με ποιο κριτήριο; Της Κωνσταντινούπολης, όπως 

υποστηρίζουν μερικοί, λέγοντας ότι αυτή είναι ή πρωτεύουσα; "Ατοπο, γιατί, 

πρώτον, εϊναι πρωτεύουσα τών Τούρκων και οχι τών σκλάβων Ελλήνων, δεύ

τερον, και στο πλαίσιο τοΰ κωνσταντινουπολίτικου ιδιώματος υπάρχει άλλου 

είδους ανομοιογένεια: σε κάθε ενορία της Πόλης οι "Ελληνες μιλούν διαφορε

τικά* ακόμα καί «ο'ι του γένους μας επισημότεροι έκ διαμέτρου διαφέρουσιν» 

άφοΰ «άλλος κλίνει εις το έλληνικώτερον, άλλος εις το τουρκικώτερον, άλλος 

άλλως εκφράζεται»,13 καί τέλος οι άντρες μιλούν πολύ διαφορετικά άπο τις 

9. "Ο.π., XVIII. 

10. "Ο.π., XIX. 

11. "Ο.π., XX. 

12. Ό Κοδρικας δεν αναφέρει το όνομα τοΰ Καταρτζή, είναι όμως φανερό στον προ

σεκτικό αναγνώστη δτι μ' αυτόν συνομιλεί. "Αλλωστε πολύ αργότερα, αναφερόμενος στον 

Καταρτζή καί παραπέμποντας στα προλεγόμενα τοΰ Περί πληθύος κόσμων, έγραψε δτι 

«Πρώτος εγώ έτόλμησα, με σοβαράν άκριβολογίαν, μέ τήν προσήκουσαν δμως σεμνότητα, 

να παραστήσω προς αυτόν τον ίδιον το λάθος τοΰ συλλογισμοΰ, εφ' ω έστηρίζετο ή βάσις 

όλης της τεχνολογικής του κατασκευής, καί εξέθεσα ύπ' δψιν το ελάττωμα της συστημα

τικής δημιουργίας του». Βλ. Μελέτη..., ο.π., κζ. 

13. Ή εντύπωση πού επικρατεί γενικά δτι ό Κοδρικάς υποστήριζε τήν επιβολή της 

γλώσσας τών Φαναριωτών καί τοΰ Πατριαρχείου (ποια ήταν αυτή στ' αλήθεια;) οφείλεται 

ϊσως σε βιαστικές ή αποσπασματικές αναγνώσεις τών κειμένων του' ή αλήθεια είναι πώς 

αργότερα, προκειμένου νά ενισχύσει τήν άποψη του δτι υπήρχε μια διαμορφωμένη γραπτή 

Κοινή Νέα Ελληνική πού άξιζε τον σεβασμό τών Ελλήνων συγγραφέων, ανέφερε δτι τήν 

Κοινή αυτή τήν χρησιμοποιοΰσαν, έκτος τών άλλων, καί οι Φαναριώτες καί το Πατριαρ

χείο: «'Τπάρχει άρα [...] μία Κοινή 'Εθνική Διάλεκτος, γνωρισμένη, καί κοινώς παρά πάν

των ομολόγου μένη. Αυτήν ζητεί ό άπλοΰς άνθρωπος, δταν παρακαλή έ'να πεπαιδευμένον νά 

τον γράψη Ινα γράμμα προς τον 'Αρχιερέα τοΰ τόπου του. Αυτήν έχουν προ οφθαλμών οι 
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γυναίκες. Λόγος δεύτερος: Ποιο ιδίωμα είναι τόσο πλούσιο σε λεξιλόγιο και 

εκφραστικούς τρόπους ώστε να επιτυγχάνεται με τη χρήση του «παντοίου νοή

ματος άκολόβωτος εκφρασις, χωρίς να συναπαντήση ό γράφων μυρίας άνεπι-

βάτους δυσκολίας, αί όποΐαι να παρεγκλίνουν τέλος πάντων εις άνεπιδιορθώ-

τους άτοπίας;».14 Και τέλος: Έ γραφόμενη γλώσσα έκτος άπο κατανοητή θα 

έπρεπε να είναι και καλλιεργημένη, ούτως ώστε να αποτελέσει εργαλείο ανύ

ψωσης του πνευματικού επιπέδου των Ελλήνων Οχι απλώς εκφράζοντας νοή

ματα άλλα καί εκφράζοντας τα με ωραίο και έκλεπτυσμένον τρόπο: «[...] μία 

ιδέα καλλωπισμένη με άνθηροτέρας λέξεις, καί με εύγενικωτέρας φράσεις, οξύ

νει τον νουν, ευφραίνει το πνεύμα, ευχαριστεί την διάνοιαν, καί διεγείρει το 

μιμητικον της ψυχής εις άμιλλαν ή του να μάθη και άλλας, ή τοΰ να επινόηση 

όμοιας, και από το ένδοξότερον των εκφράσεων όδηγούμενον το έθνος εις το 

ύψηλότερον τών νοημάτων ημπορεί να κάμη το πρώτον βήμα, δπερ καί δυσχε-

ρέστερον εις τήν πρόοδον της μαθήσεως».15 

Πρότεινε λοιπόν να αναζητηθούν ελπιδοφόρα παραδείγματα' ποιος είχε κα-

προεστοί ενός τόπου, δταν παρακαλούν τον διδάσκαλον τοϋ κοινοϋ σχολείου να γράψη μίαν 

άναφοράν προς τον Πατριάρχην. Αυτήν οί Γραμματικοί τοΰ Πατριαρχείου καί τών Αύ-

θεντειών γυμνάζονται. Αυτήν οί ευγενείς καί πεπαιδευμένοι τοϋ Γένους μας συνήθως με

ταχειρίζονται. Άλλα που ομιλείται κοινώς αυτή ή Κοινή Διάλεκτος; εν γένει μέν πανταχού, 

δπου ευρίσκονται Ελλήνων απόγονοι πεπαιδευμένοι [...]». Βλ. Μελέτη..., δ.π., 255. Δέν 

είναι λοιπόν ακριβείς διατυπώσεις δπως «Ο Κοδρικάς θέλοντας πάντα να υποστηρίξει ότι 

κοινή είναι μόνον η γλώσσα που μιλιέται από τους μορφωμένους στο Φανάρι [.·.]» ή « Ή 

πρόταση στην οποία κατέληξε, είναι ή χρήση της γλώσσας τήν οποία είχαν καθιερώσει 

τόσο οί ευγενείς της Κωνσταντινούπολης δσο καί ή Μεγάλη Εκκλησία»" ή πρώτη φράση 

είναι τοΰ Γεωργίου Μπαμπινιώτη, Συνοπτική ιστορία της ελληνικής γλώσσας, Αθήνα 42000, 

182, ή δεύτερη τοΰ "Αλκή 'Αγγέλου, άπο τήν εισαγωγή στην επανέκδοση της Μελέτης, 

ο.π., 111*. Τήν διατυπωμένη το 1794 διαφωνία του στην υιοθέτηση τοΰ κωνσταντινουπο-

λίτικου 'ιδιώματος ώς κοινοΰ επανέλαβε ό Κοδρικάς καί το 1818, παρουσιάζοντας κριτικά 

τις απόψεις τοΰ Καταρτζή καί τοΰ Χριστόπουλου. Βλ. Μελέτη..., δ.π., κζ-λα καί λε, δπου 

κατηγορηματικά δηλώνεται δτι ή Γραμματική τοΰ Χριστόπουλου «ή οποία ειδικώς ρυθμί

ζεται κατά το υφός τών Ευγενών κατοίκων της Κωνσταντινουπόλεως, δέν ήμπορεϊ να είναι 

"της τωρινής Ελλάδος Συνήθεια Πάγκοινη"». Στο ίδιο θέμα επανέρχεται στις σ. 275-276 

για να διευκρινίσει δτι « Ή καθ' ήμας Εθνική Διάλεκτος, διά τοϋτο είναι, καί λέγεται κοι

νή, διότι σύγκειται άπο λέξεις καί φράσεις απολύτως κοινάς, τάς οποίας επίσης καί ό Πο

λίτης, καί ό 'Ηπειρώτης, καί ό 'Αθηναίος καί ό Νησιώτης, καί εν γένει οί άπανταχοΰ Ε λ 

λήνων απόγονοι, κατά μίαν γενικήν μορφήν, καθ' εν έπικρατοΰν σχήμα εκφράσεως, ώς εκ 

κοινοΰ τύπου καί χαρακτήρος συνήθως μεταχειρίζονται. [...] Το χωρικόν άρα ιδίωμα μιας 

πόλεως δέν ήμπορεϊ να θεωρηθή ώς κανών της 'Εθνικής Διαλέκτου, καθ' δτι δν λόγον έχει, 

παραδείγματος χάριν, ό [Κωνσταντινου]Πολίτης να έκλάβη τήν οΐκιακήν του γλώσσαν ώς 

πάγκοινον, τον αυτόν λόγον έχει καί ό Χϊος, καί ό Κύπριος, να θεωρή τήν Ίδικήν του ώς 

πάνδημον». 

14. "Ο.π., XXII. 

15. "Ο.π., XXIV. 
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τορθώσει να γράψε!., καλύπτοντας ενα ευρύ φάσμα κειμένων, σε μια δημοτική 

απαλλαγμένη άπο ξένες λέξεις και ενισχυμένη διακριτικά με στοιχεία της αρ

χαίας ελληνικής, σε υφός πού να έτυχε κάποιας αποδοχής; Ό Νικόλαος Κα

ρατζάς, ήταν ή απάντηση του, μακαρίτης τότε, ό όποιος αμέ μόνην γυμνήν τήν 

'Ρωμαίϊκην γλώσσαν άναγομένην ώς οίον τε εις τήν μητέραν της τήν Έλλη-

νικήν έ'γραφεν ελευθέρως, μετέφραζε γνησίως, και εξέθετε γλαφυρότατα κάθε 

νόημα οποίας δήποτε ύλης».1 6 Κατά τον Κοδρικά το «κοινον ύφος, ύφος εύγε-

νέστατον και τερπνόν», πού έ'λειπε, θα μπορούσε εύκολα να δημιουργηθεί και 

να καθιερωθεί αν οί "Ελληνες λόγιοι, ακολουθώντας το παράδειγμα του Κα

ρατζά, φρόντιζαν να καλλιεργήσουν τήν «'Ρωμαίικη» γλώσσα, εϊτε αντικαθι

στώντας τις ξένες λέξεις με άλλες προερχόμενες από τήν αρχαία ελληνική17 

ε'ίτε —προκειμένου να διευκολυνθεί ή διατύπωση σύνθετων και δύσκολων νοη

μάτων— χρησιμοποιώντας γλαφυρές διατυπώσεις τής αρχαίας προσεκτικά α

πλουστευμένες. 

Πώς έγραφε ό Καρατζάς; Για να κατανοηθεί ή πρόταση του Κοδρικά είναι 

νομίζω χρήσιμο στο σημείο αυτό να δούμε Ινα δείγμα τής ((απλής» του λόγιου 

ηγεμόνα* αντιγράφω λοιπόν ενα απόσπασμα άπο το 93ο κεφάλαιο ένος μεγά

λου βιβλίου του Βολταίρου πού είχε μεταφράσει άπο τα γαλλικά 1 8: «Οί Γραι

κοί έ'μειναν μεν ύπο κάκωσιν, οχι δμως υπό δουλείαν, επειδή άφησαν εις αυ

τούς ελευθέρους τους νόμους και τήν θρησκείαν των, και προσηνέχθησαν οί 

'Οθωμανοί, καθώς οί "Αραβες έν 'Ισπανία* α'ι φαμελίαι αυτών σώζονται εν τή 

πατρίδι των ταπειναί μεν και περιπεφρονημέναι, δμως ήσυχοι, πληρώνουσιν 

ενα έλαφρον δασμόν, εμπορεύονται, γεωργοΰσιν, αϊ πόλεις των και αϊ κωμο

πόλεις των έχουσιν άκόμι τους πρωτογήρους των, οί όποιοι κρίνουσι τάς δια

φοράς των, και τον πατριάρχην τους τον βαστώσι μετά τιμής, όστις ακολουθεί 

να λαμβάνη άπο αυτούς άδράς ποσότητας, επειδή δταν χειροτονείται πληρώνει 

εις το βασιλικον θησαυροφυλάκιον τεσσάρας χιλιάδας δουκάτων, και άλλα τόσα 

εις τους αξιωματικούς τής Πόρτας». Είναι φανερό δτι επρόκειτο ουσιαστικά 

για τήν λύση εκείνη πού, υιοθετημένη στην πράξη παλαιότερα και άπο άλλους, 

και αργότερα άπο τον Κοραή, ονομάσθηκε «μέση οδός». 

16. "Ο.π., XXV. 
17. "Οπως άλλωστε είχε υποδείξει και ό Καταρτζής: «Μετά λόγου λοιπόν άποφασίζ' ό 

ομοεθνής μου πώς τα [αρχαία] ελληνικά να τα μαθαίνη, ναί, για να πέρν' ίδέαις να θρέφη 
το νου του, και λέξες για να καλλιεπή στά ρωμαϊκά του». Τά Ευρισκόμενα, 'Αθήνα 1970,112. 

18. 'Απόπειρα, εϊτ' οϋν δοκίμιον περί τών ηθών και νοος των εθνών και περί τών 
κνριωτέρων πράξεων τής 'Ιστορίας άπο τον Καρόλου μάγνου μέχρι τοϋ Λουδοβίκου ιγ' 
μεταφρασθεϊσα εκ τής Γαλλικής διαλέκτου εις τήν ήμετέραν άπλήν παρά *** Ν. Κ. ΒΒ& 
[ = Νικολάου Καρατζά Βοεβόδα]. 'Εθνική Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος, Τμήμα Χειρογράφων, 
άρ. 1212, σ. 443. Το κεφάλαιο έχει τίτλο Κατάστασις τής 'Ελλάδος τελούσης υπό τον ζν-
γόν τών 'Οθωμανών, Διοίκησις τών 'Οθωμανών, ήθη αυτών. 
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Ή μετάφραση του Περί πληθνος κόσμων είχε αφιερωθεί άπο τον Κοδρικα 

στον Μιχαήλ Σούτσο, ό όποιος άλλωστε την είχε παραγγείλει στον 'Αθηναίο 

γραμματικό του. Υπηρετώντας τον Σούτσο ό Κοδρικας, και μάλιστα έχοντας 

αναλάβει την αλληλογραφία του ηγεμόνα με τους πράκτορες του στις δυτικο

ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, έγινε ειδικός στην ευρωπαϊκή πολιτική καί διπλω

ματία, και ώς τέτοιος συμμετείχε στην πρώτη οθωμανική διπλωματική απο

στολή στην Γαλλία" βρέθηκε έτσι το 1797 στο Παρίσι, δπου καί επρόκειτο να 

μείνει ώς το τέλος της ζωής του, άφοϋ το 1802 αποφάσισε να μήν επιστρέψει 

στην Πόλη, δταν ό σουλτάνος ανακάλεσε τον πρέσβη πού δεν στάθηκε Ικανός 

να τον ειδοποιήσει εγκαίρως για τήν γαλλική εκστρατεία στην Αίγυπτο. 1 9 Με-

ταφραστής-διερμηνέας του γαλλικού Υπουργείου 'Εξωτερικών, παρουσιάσθη

κε στο ευρωπαϊκό αναγνωστικό κοινό με ενα μικρό βιβλίο γραμμένο στα γαλ

λικά, πού τυπώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα μέ το 'Υπόμνημα του Κοραή, το 1803. 

Observations sur l'Opinion de quelques Hellénistes touchant la Grèce Mo

derne είναι ό τίτλος, καί πρόκειται για μιαν ανεπτυγμένη μορφή της γραμ

μένης το φθινόπωρο του 1790 επιστολής προς τον Guys, τήν οποία ήδη μνη

μονεύσαμε* δμως ό συγγραφέας στις 64 σελίδες του φυλλαδίου του δεν περιο

ρίσθηκε αποκλειστικά στην αναίρεση των απόψεων του Bonamy για τή σχέση 

των νέων ελληνικών μέ τα γαλλικά. Μέ αφορμή το διαβόητο βιβλίο του Cor

nelius de P a u w 2 0 επέκρινε τους περιηγητές εκείνους πού θαύμαζαν τήν αρ

χαιότητα άλλα περιφρονούσαν τους Νεοέλληνες χωρίς να τους γνωρίζουν πραγ

ματικά, παρουσίασε ενα σχεδίασμα ιστορίας της ελληνικής γλώσσας, μίλησε 

για τις αρχαίες διαλέκτους καί τα νεοελληνικά ιδιώματα, για τή νεοελληνική 

κοινή καί τους συγγραφείς πού τήν καλλιέργησαν, μνημονεύοντας ιδιαίτερα τον 

Μηνιάτη. 

Τήν κακή γνώμη του Κοραή για το έργο αύτο τήν ξέρουμε καλά καί άπο 

πρώτο χέρι. 2 1 Το «συνταγμάτιον του Κ.» κρίθηκε αυστηρότατα: Για τήν προ-

19. Κ. Θ. Δημαράς, ((Προτομή τοϋ Κοδρικα», Φροντίσματα, 'Αθήνα 1962, 74-75* 
Άπ. Β. Δασκαλάκης, Κοραής καί Κοδρικας. Ή μεγάλη φιλολογική διαμάχη των 'Ελλή
νων, 1815-1821. Έν παραρτήματι τα κείμενα της διαμάχης, 'Αθήνα 1966, 33-35. Βλ. ε
πίσης εδώ, σ. 49. Ένα άπο τά διόλου κολακευτικά επίθετα μέ τα όποια είχε ((στολίσει» 
ό Κοραής τον Κοδρικα αλληλογραφώντας μέ τους φίλους του ήταν το «άλιτήριος φυξαγχό-
νης», υπονοώντας Οτι ό αντίπαλος του απέφυγε τον δι' άπαγχονισμοΰ θάνατο μένοντας στο 
Παρίσι. 

20. Άπ. Β. Δασκαλάκης, δ.π., 38. Για το βιβλίο τοΰ Pauw καί τις σχετικές ελλη
νικές αντιδράσεις βλ. Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, «Δύο "κατήγοροι τοϋ Γένους": C. de Pauw 
(1788) καί J. S. Bartoldy (1805)», 'Εποχές 41 (1966) 281-296 = Περιηγήσεις στον ελ
ληνικό χώρο, 'Αθήνα 1968, 49-66. 

21. 'Επιστολή Κοραή προς 'Αλέξανδρο Βασιλείου, γραμμένη στίς 27.11.1803. Βλ. 
'Αδαμάντιος Κοραής, 'Αλληλογραφία, εκδ. ΟΜΕΔ, τ. Β', 'Αθήνα 1966, 113-117. 'Από τήν 
επιστολή αυτή είναι τα παραθέματα πού ακολουθούν στην παράγραφο αυτή. 
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βολή του «άμαθους της γλώσσης Μηνιάτη» τον όποιο ό Κοδρικάς «έβάπτισε 

κλασικόν συγγραφέα της ετι ανυπάρκτου γλώσσης», για τη ματαιοπονία να κα

ταπιαστεί με την αναίρεση των απόψεων ενός πεθαμένου άπό χρόνια πολλά 

ακαδημαϊκού, για την προσκόλληση «εις τας παλαιάς μωρίας» σύμφωνα με τίς 

όποιες ή γλώσσα των ομηρικών επών αποτελεί «μεθυσμένην μίξιν τών άμί-

κτων» αρχαίων διαλέκτων, για την νεκρανάσταση μιας άλλης «μωρίας», σύμ

φωνα με την οποία υπήρξε «κοινή διάλεκτος», τήν στιγμή πού οί Ευρωπαίοι 

φιλόλογοι «το περί της μίξεως τών διαφόρων διαλέκτων εις τήν Όμηρικήν 

ποίησιν και τό περί της κοινής ταύτης διαλέκτου [...] τα στοχάζονται ως όνεί-

ρατα τών Γραμματικών», για τό θράσος πού είχε, τέλος, ό Κοδρικάς να δια

κρίνει και να ορίσει γεωγραφικά νεοελληνικές διαλέκτους: «που τα είδε; που 

τά έμαθε τα τοιαύτα;». Στον βαθμό πού έχει σημασία, και νομίζω δτι έχει, 

τό ποιος βρισκόταν πιο κοντά στην δική μας αλήθεια, ως προς τα συγκεκρι

μένα ζητήματα βεβαίως, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αυτός δεν είναι ό 

Κοραής: σήμερα τον Μηνιάτη κάθε άλλο παρά «άμαθη της γλώσσης» τόν θεω

ρούμε, γνωρίζουμε ότι τά ομηρικά έ'πη έχουν συντεθεί «σε ένα διαλεκτικό κρά

μα ιωνικής, βασικά, και αιολικής»,2 2 κανείς δεν αμφιβάλλει για τήν ύπαρξη 

τής αλεξανδρινής κοινής, και ή απαρίθμηση τών νεοελληνικών ιδιωμάτων άπό 

τόν Κοδρικα2 3 δεν φαίνεται καί τόσο αυθαίρετη ώστε να μοιάζει δικαιολογη

μένος ό σκληρός κοραϊκός χαρακτηρισμός «τερατολόγων αποφάνσεις τολμηραί 

καί ψηφοπαίκτων (joueurs de gobelets) παίγνια». 

Δύο άπό τίς επικρίσεις αυτές, τήν σχετική με τήν ύπαρξη τής αρχαίας 

κοινής διαλέκτου καί εκείνη πού άφορα στην ομηρική γλώσσα, διατύπωσε ό 

Κοραής δημόσια δύο χρόνια αργότερα, τό 1805, όταν έγραψε τά προλεγόμενα 

στον Πρόδρομο τής 'Ελληνικής Βιβλιοθήκης. Τό όνομα του Κοδρικα δεν ανα

φέρεται, άλλα για Οποιον γνωρίζει τό φυλλάδιο του 1803 καί τήν επιστολή πού 

μόλις αναφέραμε, δεν χωρεί αμφιβολία Οτι αυτός βρισκόταν στό στόχαστρο: 

«'Αφ' ού μίαν φοράν άφήση τις τους κανόνας του συλλογίζεσθαι, μήν άπορης 

πλέον αν τόν βλέπης να παραφέρεται, ως μεθυσμένος, άπό πλάνην εις πλάνην»2 4 

22. Μαρία Καράλη, «Η χρήση των διαλέκτων στη λογοτεχνία», στό, Κέντρο Ελλη
νικής Γλώσσας, Ιστορία της ελληνικής γλώσσας από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, 
έπιμ. Α.- Φ. Χριστίδης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλ
λίδη), Αθήνα 2001, 721* βλ. επίσης Geoffrey Horrocks, «Η γλώσσα του Ομήρου», μετ. 
Ι. Βλαχόπουλος, στον ϊδιο τόμο, 351-356. 

23. Τήν απαρίθμηση αυτή, ελαφρά τροποποιημένη, επανέλαβε ό Κοδρικας στη Μελέτη 
του το 1818, δπου καί παραπέμπει στο γαλλικό φυλλάδιο του τοϋ 1803. Βλ. Μελέτη..., 
ο.π., 256-258 καί 388-390. 

24. Πρόδρομος 'Ελληνικής Βιβλιοθήκης, Παρίσι 1805, Ί«'· Συλλογή τών εις τήν Έλ-
ληνικήν Βιβλιοθήκην, και τα Πάρεργα Προλεγομένων [...], τ. 1, Παρίσι 1833, 146" 'Αδα
μαντίου Κοραή, Προλεγόμενα στους αρχαίους "Ελληνες συγγραφείς και ή αυτοβιογραφία 



'Ιστορία ενός φυλλαδίου τοϋ Παναγιωτάκη Κοδρικα (1817) 17 

έγραψε ό Κοραής ανάμεσα στα άλλα για τον Φαναριώτη πού αντιπαθούσε,25 

για να δηλώσει κατηγορηματικά παρακάτω πρώτον, δτι ή κοινή διάλεκτος «πα

ρά εις των Γραμματικών τας κεφάλας που ποτέ δεν ελαβεν ύπαρξιν»26 καί δεύ

τερον, δτι «ή ποικιλία τής γλώσσης εις τον "Ομηρον» δεν είναι «συμπλοκή 

καί σύγκλωσις μακαρονική δλων τής Ελλάδος των διαλέκτων», άλλα οφείλε

ται αφενός σε ανωμαλίες τής ιωνικής διαλέκτου, πού ήταν φυσικό να υπάρχουν 

τον καιρό πού έγραφε ό "Ομηρος, καί αφετέρου στην ελευθερία πού έχουν οι 

ποιητές να παραβαίνουν τους κανόνες «δια την ανάγκην τοΰ ρυθμού ή του 

μέτρου».27 

Γνωρίζουμε δτι ό Κοδρικας είχε άπο το 1803 εκδηλώσει τήν πρόθεση,28 

αναπτύσσοντας τα δσα είχε ως τότε υποστηρίξει, να συγγράψει μελέτη για τήν 

ελληνική γλώσσα, καί θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι πώς διάβαζε οτιδήποτε 

σχετικό τύπωναν οι σύγχρονοι του" πιθανότατα λοιπόν τα δσα προσβλητικά καί 

ειρωνικά για τις απόψεις του διάβασε στα προλεγόμενα τοΰ Προδρόμου απο

τέλεσαν το πρώτο αποφασιστικό έναυσμα για να καταπιαστεί με τή συγγραφή 

τής μελέτης αυτής: Το αρχικό κείμενο τοΰ πρώτου σχεδίου τοποθετείται ακρι

βώς στα 1805.29 Άπο τότε καί για μια δεκαετία τουλάχιστον ό Κοδρικάς διά

βαζε κριτικά τα κείμενα τοΰ Κοραή, σημείωνε δ,τι για οποιονδήποτε λόγο τον 

ενοχλούσε καί ετοίμαζε ανασκευές καί απαντήσεις, τις όποιες ενσωμάτωνε στην 

εκπονούμενη ογκώδη μελέτη του για τήν ιστορία καί τήν τότε παροΰσα κατά

σταση τής ελληνικής γλώσσας* αυτό πάντως δεν τον εμπόδισε το 1808, δταν 

άπαντοΰσε σε δσα κακόπιστα είχε γράψει ό Bartholdy για τους "Ελληνες, να 

αναφερθεί δημοσίως με τρόπο τιμητικό στον Κοραή, χαρακτηρίζοντας το 'Υπό

μνημα τοΰ 1803 «βαθυστόχαστο».30 

Άπο το 1805 λοιπόν, πού εκδόθηκε ό κοραϊκος Πρόδρομος, ως το 1815, 

του. ΠρόL·γoς Κ. Θ. Δημαρά, τ. Α', Μορφωτικό "Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 'Αθήνα 1986, 
146. 

25. Είχε προηγηθεί, πιθανότατα στα τέλη τοϋ 1803, ή γνωστή επεισοδιακή συνάντηση 
των δύο ανδρών, κατά τήν οποία ό Κοραής φαίνεται δτι φέρθηκε σκαιότατα στον Κοδρικα. 
Βλ. Κ. Θ. Δημαράς, «Προτομή ...», ο.π., 79-80. 

26. Πρόδρομος..., ο.π., ^ζ'· Συλλογή..., ο.π., 148* 'Αδαμαντίου Κοραή, Προλεγόμε
να..., δ.π., 148. 

27. Πρόδρομος..., δ.π., ρ'- ρα'* Συλλογή..., δ.π., 151-152' 'Αδαμαντίου Κοραή, Προ
λεγόμενα..., δ.π., 151-152. 

28. Σέ επιστολή του προς τον Charles Hase. Βλ. Αικατερίνη Κουμαριανοϋ - Δ. 
Άγγελάτος, «'Αρχείο Π. Κοδρικα, Κατάλογος», Τετράδια 'Εργασίας 11 (1987) 28. 

29. "Ο.π., 62. 
30. Για τήν δημοσιευμένη στο παρισινό Magasin Encyclopédique υψηλής στάθμης 

κριτική τοϋ Κοδρικα στο βιβλίο τοΰ Bartholdy, πού ωστόσο αγνοήθηκε άπο τον Κοραή, 
βλ. Έμμ. Ν. Φραγκίσκος, «Δύο "κατήγοροι...», δ.π.· για τήν αναφορά τοΰ Κοδρικα στο 
'Υπόμνημα τοΰ Κοραή στή σ. 295. 
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πού ολοκληρώθηκε ή σειρά των Αυτοσχεδίων Στοχασμών και πραγματοποιή

θηκε ή έκδοση τους σε αυτοτελή τόμο, ό Κοδρικας ετοιμαζόταν μεθοδικά να 

καταθέσει ένα συστηματικό έργο για τήν γλώσσα, καί στο πλαίσιο της προε

τοιμασίας αυτής μελετούσε καί έγραφε διαλεγόμενος με τα κείμενα του Κοραή, 

χωρίς όμως να δημοσιεύει τίποτε στά ελληνικά" αν δσα διάβασε στα προλε

γόμενα του Προδρόμου το 1805 τον οδήγησαν ενδεχομένως στην τελική από

φαση να καταπιαστεί με τή συγγραφή της Μελέτης, τήν έκδοση των Αυτο

σχεδίων Στοχασμών το 1815 φαίνεται δτι τήν εξέλαβε ως σημάδι πώς ήρθε 

ή σειρά του να μιλήσει, καί ήταν σχεδόν έτοιμος: «Διπλήν έφύλαξα τήν του 

Πυθαγορικοΰ Νόμου σιωπήν, καί 6χι μόνον "πέντε", άλλα "δέκα δλων έτέων 

έλάλησα μηδέν". Έπρόσμεινα νά ιδώ το τέλος των απέραντων Αυτοσχεδίων 

Στοχασμών. Το είδα. Moi επιτρέπεται άρα να έκστομήσω άνενδοιάστως τήν 

κρίσιν μου», έγραψε το 1818.31 Πώς δμως συγκρούεται κανείς με τον πανί

σχυρο Κοραή, πώς, έστω, αμφισβητεί κάποιες επιλογές του; Τα βήματα θα 

έπρεπε να είναι προσεκτικά, δταν μάλιστα ό αγώνας θα κρινόταν άπο τήν απή

χηση καί τήν τύχη ενός μεγάλου συγγράμματος, πού θα κόστιζε πολλά για να 

τυπωθεί. 'Ακριβώς τότε οι οπαδοί του Κοραή αποφάσισαν τήν συνέχιση της 

έκδοσης του περιοδικού τους καί οι νέοι εκδότες Θεόκλητος Φαρμακίδης καί 

Κωνσταντίνος Κοκκινάκης έστειλαν άπο τήν Βιέννη καί στον Κοδρικά τήν εγκύ

κλιο με τήν οποία ανακοίνωναν δτι 6 Έρμης ο Λόγιος θα ξανάρχιζε να κυ

κλοφορεί καί χρειαζόταν συνεργάτες. ~Ηταν πρώτης τάξεως ευκαιρία: ένα εί

δος προδημοσίευσης, στις σελίδες του κοραϊκοΰ περιοδικού, τών απόψεων πού 

θα αναπτύσσονταν στην υπό έκδοση Μελέτη, ήταν δ,τι καλύτερο για να με

τρηθούν αντιδράσεις, να ξεχωρίσουν φίλοι καί αντίπαλοι, να προετοιμαστεί κα

λύτερα άπο κάθε άποψη το μεγάλο βιβλίο, του οποίου ή συγγραφή καί ή έκ

δοση κρατήθηκε τελικά, ως τήν ώρα πού κυκλοφόρησε, μυστική. 

"Αδραξε λοιπόν τήν ευκαιρία ό Κοδρικας καί έγραψε μιαν εκτενή επιστολή 

77ρός τους ελλογιμωτάτους εκδότας τοϋ Λογίου Έρμου εις Βιένναν της Άου-

στρίας, κάτι σαν συνταγή επιτυχίας για το περιοδικό, το όποιο κατά τήν γνώ

μη του θα έπρεπε να αναλάβει ένα κρίσιμο καί δύσκολο έργο: «ως δια μιας 

δημοσίου σάλπιγγος, μία εθνική φωνή, μία κοινή εθνική διάλεκτος, ένα κοινον 

έθνικον πνεύμα ήθελαν συγκάλεση εις ενότητα δλα τα διεστώτα μέλη, καί ήθε

λαν σύνδεση εν γένει δλους τους ομογενείς συγγραφείς προς κοινήν του γένους 

μας εύκλειαν».32 Ή πρόταση τοϋ Κοδρικά έχει δύο σκέλη* το πρώτο άφορα 

στην γλώσσα, το δεύτερο στο ήθος, πού θά έπρεπε τα δημοσιευόμενα κείμενα 

να αποπνέουν. Σε δ,τι άφορα το πρώτο ζήτημα « Ή έφημερίς του Λογίου Έρ

μου, δια να άποκατασταθή έφημερίς εθνική αναντιρρήτως πρέπει να φανή συν-

31. Μελέτη..., δ.π., νγ. 
32. Άπ. Β. Δασκαλάκης, Κοραής καί Κοδρικάς..., δ.π., 202-203. 
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θεμένη εις την κοινήν διάλεκτον κατά το άνόθευτον και συνηθισμένον ΰφος του 

επικρατέστερου μέρους του γένους μας». ά Le ο,τι άφορα το οευτερο, προϋπό

θεση της επιτυχίας του εγχειρήματος αποτελεί το να είναι δ εκδότης τόσο αφο

σιωμένος στο Γένος ώστε «και ό νους του, και ή διάνοια του, και ή γνώμη 

του, και ή γλωσσά του να είναι γεμάτη άπο άκρον σέβας, και εύλάβειαν δια 

την ύπερτάτην άξίαν της ολοκληρίας του γένους, εις την οποίαν και αυτός ό 

ϊδιος ατομικώς συμπεριλαμβάνεται, και άπο την οποίαν κατ' έθνικήν ύπαλλη-

λίαν έξήρτηται». Αυτές οι θετικές άλλα γενικές προτάσεις συνοδεύτηκαν μέ 

παραδείγματα προς αποφυγήν, δλα παρμένα άπο κείμενα του Κοραή. 

Μέ το κείμενο του αυτό ό Κοδρικάς δέν αμφισβητούσε την μείζονα στρα

τηγική επιλογή της μέσης όδοΰ, τήν οποία άλλωστε και è ϊδιος ακολουθούσε, 

ούτε επέκρινε τις διάφορες προτάσεις του Κοραή για τον εκσυγχρονισμό τής 

εκπαίδευσης. 'Εκείνο πού καταδίκαζε ήταν ή ανοίκεια στάση πού κατά τήν εκτί

μηση του τηρούσε ό Κοραής απέναντι στην εθνική γλώσσα και τήν πνευμα

τική ηγεσία του έθνους- κατά τήν γνώμη του ένας λόγιος δέν είχε δικαίωμα 

«επί λόγω του δτι ή διάλεκτος του έθνους εκείνου τον φαίνεται διεφθαρμένη 

και χρήζουσα διορθώσεως ή καθάρσεως, να είπή αύτονόμως προς δλον το έθνος 

"ελάτε να σας μάθω πώς πρέπει να ομιλήτε τήν πάτριον γλώσσαν σας". "Οπερ 

εστί, κατά τήν χιώτικην παροιμίαν, "έλάσθενε να σας δείξω τα γονικά σας"».34 

Στα είκοσι δύο χρόνια πού είχαν περάσει άπο τότε πού διατύπωσε δημόσια 

τις πρώτες σκέψεις του για το γλωσσικό ζήτημα, στα προλεγόμενα του Περί 

πληθνος κόσμοιν, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα δτι ή ομιλούμενη και γρα-

φόμενη ελληνική γλώσσα του καιρού του ήταν φυσική συνέχεια τής αρχαίας 

ελληνικής, ως τέτοια αποτελούσε τήν σημαντικότερη απόδειξη για τήν συνέ

χεια του ελληνικού έθνους και ως εκ τούτου το σπουδαιότερο συστατικό τής 

εθνικής υπόστασης, και γι' αυτό θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο μεγάλου 

σεβασμού" θεωρούσε επίσης οτι ως ζωντανή και πλούσια γλώσσα δέν είχε ανάγκη 

άπο διόρθωση άλλα άπο καλλιέργεια, και δτι ή καλλιέργεια αυτή έπρεπε να 

έχει ως γνώμονα τήν κοινή συνήθεια. Ή κριτική του λοιπόν ήταν απολύτως 

εντοπισμένη, πρώτον σε συγκεκριμένες κοραϊκές διορθωτικές προτάσεις και μορ-

φοσυντακτικές προτιμήσεις πού κατά τήν άποψη του αλλοίωναν τον χαρακτήρα 

τής Κοινής Νεοελληνικής, δεύτερον σέ λεκτικά ατοπήματα, πού έδειχναν έλ

λειψη σεβασμού στον αναγνώστη και γενικά απουσία κοσμιότητας, και τρίτον 

στην υπερβολή είτε των σχετλιαστικών αποστροφών για το χαμηλό πνευμα

τικό επίπεδο του ελληνικού έ'θνους, εί'τε τών επαίνων για τήν προκοπή ορισμέ

νων λογίων τών άρχων του 19ου αιώνα: τά συντελεσμένα του 18ου ήσαν κατά 

33."0.π., 199. 
34. Άπ. Β. Δασκαλάκης, ό'.π., 200. 
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την άποψη του πολύ σπουδαιότερα άπο δσα είχαν προλάβει να εμφανισθούν στα 

δεκαπέντε χρόνια της νέας εκατονταετίας. 

Τα προς αποφυγήν γλωσσικά ατοπήματα κατατάχθηκαν άπο τον Κοδρικά 

σέ πέντε κατηγορίες, σε κάθε κατηγορία δόθηκε ένας σκληρός χαρακτηρισμός, 

και παρατέθηκαν ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Οι νέοι εκδότες λοι

πόν του Λόγων Έρμη, τους οποίους 6 Κοδρικάς προσφωνούσε «έλλογιμωτά-

τους φιλογενεΐς» και «φίλους ομογενείς», θα έπρεπε να αποφεύγουν, πρώτον 

«τάς παραλόγους καί γελοίας διορθώσεις» (π.χ. ελάοιον αντί λάδι), δεύτερον 

«τάς βαρβαρικώς έξελληνισμένας χυδαιολογίας, ή κατ' έγχώριον γλώσσαν ίδιο-

λογίας» (π.χ. κατεχείρισα), τρίτον «τας έκτρωματικάς νεολογίας» (π.χ. μυθι

στορία), τέταρτον «τήν δυσώδη βρωμολογίαν καί βωμολοχικήν κακολογίαν» 

(π.χ. πηλά, πόρνος Μουσών), πέμπτο καί σπουδαιότερο φράσεις οί όποιες εθεω

ρούντο «κακόζηλοι, καί κακοσύνθετοι» άπο όσους ήσαν εξοικειωμένοι με τήν 

φυσική αρμονία καί γλαφυρότητα της νεοελληνικής κοινής (π.χ. κάμγ) το θέ-

λονσι, θέλω κάμειν). Το όνομα του Κοραή δεν αναφέρεται οΰτε μία φορά στο 

κείμενο, κανείς όμως δεν θα μπορούσε να αμφιβάλλει δτι σέ αυτόν αναφέρον

ται οί εκφράσεις «αυτόκλητοι νομοθέται», «αυτεπάγγελτοι καθηγηταί», «αυ

τεπάγγελτοι δημαγωγοί)). 

Ό Κοδρικάς έκλεινε τήν επιστολή του με τήν ευχή να τήν ιδεί δημοσιευ

μένη στον Έρμη τον Λόγιο' ή δημοσίευση της, έλεγε, θα άπεδείκνυε πρώτον 

δτι οί έκδοτες τήν θεωρούσαν σ' Ινα βαθμό χρήσιμη καί κοινωφελή, δεύτερον 

δτι το περιοδικό ήταν αντικειμενικό. Είναι προφανές δτι ό Κοδρικάς προκα

λούσε ανοιχτά τον Κοραή καί τους φίλους του, δτι ήθελε μιαν απάντηση με 

τα επιχειρήματα τής άλλης πλευράς για να σχεδιάσει καλύτερα τις επόμενες 

κινήσεις του. Ή «επιστολή» αυτή περιέχει μια συνοπτικότατη παρουσίαση δσων 

αναλυτικά θα εξετάζονταν σέ ορισμένα κεφάλαια τής Μελέτης, καί γι' αυτό μί

λησα παραπάνω για προδημοσίευση προορισμένη να εξυπηρετήσει συγκεκριμέ

νους σκοπούς τακτικής. «'Εκείνο όπου έσύμφερε εις τον σκοπόν μου να γνω

ρίσω ήτον νά ιδώ αν οί άνθρωποι, έντρεπόμενοι καν εκείνους όπου ήθελαν λάβη 

τον κόπον νά αναγνώσουν το σύγγραμμα των, έ'φθασαν νά επινοήσουν κάμμίαν 

μετά λόγου άντίρρησιν εις δσα εγώ με άκραν προσοχήν τοις παρέστησα», έγρα

ψε ό Κοδρικάς λίγο αργότερα, δταν ό Φαρμακίδης καί ό Κοκκινάκης είχαν 

απαντήσει καί ενώ ακόμα ή Μελέτη ετοιμαζόταν για έκδοση.35 

Ή σύνταξη, πιθανότατα καί ή αποστολή, τής Επιστολής προς τους ελλο-

γιμωτάτους εκδότας τον Λογίου Έρμου φαίνεται δτι πραγματοποιήθηκε τον 

'Απρίλιο του 1816, άφοΰ ό Κοδρικάς είχε στο μεταξύ διαβάσει τα πρώτα τεύχη 

του περιοδικού: μία άπο τις τέσσερις χειρόγραφες εκδοχές της, οχι ή τελική, 

35. Βλ. παρακάτω, σ. 44. 
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πού σώζεται στο αρχείο του έχει τήν ένδειξη «Παρίσι α η άπριλίου 1816»,3 6 

καί ό Κοραής στις 8 Μαΐου έγραφε προς τον 'Αλέξανδρο Βασιλείου για τον 

Κοδρικα: «Έδαιμονίσθη (με λέγουν τα ομογενή μειράκια), δταν ελαβεν αύτό-

θεν τον νέον Λ. Ε. καί έτοιμάζετο να γράψγ) κεραυνοβόλον έπιστολήν προς τους 

συγγραφέας, διδάσκων αυτούς πώς πρέπει να γράφωσι τήν Ρ ω μ α ί κ ι α ν 

γλώσσαν».3 7 ινΑν είναι σωστή ή υπόθεση πού διατυπώθηκε παραπάνω για τον 

στόχο τής επιστολής, ό Κοδρικάς θα πρέπει να περίμενε μέ μια σχετική ανυ

πομονησία, οχι τόσο τήν δημοσίευση του δικοΰ του κειμένου, οσο τήν απάντη

ση του Φαρμακίδη καί του Κοκκινάκη, 'ίσως καί του 'ίδιου του Κοραή, για να 

καθορίσει τήν σχετική μέ τήν Μελέτη συγγραφική καί εκδοτική στρατηγική· 

οτι τον απασχολούσαν αυτόν τον καιρό τα εκδοτικά τής Μελέτης είμαστε βέ

βαιοι: στις 20 'Ιουλίου 1816 είχε συντάξει «Είδησιν» μέ αναγγελία τής έκ

δοσης καί πρόσκληση για εγγραφή συνδρομητών, καί ανάμεσα στους επιστά

τες τής συνδρομής είχε περιλάβει τον φίλο του Κοραή, άλλα καί δικό του, 

'Αλέξανδρο Βασιλείου. Ό Κοδρικας αφενός ήταν πολύ καλά ενημερωμένος καί 

πολύ έξυπνος για να μήν γνωρίζει κάλλιστα δτι ό μηχανισμός προώθησης των 

βιβλίων μέ το σύστημα τών συνδρομητών δύσκολα θα απέδιδε χωρίς τήν σύμ

πραξη ή τήν ανοχή καί ορισμένων, τουλάχιστον, φίλων του Κοραή καί αφε

τέρου δεν θα πρέπει να ήταν διατεθειμένος να παραιτηθεί άπό τήν κριτική ορι

σμένων τουλάχιστον κοραϊκών απόψεων πόση καί ποιας οξύτητας κριτική Ομως 

θα ήταν ανεκτή; Ε'ίτε επειδή ετοιμαζόταν προσεκτικά ή απάντηση εϊτε γιατί 

οι Φαρμακίδης καί Κοκκινάκης δεν ήθελαν να δημοσιευτεί ενα κείμενο πού έμ

μεσα άλλα οξύτατα αμφισβητούσε τόν Κοραή, ό Έρμης δ Λόγιος σιωπούσε, 

καί έτσι ό Κοδρικάς, άφοΰ περίμενε μερικούς μήνες, αποφάσισε να εκβιάσει 

μιαν απάντηση, εκδίδοντας τήν 'Επιστολή μέ μορφή φυλλαδίου.38 

36. Αικατερίνη Κουμαριανοΰ - Δ. Άγγελάτος, ό'.π., 59. 
37. 'Αδαμάντιος Κοραής, 'Αλληλογραφία, εκδ. ΟΜΕΔ, τ. Γ', 'Αθήνα 1979, 470. Μέ 

τήν υπογράμμιση του επιθέτου «Ρωμαίκιαν» Κοραής ειρωνευόταν τον χαρακτηρισμό πού 
είχε δώσει στην Κοινή τής εποχής ό Κοδρικας όταν μετέφρασε το Περί πληθύος κόσμων. 

38. Προς τους ελλογιμωτάτους Νέους Έκδότας τον Λογίου Έρμου, [Παρίσι 1816]. 
Βλ. παραπάνω, σημ. 4. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τήν πρώτη μνεία τοϋ φυλλαδίου στην αλλη
λογραφία του Κοραή, τήν οποία θα δοΰμε αμέσως παρακάτω, υποθέτω πώς το κείμενο 
δόθηκε στο τυπογραφείο προς το τέλος τοϋ καλοκαιριού καί δτι κυκλοφόρησε αρχές Σε
πτεμβρίου τοϋ 1816, αμέσως πριν τήν αναχώρηση τοϋ Κοδρικα για τήν 'Ιταλία, στην οποία 
επίσης θα αναφερθούμε παρακάτω. Ό ιστορικός τής διαμάχης Άπ. Β. Δασκαλάκης, ό'.π. 
64, έχει γράψει δτι ό Κοδρικας «έσπευσε να δημοσίευση συγχρόνως εν εϊδει έπιστολιμαίας 
διατριβής τήν άπάντησίν του καί να τήν διασπείρει εις τα τέσσαρα σημεία τοϋ ορίζοντος». 
Ό Φίλιππος Ήλιου επίσης, ό'.π., 472 (1816.73) θεωρεί δτι «Ό Κοδρικας δημοσίευσε το 
κείμενο του αμέσως, χωρίς να περιμένει να πληροφορηθεί αν θά δημοσιευόταν στον Λόγιο 
Έρμη». Οι εκτιμήσεις αυτές μάλλον άποτελοΰν ερμηνεία μιας φράσης άπό τήν απάντηση 
τών Φαρμακίδη καί Κοκκινάκη, οι όποιοι έ'γραψαν δτι «οϋτε προσμένει καν να ίδη, αν δέν 
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Πράγματι, στο τυπωμένο κείμενο υπήρξε άμεση αντίδραση. Οι Φαρμα-

κίδης και Κοκκινάκης συνέταξαν μιαν εκτενή απάντηση, ή δποία θα πρέπει να 

τυπώθηκε δύο περίπου μήνες αφότου κυκλοφόρησε το φυλλάδιο του Κοδρικά, 

δηλαδή τον Νοέμβριο του 1816* στις 21 του μήνα αύτοΰ γράφοντας στον 'Αλέ

ξανδρο Βασιλείου, με τον όποιο αλληλογραφούσε συχνά και εγκάρδια, ό Κο

ραής αναφερόταν και στα δύο φυλλάδια: « Ό Θεοδ. γεωργ. μ' έδάνεισε τήν κα-

ταβόησιν του 'Αθηναίου* ομοιάζει τήν προκήρυξιν τής Κιβωτού, κατά τήν λο-

γικήν. Κατά τήν Γραμματικήν, αν καί αρκετά μακαρονισμένον, διαφέρει πολύ 

άπο τήν μετάφρασιν του Περί Πληθύος! κόσμων. Καί εις τίν' άλλον χρεωστεΐ 

ταύτην τήν διαφοράν ό άνομος καί άδικος άνθρωπος παρά εις τήν οποίαν έδωκε 

νύξιν περί των τοιούτων ό άπ' αυτόν άναισχύντως σπαραττόμενος; [...] Στείλε 

με τήν καταβόησιν του 'Αθηναίου με τήν παρά του Κοκκινάκη ανασκευή ν)).39 

Δεν χωρεί αμφιβολία οτι ή «καταβόησις του Αθηναίου» είναι ή τυπω

μένη 'Επιστολή τοΰ Κοδρικά, πού δεν μπορεί παρά να είχε φτάσει στα χέρια 

του Κοραή λίγον καιρό πρίν, καί δτι γίνεται λόγος για τήν φρεσκοτυπωμένη 

ή τήν υπό εκτύπωση απάντηση των εκδοτών τοΰ Λόγιου Έρμη: οί Φαρμα-

κίδης καί Κοκκινάκης, ακολουθώντας τήν τακτική πού είχε εγκαινιάσει ό Κο

ραής με τήν 'Αδελφική διδασκαλία, τύπωσαν ένα βιβλιαράκι το όποιο περιείχε 

στην αρχή τήν 'Επιστολή τοΰ Κοδρικά καί στή συνέχεια τή δική τους καλο

γραμμένη καί έξυπνη αναλυτική απάντηση, τριπλάσια σε έκταση άπο το κεί

μενο τοΰ αντιπάλου, άπο το όποιο δεν υπολειπόταν σε οξύτητα: «δεινός σο

φιστής» χαρακτηριζόταν ό Κοδρικάς, πού χρησιμοποιεί «τήν βαρυσίδηρον τοΰ 

φοβερισμοΰ ρομφαίαν», καί οί εκδότες τοΰ Λόγιου 'Ερμή θα άπεκάλυπταν τις 

αιτίες «τής τοσαύτης παραφοράς» πού είχε ως αποτέλεσμα να «υβρίζει καί 

κωμωδεΐ άναποδείκτως [...] στρέφει άνω καί κάτω τα ονόματα [...] συκοφαν

τεί άνυποστόλως [...] προς έξαπάτησιν των πνευμάτων» μέ απώτερο στόχο να 

ζημιωθεί ό Κοραής «άπο τοΰ οποίου τον φιλολογικον κάλαμον πάσα λέξις πέρα 

δια πυρός καί ύδατος». Ό Κοραής ήταν ό «αθώος γέρων» ή «σεμνός γέρων», 

ενώ «ό κύριος Κοδρικας παραφερόμενος βιαιότερον υπό τοΰ μανιώδους πάθους 

του, έπαυσε πλέον να συλλογίζεται, πώς συλλογίζεται καί πώς εκφράζεται» 

καί σκοπός του ήταν «να διεγείρη μίσος κατά τών εκ ψυχής άγαπώντων καί 

υπερασπιζόμενων τήν Ελλάδα». Λόγος προς τους "Ελληνας είναι ό τίτλος πού 

έδωσαν στην απάντηση τους οί Φαρμακίδης καί Κοκκινάκης.4 0 'Από το γεγο

νός οτι ό Κοδρικάς πληροφορήθηκε τήν έκδοση τοΰ φυλλαδίου αύτοΰ στις αρ

χές 'Ιανουαρίου τοΰ 1817, καί άπο δσα λέει μια σημείωση τών συντακτών, 

τυπόνωμεν τήν μάστιγα του, άλλα καί τήν εκδίδει αυτός εν Παρισίοις, καί τήν διαδίδει 
πιθανώς πανταχού, καθώς καί εδώ». Βλ. Άπ. Β. Δασκαλάκης, δ.π., 206. 

39. 'Αδαμάντιος Κοραής, 'Αλληλογραφία, εκδ. ΟΜΕΔ, τ. Γ', 'Αθήνα 1979, 522, 527. 
40. Βλ. Φίλιππος Ήλιου, δ.π., 472 (1816.74). 
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συμπεραίνω δ η , αν και τυπωμένο άπο τα μέσα ή τα τέλη Νοεμβρίου του 1816, 

κρατήθηκε για να μοιραστεί με το πρωτοχρονιάτικο τεύχος του Λόγιου Έρμη.*1 

Ή δημοσίευση της απάντησης των Κοκκινάκη και Φαρμακίδη βρήκε τον 

Κοδρικα οχι στο Παρίσι άλλα στην Φλωρεντία, δπου βρισκόταν άπο τον Σε

πτέμβριο του 1816" είχε ζητήσει πολύμηνη άδεια άπο τήν 'Υπηρεσία του, για 

να μελετήσει χειρόγραφα στην Λαυρεντιανή Βιβλιοθήκη, προκειμένου να συλ

λέξει υλικό χρήσιμο για τήν ολοκλήρωση της Μελέτης.*2 Στην 'Ιταλία ό Κο-

δρικάς έμεινε επτά μήνες περίπου —ξεκίνησε για τήν επιστροφή στο Παρίσι 

στις αρχές Μαΐου 1817— και κατά το διάστημα αυτό δεν περιορίσθηκε στην 

μελέτη των χειρογράφων: μετέτρεψε σε στενή φιλία μια παλαιότερη γνωριμία 

με έναν άπο τους σπουδαιότερους εμπόρους του Λιβόρνου και τήν αξιοποίησε 

προσεκτικά και μεθοδικά για να εξασφαλίσει τήν χορηγία πού ήταν απαραί

τητη για τήν έκδοση του μεγάλου βιβλίου του, άφοΰ ή σφοδρότητα τής σύγ

κρουσης με τους οπαδούς του Κοραή δεν άφηνε περιθώρια αισιοδοξίας για τήν 

ευόδωση του αρχικού σχεδίου, πού ήταν, δπως είδαμε, ή συγκέντρωση των 

χρημάτων με το σύστημα τών συνδρομητών. Ό Κοδρικας και ό 'Αλέξανδρος 

Πατρινός είχαν γνωρισθεί τον 'Ιούνιο του 1810 στο Παρίσι,4 3 και φαίνεται οτι 

ή γνωριμία εκείνη άφησε καλές αναμνήσεις και στους δύο. Ειδήσεις για τήν 

επικοινωνία τους άπο το 1810 ως το 1816 δεν μου είναι γνωστές, πάντως δσο 

ό Κοδρικάς έμεινε στην Τοσκάνη, το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 1816 

καί τήν άνοιξη τοϋ 1817, συζητούσε καί αλληλογραφούσε τακτικότατα με τον 

Πατρινό. 

Ό λόγιος διπλωμάτης έδειχνε να σέβεται καί να εκτιμά τον φιλογενή καί 

προκομμένον έμπορο, ό μορφωμένος καί ευκατάστατος έμπορος ευχαρίστως συ

ναναστρεφόταν τον λόγιο διπλωμάτη, τον θεωρούσε καλό πατριώτη, συμμερι

ζόταν τις θέσεις του για το γλωσσικό ζήτημα, πίστευε δτι ό σπουδαίος φίλος 

41. Για το δτι ό Κοδρικάς πληροφορήθηκε τήν ύπαρξη τοϋ βιβλίου στις αρχές 'Ια
νουαρίου τοϋ 1817 βλ. παρακάτω, σ. 43. Ή σημείωση τών συντακτών καί εκδοτών, στην 
σ. 17: «Ό λόγος ούτος έγινε προς άπάντησιν τής προηγουμένης τοϋ κυρίου Κοδρικα επι
στολής, τήν οποίαν, ώς άπο προσωπικά πάθη γέμουσαν, δέν εδέχθη ό Λόγιος Ερμής κατά 
τάς υποσχέσεις τής προκηρύξεως του" δια τοΰτο καί δέν έκατατάχθη ε'ις τον αριθμόν ή τα 
παραρτήματα αύτοΰ, άλλ' αποστέλλεται δωρεάν εις τους συνδρομητάς». 

42. Ή πληροφορία για τον χρόνο άφιξης στην 'Ιταλία προέρχεται άπο τετράδιο πού 
σώζεται στο αρχείο του καί έχει τήν ακόλουθη σημείωση: «Σημειώσεις τών χειρογράφων 
όπου έκ τής λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης μέλλει θεοΰ εύδοκοΰντος να μελετήσω [...] εν φλο-
ρεντία κατά το αωιςον έτος εν μηνί σεπτεμβρίω». Βλ. Αικατερίνη Κουμαριανοΰ - Δ. Άγγε-
λάτος, δ.π., 96. 

43. Για τον λόγο τής μετάβασης τοϋ Πατρινού στο Παρίσι το 1810 καί για τή γνω
ριμία του μέ τον Κοδρικα βλ. Μ. Ι. Μανούσακας, «Ή αυτοβιογραφία τοϋ εμπόρου τοϋ Λι
βόρνου 'Αλεξ. Πατρινού καί οϊ εντυπώσεις του άπο το Παρίσι κατά το μεσουράνημα τοΰ 
Ναπολέοντα (1810)», Πρακτικά τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 63 (1988) 260-261, 269. 
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του θα προσφέρει καλή υπηρεσία στο Γένος ολοκληρώνοντας την συγγραφή 

ενός χρήσιμου βιβλίου για ένα εθνικής σημασίας ζήτημα, είχε πεισθεί δτι στό

χος δεν ήταν να ζημιωθεί ό Κοραής ώς πρόσωπο άλλα να εξουδετερωθεί ή 

βλαπτική επίδραση ορισμένων λανθασμένων γλωσσικών επιλογών του, καί θεω

ρούσε οτι οι εκδότες του Λόγιου Έρμη συμπεριφέρθηκαν άπρεπώς, συγγρά

φοντας καί εκδίδοντας μιαν υβριστική απάντηση στίς προτροπές ενός σοφοΰ 

άνθρωπου: «[...] αληθινά τζαμπουνοΰν αυτοί οι ξυλόσοφοι εναντίον ενός σοφοΰ 

ανδρός δστις με τόσην σεμνοπρέπειαν έγραψε μίαν έπιστολήν, άλλ' είναι κα-

ταφρονίσεως άξιοι», έγραφε στίς αρχές Φεβρουαρίου του 1817 στον γαμπρό 

του, μορφωμένον έμπορο κι αυτόν, τον έγκατεστημένον στην Βιέννη Δημήτριο 

Ποστολάκα.4 4 

Ό Πατρινός άρχισε να αντιγράφει καί να στέλνει στον φίλο του λόγιο καί 

στον βιβλιόφιλο έμπορο γαμπρό του παραγράφους άπο γράμματα του ενός πού 

αναφέρονταν στον άλλον, καί έτσι γνωρίσθηκαν καί έγιναν φίλοι δι' αλληλογρα

φίας οι Κοδρικάς καί Ποστολάκας. Μελετώντας τις ανέκδοτες ως τώρα επι

στολές της περιόδου αυτής σχηματίζει κανείς τήν εντύπωση δτι ό πολύπειρος 

Κοδρικάς κατέστρωσε καί εκτέλεσε με προσοχή καί μεθοδικότητα ένα σχέδιο 

πού δεν αποσκοπούσε μόνο στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης του φιλόδο

ξου βιβλίου του, άλλα καί σε κάτι πού είχε ίσως γι ' αυτόν καί για τήν τύχη 

του συγγράμματος μεγαλύτερη σημασία, στον σχηματισμό δηλαδή ενός, μικρού 

έστω, κύκλου όμοφρονούντων καί υποστηρικτών θεωρώ δτι εκείνο πού κυρίως 

ήθελε να αποφύγει δέν ήταν το να ξοδέψει τα τρεις χιλιάδες φράγκα πού υπο

λόγιζε δτι θα κοστίσει ή έκδοση του βιβλίου, άλλα το να εμφανισθεί μόνος του 

εναντίον του Κοραή. 

*Ας δοϋμε τα πράγματα με τήν σειρά: Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του 

'Ιανουαρίου 1817 ό Κοδρικάς πληροφορήθηκε, δπως είπαμε, τήν έκδοση της 

απάντησης Φαρμακίδη - Κοκκινάκη καί ζήτησε τήν βοήθεια του Πατρινού για 

να του σταλεί το φυλλάδιο στην Φλωρεντία.4 5 Στίς 31 'Ιανουαρίου 1817 ό Πα

τρινός, πού είχε εκδηλώσει τήν περιέργεια του για το δημοσίευμα, το είχε στα 

χέρια του καί το έστειλε άπο το Λιβόρνο στον Κοδρικά. Τήν άλλη μέρα, 1η 

Φεβρουαρίου 1817, ό Κοδρικάς έλαβε το γράμμα καί το βιβλίο, τά διάβασε 

καί αμέσως απάντησε στον Πατρινό, αξιολογώντας τήν απάντηση τών άντιπά-

44. Ό Ποστολάκας νυμφεύθηκε τήν πρωτότοκη θυγατέρα τοϋ Πατρινού Ελένη το 
1811. Βλ. Μ. Ι. Μανούσακας, «Η μητρική καταγωγή του Αχ. Ποστολάκα από τους Έλ
ληνες του Λιβόρνου», στον τόμο Ο πρώτος αιώνας τον Νομισματικού Μουσείου 1829-1922, 
Αθήνα 1988, 63. Ό Δημήτριος Ποστολάκας παράλληλα με τήν εμπορική είχε αναπτύξει 
μιά αξιοσημείωτη βιβλιοφιλική δραστηριότητα, συγκροτώντας μία άπο τις πλουσιότερες 
προεπαναστατικές ελληνικές ιδιωτικές βιβλιοθήκες. Γιά τήν βιβλιοθήκη αύτη ετοιμάζεται 
μελέτη άπο τον γράφοντα. 

45. Βλ. παρακάτω, σ. 43. 
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λων με τρόπο πού να υποβάλλεται στον αναγνώστη της επιστολής του ή αντί

ληψη πώς οι εκδότες του Λόγων Έρμη ήσαν δύο ασήμαντα άλλα φανατικά 

φερέφωνα του Κοραή, με θράσος και κακοήθεια' στην ίδια επιστολή ό Κοδρι-

κάς εμμέσως προετοίμαζε τήν διερεύνηση τής διάθεσης τοϋ Ποστολάκα, προ

τρέποντας τον Πατρινό να αντιγράψει και να στείλει στον γαμπρό του τήν πα

ράγραφο τής επιστολής πού περιέχει τίς αξιολογικές κρίσεις γιά το φυλλάδιο 

και τους συντάκτες του. 4 6 Στις 15 Φεβρουαρίου 1817 ό Κοδρικάς έστειλε άπο 

τήν Φλωρεντία στον Πατρινό αντίγραφα μιας επιστολής προς αυτόν του 'Αθα

νάσιου Σταγειρίτη και τήν απάντηση του, ζητώντας τα κείμενα αυτά να κοι

νοποιηθούν και στον Ποστολάκα «δι' εύχαρίστησίν του»' να σημειώσουμε πάλι 

οτι Κοδρικας και Ποστολάκας δεν είχαν εως τότε συναντηθεί, ούτε επρόκειτο 

ποτέ να συναντηθούν. Στην ίδια επιστολή ό Κοδρικας παρουσίαζε ως αναγκαία 

πλέον τήν έκδοση τοΰ μεγάλου βιβλίου του, τής Μελέτης, ή οποία θα δρούσε 

ως «μάστιξ τής αληθείας» και θα εξουδετέρωνε τήν «άναίδειαν των Κοραϊ-

στών»· προέτρεπε επίσης τον Πατρινό να πληροφορήσει για το μεγάλο σύγ

γραμμα τον Ποστολάκα.4 7 

Ό Πατρινός πράγματι κοινοποίησε στον Ποστολάκα τα κείμενα, και αυ

τός αντέδρασε θετικά, προτείνοντας μάλιστα τήν δημοσίευση τής επιστολής τοΰ 

Κοδρικα προς τον Σταγειρίτη στον Φιλολογικό Τηλέγραφο, α*Η ιδέα του να 

βαλθή εις τήν Έλληνικήν (οχι Γραικικήν) Γαζέταν ενα τί προς αϊσθησιν, οχι 

προς άπόκρισιν των κοκκινάκιδων, με αρέσει», απάντησε ό Κοδρικας, ευχαρι

στημένος πού έ'βλεπε τους δύο ευκατάστατους εμπόρους οχι μόνο να συμφω

νούν με τίς θέσεις του άλλα και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τήν δημο

σιοποίηση τους* ήταν ευκαιρία να διερευνήσει τα όρια τής υποστήριξης αυτής, 

και στην ϊδια επιστολή, γραμμένη πριν τίς 10 Μαρτίου 1817, ανήγγειλε τήν 

πρόθεση του να συντάξει «ίσως ίσως προς χαριεντισμον [...] ένα τι παίγνιον 

μόνον και μόνον προς άστεϊσμόν», στόχος τοΰ οποίου θα ήσαν «οι κοκκινόχροοι 

γραμματέμποροι», ο'ι εκδότες δηλαδή τοΰ Λόγιου Έρμη' ειλικρινά ή οχι έγρα

ψε δτι τήν ιδέα αυτή τοΰ ενέπνευσε ή πρόταση τοΰ Ποστολάκα για δημοσίευση 

τής προς Σταγειρίτη επιστολής.4 8 Ό Κοδρικας προχώρησε γρήγορα: μέσα στον 

ίδιο μήνα, και πάντως πριν τίς 24 Μαρτίου 1817, έστειλε στον Πατρινό οχι 

το «παίγνιον», δηλαδή τήν ανταπάντηση στους Φαρμακίδη καί Κοκκινάκη, άλλα 

το προοίμιο τής Μελέτης μαζί με μια σύντομη περιγραφή των περιεχομένων 

τοΰ βιβλίου, τοΰ κοινοποίησε τήν απόφαση να μήν εκδώσει αγγελία για εγ

γραφή συνδρομητών καί να κρατήσει μυστική ως τήν τελευταία στιγμή τήν 

προετοιμασία για τήν έκδοση, καί επανέλαβε τήν πρόθεση του για τή συγγρα-

46. Βλ. παρακάτω, σ. 44. 
47. Βλ. παρακάτω, σ. 45. 
48. Βλ. παρακάτω, σ. 46. 
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φή τοΰ νέου φυλλαδίου: «Μέ είπεν —έγραφε ό Πατρινός στον Ποστολάκα— 

δτι πριν κινήση άπο την Ίταλίαν θέλει σέ γράψει και να σε στείλει και εν μι

κρόν τι παιγνιδιού πόνημα δια περιδιάβασιν και έγλεντζέν».4 9 

"Αν μέ το πρώτο φυλλάδιο τοΰ 1816 ό Κοδρικάς είχε σκοπό, δπως υπο

θέσαμε, να δώσει μια πρόγευση όσων θα υποστήριζε στο μεγάλο βιβλίο του, 

ώστε να εκτιμήσει το είδος, την έκταση καί την ένταση τών αντιδράσεων, να 

διερευνήσει το οπλοστάσιο τών αντιπάλων καί να διαπιστώσει πόσοι καί ποιοί 

θα μπορούσαν να τον ακολουθήσουν ή να τον υποστηρίξουν, μέ αυτό πού σκό

πευε να στείλει χειρόγραφο μέσω τοΰ Πατρινοΰ στον Ποστολάκα φαίνεται πώς 

ήθελε να καταφέρει ένα αναγνωριστικό χτύπημα στους αντιπάλους του, με

τρώντας ταυτόχρονα τις αντοχές τών φίλων του. Το γραμμένο μέ ξεχωριστή 

επιδεξιότητα άλλα καί ασυνήθιστη οξύτητα «παιγνηδιάρικον συγγραμματάκι», 

έργο ενός γνήσιου τέκνου τοΰ φαναριώτικου Διαφωτισμού, χτυποΰσε σκληρά 

μέ το δπλο της ειρωνείας τους εκδότες τοΰ Λόγων 'Ερμή καί υπέσκαπτε το 

κύρος τοΰ Κοραή, κυρίως αμφισβητώντας, εν πολλοίς εύστοχα, μέ έντονη διά

θεση διακωμώδησης, τις γλωσσικές καινοτομίες του, άλλα καί επισημαίνον

τας, επίσης εύστοχα αν καί μέ εσκεμμένη υπερβολή, κάτι πού οι αντίπαλοι του 

δεν ήθελαν έπ' ούδενί να παραδεχθούν δημόσια, δηλαδή τήν έπαναστατικότητα 

τών απόψεων τους 5 0 : «ίξεύρομεν δτι τάς αύτας αρχάς της Φιλοσοφίας, τα αυτά 

φρονήματα της Όχλοκρατίας είχαν όλοι οί ξεβράκοτοι Δημαγωγοί τοΰ ιη' αιώ

νος»' «Μή ανατρέπετε τα καθεστώτα μέ καινοτομίας δημαγωγικάς», είναι δύο 

χαρακτηριστικές φράσεις του. 5 1 "Αν, δπως καί έγινε τελικά, αύτο το κείμενο 

άρεσε στους φίλους καί αποφάσιζαν να το εκδώσουν, υπήρχαν βάσιμες ελπίδες 

να χρηματοδοτήσουν καί τήν έκδοση της Μελέτης, άφοΰ ήδη θα είχαν λάβει 

το βάπτισμα τοΰ πυρός, δέν θα ήσαν πλέον θεατές της διαμάχης καί θα είχαν 

συμμερισθεί τόσο τους στόχους δσο καί τήν οξύτητα της κριτικής, συνεργών

τας στην δημοσιοποίηση ενός καλοΰ δείγματος της' ό «φιλογενής πολλά», δπως 

τον χαρακτήριζε ό Πατρινός, λόγιος θα έγραφε καί οί ευκατάστατοι έμποροι 

θα πλήρωναν για να προστατεύσουν άπο κοινού τήν εθνική παρακαταθήκη της 

γλώσσας καί κατ' επέκταση το Γένος, τήν «έθνικήν ύπαλληλίαν» καί τήν «πο-

λιτικήν εύταξίαν», άπο τους «μαινόμενους» οπαδούς τοΰ Κοραή. 

Ό 'Αλέξανδρος Πατρινός στο γράμμα της 24ης Μαρτίου 1817 είχε εύ-

49. Βλ. παρακάτω, σ. 47. 
50. Για το ζήτημα αύτο βλ. τήν εΰστοχη ανάλυση τοΰ Φίλιππου Ήλιου, «Άπο τήν 

κριτική στην άρνηση της παράδοσης: Ή περίπτωση τοΰ Κοραή», Νεοελληνική παιδεία και 
κοινωνία. Πρακτικά Αιεθνοϋς συνεδρίου αφιερωμένου στη μνήμη τοΰ Κ. Θ. Δημαρά, 'Αθήνα 
1995, 249-256. 'Αντιγράφω τήν τελευταία φράση: «Μέσα άπο τήν κριτική της παράδοσης, 
αυτής της παράδοσης, δ κοραϊσμος καί χωρίς να το ομολογεί είχε ανοίξει τους δρόμους 
για τήν αρνησή της». 

51. 'Απ. Β. Δασκαλάκης, ό'.π., 287, 297. 
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νοϊκά παρουσιάσει στον Ποστολάκα την προοπτική έκδοσης του μεγάλου συγ

γράμματος, πληροφορώντας τον συνοπτικά για το περιεχόμενο και επαινώντας 

το Προοίμιον, το όποιο ήδη είχε διαβάσει. Για τρεις εβδομάδες ό Ποστολά-

κας δέν αντέδρασε, δεν έγραψε τίποτε, οΰτε για τήν επιστολή Κοδρικα προς 

Σταγειρίτη, ούτε για τήν επικείμενη έκδοση της Μελέτης, οΰτε για το φυλ

λάδιο πού είχε αναγγελθεί σαν να γραφόταν ειδικά προς τέρψιν του" ό Κοδρι

κάς ανησύχησε, άλλα δέν απογοητεύθηκε, ελπίζοντας δτι ή ανάγνωση του «πο

λεμικού» κειμένου πού θα έγραφε ή είχε αρχίσει να γράφει δέν θα άφηνε αδιά

φορο τον δι' εμμέσου αλληλογραφίας φίλο του. Στις 12 'Απριλίου 1817, ημέρα 

κατά τήν οποία γράφτηκε ή επιστολή του Πατρινού προς Ποστολάκα πού μας 

δίνει τις πληροφορίες αυτές,52 ή έρευνα στις βιβλιοθήκες της Φλωρεντίας είχε 

τελειώσει και ό Κοδρικάς, άφοΰ είχε περάσει τίς γιορτές του Πάσχα στο Λι

βόρνο, είχε φύγει για τήν Πίζα, δπου έμεινε περίπου 10 ήμερες53 και συνέ

γραψε, ή ολοκλήρωσε, το φυλλάδιο πού είχε υποσχεθεί στους φίλους του" στις 

23 'Απριλίου 1817 είχε επιστρέψει στο Λιβόρνο, ό Πατρινός είχε ήδη διαβά

σει το χειρόγραφο του νέου μικρού συγγράμματος και έγραφε στον Ποστολάκα 

δτι 'ίσως ό Κοδρικάς το τυπώσει πριν φύγει για το Παρίσι, οπότε θα του στεί

λει μερικά αντίτυπα, «άλλέως σας το στέλνει αυτού [στή Βιέννη δηλαδή] δπου 

εύκολώτατα τυπόνεται».54 Το γεγονός δτι ό Πατρινός δέν έχανε ευκαιρία να 

επαινεί, γράφοντας στον Ποστολάκα, τήν ημιτελή ακόμα Μελέτη, σε συνδυα

σμό με το δτι του είχε κοινοποιήσει τήν απόφαση του συγγραφέα να μήν κα

ταφύγει σε δημόσια πρόσκληση για εγγραφή συνδρομητών και να κρατήσει 

μυστική τήν προετοιμασία, αποτελεί μια καλή ένδειξη για το δτι αντιμετώ

πιζε ευνοϊκά το ενδεχόμενο να χρηματοδοτήσει ό 'ίδιος τήν έκδοση μαζί με τον 

γαμπρό του* «το δε άλλο πόνημα του είναι φιλοσοφικόν καί άξιόλογον», τοΰ 

έγραφε στην ίδια επιστολή της 23ης 'Απριλίου 1817, αναφερόμενος στην Με

λέτη. 

Κατά πάσαν πιθανότητα ή σχετική συζήτηση ανάμεσα στον Πατρινό και 

τον Κοδρικα έγινε κατά το διάστημα των δύο εβδομάδων της παραμονής τοΰ 

τελευταίου στο Λιβόρνο, μετά τήν επιστροφή του άπό τήν Πίζα, δηλαδή ανά

μεσα στις 23 'Απριλίου και τίς 7 Μαΐου 1817, οπότε έφυγε επιστρέφοντας στο 

52. Βλ. παρακάτω, σ. 48. 

53. Δέν μπόρεσα να εντοπίσω κάποια πληροφορία για τον σκοπό τοΰ ταξιδιού αύτοΰ. 

Το 1817 ό Κοδρικας ήταν 55 ετών ή ηλικία του, τα προβλήματα υγείας πού είχε, όπως 

φαίνεται άπό τήν δημοσιευμένη αλληλογραφία του, καί το γεγονός δτι στην Πίζα υπήρχαν 

θερμά λουτρά ΐσως δίνουν μιαν απάντηση. Γιά τα προβλήματα υγείας του Κοδρικα βλ. 

Φαίδων Κ. Μπουμπουλίδης, «'Ανέκδοτοι έπιστολαί του Παν. Κοδρικα προς τον Δημ. Πο-

στολάκαν», 'Επιστημονική Έπετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 'Αθηνών 

21 (1970-71) 41, 57, 60, 62. 

54. Βλ. παρακάτω, σ. 48. 
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Παρίσι, μέσω Γένοβας και Μασαλίας. Τότε φαίνεται δτι ό Κοδρικάς, μετά άπα 

πολύμηνη σχετική προετοιμασία, πρότεινε ευθέως στον Πατρινό να αναλάβει 

την χορηγία από κοινού με τον Ποστολάκα. *Αν ό Πατρινός μετέφερε πιστά 

την συζήτηση γράφοντας στον γαμπρό του δύο ήμερες μετά την αναχώρηση 

τοΰ Κοδρικα, δηλαδή στις 9 Μαίου 1817, ό Κοδρικάς είχε υπολογίσει δτι για 

τήν εκτύπωση 1000 ή 1200 αντιτύπων θα χρειάζονταν 3000 φράγκα και επει

δή θεωρούσε δτι ό μισθός μαζί με δσα τοΰ απέδιδαν τα αποταμιευμένα χρή

ματα του —50000 φράγκα κατά τήν εκτίμηση του Πατρινού— έφθαναν μόλις 

για να ζει αξιοπρεπώς με τον γιό του στο Παρίσι, πρότεινε στον Πατρινό να 

πληρώσει τα έξοδα, να τοΰ σταλοΰν δταν τυπωθοΰν τα αντίτυπα τοΰ βιβλίου 

άπο το Παρίσι, καί, άφοΰ πουληθούν, να κρατήσει δσα είχε καταβάλει καί επι

πλέον τους τόκους, καθώς και τα μισά άπο το ποσόν πού ενδεχομένως θα έμενε 

μετά τήν αφαίρεση τοΰ κεφαλαίου καί των τόκων. Ό Πατρινός τοΰ απάντησε 

δτι ήταν πρόθυμος να δώσει τα μισά καί ό Κοδρικάς είχε έτοιμη τήν εναλλα

κτική λύση, είπε δηλαδή στον Πατρινό να γράψει στον Ποστολάκα παρακι

νώντας τον να καταβάλει τα υπόλοιπα, καί αυτό ακριβώς έγινε με τήν επι

στολή της 9ης Μάιου 1817* για να είναι μάλιστα πειστικότερος ό Πατρινός 

έγινε τρόπον τινά καί ό πρώτος βιογράφος τοΰ Κοδρικα, άφοΰ, προτοΰ διατυ

πώσει τήν πρόταση, παρέθεσε τις πληροφορίες, πού έκρινε δτι θα ήθελε να 

έχει πριν αποφασίσει ό γαμπρός του, για τήν καταγωγή, τήν επαγγελματική 

διαδρομή καί τήν οικονομική κατάσταση τοΰ λογίου φίλου του.55 

Στο ίδιο γράμμα γίνεται άλλη μια φορά λόγος για το «νοστιμώτατον καί 

ένταυτώ σοφον παιγνήδιον», αντίγραφο τοΰ οποίου άφησε ό Κοδρικάς για να 

αποσταλεί προς έκδοση στην Βιέννη: «αύτο είναι μία άπόκρισις τών Ελλήνων 

(προς τους οποίους οι Θεοκλητοκοκκινάκιδες έγραψαν κατ' αύτοΰ) προς τους 

οικείους, ή έξοδος αύτοΰ τοΰ τύπου της δεν ημπορεί να είναι ειμή μικρή», έγρα

φε ό Πατρινός στην ίδια επιστολή, καί δέκα ήμερες αργότερα, στις 19 Μάιου 

1817 επαναλάμβανε: «αύτο άξήζει τον κόπον νά τυπωθή».56 Στο μεταξύ ό Πο-

στολάκας τον είχε πληροφορήσει δτι ό «Μινίστρος της τζενσούρας», ό Kopitar 

δηλαδή, εϊχε εμποδίσει τήν δημοσίευση της προς Σταγειρίτην επιστολής,57 αντί

γραφο της όποιας είχε στείλει ό Κοδρικάς μέσω Πατρινοΰ στον Ποστολάκα, 

δπως είδαμε, τον Φεβρουάριο τοΰ 1817* ό Πατρινός συμπέρανε δτι άφοΰ ό 

λογοκριτής μεροληπτούσε υπέρ τών οπαδών τοΰ Κοραή μάλλον δεν θα ήταν 

δυνατή ούτε ή έκδοση τοΰ φυλλαδίου στην Βιέννη, καί ίσως γι' αυτό δεν βιά

στηκε νά στείλει το χειρόγραφο, προβλέποντας δτι τελικά θα το τυπώσει ό 

ίδιος ό Κοδρικάς στο Παρίσι. Τελικά το χειρόγραφο τοΰ «νόστιμου παιγνη-

55. Βλ. παρακάτω, σ. 49. 

56. Βλ. παρακάτω, σ. 50. 

57. Βλ. παρακάτω, σ. 50 (άρ. 11), 51 (αρ. 14). 
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δίου» έφτασε στα χέρια του Ποστολάκα στην Βιέννη στα μέσα 'Ιουνίου 1817, 

φερμένο άπο τον αδελφό του Νικόλαο,58 ό όποιος είχε γνωρίσει και προσω

πικά τον συγγραφέα στο Λιβόρνο. 

Τον 'Ιούλιο του 1817 ό Κοδρικάς, πληροφορημένος άπο τον Πατρινό Οτι 

ή αυστριακή λογοκρισία εμπόδισε την έκδοση της επιστολής του προς τον Στα-

γειρίτη, είχε αποφασίσει να τυπώσει στο Παρίσι το «παιγνήδιον» πού έγραψε 

στην Πίζα.59 Αύτη ή καθυστέρηση έδωσε την ευκαιρία στον Κοδρικα να κάνει 

αρκετές αλλαγές, να μετριάσει την οξύτητα της διατύπωσης σε ορισμένα ση

μεία και να ξαναγράψει, αναπτύσσοντας τα περισσότερο, ορισμένα άλλα. Τις 

αλλαγές αυτές υπαγόρευσαν άφ' ενός οι δεύτερες σκέψεις πού γεννούσε ή απο

μάκρυνση άπο την έντονη ψυχολογική φόρτιση του καιρού της αρχικής σύντα

ξης και άφ' ετέρου ή παρέμβαση του Πατρινού, ό όποιος, παρά το δτι είχε 

χαρακτηρίσει το κείμενο «νοστιμώτατον και εν ταύτω σοφον παιγνήδιον», είχε 

ζητήσει ορισμένες φραστικές αλλαγές στα σημεία πού θιγόταν ό Κοραής.60 Οί 

αλλαγές αυτές φαίνεται πώς είχαν ολοκληρωθεί μέσα στον Σεπτέμβριο του 

1817 καί στις αρχές 'Οκτωβρίου ό Κοδρικάς έδωσε το κείμενο στο τυπογρα

φείο του Eberhart δπου θά τυπωνόταν καί το μεγάλο σύγγραμμα. 

Στο μεταξύ όμως ό Ποστολάκας, λίγο νωρίτερα ώς φαίνεται, είχε βρει 

τον τρόπο να λάβει τήν άδεια τής αυστριακής λογοκρισίας, πιθανότατα ένας 

άπο τους δρους πού ετέθησαν ήταν να μήν αναγραφεί ό τόπος έκδοσης, καί 

είχε προχωρήσει στην έκδοση τοΰ φυλλαδίου στο τυπογραφείο de Hirschfeld.61 

"Εχουμε έτσι τήν πρώτη, άπο δσα γνωρίζω, καί ίσως τήν μοναδική περίπτω

ση στην ιστορία τοΰ ελληνικού βιβλίου, κατά τήν οποία το ίδιο έργο τυπωνό

ταν ταυτόχρονα σε δύο πόλεις, χωρίς να το γνωρίζουν αυτοί πού φρόντιζαν για 

τις δύο παράλληλες αυτές εκδόσεις* ας επαναλάβω δτι οί δύο «φίλοι», ό Ινας 

στο Παρίσι καί ό άλλος στην Βιέννη, οχι μόνο δεν είχαν ακόμα συναντηθεί 

άλλα δεν είχαν ούτε επιστολές ανταλλάξει, συνέχιζαν να επικοινωνούν μέσω 

τοΰ Πατρινοΰ πού ζοΰσε δπως είπαμε στο Λιβόρνο' άπ' δ,τι φαίνεται μάλιστα, 

ένας άπο τους λόγους για τους οποίους είχε καθυστερήσει ή άμεση δι' επιστο

λών επικοινωνία ήταν το δτι καί οί δύο περίμεναν να τυπωθεί το φυλλάδιο, 

ώστε να συνοδεύσουν με ένα αντίτυπο το πρώτο τους γράμμα. Πρώτα τελείω

σε ή εκτύπωση στην Βιέννη, κι έτσι ό Ποστολάκας έγραψε τήν πρώτη του 

επιστολή προς τον Κοδρικα στις 22 'Οκτωβρίου 1817,62 συνοδεύοντας την με 

ένα αντίτυπο τοΰ φυλλαδίου καί ίσως με ένα αντίγραφο τοΰ ως τότε άγνωστου 

58. Βλ. παρακάτω, σ. 50 (άρ. 13). 

59. Βλ. παρακάτω, σ. 51-52. 

60. Βλ. παρακάτω, σ. 51 (άρ. 16). 

61. Βλ. παρακάτω, σ. 42. 

62. Βλ. παρακάτω, σ. 53. 
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κ α θ ώ ς φαίνεται στον π α ρ α λ ή π τ η σ τ ι χ ο υ ρ γ ή μ α τ ο ς Τράγου κατάργησις, αν ερ

μηνεύω σ ω σ τ ά τ α διαθέσιμα τ ώ ρ α δεδομένα. 6 3 

Σ τ ι ς 3 Νοεμβρίου 1817 δ Κοδρικας ε ίχε λάβει το γ ρ ά μ μ α τοϋ Π ο σ τ ο -

λάκα και συνέταξε με την σειρά του την π ρ ώ τ η επιστολή προς τον φίλο και 

έλπιζόμενο χορηγό του, ευχαριστώντας τον γ ι α τήν έκδοση του «παιγνίου». Οι 

63. Το χαμηλής στάθμης αυτό στιχούργημα, το όποιο φαίνεται πώς κυκλοφόρησε 

στα τέλη Σεπτεμβρίου - αρχές 'Οκτωβρίου τοΰ 1817 και το όποιο ακόμα λανθάνει ώς έντυ

πο, ό Κοραής τό θεωρούσε έργο τοϋ «άλιτηρίου φυξαγχόνη» Κοδρικα, όπως και ό πρώτος 

εκδότης τοϋ κειμένου "Αλκής 'Αγγέλου, « Ή "Τράγου κατάργησις"» ['Ανάτυπο άπα τον 

τόμο "Ερανος εις Άδαμάντιον Κοραήν, 'Αθήνα 1958 και 21965], 'Αθήνα 1955. Οι Γκίνης 

καί Μέξας, 'Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, Γ', 'Αθήνα 1957, άρ. 10120, θεώρησαν 

ανεπιφύλακτα το σύνθεμα επίσης έργο τοΰ Κοδρικα. Στο τέλος της εργασίας τοΰ Άλκη 

'Αγγέλου, στον τόμο "Ερανος εις 'Αδαμάντων Κοραήν, 'Αθήνα 1965, 192, υπάρχει μία 

προσθήκη, άπα τήν οποία μαθαίνουμε Οτι, άφοΰ ή έν λόγω εργασία είχε κυκλοφορήσει ώς 

ανάτυπο το 1955, ή Αικατερίνη Κουμαριανοΰ εντόπισε και κοινοποίησε στον συγγραφέα 

μία έγγραφη στον κατάλογο της βιβλιοθήκης τοΰ Kopitar, σύμφωνα μέ τήν οποία το στι-

χούργημα έγραψε ό Γεώργιος Ρουσσιάδης. Ό Γ. Βαλέτας, Κοραής. "Απαντα τα πρωτότυπα 

έργα, τ. Α2, ['Αθήνα 1965], σ. 1323, θεωρεί δτι το λιβελλογράφημα είναι έργο τοΰ 'Ιγνα

τίου Σκαλιώρα, άλλα σημειώνει: «Χτυπώντας δμως τον Κοδρικα ό Κοραής σαν δράστη 

τοΰ λιβέλλου, δεν τον αδικούσε, γιατί είναι βέβαιη ή συνενοχή και ή συμμετοχή τοΰ Κο

δρικα στο έμμετρο αυτό λιβελλογράφημα, πού το πήρε χειρόγραφο καί χωρίς άλλο ό ϊδιος 

το τύπωσε στο Παρίσι». Ό Κ. Θ. Δημαράς, «Προτομή τοΰ Κοδρικα», δ.π., 81, σημ. 1, είχε 

επίσης διατυπώσει τήν άποψη δτι ό Κοδρικάς είχε εμπλακεί στην έκδοση τοΰ έργου: «"Ομως, 

ώς ποΰ έφθανε άπο τότε το πάθος του [εναντίον τοΰ Κοραή] καί ή εκδήλωση του, έπληρο-

φορηθήκαμε άπο τον λίβελλο Τράγου Κατάργησις [...]' το έργο κι αν δέν είναι τοΰ Κοδρικα, 

έχει πάντως αναθεωρηθεί άπο εκείνον». Ή σύνδεση τοΰ Κοδρικα μέ τήν έκδοση τής κα

κεντρεχούς καί κακότεχνης έμμετρης αυτής σάτιρας στηρίχτηκε κυρίως στο γεγονός δτι 

αντίγραφο της, γραμμένο άπο άλλο χέρι πάντως, βρέθηκε στο αρχείο του άπο τον Κ. Θ. 

Δημαρά. Οι Κουμαριανοΰ καί Άγγελάτος, δ.π., 76, ξεχνώντας το εύρημα για τον Ρουσσιά-

δη, γράφουν δτι πρόκειται για «Σατυρικό σύνθεμα τοΰ Κ.[οδρικά] κατά τοΰ Κοραή καί τοΰ 

κύκλου του». Ό "Αλκής 'Αγγέλου επίσης φαίνεται πώς θεωροΰσε τελευταία το στιχούρ-

γημα έργο τοΰ Κοδρικα. Βλ. Παναγιωτάκη Καγκελαρίου Κοδρικα, Μελέτη τής Κοινής 'Ελ

ληνικής Διαλέκτου. 'Ερμής ό Λόγιος, Κρίσις είς τήν Μελέτην, Εισαγωγή καί επιμέλεια 

"Αλκής 'Αγγέλου, 'Αθήνα 1998, 12*, [14*]. Νομίζω δτι στα γράμματα πού δημοσιεύονται 

παρακάτω υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για το δτι το χειρόγραφο πού βρίσκεται στο 'Αρχείο 

Κοδρικα το έστειλε ό Ποστολάκας άπο τήν Βιέννη. Πιο συγκεκριμένα: Σε γράμμα τής 

10ης 'Οκτωβρίου 1817, τότε δηλαδή πού κυκλοφόρησε ή Τράγου κατάργησις, ό Πατρινός 

έγραφε στον Ποστολάκα: «Τήν τυποθείσαν φυλλάδα τυποθείσαν 14 'Ιουλίου αν τήν στείλης 

τοΰ Κοδρικα μεγάλην χάριν τον κάμνεις καί αν εύρης στείλε μου καί εμένα μίαν»* μολονότι 

ή επανάληψη τής μετοχής «τυποθείσαν» μαζί μέ τήν ημερομηνία 14 'Ιουλίου δέν ερμηνεύε

ται εύκολα καί δείχνει δτι ό Πατρινός έγραψε κάτι άλλο άπο αυτό πού έννοοΰσε, συμπε

ραίνει κανείς δτι ό Ποστολάκας τον είχε πληροφορήσει μέ γράμμα του δτι είχε κυκλοφο

ρήσει μια άντικοραϊκή φυλλάδα, τήν οποία δμως δύσκολα εύρισκε κανείς. Θεωρώ μάλλον 

απίθανο να αναφέρεται ό Πατρινός στο φυλλάδιο τοΰ Κοδρικα πού βρισκόταν στο τυπο

γραφείο στην Βιέννη, διότι υπάρχει ή φράση «άν εορης στείλε μου καί εμένα μίαν»' το «άν 
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αδέξιες επεμβάσεις πού έκανε στο κείμενο δ άγνωστος μας επιμελητής6 4 του 

φυλλαδίου στην Βιέννη, «κορακιστικαί διορθώσεις, αί όποΐαι αποδεικνύουν την 

άμάθειαν του διορθωτοΰ, και τον φυσικον χαρακτήρα τής κοινής διαλέκτου ανα

τρέπουν ουσιωδέστατα», χρησιμοποιήθηκαν ώς αφορμή γιά να εκθέσει αναλυ

τικά ό Κοδρικας στον Ποστολάκα τήν χρησιμότητα τής Μελέτης του, να του 

επαναλάβει και να του εξηγήσει τήν πρόταση πού είχε κάνει στον Πατρινό για 

τήν χρηματοδότηση τής έκδοσης της καί να τον καλέσει να του απαντήσει αν 

αποδέχεται τήν πρόταση αυτή. 6 5 Φαίνεται πώς όταν συνέτασσε το γράμμα αύτο 

ό Κοδρικας ή εκτύπωση του φυλλαδίου στο τυπογραφείο του E b e r h a r t βρι

σκόταν στο τέλος καί γι ' αύτο ò Κοδρικας δεν το έστειλε αμέσως, μήπως προ

λάβει να το συνοδεύσει με ένα αντίτυπο. "Ομως «ό αναθεματισμένος τυπογρά

φος» αργούσε. Ή καθυστέρηση αυτή έδωσε τήν ευκαιρία στον Κοδρικα να συμ

πληρώσει τήν επιστολή στις 5 Νοεμβρίου,66 συνεχίζοντας τις παρατηρήσεις του 

για τις επεμβάσεις του επιμελητή καί τονίζοντας ιδιαίτερα τήν σοβαρότερη άπο 

αυτές, τήν οποία φαίνεται δτι δεν είχε προσέξει άπο τήν αρχή, ή δεν είχε αξιο

λογήσει τις πιθανές επιπτώσεις της. Πρόκειται για τον τίτλο πού ό επιμελη

τής είχε προσθέσει στο επίτηδες άτιτλο κείμενο του: "Απολογία τών εν Πίζα 

Ελλήνων νπερ Κοδρικα.67 Τόνιζε οτι ή λέξη «απολογία» δεν εξέφραζε τις προ-

εδρης» δεν θά είχε νόημα διότι του Κοδρικα το φυλλάδιο τυπωνόταν μέ έξοδα τοϋ Ποστο
λάκα καί ήταν στην διάθεση του δλα τά αντίτυπα' εξάλλου καί ή φράση «αν τήν στείλης 
τοϋ Κοδρικα μεγάλην χάριν τον κάμνεις» επίσης δέν θά ταίριαζε αν αναφερόταν σέ δικό 
του έργο, πού ήταν αυτονόητο δτι θά τοϋ στελλόταν. 'Τποθέτω λοιπόν δτι ό Ποστολάκας 
στο πρώτο γράμμα του προς τον Κοδρικα, ΐσως επειδή δέν κατόρθωσε νά βρει αντίτυπο 
τής Τράγου Καταργήσεως, τοϋ έστειλε το αντίγραφο πού βρίσκεται στο αρχείο του, καί 
τήν υπόθεση στηρίζω στην έξης φράση τής απάντησης τοϋ Κοδρικα: «Ένταυτώ δέ περιεί-
χετο [στην επιστολή τής 22ας 'Οκτωβρίου 1817] καί §ν ποιημάτιον διά στίχων αλλόκοτων, 
περί τοϋ οποίου δέν έχω τι νά ειπώ. Καλόν ήτον τά τοιαύτα νά μήν έκδίδωνται, καθ' δτι 
χρησιμεύουν ώς άρματα κατά τών ιδίων συγγραφέων. 'Αλλ' οπωσδήποτε καί αν έχοι, ούχ 
ήτον είναι άπόδειξις δτι το Γένος δέν σύρεται τυφλά σκοτεινά εις τήν νέαν αΐρεσιν». Βλ. 
παρακάτω, σ. 54. 

64. *Αν θά έπρεπε νά κάνω μιαν υπόθεση θά έλεγα δτι ήταν ό Γεώργιος Ρουσσιάδης, 
πού εκείνο τον καιρό τύπωνε στο τυπογραφείο de Hirschfeld, δπου τυπώθηκε το φυλλά
διο, τήν παράφραση του τής Ίλιάδας. 

65. Βλ. παρακάτω, σ. 54-55. 

66. Βλ. παρακάτω, σ. 56-57. 
67. Ή προσθήκη αυτή έχει τήν εξήγηση της: Ό Κοδρικας δέν είχε βάλει τίτλο" στην 

αρχή τοϋ κειμένου υπήρχε μόνο ή προσφώνηση «Προς τους οικείους» καί στο τέλος, αντί 
υπογραφής, είχε γράψει «Οι "Ελληνες», παρουσιάζοντας το κείμενο του γενικώς ώς απάν
τηση τών Ελλήνων, στους οποίους είχαν απευθύνει τήν απάντηση τους στο πρώτο του φυλ
λάδιο οι Φαρμακίδης καί Κοκκινάκης, τιτλοφορώντας την «Λόγος προς τους Έλληνας». 
Σημείωσε δμως ό Κοδρικας στο τέλος μέ ακρίβεια, δπως συνήθιζε στα περισσότερα κεί
μενα του, τον τόπο καί τον χρόνο στον όποϊο ολοκληρώθηκε ή συγγραφή: «Είς Πίζαν 18 
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θέσεις και την στόχευση του κειμένου, υπογράμμιζε οτι ή προσγραφή στους 

"Ελληνες της Πίζας αποτελούσε «έγκλημα νομικον ψευδεπίγραφης» και, προ

βλέποντας αύτύ ακριβώς πού επρόκειτο να συμβεί, ρωτούσε ρητορικά τον Πο-

στολάκα, πώς θα δικαιολογηθεί αυτό το «έγκλημα», αν κάποιος άπο τους "Ελ

ληνες της Πίζας, οι περισσότεροι άπο τους οποίους μάλιστα ήσαν οπαδοί του 

Κοραή με επικεφαλής τον μητροπολίτη 'Ιγνάτιο, υποστηρίξει δημόσια δτι αυτό 

πού λέει ό τίτλος αποτελεί ψευδός. 'Ανήσυχος για το ενδεχόμενο αυτό ό Κο-

δρικας συνέστησε με την 'ίδια επιστολή στον Ποστολάκα να αφαιρεθεί, άπο τα 

αντίτυπα πού δεν είχαν ακόμα κυκλοφορήσει, το φύλλο μέ την «παράλογον 

έκείνην ψευδεπιγραφήν».68 

Ή παρισινή έκδοση του φυλλαδίου θα πρέπει να κυκλοφόρησε μέσα στο 

πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου του 1817,6 9 καί λίγο αργότερα ό Κοδρι-

κας έβλεπε τα πράγματα να εξελίσσονται κατά τις επιθυμίες του: στις 19 Νοεμ

βρίου ό Ποστολάκας απάντησε θετικά στην πρόταση του για τήν χρηματοδό

τηση τής Μελέτης, στέλνοντας του καί τα χρήματα πού του αναλογούσαν, δη

λαδή 1500 φράγκα. Στις 2 Δεκεμβρίου, ό Κοδρικας είχε λάβει το γράμμα καί 

τα χρήματα, ευχαριστούσε περιχαρής τον Ποστολάκα, τον πληροφορούσε δτι 

θα παρέδιδε στο τυπογραφείο το χειρόγραφο του πρώτου τόμου τής Μελέτης 

στις άρχες 'Ιανουαρίου του 1818 προβλέποντας μέ υπερβολική αισιοδοξία δτι 

ή εκτύπωση του θα διαρκούσε δύο μήνες,70 του έστελνε έναν πίνακα περιεχο

μένων, ζητούσε τήν γνώμη του για τήν πρόθεση πού είχε να αφιερώσει το βι

βλίο στην Μεγάλη 'Εκκλησία 7 1 καθώς καί τήν συγκατάθεση του για τήν ανα

γραφή του ονόματος του ως χορηγού στην σελίδα τίτλου, καί τον ειδοποιούσε 

δτι σχεδίαζε να στείλει τριάντα τουλάχιστον αντίτυπα τής παρισινής έκδοσης 

του φυλλαδίου* του εξηγούσε, τέλος, γιατί ήταν λάθος να διορθώνεται το «να 

λέγεται» τής κοινής νεοελληνικής σε «ινα λέγηται». 7 2 

'Απριλίου 1817». Μολονότι ή ένδειξη αύτη τοϋ τόπου καί του χρόνου βρισκόταν κάτω άπο 
τήν υπογραφή «Οι Έλληνες» καί δέν συνδεόταν μέ αυτήν, ό επιμελητής θεώρησε καλό 
συνδυάζοντας τις πληροφορίες πού είχε μπροστά του καί προτάσσοντας τήν λέξη «Απο
λογία» να συντάξει καί να τοποθετήσει στην αρχή τον επίμαχο τίτλο. 

68. Βλ. παρακάτω, σ. 57. 
69. Βλ. παρακάτω, σημ. 74. 
70. Τελικά ό πρώτος καί μοναδικός τόμος τής Μελέτης κυκλοφόρησε δχι στα τέλη 

Φεβρουαρίου, δπως ήλπιζε ή δήλωνε δτι ήλπιζε ό Κοδρικας, άλλα δέκα μήνες αργότερα, 
στά τέλη Δεκεμβρίου 1818. 

71. Δέν μπόρεσα να εντοπίσω κάποιο στοιχείο πού να βοηθά στην ερμηνεία τής πολύ 
ενδιαφέρουσας αλλαγής στην αφιέρωση. "Οπως είναι γνωστό, τελικά το βιβλίο αφιερώθηκε 
στον τσάρο Αλέξανδρο. 

72. Μία άπο τις επεμβάσεις του επιμελητή τής Βιέννης πού απαρίθμησε ό Κοδρικας 
στο πρώτο του γράμμα προς τον Ποστολάκα ήταν ή διόρθωση αυτή. Φαίνεται δτι ό Πο-
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Στο μεταξύ οί οπαδοί του Κοραή είχαν ήδη κινηθεί προς την κατεύθυνση 

πού είχε φοβηθεί δ Κοδρικας: στις 21 Νοεμβρίου 1817 ό Πατρινός έγραψε 

στον Ποστολάκα πώς ό Φαρμακίδης είχε στείλει αντίτυπο του φυλλαδίου στην 

Πίζα και ρωτήθηκαν όλοι οί εκεί "Ελληνες άπο τον μητροπολίτη 'Ιγνάτιο αν 

είχαν κάποια ανάμειξη, πράγμα πού φυσικά αρνήθηκαν.73 Τότε θα πρέπει να 

συντάχθηκε και να υπεγράφη το κείμενο με το όποιο 22 "Ελληνες σπουδαστές 

καταδίκασαν το περιεχόμενο του φυλλαδίου και την προσπάθεια να αποδοθεί 

σε αυτούς ή σύνταξη του, κείμενο πού δημοσιεύθηκε στον Λόγιο Έρμη την 

πρωτοχρονιά του 1818. Πριν δημοσιευθεί ή καταγγελία αύτη ό Κοραής γνώ

ριζε την έκδοση του φυλλαδίου στο Παρίσι,7 4 στην οποία οχι μόνο δεν υπήρχε 

ό επίμαχος τίτλος, με τον όποιο το κείμενο αποδιδόταν στους "Ελληνες τής 

Πίζας, άλλα και είχε τήν υπογραφή του συγγραφέα, πού είχε προσθέσει στο 

τέλος του κειμένου, μετά τήν ένδειξη για τον τόπο και τον χρόνο τής συγγρα

φής (Πίζα, 18.4.1817), μιαν αράδα με τον τόπο και τον χρόνο τής έκδοσης 

και το ονομά του: «Εξεδόθη δε εις Παρίσι κατά το αυτό έτος. Έ ν Μηνί Ό -

κτωβρίω. Ό Κοδρικάς»' το ερώτημα, στο όποιο δεν μπορεί κανείς να άπαντή-

στολάκας τον ρώτησε για ποιο λόγο τήν θεωρούσε λανθασμένη και ό Κοδρικας του το εξή
γησε, γράφοντας σε ξεχωριστό φύλλο. Βλ. παρακάτω, σ. 60-61. 

73. Βλ. παρακάτω, σ. 52 (άρ. 19). 
74. Δύο μαρτυρίες έχουμε γιά το Οτι ή παρισινή έκδοση έφτασε στα χέρια τοΰ Κοραή 

και των φίλων του αμέσως μόλις τυπώθηκε" τήν μία βρίσκουμε σε γράμμα του Κοραή προς 
τον 'Αλέξανδρο Βασιλείου μέ ημερομηνία 3 Δεκεμβρίου 1817, άπο το όποιο φαίνεται δτι 
ό Κοραής εϊχε στα χέρια του το φυλλάδιο αρκετές ημέρες πρίν, πιθανότατα άπο τις 16 
Νοεμβρίου. Μία φράση τοΰ Κοδρικα πού παραθέτει ό Κοραής στην επιστολή αυτή δείχνει 
δτι οπωσδήποτε είχε τήν έκδοση του Παρισιού: «Παραπονείται ό τίγρις δτι τον όνομάζουσι 
"συκοφάντην καίτοι 'Αθήναιον οντά"»' το «καίτοι 'Αθήναιον οντά» δέν υπάρχει στην έκ
δοση τής Βιέννης. Βλ. 'Αδαμάντιος Κοραής, 'Αλληλογραφία, έκδ. ΟΜΕΔ, τ. Δ', 'Αθήνα 
1982, 54-57. Ή άλλη μαρτυρία βρίσκεται σε επιστολή του Χριστόδουλου Κλονάρη προς 
τον Γεώργιο Πραΐδη, γραμμένη στις 18 'Ιανουαρίου 1818 στο Παρίσι' παραθέτω ολόκληρο 
το σχετικό απόσπασμα, επειδή είναι πολύ χαρακτηριστικό για τόν τρόπο μέ τόν όποιον 
αντιμετώπιζαν τόν Κοδρικα οί νεαροί θαυμαστές τοΰ Κοραή: «Δέν εΐναι περισσότερον άπό 
πενήντα ημέρας, άφ' ού ό πολύτροπος και πολυμορφότερος τοϋ Αιγυπτίου γόητος Πρωτέως 
Κοδρικάς, ό και Γραικός και Τούρκος και Γάλλος γενόμενος, άλλ' ακόμη καυχώμενος 'Αθη
ναίος (αν ήναι 'Αθηναίοι οί καταπλακώσαντες τήν Άττικήν 'Αλβανοί, άπό τους οποίους 
αυτός καταγόμενος, ήθέλησεν δμως μέ τό πλαστόν του δνομα να μας δείξη δτι είναι από
γονος τοϋ Κόδρου), άνθρωπος φοβερός να τόν ίδής, άλλα φοβερώτερος να τόν ακούσης, 
άγανακτήσας δια τό σκηπιταρικόν του δίκαιον, δτι τόν άδίκησεν ό Κοραής, επειδή εϊναι 
εδώ, τόσον γνωστός καί έν ύπολήψει, όσον αυτός "άκλεής, άίδηλος, ύπό νεφέεσιν έσκεδα-
σμένος", έβαψε τό κονδύλι είς τήν χολήν του, καί έξέδωκεν ένα φυλλάδιον γεμάτον πικρίαν 
φθόνου, άναίδειαν, βωμολοχίαν καί άναισθησίαν, δσην θέλεις, τό όποιον μας συσταίνει αξιό
λογα ε'ις τους ξένους». Βλ. Μάνθος Οικονόμου, «Τρεις έπιστολαί τοΰ Χριστόδουλου Κλο
νάρη προς τόν Γεώργιον Πραΐδην», 'Ηπειρωτική Εστία 15 (1966) 244. Οί πενήντα ήμερες 
τοΰ Κλονάρη μας δείχνουν τις αρχές Δεκεμβρίου 1817. 
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σει με βεβαιότητα, είναι αν είχαν υπόψη τους τα στοιχεία αυτά και οι εκδότες 

τοΰ Λόγιου "Ερμή πριν δώσουν στο τυπογραφείο τήν ύλη του τεύχους της 1ης 

'Ιανουαρίου. 'Αγνόησαν δηλαδή επίτηδες τήν παρισινή έκδοση —ή όποια δέν 

ήταν δυνατό να καταγγελθεί ώς ψευδεπίγραφη δπως αυτή της Βιέννης— προ

κειμένου νά μειώσουν ηθικά τον αντίπαλο, ή δημοσίευσαν τήν καταγγελία επει

δή δέν είχε φτάσει στα χέρια τους περί τα τέλη Δεκεμβρίου το φυλλάδιο πού 

είχε κυκλοφορήσει στο Παρίσι στα μέσα ή στα τέλη Νοεμβρίου; Δύσκολο επί

σης είναι να ειπεί κανείς πότε ό Κοδρικάς έγραψε τήν τελευταία αράδα της 

έκδοσης τοΰ Παρισιού, αυτήν δηλαδή με τον τόπο, τον χρόνο, τον μήνα καί 

το ονομά του. ,λΑν πιστέψουμε δσα έγραφε στον Ποστολάκα στις 5 Νοεμβρίου 

1817 —«ό αναθεματισμένος τυπογράφος δέν μοί έ'στειλεν εισέτι τα αντίτυπα 

της εδώ εκδόσεως τοΰ παιγνίου»75—, δταν στις 3 Νοεμβρίου έ'λαβε το τυπω

μένο στην Βιέννη φυλλάδιο ή εκτύπωση τοΰ παρισινού θα πρέπει να είχε τε

λειώσει, άρα είχε χρονολογήσει καί υπογράψει τήν έκδοση πολύ πριν ανακύψει 

το ζήτημα με τήν προσγραφή στους φοιτητές της Πίζας' αν οχι, άφοΰ είδε το 

φυλλάδιο της Βιέννης, πρόλαβε τον τυπογράφο πριν ολοκληρώσει τήν εκτύπω

ση, ή κατέστρεψε καί αντικατέστησε το τελευταίο τυπογραφικό φύλλο για να 

προσθέσει τα στοιχεία εκείνα πού θα τον βοηθοΰσαν να γίνει πιστευτός δταν 

ενδεχομένως θα χρειαζόταν να δηλώσει δημοσίως δτι ό τίτλος πού συνιστούσε 

«έγκλημα ψευδεπίγραφης» είχε προστεθεί άπο άλλους καί δτι αυτός δέν έδί-

σταζε να υπογράψει το κείμενο του. 

Στις 10 Φεβρουαρίου 1818 ό καταγγελθείς για τήν προσγραφή τοΰ κει

μένου στους "Ελληνες της Πίζας Κοδρικάς συνέταξε ενα κείμενο για να δη

μοσιευθεί ώς απάντηση των συντελεστών της βιεννέζικης έκδοσης" στο κείμενο 

αυτό, πού τελικά δημοσιεύθηκε μέ μεγάλη καθυστέρηση στον Φιλολογικό Τη

λέγραφο της 1ης Μαίου 1818 μέ τήν υπογραφή «οί έκδόται», ό Κοδρικάς έγρα

ψε τήν αλήθεια, δηλαδή δτι δέν θέλησε να κρύψει το δνομά του, δτι ό τίτλος 

τοΰ φυλλαδίου προστέθηκε άπο τον αντιγραφέα καί διέφυγε της προσοχής των 

εκδοτών, δτι αυτός τον αποκήρυξε αμέσως καί εγγράφως ώς ψευδεπίγραφο καί 

παράλογο καί δτι ή διαμαρτυρία τών φοιτητών της Πίζας, «οί όποιοι ούδ' αμέ

σως, ούδ' εμμέσως ενέχονται προσωπικώς εις αυτήν τήν παράστασιν», ήταν 

περιττή, άφοΰ ό συγγραφέας δέν είχε μόνο αποκηρύξει τον τίτλο «άλλ' αμέσως 

τότε έξέδωκεν εις Παρίσι το αύτο συγγραμμάτιον ύπογράψας όνομαστί τήν 

έκδοσιν προς έγγύησιν της αληθείας».76 

Ό Κοραής ωστόσο καί οί οπαδοί του δικαίωσαν πλήρως τήν πρόβλεψη 

πού είχε κάνει ό Κοδρικάς γράφοντας στον Ποστολάκα για το σοβαρό σφάλμα 

της προσθήκης τοΰ τίτλου εκείνου στην έκδοση της Βιέννης: «Τοιαΰται άπρο-

75. Βλ. παρακάτω, σ. 56. 

76. Φιλολογικός Τηλέγραφος 18 (1.5.1818) 72-73. 
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σεξίαι, φίλε, έδωκαν εως τώρα άρματα ισχυρά εις την φατρίαν των Κοραϊ-

στών».7 7 Ή ένταση της σύγκρουσης και ή εμπάθεια πού χαρακτήριζε τους δύο 

γέροντες λογίους πρωταγωνιστές της καί τους οπαδούς τους υπαγόρευαν την 

εξαντλητική εκμετάλλευση των σφαλμάτων του αντιπάλου. "Ετσι, τόσο ή δη

μοσιευμένη το 1819 κοραϊκή Διατριβή αυτοσχέδιος περί τον περιβόητου δόγ

ματος των σκεπτικών φιλοσόφων και των σοφιστών «νόμω καλόν, νόμω κα

κόν)), οσο καί ή σκληρότερη Σχολαστικοκατάργησις, γραμμένη πιθανότατα άπο 

τον γραμματικό του Κοραή Λουκά Κατινάκη καί τυπωμένη το 1818, 7 8 αρχί

ζουν τήν ανασκευή του άντικοραϊκου λόγου Προς τους οικείους στηλιτεύοντας 

τήν υποτιθέμενη πλαστογράφηση εκ μέρους του Κοδρικα της υπογραφής των 

σπουδαστών της Πίζας: Για «ύβριστοτέραν της πρώτης διατριβήν, τήν οποίαν 

έτόλμησε να ύπογράψη με το όνομα τών εις Πίσαν σπουδαζόντων Ελλήνων» 

διαβάζουμε στην Διατριβή™ ενώ ή Σχολαστικοκατάργησις αναφέρεται σε «τρι-

σάθλιόν τι φυλλάδιον, προς τους οικείους, ώς εκ μέρους τών εν Π ίση Ε λ λ ή 

νων [...] τών οποίων ό άσυλλόγιστος συγγραφεύς, ή μάλλον συρραφεύς, ηθέ

λησε να μιάνη τ ' δνομα», για να αποδώσει στον Κοδρικα κίνητρα πού οπωσδή

ποτε δεν είχε: α*Η τόσον λοιπόν τολμηρά άναισχυντία του να τυπώνη υπό τ δ

νομα άλλων άθλια φυλλάδια, υβριστικά καί συκοφαντικά, είναι έπόμενον ενός 

τίνος τών έξης: ή δτι εδρηκεν έκεΐ δύο ή τρεις συνωμότας, καί άπο άγνοιαν 

ώμίλησε γενικώς αντί μερικώς, ή δια βλάβην τών λοιπών ή μή εύρων κανένα 

(δπερ καί πιθανώτερον), ηθέλησε με τάς αναίσχυντους του συκοφαντίας να μιά

νη τ ' όνομα τοσούτων καί τοιούτων Ελλήνων, διότι δεν ηθέλησαν να προσέ-

ξωσιν εις τήν άλλόκοτον καί τερατώδη του α'ίρεσιν».80 

,νΑν προς αντίκρουση τών επιθετικών άλλα επώνυμων φυλλαδίων του Κο

δρικα γράφονταν άλλα επιθετικότερα καί με ψευδώνυμα υπογεγραμμένα άπο 

τον Κοραή καί τους φίλους του, ή μή αναμενόμενη Μελέτη, της οποίας ό πρώ-

77. Βλ. παρακάτω, σ. 57. 
78. Φίλιππος Ήλιου, Ελληνική Βιβλιογραφία τον 19ου αιώνα, Βιβλία - Φυλλάδια, 

'Αθήνα 1997, 570 (1818.92). Για τον χρόνο της κυκλοφορίας τοϋ βιβλίου έχουμε έ'ναν 
αρκετά ασφαλή terminus post quem: Όταν τελείωσε ό Κοδρικας το τρίτο του φυλλάδιο 
μέ τίτλο Και αύθις προς τους οικείους, δηλαδή στις 15 'Απριλίου 1818, ή Σχολαστικοκα-
τάργησις δέν θα πρέπει να είχε τυπωθεί, ή, αν είχε τυπωθεί δέν θα πρέπει νά είχε κυκλο
φορήσει. Το Καί αύθις προς τους οικείους αποτελούσε άμεση απάντηση στο φυλλάδιο τοϋ 
Κοραή 'Επιστολή προς τους Έκδότας τοϋ Λογίου Έρμου, πού είχε κυκλοφορήσει στα μέσα 
Μαρτίου 1818 μέ το ψευδώνυμο Νικόλαος Γεωργίου Κύπριος. 'Από τήν μελέτη τών κει
μένων τοϋ Κοδρικα καί τοϋ τρόπου μέ τον όποιον άντιδροΰσε στα δημοσιεύματα τών αντι
πάλων του συμπεραίνω πώς όταν έγραφε το κείμενο αυτό δέν γνώριζε τήν Σχολαστικο-
κατάργησιν, στην σελίδα τίτλου της οποίας ωστόσο αναγράφεται Οτι τυπώθηκε τον Φε
βρουάριο τοϋ 1818. 

79. Βλ. 'Απ. Β. Δασκαλάκης, δ.π., 355. 
80. "0.31.. 450-452. 
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τος τόμος κυκλοφόρησε στα τέλη Δεκεμβρίου του 1818, μέ τον όγκο και την 

ποιότητα της και μέ την γαλλικά γραμμένη αφιέρωση στον Τσάρο 'Αλέξανδρο 

απαιτούσε διαφορετική αντιμετώπιση' να γραφεί ένα αντίπαλο βιβλίο μέ την 

έκταση της Μελέτης ήταν αδύνατο, εκείνο πού θεωρήθηκε απαραίτητο άπο τον 

Κοραή ήταν ή οργάνωση μιας εκστρατείας πού θα εξουδετέρωνε τήν Μελέτη: 

Μέσω του Καποδίστρια θα έπρεπε να έμποδισθεΐ αμέσως οποιαδήποτε ένδειξη 

εύνοιας ή βράβευση του Κοδρικα εκ μέρους του Τσάρου,81 ό γνωστός του Κο

ραή Πατρινός καλό ήταν να γράψει και να δημοσιεύσει ενα κείμενο μέ το όποιο 

θα δήλωνε δτι εξαπατήθηκε άπο τον δόλιο συκοφάντη συγγραφέα καί άθελα 

του χρηματοδότησε τήν έκδοση ενός λιβέλλου,82 οι έκδοτες του Λόγιου Έρμη 

θα βοηθούσαν μέ μια βιβλιοκρισία, ή οποία θα απέτρεπε τους αναγνώστες του 

περιοδικού άπο τήν αγορά του βιβλίου,83 καί οι κοραϊστές της Βιέννης θα επε

δίωκαν να ματαιώσουν τήν έκδοση του δευτέρου τόμου προσεγγίζοντας τους 

αδελφούς Ποστολάκα καί πείθοντας τους δχι μόνο να αρνηθούν τήν συνέχεια 

της χορηγίας άλλα καί να ζητήσουν πίσω αυτά πού είχαν πληρώσει για τον 

πρώτο τόμο.84 

Ωστόσο ή σχετική μέ τους σπουδαστές της Πίζας «τολμηρά άναισχυντία» 

81. Για το ζήτημα αυτό δ Κοραής ανέθεσε στον 'Ιάκωβο Ρώτα να γράψει στον Μου

στοξύδη, παρακινώντας τον να γράψει μέ τήν σειρά του στον Καποδίστρια, τον καταλλη

λότερο να εμποδίσει τήν βράβευση τοϋ Κοδρικα. Βλ. 'Αδαμάντιος Κοραής, 'Αλληλογραφία, 

£κδ. ΟΜΕΔ, Δ', Αθήνα 1982, 128-129. 

82. "Ο.π., 129-130. Ό Πατρινός δεν δέχθηκε, κοινοποίησε τήν επιστολή τοϋ Κοραή 

στον Κοδρικα, εκείνος συνέταξε για λογαριασμό τοϋ Πατρινού μιαν απάντηση, καί τα δύο 

γράμματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Καλλιόπη 1819, σ. 133-135, «μέ τρόπο προσβλη

τικό για τον Κοραή», δπως σημειώνει ό Φίλιππος Ήλιου, ο.π., 552. «Σχέδιον τοϋ εκ μέ

ρους τοϋ κυρίου Πατρινοΰ άποκριτικοϋ», γραμμένο άπο τον Κοδρικα, σώζεται στο άρχεϊο 

του. Βλ. Αικατερίνη Κουμαριανοϋ - Δ. Άγγελάτος, ο.π., σ. 71, άρ. 136. 

83. Ή σχετική οδηγία σέ επιστολή τής 2.4.1819 προς τον Κοκκινάκη, ο.π., 158: 

«Καλόν είναι να παραστήσετε καί τήν εύτέλειαν τής Μελέτης, εις τρόπον ώστε να κόψετε 

τήν Ορεξιν τής αγοράς. Τοΰτο δύναται να σωφρονίση τους δαπανήσαντας εις τον τύπον της 

καλούς χριστιανούς». 

84. Μέ τήν αποστολή αύτη επιφορτίσθηκε ό Παντολέων Βλαστός, δπως φαίνεται άπο 

επιστολή τοϋ Κοραή προς αυτόν, γραμμένη στις 3.7.1819, ο.π., 189: «Ήθελ'εΐσθαι καί 

σοφον καί δίκαιον στρατήγημα, αν ήδύνατό τις να τον καταπείση [τον Ποστολάκα] μετά 

καλοΰ, δτι ως απατηθείς άπο τον Λιβελλογράφον έξώδευσεν εις έπιζήμιον πραγματείαν, καί 

επομένως έχει δίκαιον, οχι μόνον να άρνηθή τήν μέλλουσαν δαπάνην τοϋ δευτέρου τόμου, 

άλλα καί νά ζητήση άπο τον Τοΰρκον τήν γενομένην εις τον πρώτον. Τοΰτο αν το κατορ-

θώσης εμμέσως ή αμέσως, θέλεις κάμειν αληθώς un chef d'oeuvre de diplomatie litté

raire. Αυτός δέν ήρχισεν ακόμη νά τον τυπόνη, ουδέ θέλει τον τυπώσειν βέβαια έξ ιδίων 

του, εάν δέν τον χορηγήσωσιν οι φίλοι του τήν δαπάνην. Συμβουλεύσου περί τούτου μετά 

τοϋ Κοκκινάκη' αξίζει σκέψιν το πράγμα, επειδή ή έμπόδισις τής εκδόσεως τοϋ δευτέρου 

τόμου τον καταισχύνει άσυγκρίτως περισσότερον άφ' δσον τον κατήσχυναν ό Λ. Ε. καί ό 

Πανταζής». 
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του Κοδρικα δεν ξεχάσθηκε ώς ασήμαντη πλέον λεπτομέρεια, όπως ίσως θα 

περίμενε κανείς· ώς εισαγωγή στην βιβλιοκρισία της Μελέτης, τήν εκτενέστε

ρη στην ιστορία του ελληνικού βιβλίου άπ' Οσα γνωρίζω,85 κρίθηκε καλό να 

προταχθεί ενα ιστορικό της διαμάχης άπο το 1816. Στο κείμενο αυτό οί Φαρ-

μακίδης καί Κοκκινάκης, παρά το δτι είχαν πλέον στα χέρια τους τήν έκδοση 

τοϋ Προς τους οικείους στο Παρίσι και θα πρέπει να είχαν πληροφορηθεί πότε 

κυκλοφόρησε, καί παρά το δτι οπωσδήποτε είχαν υπόψη τους τις διευκρινίσεις 

πού είχε δώσει δημοσίως ό Κοδρικας για τον τίτλο στην έκδοση της Βιέννης, 

δέν επανέλαβαν μόνο τήν κατηγορία86 άλλα μετέθεσαν τουλάχιστον δύο μήνες 

αργότερα τήν παρισινή έκδοση, ώστε να δείξουν δτι δσα είχαν δημοσιευθεί στον 

Φιλολογικό Τηλέγραφο για τήν αποκήρυξη τοϋ επίμαχου τίτλου άπο τον συγ

γραφέα καί τήν άμεση αποκατάσταση της αλήθειας με πρωτοβουλία τοϋ ίδιου 

ήσαν ψευδή: «'Αφ' ού οί εν Πείσαις καί το όνομα καί τον τρόπον "Ελληνες 

άπελογήθησαν δια τοϋ Λ. Έ . (Άρ. Α', τοϋ 1818) ενυπογράφως, είκοσιδύο τον 

αριθμόν, καί άπέβαλον τήν ψευδώς καί συκοφαντικώς εις αυτούς υπέρ Κοδρικα 

Άπολογίαν, πειραχθείς ό Κοδρικάς καί κατ' αυτών, έτύπωσεν εκ δευτέρου τήν 

σεμνοτάτην έκείνην Άπολογίαν εν Παρισίοις, με προσθήκας καί επιδιορθώσεις 

καί περισσότερα γραφικά σφάλματα ώς καί εις αυτό το ίδιον του όνομα, Προς 

τους οικείους πάλιν επιγραφών αυτήν, καί υπογράφων, Εις Πίζαν, 18 'Απρι

λίου 1817* Οί ΕΛΛΗΝΕΣ, καί έπιβεβαιών: 'Εξεδόθη ΔΕ εις Παρίσι κατά το 

αυτό έτος' εν μηνί Όκτωβρίω* ό ΚΟΔΡΙΚΑΣ»·87 ισχυρίσθηκαν δηλαδή οί Φαρ-

μακίδης καί Κοκκινάκης δτι το φυλλάδιο με τήν τυπωμένη ένδειξη «'Εξεδόθη 

δε εις Παρίσι κατά το αύτο έτος' εν Μηνί Όκτωβρίω. Ό Κοδρικας. Έν Πα-

ρισίω, έκ της τυπογραφίας Ι. Μ. Έβεράρτου ΑΩΙΖ», το όποιο, δπως είδαμε 

παραπάνω, είχε στα χέρια του ό Κοραής καί οί οπαδοί του στο Παρίσι στα 

μέσα ή στα τέλη Νοεμβρίου 1817, άρχισε να τυπώνεται μετά τήν εμφάνιση 

του πρώτου τεύχους του Λόγιου Έρμη τον 'Ιανουάριο τοϋ 1818, στο όποιο 

ήταν δημοσιευμένη ή καταγγελία τών φοιτητών της Πίζας' αυτή ήταν καί ή 

τελευταία φορά, άπ' δσα γνωρίζω, πού ή παράταξη τοϋ Κοραή κατηγόρησε τον 

Κοδρικα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Στα μέσα τοϋ 19ου αιώνα ό 'Ανδρέας 

Παπαδόπουλος Βρετος βιβλιογραφώντας τήν έκδοση τοϋ Παρισιοΰ πού, δπως 

είπαμε, είχε τον τίτλο Προς τους οικείους, υιοθέτησε τήν άποψη τών κοραϊ-

85. Καταλαμβάνει 146 σελίδες καί δημοσιεύθηκε στο διπλό τεύχος (11 καί 12) τοϋ 

'Ιουνίου 1819. 

86. «Εις τήν άπόκρισίν μας εγραψεν ό Κοδρικάς άπάντησιν καί τήν έπέγραψεν: ΑΠΟ

ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΠΙΖΑ ΕΛΛΗΝΩΝ Τ Π Ε Ρ Κ Ο Δ Ρ Ι Κ Α . - Π Ρ Ο Σ ΤΟΤΣ ΟΙΚΕΙΟΤΣ 

[...] Εις αυτήν έν ω αδικεί καί συκοφαντεί τους έν Πείσαις σπουδάζοντας ομογενείς λο

γίους [...]». Βλ. Έρμης ό Λόγιος 11-12 ('Ιούνιος 1818) 403. 

87. "Ο.π., 404-405. 
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στων: «Ύπό την έπιγραφήν ταύτην έξέδωκεν δ Π. Κοδρικας εν ονόματι των 

εν Πίζη Ελλήνων την άπάντησίν του εις τα κατ' αύτοΰ δημοσιευθέντα εν τω 

Λογίω Έρμη παρά τών έκδοτων τούτου Φαρμακίδου και Κοκκινάκη».8 8 Στα 

τέλη του 'ίδιου α'ιώνα ό βιογράφος του Κοραή Δ. Θερειανός, ιστορώντας τήν 

διαμάχη, υιοθέτησε και επανέλαβε με έμφαση κατηγορία: «Πειραθείς δ Κοδρι-

κας να άνασκευάση, κατά τον Άπρίλιον του 1817, τήν συνετήν τών συντακτών 

του "Λογίου Έ ρ μ ο υ " άπολογίαν παρεξέκλινεν εις ύβρεις, το δή χείριστον δεν 

ήδέσθη να ύπογράψη τήν άνασκευήν έν ονόματι δήθεν τών έν τω πανεπιστή

μιο) τής Π ίσης ελλήνων φοιτητών το αύθαίρετον τοΰτο τόλμημα έγένετο ως 

εικός πρόξενον δεινού θορύβου [...]»." 

Στα χρόνια πού πέρασαν από τότε δ Κοδρικάς δέν έπαψε γενικά να πα

ρουσιάζεται, άπδ δσους έγραψαν για τήν διαμάχη εκείνη, χειρότερος άπδ δσο 

πραγματικά ήταν, και ως άνθρωπος και ως συγγραφέας, ενώ ή υπόθεση με 

τους φοιτητές τής Πίζας και τήν υποτιθέμενη ψευδοχρονολόγηση τής παρισι

νής έκδοσης του φυλλαδίου μπαίνει πάντοτε στο τάσι εκείνο τής ζυγαριάς πού 

βαραίνει με δσα δείχνουν τις σκοτεινές πλευρές του χαρακτήρα του καί τής 

δράσης του, και πάντως συγκεντρώνει οσα δέν τον τιμούν. « Ή διαφορά δμως 

είναι δτι δ Κοδρικας δέν μεταχειρίζεται απλώς ψευδώνυμο, άλλα παρουσιάζει 

τδ έργο μέ τίτλο: "'Απολογία. Τών έν Πίζη Ελλήνων υπέρ Κοδρικα". [...] 

Ό ψευδώνυμος τρόπος τον δποΐο μεταχειρίστηκε δ Κοδρικας δέν ήταν ή συ

νηθισμένη περίπτωση μιας κατά συνθήκην άνωνυμογραφίας, άλλα αποτελούσε 

έθελημένη πρόθεση να προσγραφεΐ τδ έ'ργο σέ τρίτους», έγραψε δ "Αλκής 'Αγγέ

λου τδ 1955, κρίνοντας δτι ή απάντηση πού είχε δώσει δ Κοδρικάς στδν Φι

λολογικό Τηλέγραφο «ελέγχει τήν αδυναμία του να εξηγήσει τήν πράξη του». 9 0 

Δέκα χρόνια αργότερα, τδ 1966, δ 'Απόστολος Δασκαλάκης, επαναλαμβάνον

τας τά γνωστά προσπάθησε αδέξια να ερμηνεύσει τήν υποτιθέμενη «πλαστο-

γραφίαν» καί θεώρησε Οτι αυτή «αποδεικνύει προχειρολόγον άπερισκεψίαν»· 

δσο για τήν προαναφερθείσα απάντηση του Κοδρικα, υιοθέτησε κι αύτδς δσα 

είχαν ισχυρισθεί οι εκδότες του Λόγιου Έρμη: «Πρδς άπαλλαγήν άπδ πάσης 

ευθύνης, προβάλλει τδν προφανώς ανακριβή ίσχυρισμόν δτι δ τίτλος "απολο

γία τών έν Πίζη Ελλήνων υπέρ Κοδρικα" προσετέθη "έξ άμαθείας ή άστο-

88. 'Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός, Νεοελληνική Φ^λογία, ήτοι κατάλογος τών 
από πτώσεως τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι εγκαθιδρύσεως τής εν 'Ελλάδι Βασι
λείας τυπωθέντων βιβλίων παρ' 'Ελλήνων εις τήν όμιλουμένψ, ή εις τήν άρχαίαν έλλ^ηνικήν 
γλώσσαν, με βιβλιογραφικός και κριτικός σημειώσεις περί των αξίων λόγου συγγραμμάτων, 
τ. Β', 'Αθήνα 1857, 189, άρ. 288. 

89. Δ. Θερειανός, 'Αδαμάντιος Κοραής, τ. Β', Τεργέστη 1890, 323. 
90. Άλκης 'Αγγέλου, «Ή "Τράγου κατάργησις"», στον τόμο "Ερανος εις 'Αδαμάν

των Κοραήν, 'Αθήνα 1965, 185. Ή εργασία αυτή του Άλκη 'Αγγέλου είχε κυκλοφορήσει 
το 1955 αυτοτελώς. 
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χασίας του άντιγραφέως και έξ απροσεξίας του πρώτου εκδότου", εν άγνοια 

τούτου, ευθύς δε ως έλαβε γνώσιν την άπεδοκίμασε ρητώς». 9 1 

Υπήρχε βέβαια και ή χρονολογημένη έκδοση του Παρισιού, ή οποία επι

βεβαίωνε τους ισχυρισμούς του Κοδρικα, άλλα και αύτη αποδείχθηκε μικρό 

εμπόδιο, άφοΰ οί εκδότες του Λόγων Έρμη, πάνω στη φωτιά της μάχης μά

λιστα, είχαν υποδείξει την λύση. Κατά τον 'Αγγέλου «Μια δεύτερη ενέργεια 

του ήταν να ξαναεκδώσει το έργο και να το υπογράψει με το ονομά του» 9 2 και 

σύμφωνα με τον Δασκαλάκη, μετά την καταγγελία τών φοιτητών τής Πίζας, 

« Ό Κοδρικας, με την χαράκτη ρ ίζουσαν αυτόν εύελιξίαν, έσπευσε να άποσύρη 

εκ τής κυκλοφορίας το φυλλάδιον αυτό καί να δημοσίευση δευτέραν εκδοσιν, 

εις την οποίαν άπήλειψε τον τίτλον [...] και άνέγραψεν Οτι ή δευτέρα αύτη εκ-

δοσις έτυπώθη κατ' Όκτώβριον υπ' αύτοΰ τούτου εν Παρισίοις, έμφανίσας ού

τω εαυτόν ως ύπεύθυνον έκδότην».9 3 'Εκείνο πού αξίζει να προσέξει κανείς εί

ναι οτι ή εκδοχή τής κοραϊκής πλευράς δεν εμφανίζεται απλώς ως πιθανότερη 

άλλα υιοθετείται πλήρως χωρίς τήν παραμικρή επιφύλαξη. 

Στο τέλος του 20οΰ αιώνα ή Βιβλιογραφία, στην καλύτερη μάλιστα στιγ

μή της, υιοθέτησε, πάλι χωρίς επιφύλαξη, τους ισχυρισμούς τών αντιπάλων 

του συγγραφέα, ενώ τα στοιχεία πού τον δικαίωναν ή δεν τα πρόσεξε ή τα 

έστρεψε εναντίον του. 'Αναφερόμενος στην υπόθεση τής προσγραφής στους φοι

τητές τής Πίζας ό Φίλιππος Ήλιου σημειώνει: «Για να κολάσει τα πράγματα 

ό Κοδρικάς, με επιστολή του [...] υποστήριξε [...] οτι πρόκειται για λάθος πού 

προήλθε "έξ άμαθείας ή αστοχασιάς του άντιγραφέως, καί έξ απροσεξίας ακο

λούθους του πρώτου εκδότου", πού πρόσθεσαν στο κείμενο του, καί "χωρίς ει-

δησίν του, ψευδώνυμον, καί κακοσύνθετον έπιγραφήν". Για να στηρίξει τήν 

εκδοχή αυτή ό Κοδρικας, καί αφού προηγουμένως είχε κυκλοφορήσει ή ψευ

δώνυμη απάντηση του Κοραή στην 'Απολογία [...], προχώρησε σε δεύτερη, 

επώνυμη, έκδοση τής 'Απολογίας, τήν οποία τιτλοφόρησε Προς τους Οικείους 

[...] καί ψευδοχρονολόγησε: εν Μηνϊ Όκτωβρίω 1817».u Ή τ α ν ωστόσο δια

θέσιμη ή κρίσιμη μαρτυρία: αμέσως παρακάτω ό Ήλιου παραπέμπει σέ δη

μοσιευμένο απόσπασμα τής γραμμένης στις 5 Νοεμβρίου 1817 επιστολής Κο

δρικα προς Ποστολάκα, στην οποία ήδη αναφερθήκαμε καί δημοσιεύουμε ολό

κληρη εδώ, απόσπασμα το όποιο δεν αφήνει καμιά αμφιβολία οτι ό επίμαχος 

τίτλος δεν γράφτηκε άπό τον Κοδρικα καί οτι πράγματι αυτός διαμαρτυρήθηκε 

αμέσως μόλις τον είδε. 9 5 

91. Άπ. Δασκαλάκης, δ.π., 78-79. 
92. "Αλκής 'Αγγέλου, δ.π. 
93. Άπ. Δασκαλάκης, δ.π., 78. 
94. Φίλιππος Ήλιου, δ.π., 486. 
95. Το απόσπασμα έχει δημοσιεύσει σέ υποσημείωση δ Έμμ. Γ. Πρωτοψάλτης, 'Ιγνά

τιος μητροπολίτης Ονγγροβλαχίας, Α', 'Αθήνα 1959, 156. 'Ακριβώς στην υποσημείωση 
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Σχολιάζοντας την άλλη έκδοση, του Παρισιού, πού άρχισε να τυπώνεται 

δπως εϊδαμε τον 'Οκτώβριο του 1817 και κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του ίδιου 

χρόνου, ό Ήλιου επανέλαβε δσα εϊδαμε στην προηγούμενη παράγραφο, προσθέ

τοντας καί ένα στοιχείο, με βάση το όποιο έκρινε δτι το κατά την εκτίμηση 

του ψευδοχρονολογημένο φυλλάδιο κυκλοφόρησε τον 'Απρίλιο του 1818: « Ό 

Κοδρικάς υποχρεώθηκε να προχωρήσει στη δεύτερη δημοσίευση του κειμένου 

του, υστέρα άπο τις αντιδράσεις πού προκάλεσε ή αποκάλυψη της ψευδωνυμίας 

της 'Απολογίας, καί, ιδίως, όταν κυκλοφόρησε ή ψευδώνυμη 'Επιστολή προς 

τους Έκδότας τον Λογίου Έρμου, του Κοραή [...]. Ή έκδοση είναι ψευδο-

χρονολογημένη: το βιβλίο κυκλοφόρησε τον 'Απρίλιο του 1818: υπάρχει μαρ

τυρία του Κοδρικα Οτι άπο τίς 25 Μαρτίου έως τις 15 'Απριλίου 1818 διέ

κοψε την αντιγραφή της Μελέτης του [...], για να ασχοληθεί με τήν απάντηση 

στην "Σατυρική Διατριβή", όπως ονομάζει τήν 'Επιστολή του Κοραή)).96 Ή 

μαρτυρία αυτή του Κοδρικα υπάρχει βεβαίως άλλα άφορα άλλο φυλλάδιο του, 

με άλλο περιεχόμενο καί με τίτλο Καί αύθις προς τους οικείους, πού γράφτηκε 

πράγματι καί τυπώθηκε τήν άνοιξη του 1818. 9 7 

Γιατί κανένας δεν πίστεψε τον Κοδρικα; Οι λόγοι είναι, νομίζω, δύο. Ό 

πρώτος συνίσταται στο δτι οι πλείστοι Ιστορικοί καί φιλόλογοι πού ασχολή

θηκαν με το έργο του «συνέχισαν» κατά κάποιον τρόπο τήν προεπαναστατική 

εκείνη διαμάχη - με μιά δόση, 'ίσως οχι μεγάλη, υπερβολής θα μπορούσε να 

υποστηρίξει κανείς δτι τον αντιμετώπισαν δπως περίπου καί οι φίλοι του Κο

ραή, απομονώνοντας τα 'ίδια μ' εκείνους επίμαχα χωρία στα κείμενα του καί 

αναδιατυπώνοντας με διάφορους τρόπους μια έν μέρει εύστοχη παλαιά παρα

τήρηση: «'Όστις δε νομίζει, δτι εις αυτούς καί μόνους [τους φιλολογικούς σκο

πούς] περιωρίσθη ό Κοδρικάς, εκείνος ή δεν έμαθε να άναγινώσκη βιβλία, ή 

αύτη παραπέμπει ό Ήλιου. Στο ίδιο βιβλίο, σ. 116, ό Πρωτοψάλτης αναφέρεται στο ζή
τημα μας γράφοντας: «Ό έν Παρισίοις διαμένων Παναγιώτης Κοδρικάς, γράφων βραδύ-
τερον προς τον Δημήτριον Ποστολάκαν εις Βιέννην τήν 5 Νοεμβρίου 1817 καί παραπο-
νούμενος, διότι έγένοντο γραμματικαί διορθώσεις ε'ις το έν Βιέννη εκδοθέν το 1817 κατά 
των Κοραϊστών βιβλίον του, το έπιγραφόμενον 'Απολογία των εν Πίζα 'Ελλήνων υπέρ Κο
δρικα καί επιπροσθέτως διότι οί φίλοι του έκδόται Δημήτριος Ποστολάκας καί 'Αλέξανδρος 
Πατρινός ένεφάνισαν το βιβλίον τοΰτο ως έργον των έν Πίζη Ελλήνων [...]». Ό Μ. Ι. 
Μανούσακας στα δύο δημοσιεύματα του πού έχουμε παραπάνω αναφέρει, παραπέμποντας 
στο βιβλίο τοΰ Πρωτοψάλτη, έχει επισημάνει δτι υπάρχει επιστολή τοϋ Κοδρικα άπο τήν 
οποία συνάγεται δτι για τήν έκδοση τοΰ φυλλαδίου πού είναι γνωστό μέ τον τίτλο 'Απο
λογία των εν Πίζα... φρόντισαν οί Πατρινός καί Ποστολάκας. Βλ. Μ. Ι. Μανούσακας, «Ή 
αυτοβιογραφία...», δ.π., 238-239, σημ. 8, καί «Ο πρώτος αιώνας...», δ.π., 64, 67, σημ. 29. 

96. Φίλιππος Ήλιου, δ.π., 517. 

97."0.π., 548-549 (1818.44). Στό λήμμα παρατίθεται καί ή χρονολογική ένδειξη 
πού έγραψε στό τέλος ό Κοδρικάς: «Έν Παρισίω τή ιε 'Απριλίου 1818, της Σατυρικής 
'Επιστολής έμφανισθείσης τή ιε' Μαρτίου τοϋ αύτοΰ έτους». 
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άπο την φύσιν έτυχε πολλά ολίγον νουν. Με τους είρημένους φιλολογικούς σκο

πούς ό επίσημος Καγκελάριος ήνωσε και άλλους φύσεως πολιτικής, και αυτούς 

ό ίδιος σχεδόν ομολογεί ώς τους κυριωτέρους όλου του βιβλίου. Ό άνθρωπος 

αυτός, [...] μανθάνει δτι [...] τα Ελληνικά πράγματα άρχισαν να λαμβάνουν 

μεγάλας μεταβολάς* έξεφύτρωσαν άνθρωποι, οι όποιοι αν και μήτε άπο προ

γόνους ευγενείς καταγόμενοι [...]» κλπ. 9 8 

Ή επισήμανση αυτή δεν είναι άστοχη, δπως είπαμε, συμπληρώνεται μά

λιστα χαριτωμένα άπο τήν διαβόητη πλέον, ίσως δμως παραπλανητικά απο

μονωμένη, φράση του Κοδρικά «πρόκειται άρα περί των κυριωτέρων εθίμων 

του γένους μας και Οχι απλώς περί δύο ή τριών γραικοβαρβαρικών λεξειδίων»·" 

δεν είναι δμως αρκετή για να στηρίξει το συμπέρασμα, δτι ένας άπο τους πιο 

έξυπνους και γραμματισμένους "Ελληνες του καιρού εκείνου, άφοΰ ασχολήθηκε 

τριάντα σχεδόν χρόνια με το γλωσσικό ζήτημα, άφοΰ καταπιάστηκε για μια 

δεκαετία με τήν συγγραφή μιας γλωσσικής μελέτης, άφοΰ ξόδεψε αρκετά για 

να μείνει στην Φλωρεντία επτά μήνες και νά μελετήσει χειρόγραφα συγκεντρώ

νοντας υλικό στίς εκεί βιβλιοθήκες, ξεκίνησε τήν έκδοση ενός ογκώδους δίτο

μου βιβλίου για Ινα άπο τα κυρίαρχα θέματα τοΰ καιροΰ εκείνου επειδή χρεια

ζόταν ενα πρόσχημα για νά επιτεθεί στον Κοραή ώς εμπνευστή κοινωνικών 

αλλαγών. Το συμπέρασμα πάντως αυτό είναι πού καθιστούσε τον Κοδρικά ύπο

πτο και αναξιόπιστο, και δεν επέτρεπε μιαν αντικειμενική εξέταση τών δια

θέσιμων επιμέρους στοιχείων. 

Ό δεύτερος λόγος είναι ακριβώς το δτι δεν εξετάσθηκαν τα στοιχεία εκεί

να πού επέτρεπαν τήν εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με τον χρό

νο και τον τόπο πραγματοποίησης τών δύο εκδόσεων τοΰ φυλλαδίου πού μας 

απασχολεί. 'Ενώ δηλαδή ήταν γνωστό δτι το κείμενο στην μία άπο τις δύο 

εκδόσεις είχε ξαναδουλευτεΐ άπο τον Κοδρικά, δεν δόθηκε σημασία στην πολύ 

χαρακτηριστική φράση πού παρέθεσε ό Κοραής σε επιστολή του τών άρχων 

Δεκεμβρίου 1817, δπως είδαμε παραπάνω, πού αποδεικνύει δτι το βιβλίο δεν 

είναι ψευδοχρονολογημένο και δτι πράγματι τυπώθηκε πριν τήν δημοσίευση 

της καταγγελίας τών φοιτητών της Πίζας. 'Επίσης δεν εξετάσθηκε ποτέ βι-

βλιολογικά ή έκδοση πού έχει τον τίτλο 'Απολογία τών εν Πίζα 'Ελλήνων νπέρ 

Κοδρικά' ή εξέταση αυτή θα όδηγοΰσε χωρίς πολύν κόπο στο συμπέρασμα δτι 

το βιβλίο δεν τυπώθηκε στο Παρίσι με φροντίδα τοΰ Κοδρικά, δπως πιστευό

ταν χωρίς επιφύλαξη, 1 0 0 άλλα στην Βιέννη, δπως άλλωστε άπο το 1959 είχε 

98. 'Απόσπασμα άπο τήν βιβλιοκρισία της Μελέτης. Βλ. 'Ερμής ό Λόγιος 1819, 494. 

99. Μελέτη..., ό.π., νβ. 
100. «Ψευδώνυμο ε*ργο τοϋ Παν. Κοδρικά. Τυπώθηκε στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο ή 

'Οκτώβριο τοϋ 1817». Βλ. Φίλιππος Ήλιου, δ.π. Οί Γκίνης και Μέξας, ό'.π., Α', 153, 
άρ. *947, είχαν απλώς σημειώσει «Άνευ μνείας τυπογραφείου», χωρίς νά διατυπώσουν 
κάποια υπόθεση για τον τόπο της έκδοσης. 
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επισημάνει δ Πρωτοψάλτης,101 και μάλιστα στο τυπογραφείο de Hirschfeld, 

δπου τυπωνόταν τότε καί ή παράφραση της Ίλιάδας του Γεωργίου Ρουσσιά-

δη: το δείχνουν καθαρά τα τυπογραφικά στοιχεία, ενα χαρακτηριστικό έπίτιτλο 

κόσμημα καί μια «τρέμουσα» καλλωπιστική γραμμή. Μια τέτοια διαπίστωση 

για τον τόπο της έκδοσης θα οδηγούσε σε προσεκτικότερη εξέταση τών στοι

χείων καί τήν αναζήτηση άλλων ενδείξεων, καί δεν θα απορριπτόταν τόσο κα

τηγορηματικά ό ισχυρισμός του Κοδρικα οτι ό τίτλος πού ξεσήκωσε τον μεγάλο 

έκεϊνο θόρυβο προστέθηκε εν αγνοία του, καθώς ή συγκεκριμένη έκδοση έγινε 

με φροντίδα άλλων. 

Συνοψίζω τα περί τών δύο εκδόσεων του φυλλαδίου: Δέν έγιναν καί οι 

δύο άπο τον Κοδρικα στο Παρίσι, πριν καί μετά τήν καταγγελία τών φοιτητών 

της Πίζας, άλλα ξεκίνησαν παράλληλα, χωρίς να το γνωρίζουν οι εκδότες, ή 

μία στην Βιέννη καί ή άλλη στο Παρίσι. Πρώτη τελείωσε εκείνη της Βιέν

νης, στα τέλη 'Οκτωβρίου 1817, με έ'ξοδα του Δημητρίου Ποστολάκα καί 'ίσως 

με επιμέλεια του Γεωργίου Ρουσσιάδη. Ή έκδοση του Παρισιού δέν είναι ψευ-

δοχρονολογημένη άλλα άρχισε πράγματι τον 'Οκτώβριο καί τελείωσε τον Νοέμ

βριο του 1817, με επιμέλεια τοΰ συγγραφέα καί 'ίσως με έξοδα τοΰ Γεωργίου 

Σακκελαρίου.102 

101. Βλ. παραπάνω, υποσημείωση 95. 

102. Πληροφορία πού εϊχε ό Κοραής: « Ό λίβελλος ούτος με λέγουν οτι έτυπώθη δια 

δαπάνης του Σακ. καί ό τίμιος ούτος Σακ. τον διαμοιράζει δωρεάν. Τώρα εξηγείται, δια 

τί δεν ήλθε ποτέ προς έμέ' ή τίγρις φαίνεται, δτι μ' έζωγράφησεν εις αυτόν μέ τα πλέον 

κακόμορφα χρώματα. Υπομονή !». 'Απόσπασμα της επιστολής προς τον 'Αλέξανδρο Βασι

λείου, γραμμένης στις 3.12.1817, στην οποία αναφερθήκαμε παραπάνω, σημ. 74. Τον Σακ. 

της επιστολής μέ τον Γεώργιο Σακκελαρίου ταυτίζει, ορθά νομίζω, ό Φίλιππος Ήλιου, 

δ.π., 486, μέ τήν διαφορά δμως δτι ή πληροφορία τοΰ Κοραή άφορα τήν έ'κδοση τοΰ Πα

ρισιού, άφοϋ τήν έ'κδοση τής Βιέννης είχαν χρηματοδοτήσει οί αδελφοί Ποστολάκα. *Ας 

σημειωθεί καί δτι ό Γεώργιος Σακκελαρίου χρηματοδοτούσε έκεϊνο τον καιρό τήν έ'κδοση 

τής παραφρασμένης άπο τον Ρουσσιάδη Ίλιάδας πού τυπωνόταν στή Βιέννη καί είχε προσ

φερθεί να ενισχύσει οικονομικά τον Κοδρικα στην έκδοση τής Μελέτης, πράγμα πού δέν 

δέχτηκε ό Δημήτριος Ποστολάκας. Για τήν προθυμία του να συγχρηματοδοτήσει τήν έκ

δοση τής Μελέτης βλ. Φαίδων Κ. Μπουμπουλίδης, «'Ανέκδοτοι έπιστολαί...», δ.π., 90. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Στο Παράρτημα δημοσιεύονται Ολα τα αποσπάσματα των επιστολών τοϋ 'Αλέξανδρου Πα
τρινού προς τον Δημήτριο Ποστολάκα, τα όποια αναφέρονται στον Παναγιώτη Κοδρικα 
και στα ε"ργα του, καθώς και οι δύο πρώτες επιστολές τοϋ Κοδρικα προς τον Ποστολάκα. 
"Ολες οι επιστολές βρίσκονται στο τμήμα τοϋ αρχείου Ποστολάκα πού φυλάσσεται στα 
Γενικά 'Αρχεία τοϋ Κράτους, Συλλογή Βλαχογιάννη, φ. 275 Α'. Οι επιστολές τοϋ Πατρι-
νοΰ βρίσκονται στον ύποφάκελο 41γ και τοϋ Κοδρικα στον 41δ. Τα κείμενα δημοσιεύονται 
μέ τήν ορθογραφία τών πρωτοτύπων και χρησιμοποιοΰνται τα έξης εκδοτικά σημεία: 

( ) συμπλήρωση χάσματος πού προήλθε άπο φθορά τοϋ χαρτιοΰ 

[ ] χάσμα άπο φθορά τοϋ χαρτιοΰ 

+ ··· + δυσανάγνωστο κείμενο 

1 

'Αλέξανδρος Πατρινός, Λιβόρνο 10.1.1817 

προς Δημήτριο Ποστολάκα, Βιέννη 

Ό φίλος μου κύριος Κοδρικας ευρίσκεται, έδώ, διατρίβει εις Φιορέντζα δι' έπι-

στημονικάς και φιλολογικας έρευνας στέκει έδώ εως το Πάσχα έμαθε άπο τον 

Στέριον δτι οι αύτου αντίπαλοι να εξέδωσαν εν μέγα βιβλίον γεμάτον χοντρών 

ύβρήσεων κατά της επιστολής του προς τους έκδότας του Λογίου Έρμου επι

θυμεί να το είδη καθώς και έγώ, στείλε μου το μέ κανέναν άμαξαν ή μέ τον 

Μπολτζάνη αν άλλος πρότερον δεν τύχη. 

2 

'Αλέξανδρος Πατρινός, Λιβόρνο 7.2.1817 

προς Δημήτριο Ποστολάκα, Βιέννΐ] 

Ό Στέριος μου είχε στείλη προ δέκα ημερών το βιβλιάριον κατά του Κοδρικα, 

όπου ό 'ίδιος το είχε ζητήση και το έ'στειλα είς Φιορέντζα τώ Κοδρικα, όστις 

έν φ μέ γράφει δι' άλλας του υποθέσεις μέ γράφει καί περί αύτοΰ και ίδού το 

άντίγραφον τών περιόδων της γραφής του, είς τήν οποίαν σε αναφέρει, καί τον 

γράφω καί έγώ σήμερον το ει τι μου γράφεις, αληθινά τζαμπουνοΰν αυτοί οι 

ξυλόσοφοι εναντίον ενός σοφοΰ ανδρός όστις μέ τόσην σεμνοπρέπειαν έγραψε 

μίαν έπιστολήν, άλλ' είναι καταφρονίσεως άξιοι. 
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2α (Συνημμένο) 

Παναγιώτης Κοδρικας, Φλωρεντία 1.2.1817 

προς Αλέξανδρο Πατρινό, Λιβόρνο 

'Αντίγραφο που διαβιβάσθηκε στον Δημήτριο Ποστολάκα 

Φίλε μοι ακριβέστατε 

Με μεγάλην μου χαράν και εύχαρίστησιν αποκρίνομαι εις την από χθες ση-

μειουμένην τιμίαν σας ή δποία σήμερον μοί ένεχειρίσθη συντροφευμένη με το 

άξιολογώτατον σύγγραμμα των έκδοτων του Άλογου Έρμου, και τη άληθεία 

σας λέγω δτι ξεχνώντας δλο[ ] δτι περί έμοΰ και κατ' έμοΰ ό λόγος προσω

πικώς, έξεκαρδίσθηκα άπο τα γέλια αναγιγνώσκοντας το. Τη άληθεία ό πλέον 

θανάσιμος των εχθρός αν επίτηδες ήθελε σύνθεση ενα έπίπλαστον πόνημα δια 

να στηλίτευση την κακοήθειαν, τήν παραζάλην, και την άμάθειαν αυτών τών 

μαινόμενων, αδύνατον βέβαια ήθελεν ήσθαι να ήμπορέση να τήν παραστήση 

με πλέον πραγματικάς αποδείξεις. 'Αλλ' έχω απ' αυτό το άγαπητόν μου γράμ

μα σας άλλας ενδείξεις φιλίας, εις τας οποίας είμαι αίσθητικώτερος, και άφί-

νω κατά μέρος τάς τών μαινόμενων φλυαρίας, δια να ανταποκριθώ εις τάς τών 

ήγαπημένων φιλίας. 

'Αλλ' έπανέλθωμεν ήδη εις το τεράστιον σύγγραμμα τών μαινόμενων Κο-

ραϊστών, δια του οποίου τήν προμήθειαν και άποστολήν τω οντι σας ευχαρι

στώ. Οί άνθρωποι τω οντι άναισχυντούντες αποδίδουν εις το άντικείμενον της 

λατρείας των όσα εγώ δια κοσμιότητα μέ συστολήν άπεσιώπησα εις τήν έπι-

στολήν μου. "Ωστε, φίλε, δεν χρειάζεται μήτε πολλή σπουδή, μήτε μεγάλη προ

κοπή δια να κρίνη τινάς τα με άχρειεστάτην φράσιν άχρειέστατα αυτών πα

ραλογή ματα. 

'Αρκεί να έπιμείνη εις τους δρους του ανθρωπίνου τρόπου, δια να κρίνη 

αυτά τα εις τήν α'ίσθησιν ύποπίπτοντα. Εκείνο όπου έσύμφερε εις τον σκοπόν 

μου να γνωρίσω ήτον να ιδώ αν οί άνθρωποι, έντρεπόμενοι καν εκείνους όπου 

ήθελαν λάβη τον κόπον να αναγνώσουν το σύγγραμμα των, έφθασαν να επι

νοήσουν κάμμίαν μετά λόγου άντίρρησιν εις δσα έγώ μέ άκραν προσοχήν τοις 

παρέστησα. Τοΰτο λείπει έξ ολοκλήρου άπο το σύγγραμμα των. Άρα είναι 

άξιοι λύπης οί τρισάθλιοι, και ουδέ λόγου χρήζει το πράγμα. Τι να είπή τινάς 

εις ανθρώπους, οί όποιοι ούδ' αυτούς τους δρους της διαλεκτικής δεν εμαθον ! 

Ρ.Ι. Ά ν το κακόμοιρον έκεϊνο σύγγραμμ.α το έπρομηθεύσατε δια μέσου του 

φίλου κυρίου Ποστολάκα, σας παρακαλώ να τω προσφέρετε τάς άδελφικάς μου 

προσφωνήσεις στέλλοντας τω ένταυτώ καί τήν περί αύτοΰ ανωτέρω περικο-

πήν, τήν οποίαν ίσως θέλει τήν νοστιμευθή καθ' δτι τον γνωρίζω φύσει κα

λό ρ ρ έκτον. 
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;: 

Παναγιώτης Κοδρικάς, Φλωρεντία 15.2.1817 

προς 'Αλέξανδρο Πατρινό, Λιβόρνο 

"Αντίγραφο που διαβιβάστηκε στον Δημήτριο Ποστολάκα 

"Ισον της περιόδου γραφής κυρίου Κοδρικα άπό Φλωρεντία των 15 Φευρ. 1817 

'Ιδού ένας υπερμεγέθης πλοϊκός των δσων δια το τέλος του Καρναβαλιού υπο

σχέθηκα, τα όποια με το να έχουν να σας δωθοΰν την Κυριακήν της Τυρινής 

] να χρησιμεύσουν ώς άπόδειπνον της καθαράς δευτέρας, καί εις αυτόν τον 

κανόνα υποβάλλεται καί ό φίλος κύρ Δημήτριος Λαγός, ό όποιος δι' άφεσιν 

αμαρτιών θέλει φέρη τό βάρος της αντιγραφής. Εις αυτά λοιπόν τα έγγραφα 

συμπεριέχεται [ ] εν Βιέννη τής Αυστρίας Κύριον Άθανάσιον Σταγειρίτην άπό-

κρησίς μου περικλειομένη εις γράμμα προς τον φίλον κύριον Στέριον Τραντα-

φίλου, το όποιον άφοΰ λάβετε τον κόπον καί το αναγνώσετε, βουλώνοντας το 

θέλετε το εγχείριση, ύποθέτωντας δε δτι αί λογοτριβαί ημπορούν να σας προ

ξενήσουν όπωσοΰν χαριεντισμόν, σας στέλλω ένταυτω άντίγραφον τής προς έμέ 

επιστολής του 'Αθανασίου Σταγειρίτου, καί 'ίσον τής προς αυτόν άποκρήσεώς 

μου, τό μεν δια περιέργειαν, τό δε άλλο ώς ελπίζω δι' εύχαρίστησιν. Αύτοΰ τό 

ϊσον άντίγραφον επιθυμώ, αν δεν είναι ένόχλησίς σας να σταλθή προς τον φί

λον κύριον Ποστολάκα δι' εύχαρίστησιν του. Ή προς έμέ διάθεσις αύτοΰ του 

ευγενικού καί φρονίμου φίλου, καθώς είδα άπό την περικοπήν τοΰ γράμματος 

του, την οποίαν με τον προλαβόντα μοί έστείλατε, έδιπλασίασε την εξ αρχής 

προς τό ύποκείμενόν του καλήν μου ύπόληψιν, καί ή εφεσις όπου είχα εις τό 

να λάβω άφορμήν να συνδέσω μετ' αύτοΰ άμεσον κοινωνίαν, κατήντησεν ήδη 

καί χρέος ευγνωμοσύνης δια την ενδειξιν τής προς έμέ πολυτίμου φιλίας του. 

Εις αυτήν προσμένω ολην μου την σύστασιν άπό τα τρυφερά τής αισθητικής 

σας καρδίας αισθήματα, καί περικαλώντας να τω προσφέρετε τάς φιλικάς μου 

προσκυνήσεις, καί ευχαριστίας δέν αμφιβάλλω τελείως εις τα λοιπά γνωρίσμα

τα τής φιλίας σας. 'Από την άναίδειαν τών Κοραϊστών βλέπεις φίλε πόσον είναι 

αναγκαία ή μάστιξ τής αληθείας" αυτή ή περίστασις με κάμνει άνυπομόνητον 

εις τό να επιστρέψω εις Παρήσι, δια να αρχίσω, θεοΰ συναιρουμένου, τήν εκ-

δοσιν τοΰ πονήματος. Ά ς είδοποιηθή περί τούτου ό κύριος Ποστολάκας αν τό 

κρίνετε εύλογον. 

4 

'Αλέξανδρος Πατρινός, Λιβόρνο 3.3.1817 

προς Δημήτριο Ποστολάκα, Βιέννη 

"Ιδες άπό τα μετά ταΰτα τί ό σοφός Κοδρικας έγραψε τοΰ Σταγειρίτη άπ' εκεί

νο αν θέλετε ας τυπωθή όλον ή μέρος ή άς βαλθή εις τήν γαζέτα (μετά τήν 
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έπι)στροφήν του εις Παρίσι θέλει εκδώσει ενα του άξιόλογον πόνημα' συνέλεξε 

δι' αυτό πολλά [ ] της Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης εις Φιορέντζα, συντρέχω και 

εγώ εις αυτό δια άρκ[ ] αυτοί οι αύτοΰ ανόητοι έστοχάσθησαν με το άναίσχυν-

τον καί άχρεϊον σύγγραμμα των να (μουτζου)ρόσουν την ύπόληψίν του και σο-

φ'ιαν του, άλλ' έμουτζουρώθηκαν οι 'ίδιοι. 

5 

'Αλέξανδρος Πατρινός, Λιβόρνο 10.3.1817 

προς Δημήτριο Ποστολάκα, Βιέννη 

Ό Κύριος Κοδρικάς προς άπόκρισιν του ει τι εκ μέρους σου τον είχες γράψει 

ιδού το τί μου αποκρίνεται προς περιέργειάν σου. 

5α (Συνημμένο) 

Παναγιωτάκης Κοδρικας, Φλωρεντία 

προς 'Αλέξανδρο Πατρινό, Αιβόρνο 

'Αντίγραφο πού στάλθηκε στον Δημήτριο Ποστολάκα 

Το άγαπητόν σας γράμμα περιεΐχεν ένταυτω και την περικοπήν γράμματος του 

φίλου κυρίου Ποστολάκα περιεκτικήν των δσα άποκρινόμενος με φιλικήν διά-

θεσιν σας γράφει περί έμου* τη άληθεία, φίλε μου εύεργετικώτατε, προς ταΐς 

άλλαις χάραις όπου σας χρεωστώ είναι μία των πρωτίστων καί ή δια μέσου 

σας γνωριμία καί φιλία του αξιέπαινου τωόντι εκείνου υποκειμένου, του οποίου 

ή βαθεΐα φρόνησις καί ευγενική διάθεσις γνωρίζεται προφανέστατα άπ' δσα εως 

τώρα εκ μέρους του μοί έκοινολογήσατε" άμποτε να φανώ, ώς επιθυμώ, κατά 

πάντα άξιος της φιλίας του. Ή ιδέα του να βαλθή εις τήν Έλληνικήν (οχι 

Γραικικήν) Γαζέταν ενα τί προς α'ίσθησιν, καί οχι άπόκρισιν τών κοκκινάκι-

δων, με αρέσει, καθ' δτι ενδέχεται αυτά τα αναιδή ανθρωπάρια να εκλάβουν 

τήν τελείαν σιωπήν ώς μίαν άπο φόβον συστολήν, κατά τήν συνήθειαν τών άν-

δραπόδων, τά όποια νομίζουν δτι θριαμβεύουν οσάκις δεν τους κτυπήση τινάς 

στο κεφάλι. ,νΑν λοιπόν ό φίλος κρίνη εΰλογον καί προσήκον, ας έκδώση τήν 

προς τον Άθανάσιον Σταγειρίτην έπιστολήν μου, τήν οποίαν δεν ίξεύρω αν τέ

λος πάντων έπέστειλεν ό φίλος κύριος Στέριος, επειδή εγώ εισέτι δεν έλαβα 

άπόκρισιν του. Αυτή δε ή ιδέα του φίλου κυρίου Δημητρίου Ποστολάκα ύπε-

κέντρωσεν ολίγον τήν φιλαυτίαν μου, καί 'ίσως ίσως προς χαριεντισμόν, άφ' οδ 

τελειώσω τας άντιγραφάς τών χειρογράφων της Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης ό

που εχω ήδη άνα χείρας, ευρίσκοντας μικρήν εύκαιρίαν, θέλω συγγράψει ενα 

τι παίγνιον μόνον καί μόνον προς άστεϊσμόν, καί ένταυτω προσεκτικήν μελέ-

την τών φίλων μου, ώστε αν δεν σωφρονισθούν οι κοκκινόχροοι γραμματέμπο-

ροι του [ ] καί να παραζαλισθουν. 
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6 

'Αλέξανδρος Πατρινός, Φλωρεντία 22.3.1817 

προς Δημήτριο Ποστολάκα, Βιέννη 

Ό Κύριος και σοφός Κοδρικάς κατασπάζεταί σε φιλικώς. Το ποίημα του θέλει 

είναι άξιόλογον και σοφόν δι' άλλης μου σε λέγω περί τίνος ομιλεί και πόσον 

είναι ώφέλιμον εις το γένος δια το όποιον αυτός είναι ενθουσιασμένος' έκαμε 

και εΰγαλε πολλά άξιολογώτατα υπομνήματα άπό τήν εδώ βιβλιοθήκην δπου 

τα παλαιά πρωτότυπα ευρίσκονται. 

7 

'Αλέξανδρος Πατρινός, Λιβόρνο 24.3.1817 

προς Δημήτριο Ποστολάκα, Βιέννη 

*0 Κύριος Κοδρικάς πολλά με έπαράγγειλε να σε γράψω τους χαιρετισμούς του 

φιλικούς. Αυτός με είπεν ότι έχει μίαν τόσην εύνοϊκήν πρόληψιν και ύπόληψιν 

εις τό ύποκείμενόν σου Οχι διατί ϊσως εις τί τόν επαίνεσες άλλα δια μίαν έμ-

φυτον αϊσθησιν ότι άξήζεις τήν άγάπην και σέβας πολλών ώς τήν έδικήν του, 

με είπεν ότι πριν κινήση άπό τήν Ίταλίαν θέλει σε γράψει καί να σε στείλη 

και εν μικρόν τι παιγνιδιού πόνημα δια περιδιάβασιν καί έγλεντζέν ό Στέριος 

λέγει Οτι τήν προς τόν Σταγειρίτην έπιστολήν του ήτον να τήν τυπόσου, αλη

θεύει άρα ή Οχι. Να σε ειπώ καί ένα νόστιμον, Οντας εις Φλωρεντίαν έλαβεν 

άπό τήν Φράντζα ένα πλίκον με έξοδα της πόστας βαριά, αυτό περιείχε δύ-

στιχον γραφήν παρά του Θεοκλήτου μικρόπαπα καί του Κοκκινάκη οίτινες του 

λέγουν Οτι έβαλαν εις τόν Λόγιον Έρμήν τήν έπιστολήν του καί του τα στέλ

νουν ή δάτα της γραφής των είναι ά + . . . + στίσια έστάλθη εις Παρίσι καί άπ' 

εκεί εδώ καί εις Φιορέντζα. Στοχάσου άναισχυντία καί κακία άπό αχρείους 

ανθρώπους να γράψουν εις άνθρωπον ώς τόν Κοδρικά" Ιδον εκείνο με το όποιον 

σε νβρίζωμεν καί ξόδευσε να το λάβης, αυτή είναι συμβουλή του Άλ. Βασι

λείου στοχάζεται ό Κοδρικάς τόν όποιον λέγει ότι έβοήθησεν έπεριποιήθη καί 

ώφέλησεν Οταν ήτον εις τήν Φράντζα καί παρ' αύτοΰ έζημιόθη δι' άντάμοιψιν 

ώς τόσον τό πόνημα του τό όποιον μελετά να έκδοση θέλει είναι καί άξιόλογον 

καί προς τό γένος ώφέλιμον συνίσταται εις τούτο 

αον ,νΑν υπάρχει γλώσσα κοινή ελληνική 

βον Ποία είναι αυτή ή κοινή γλώσσα 

γο ν 'Οποία είναι, δηλαδή ποιος είναι ό φυσικός της τύπος, καί χαρακτήρ 

Ιστορική καί φιλολογική άνάλυσις τών τριών ανωτέρω όρων προς άπόδειξιν 

του πώς, καί διατί είναι παρ' ήμιν ή ελληνική γλώσσα τοιαύτη οία ομιλείται 

καί γράφεται γνησίως. 
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Άνέγνωσα το προοίμιον και είναι vero capo d'opera κατά την αδύνατον γνω-

ρημίαν μου εις εΰληπτον μεν σοφον δε ήφος' δέν έκδίδη προσκάλεσαν συνδρο

μητών διό και επιθυμεί να βασταχθή μυστικώτατος ό σκοπός του και ή του 

βιβλίου εκδοσις, διό και μην άναφέρης τινός τίποτες περί τούτου Οτι οι εχθροί 

του ημπορούν να λάβουν πρόληψιν και ιδέας εναντίον του. 

8 

'Αλέξανδρος Πατρινός. Λιβόρνο 12.4.1817 

προς Δημήτριο Ποστολάκα, Βιέννη 

'Αγνοώ διατί δέν μέ άπεκρίθης τι δια το άντίγραφον γραφής Κοδρικά προς 

Σταγειρίτην, ούτε τι πλέον περί αύτοΰ μου ανέφερες, αυτός ό σοφός άνδρας 

αφ' ού έκαμε συλλογήν την πλέον μεγάλην φιλολογίας εις τας βιβλιοθήκας Φλω

ρεντίας, έκατέβη έδώ το Πάσχα, και ων καθημερινώς σχεδόν εις το σπήτι μου 

καί συνοδίαν μου μέ ερώτησε πολλάκις, τι ο κυρ Ποστολάκας σε έγραψε, του 

άπεκρίθην, ουδέν, καί τον είδα καί έδυσαρεστίθη, καν την κριτικά της επιστο

λής μου δεν έκαμε] Τον είπον Οτι βεβαρυμένος ε'ίσουν καί ενασχολούμενος εις 

τα του όσπητίου σου μετοικίας καί δέν μέ έγραψες οΰτε δι' άλλας μου χωρι-

στάς υποθέσεις* δεν βλάπτει μέ είπεν, εγώ μ' δλον τοϋτο πριν μισεύσω δια την 

Φράντζα θέλει τον στείλω ενα μικρόν τι συγγραμματάκι παιγνηδιάρικον, και 

αν δεν το νοστιμευθή ας το κόψη δτι έλαβα ύπόληψιν εις αυτόν χωρίς να τον 

γνωρίζω προσωπικώς άλλα δια φήμης' (έπή)γεν εις Πίζαν δια να σταθή 8 ή 

10 ημέρας καί πάλιν επιστρέφει, καί προς τα τέλη του 'Απριλίου μισεύει πά

λιν δια το Παρίσι μέσον Γένοβας επιστρέφων εις το ίμπιέγον του" είναι τω 

οντι πολυμαθής, καί φιλόλογος άριστος, καί χωρίς να είναι άντικοραϊστής είναι 

μόνον ενάντιος της αίρέσεως τών οπαδών του εξεύρειν εμπορεϊν εντάμα ελαιο-

ξυδο-αλατοκαρυκεύματος &&& φιλογενής πολλά δμως. 

9 

Αλέξανδρος Πατρινός, Λιβόρνο 23.4.1817 

προς Δημήτριο Ποστολάκα, Βιέννη 

Ό Mons. Κοδρικας έχει έτοιμον το παιγνήδιον (το όποιον είναι άπόκρισις τών 

Ελλήνων προς τας ύβρεις τών Θεοκλητοκοκινάκυδων κατά του Κοδρικά) εις 

άπλήν φράσιν μέν δμως νοστιμώτατον καί σοφόν. Ένταυτώ, καί ΐσως εν ω 

εϊναι έδώ το τύπωση, καί μέ δώση μερικά να σας στείλω, άλέως σας το στέλ

νει αύτου δπου εύκολώτατα τυπόνεται. Το δέ άλλο πόνημα του είναι φιλοσο-

φικον καί άξιόλογον αυτός είναι τώρα έδώ καί μετά 10 ή 15 ημέρας μελετά 

να μισεύση δια Μαρσιλίας είς Παρίσι, μέ είπε να σας προσφέρω ακριβούς ασπα

σμούς καί πολλά άλλα καλά. 
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10 

'Αλέξανδρος Πατρινός, Λιβόρνο 9.5.1817 

προς Δημήτριο Ποστολάκα, Βιέννη 

Ό κύριος Παναγιωτάκης Κοδρικάς, όστις προχθές έμίσευσε δια να έπιστρέψη 

δια Γένοβας καί Μαρσίλιας εις Παρίσι, είναι 'Αθηναίος, αυτός έχρημάτισε 

γραμματικός εις τάς αύθεντείας καί εις τον στόλον κατ' αρχάς, ευρέθη πάντοτε 

εις ύπουργήματα μεγάλων, εις δε τους 1796 έστάλθη δια πρώτος δραγομάνος 

εις την πρώτην τούρκικην άμπασιάτα σταλθεΐσαν εις Παρίσι, κατεβάλθη δμως 

μετά παρέλευσιν καιρού δτι να ήτον τάχα γνωστόν εις αυτόν ή έκσπεδιτζιον 

των Φραντζέζων δια την Αίγυπτον καί να μην την έφανέρωσεν εις τον άμπα-

σιατόρον καί αυτός εις την Πόρταν καί έκράχθη να έπιστρέψη με τον έλτζήν 

εις Κωνσταντινούπολη· φοβηθείς δμως τάς τούρκικας αδικίας εμεινεν εις Πα

ρίσι, καί έκεΐ έπήρεν ίμπιέγο εις το Μινιστέρο των εξωτερικών υποθέσεων της 

Φράντζας ως secreteure interprete* έφέρθη πολλά τίμια καί φρόνιμα εις την 

άπερασμένην δυναστείαν καί εις την τωρεσινήν έπικυρώθη εις το ίμπιέγο με 

χρονικά φράνκα 7200 καί τοΰ έδώθη καί ή δεκορατζιόν τζιβίλε di Giglio με 

την άσπρην κορδέλαν έλαβε την άδειαν να ελθη εις Φλωρεντίαν δια σπουδαϊ-

κάς καί φιλολογικάς ενασχολήσεις του δπου καί έστάθη συλλέγων εις τάς έκεΐ 

βιβλιοθήκας δσα ηύρε προς πλουτισμον φιλολογίας καί τοΰ πονήματος του το 

όποιον μελετά να έκδώση χωρίς να ύποπέση εις συνδρομήν, στοχάζομαι να εχη 

καί ί'διά του εις σίγουρον διάφορον /50/χ. καί με αυτά εις την πάγαν του ζή 

τιμίως εις Παρίσι, δια νά έκδώση δε το πόνημα του [ ] καί νά μην ύστερηθή 

το ίντερέσον φρ. 3000 όπου χρειάζονται δια τον τύπον χιλίων σωμάτων καί 

έπέκεινα με έκαταπαρακάλεσε νά τα καταβάλω έγώ νά στείλη τα βιβλία εις 

την έξουσίαν μου νά πουληθοΰσι καί νά λάβω τα σολδία μου καί το ίντερέσον 

τους καί δ τι μείνη κέρδος νά το μοιράσωμεν, τον είπον δτι βάζω τα μισά με 

εϊπεν νά σε γράψω παρακινώντας σε νά βάλης τα άλλα μισά, είπε μοι λοιπόν 

θέλεις νά κάμωμεν αύτο το καλόν νά έκδωθή αυτό το πόνημα, στοχάζομαι εις 

δύο σώματα; αυτός στοχάζεται εις Παρίσι φθάνωντας νά το τελείωση καί νά 

το δώση εις τύπον προς τον Νοέμβριον ή Δεκέμβριον. 

Ή προς Σταγειρίτην γραφή αν δεν έτυπώθη ας λείψη, σε στέλνω το άλλο 

νοστιμώτατον καί ένταυτώ σοφον παιγνήδιον καί τυπώνης εκείνο το όποιον με 

άφησε νά σε το στείλω- αύτο είναι μία άπόκρισις τών Ελλήνων (προς τους 

οποίους οι Θεοκλητοκοκκινάκιδες έγραψαν κατ' αύτοΰ) προς τους οικείους, ή 

έξοδος αύτοΰ τοΰ τύπου της δεν ημπορεί να είναι ειμή μικρή ώντας ως εκείνο 

τών υβριζόντων του καί μικρώτερον. Αυτός φθάνωντας εις Παρίσι θέλει σέ 

γράψη ως με εϊπεν αμέσως, καί ταΰτα περί αύτοΰ. 

Ι 
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Μ 

'Αλέξανδρος Πατρινός, Λιβόρνο 19.5.1817 

προς Δημήτριο Ποστολάκα, Βιέννη 

Ό Κοδρικας σε ειπον δτι έμίσευσε* το παιγνήδιον ή μάλλον ειπείν μικρόν άλλα 

σοφον πόνημα αν δεν εύρω εύκαιρίαν θέλει σε το στείλω με την πόσταν σή

μερον οκτώ, αυτό άξήζει τον κόπον να τυπωθή. Ό δε Μινίστρος της τζενσού-

ρας αν ήτον δίκαιος έπρεπε να εμπόδιση τον τύπον του κατά του Κοδρικα έξυ-

βρίζοντα άναισχύντως έναν σοφον ξένον και εις δημόσιον ίμπιέγο μινιστέρου 

οντά και οχι να βαστά χατήρια* ό Κοδρικάς καμμίαν άπόκρισιν δεν ελαβεν άπο 

τον Σταγειρίτην και ίσως ό Στέριος την έβάσταξε ή του έστάλθη εις Νίσσαν 

ό αυτός Στέριος εις την γραφήν μου του έγραψα δεν μου άπεκρίθη καί ας κου-

ρέβεται. 

12 

'Αλέξανδρος Πατρινός, Λιβόρνο 30.5.1817 

προς Δημήτριο Ποστολάκα, Βιέννη 

'Αγαπώ να σε εχω σύντροφον εις την έξοδον εκδόσεως πονήματος Κοδρικα καί 

βέβαια δεν χάνωμεν τύποτες μάλιστα θέλει κερδίσωμεν δτι είναι άξιόλογον. 

13 

'Αλέξανδρος Πατρινός, Λιβόρνο 13.6.1817 

προς Δημήτριο Ποστολάκα, Βιέννη 

,ΧΑν την γραφήν Κοδρικα προς Σταγειρίτην εμπόδισαν να τυπωθή αύτοΰ ημπο

ρείς να στοχασθής πόσον θέλει είναι αδύνατον να επιτρέψουν τον τύπον του 

νόστιμου παιγνηδίου του που φέρνει ό Νικόλαος· λοιπόν βλέπω δτι ε'ις Παρίσι 

ίσως θελήση να το τύπωση. 

14 

'Αλέξανδρος Πατρινός, Λιβόρνο 18.7.1817 

προς Δημήτριο Ποστολάκα, Βιέννη 

Ό Mr. Κοδρικας είχε φθάσει εις Παρίσι έλαβα σήμερα γραφήν του μέ λέγει 

γράφωντάς σου να σου προσφέρω φιλικούς ασπασμούς έκ μέρους του, καί οτι 
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ήσυχάζωντας ολίγον θέλει σε γράψε»/ χαιρετά πολλά και τον Νικόλαόν μας. 

Πολλά έξοδα έ'καμεν δ ζάβαλης εις τοΰτο το ταξήδι δια μόνον και μόνον ζή-

λον του γένους μας λέγει δια την εντελή έκτέλεσιν του φιλολογικού συγγράμ

ματος του* το παιγνήδιόν του δμως, άφ' ου τον έγραψα δτι έμποδίσθη ό τύπος 

της επιστολής του προς Σταγειρίτην, στοχάζεται δτι δεν θέλει τυπωθή αύτοΰ 

και αμαρτία λέγει είναι να μείνει εις το σκότος άνέκδοτον, και φαίνεται δτι 

θέλει το τυπώση εκεί και να μου το στείλη καί σε στείλη· παράξενος δε τον 

φαίνεται ή επιρροή των Έρμήτων εις το να εμποδίσουν την τής επιστολής εκ-

δοσιν ήτις δεν αναφέρει ρητώς κανενός όνομα, αποδίδει δέ αυτήν τήν έπιρροήν 

εις τον γενναΐον άγωνιστήν Άλ. Βασιλείου καί οχι εις τα κνόδαλα Κοκκινοθε-

όκλητα. 

15 

'Αλέξανδρος Πατρινός, Λιβόρνο 1.9.1817 

προς Δημήτριο Ποστολάκα, Βιέννη 

Δεν με είπες πλέον τι περί του Παναγιωτάκη Κοδρικα, βέβαια δεν θέλει συγ-

χωρηθή ή τύπωσίς του αύτου καί ας τήν κάμη εις Παρίσι αν θέλη ως καί του 

το έγραψα. 

16 

'Αλέξανδρος Πατρινός, Λιβόρνο 29.9.1817 

προς Δημήτριο Ποστολάκα, Βιέννη 

Τοϋ Κοδρικα εϊχον γράψει δτι αύτοϋ δεν τυπόνεται ή άποκριτική προς τους 

τοϋ 'Αλόγου Έρμου καί φαίνεται οτι θέλει τήν τυπώση εις Παρίσι δπου θέλει 

τυπώση εντός ολίγου καί το πόνημα του, καί επειδή τον έγραψα να εύγάλη 

μερικά τα κατά τοϋ γέροντος Κρ... με άπεκρίθη δτι δέχεται ευμενώς τήν [ ] 

μου' με γράφει δέ άπο Παρίσι τελευταΐον δτι αί ενασχολήσεις του ε'ις τα τής 

κατοικίας νέας χαβάλια καί άλλα τινά δεινά δεν τον άφησαν εις εύκαιρίαν δια 

να γράψη κατ' ιδίαν κατά τον πόθον του, καί δτι γράφωντάς σου εγώ να τον 

άναθυμίσω εις τήν μνήμην σου καί να σε προσφέρω άδελφικάς προσκυνήσεις. 

17 

'Αλέξανδρος Πατρινός, Λιβόρνο 10.10.1817 

προς Δημήτριο Ποστολάκα, Βιέννη 

Τήν τυποθείσαν φυλάδα τυποθείσαν 14 'Ιουλίου αν τήν στείλης τοϋ Κοδρικα 

μεγάλην χάριν τον κάμνεις καί αν εΰρης στείλε μου καί έμενα μίαν, το δέ βι-
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βλιάριον la coalition a L a + . . . + e δεν το είδα άλλα γράφω του Κοδρικά να 

μου το στείλη. 

18 

'Αλέξανδρος Πατρινός, Λιβόρνο 24.10.1817 

προς Δημήτριο Ποστολάκα, Βιέννη 

Την φυλάδα Κοδρικά τυπώνει, και αυτός είς Παρίσι με κάποιαν τινά διόρθω-

σιν τον είχα γράψει εγώ και θέλει σε στείλη μέ λέγει μερικά και να σε γρά-

ψη, καταγίνεται εις το τύπωμα του τεχνολογικού του συγγράμματος του οποίου 

ή έ'ξοδος τύπου δια χίλια σώματα θέλει υπερέβη τα φρ. 3000, πληρωταϊα είς 

τρεις ράταις και μέ ζητεί αυτήν τήν συνδρομήν την οποίαν του είχα τάξη Οτι 

την κάμνωμεν μαζύ σου και δεν θέλει ύποφέρωμεν ειμή το δισμπόρσο καί ή 

πούλησις των 1000 ή 1200 σωμάτων ίσως μας πλήρωση καί αυτό. 

19 

'Αλέξανδρος Πατρινός, Λιβόρνο 21.11.1817 

προς Δημήτριο Ποστολάκα, Βιέννη 

Έ τυποθείσα φυλάδα έστάλθη έμαθα εις Πίζαν παρά του Θεοκλήτου καί ως 

σύνθεσις των Ελλήνων σπουδαζόντων [ ] έρωτήθησαν δλοι οι εκεί παρά του 

πανιερωτάτου άλλ' ήτον περιττον δτι το ήφος καί ευφράδεια καί γλαφυρότης 

του Κοδρικά φαίνεται εις αυτό' ακριβά δμως έκόστισε ό τύπος* εις Παρίσι μέ 

100 φράνκα ή 120 έτυπώνετο στοχάζομαι, ό Κοδρικάς βέβαια δεν ήτον έννοη-

μένος μέ τους είς Πίζαν, καί το να έτυπώθη παρ' αύτοΰ είς Παρίσι καλόν εί

ναι μοί φαίνεται. Έδώ ό μονός Δημήτριος Μαυρογορδάτος το είδε το άνέγνω-

σε, καί ό ανεψιός του το αντίγραψε καί εστειλεν είς Σμύρνην δπου ως με ειπεν 

έχει πολλούς άντικοραϊστάς* αγαπούσα έκτος αύτοϋ να μου έστελνες καί τα 

άλλα τυποθέντα είς Λήψιαν ή καί άλλου. 

20 

'Αλέξανδρος Πατρινός, Λιβόρνο 5.12.1817 

προς Δημήτριο Ποστολάκα, Βιέννη 

"Ιδον δτι. έ'μβασες του Κοδρικά φράνκα 1500 δια τον τύπον του πονήματος του, 

δεν έχρειάζοντο τόσα μίαν φοράν άλλ' έγινε πλέον καί δεν βλάπτει φροντίζω 

καί έγώ να του εμβάσω αρμοδίως άπο άλλα τόσα. 
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21 

Παναγιωτάκης Κοδρικάς, Παρίσι 3.11.1817 

προς Δημήτριο Ποστολάκα, Βιέννη 

Βιέννη προς τον κύριον Δημήτριον Ποστολάκα 
Παρίσι 3. Νοεμβρίου Ν. 1817 

Φίλε έπέραστε ! 

μ' έπρόλαβες με την άπο 22 'Οκτωβρίου τιμίαν σας, ή οποία μοι έπροξένησε 

την πλέον αίσθητικήν ευχαρίστησαν. 

Μεταξύ εις τα διάφορα ηθικά ευτυχήματα όπου άπέλαυσα άπο το εις Λι-

βοΰρνο ταξίδι μου, ενα των κυριωτέρων, σας πληροφορώ με είλικρίνειαν, έστά-

θη το νά αξιωθώ δια μέσου του φιλοστοργωτάτου πενθεροΰ σας και ακριβέ

στατου μοι φίλου κυρίου Πατρινού νά συνδέσω μετά της τιμιότητός σας εμ

μέσως τον πλέον σφικτόν ηθικόν δεσμόν μιας ειλικρινούς καί αμοιβαίας φιλίας 

κατά τον άναντίρρητον μαθηματικών λόγον του οτι τα τω αύτω ταυτά καί άλ-

λήλοις είσί ταύτα. 

Εις τον αυτόν καιρόν ήξιώθην νά κάμω καί αυτοπροσώπως την γνωριμίαν 

του περιποθήτου αύταδέλφου της καί πολυπόθητου μοι φίλου κυρίου Νικολάου, 

ό όποιος δσον καί αν είναι γ κ λ ά β α, ούχ ήτον έχει χαριτωμένα θέλγητρα 

συναναστροφής, τά όποια συντροφευμένα με τα θέλγητρα της πλέον χαριτω

μένης φαμηλίας, μας συνέδεσαν με τόσους δεσμούς οίκειότητος, ώστε κατά φι-

λίαν θεωρώ τον έμαυτόν μου ως ενα οίκειότατον της αυτής φαμηλίας καί τούτο 

άρα συντελεί ως εν προσεχέστερον μέσον εις την προς την τιμιότητα σας εύ-

διάθετον κλίσιν μου. 

Έμελετοΰσα λοιπόν, καθώς καί είχα γράψη προς τον κοινόν φίλον κύριον 

Πατρινόν, νά μετατρέψω την δια τής τιμιότητός του εμμεσον κοινολογίαν εις 

άμεσον μεταξύ μας φιλικήν άνταπόκρισιν. Καί επειδή ό φίλος Πατρινός μοι 

είχε γράψη οτι ή εκδοσις του παιγνίου εκείνου όπου παρωδικώς είχα σύνθεση 

προς στηλίτευσιν τής κακοηθείας τών χυδαιολόγων Κοραϊστών, απήντησε δυ

σκολίας δια λεπτολογίας σχολαστικάς, απεφάσισα νά επιδιορθώσω το αυτό παί-

γνιον καί νά το εκδώσω εδώ, όπου ό τύπος τών φιλολογικών συγγραμμάτων 

είναι πάντη ελεύθερος. "Οθεν καί έπρόσμενα τήν εκδοσιν αυτού, εις τήν οποίαν 

καταγίνομαι πρό ενός ήδη μηνός, δια νά παρασταθώ αμέσως με γράμμα μου 

προς τήν τιμιότητα σας συντροφευμένον με εν άντίτυπον του παιγνίου προς 

χαριεντισμόν. 'Αλλ' επειδή ό τυπογράφος ευρέθη κατ' αύτάς τάς ημέρας επι

φορτισμένος άπό πολιτικά τής διοικήσεως έγγραφα ανέβαλα τήν εκδοσιν του 

συγγραμματίου εκείνου καί αυτό έστάθη τό αίτιον τής αναβολής του γράμμα

τος μου. 

Έ ν τω μεταξύ τούτο λαμβάνω τό μυριοπόθητόν μοι γράμμα σας, εν ώ 

περικλείετο καί εν άντίτυπον τοΰ αυτού παιγνίου, τό όποιον ή τιμιότης σας 
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άπο φιλικήν διάθεσιν έξεδώκατε εις τΰπον. "Ώ φίλε ! Πόσον αισθητική είναι ή 

καρδία μου εις αυτήν τήν νέαν ενδειξιν της προς έμέ ευνοϊκής σας διαθέσεως. 

Ένταυτώ δε περιείχετο καί εν ποιημάτιον δια στίχων αλλόκοτων, περί του ο

ποίου δεν εχω τι να ειπώ. Καλόν ήτον τα τοιαύτα να μήν έκδίδωνται, καθ' δτι 

χρησιμεύουν ως άρματα κατά των ιδίων συγγραφέων. Άλλ' οπωσδήποτε καί 

αν εχοι, ούχ ήττον είναι άπόδειξις δτι το Γένος δέν σύρεται τυφλά σκοτεινά 

εις τήν νέαν αίρεσιν. Το δε ήμέτερον παίγνιον, κατά τήν τυπογραφίαν είναι 

άριστον δεν (ίξεύ)ρω δμως ποιος έφαντάσθη να διόρθωση τήν εκφρασιν, καί 

ή διδασκαλικαΐς του διορθώσεις είναι τόσα ημιμάθειας σφάλματα εις τρόπον 

όπου εις πολλά μέλη το κείμενον καταντά πάντη άγνώριστον. Καθ' δτι τό, να 

λέγηται, αντί του, να λέγεται- τό, συνεθίζεται, αντί του συνηθίζεται- τό, τίνα 

σκοπόν, αντί του, τί σκοπόν, είναι κορακιστικαί διορθώσεις, αϊ όποΐαι αποδει

κνύουν τήν ήμιμάθειαν του διορθωτοΰ, καί τον φυσικον χαρακτήρα της κοινής 

διαλέκτου ανατρέπουν ουσιωδέστατα. Έδιώρθωσε προς τοις άλλοις ό διορθω

τής καί τήν περσικήν λέξιν άφερίν, καί τήν εκαμεν άφερούν εις τρόπον όπου 

ή λέξις δεν είναι πλέον μήτε περσική μήτε τούρκικη μήτε αραβική. "Ω. Πότε 

θ' άρχήσουν οι διορθωταί να μανθάνουν πρώτον τάς λέξεις όπου έπιχειρίζονται 

να διορθώνουν ! Ώ ς τόσον αν ό διορθωτής είναι φίλος, δέν θέλετε τον απόδει

ξη δυσαρέσκειαν δια να μήν τον πικράνετε. Μεταξύ μας δμως φίλε ας είναι 

γνωστόν, δτι αν εύδοκήση ό θεός καί παύση αυτή ή λύσσα της διορθώσεως τήν 

οποίαν ένέπνευσεν ό Κοραϊσμος εις τα μυαλιά των ημιμαθών διδασκάλων, με

γάλο καλόν έχει να προξενηθή εις τον καλλωπισμον της κοινής διαλέκτου καί 

εις τήν έπίδοσιν. Αύτο το καλόν ήθελα τολμήση να το ελπίσω αν το περί κοι

νής διαλέκτου σύγγραμμα μου ήθελεν έ'βγη εις φώς. Καί επειδή άπο φιλογενή 

καί φιλικήν προς έμέ διάθεσιν μοι γράφετε δτι επιθυμείτε τήν έ'κδοσίν του, 

λαμβάνω το θάρρος μέ δλην τήν είλικρίνειαν όπου μου εμπνέει ή φιλία νά σας 

ομιλήσω καθαρά περί τούτου. 

Το σύγγραμμα φίλε είναι τελειωμένον. Έ ξ ολόκληρους χρόνους καθημε

ρινώς έκοπίασα, καί εισέτι κοπιάζω δια να το φέρω δσον το δυνατόν εις ένδε-

χομένην έντέλειαν. Κανένα αύτοσχέδιον στοχασμον δέν εξέθεσα ώς νόμον. Καμ-

μίαν δόξαν της φαντασίας μου δέν εξέλαβα ώς κανόνα- εξέτασα, ερεύνησα, έμε-

λέτησα προσεκτικά το κάθε θεώρημα. Το έξηκρίβωσα τεχνολογικώς μέ μαρ

τυρίας παλαιών συγγραφέων καθ' δσον ημπόρεσα. Ή έξακρίβωσις πολλών ίδιω-

τισμών της γλώσσης μας ήτον το πρώτιστον αίτιον του εις Φλωρεντίαν τα

ξιδιού μου. Ηδρα καλή τύχη εις τά χειρόγραφα της Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης 

πράγματα δυσεύρετα, καί αγνώριστα εις το γένος μας. Τά έξοδα του ταξιδιού 

εκείνου τά έ'καμα έξ ιδίων μου, μόνον καί μόνον άπο ζήλον δια το γένος μας. 

Το σύγγραμμα λοιπόν είναι χάριτι θεία τελειωμένον. Δια νά έκδοθή δμως εις 

τΰπον έκτος τών εξόδων τής αντιγραφής χρειάζονται άφεύκτως τρεις χιλιάδες 

φράνκα, καί αυτήν τήν ποσότητα δέν εχω τον τρόπον νά τήν καταβάλλω έξ 
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ίδιων μου. "Οχι ότι δέν ελπίζω να πωληθή το βιβλίον, καί να έ'βγουν με κέρ

δος τα έξοδα, άλλα καθ' δτι τα προς ζωάρκειάν μου εκ περιστάσεων είναι, 

κατά το κοινώς λεγόμενον, κουκκιά μετρημένα, καΐ δέν ημπορώ να αφαιρέσω 

άπό τα προς το ζην αυτήν την ποσότητα, αποστρέφομαι δε ηθικώς και τάς 

προκηρύξεις, και διακηρύξεις δποΰ συνειθίζουν οι Κοραϊσταί δια την εκδοσιν 

και πώλησιν τών βιβλίων τους. Το έδικόν μου επιθυμώ να το ίδή ό κόσμος 

άφ' ού εβγη εις φώς, προτήτερα δμως δέν νοστιμεύομαι να φωνάζω χιώτικα 

«εχω κόρην για πανδρειά, κ'ίντα πράμα, κ'ίντα πράμα». 

Έπρόβαλα λοιπόν προς τον κοινον φίλον κύριον Πατρινόν να γίνη εϊτε εκ 

μέρους του, είτε έκ μέρους σας, ε'ίτε εκ συμφώνου αύτη ή προκαταβολή τών 

προς εκδοσιν εξόδων δια μέσου τών οποίων ημπορούν να εκδοθούν χίλια, ή χί

λια διακόσια σώματα. 'Εγώ κέρδος δέν θέλω. Θυσιάζω δλους τους κόπους και 

έξοδα δσα εξ ιδίων μου έ'καμα δια τήν ώφέλειαν του Γένους. Υπόσχομαι λοι

πόν ευθύς όπου έκδοθή το βιβλίον, το όποιον έπεται να γίνη εις δύω τόμους 

εις 8ο δια το εύμεταχείριστον, να στείλω δλα τα σώματα προς τους πληρωτάς 

τών εξόδων, τα όποια άφοϋ πωληθούν να βαστάξη ό έκδοτης τήν ποσότητα 

όπου δια τήν έ'κδοσιν κατέβαλε, καί αν μείνη κέρδος έπέκεινα τών εξόδων, τότε 

να γίνη ό μοιρασμός καθώς ήθελε κριθή εύλογον. 

Είχε τότε ύποσχεθή ό φίλος δτι δέχεται το πρόβλημα, καί δτι εν καιρφ 

θ' άποφασίση. Τω έγραψα λοιπόν καί εσχάτως να κάμη τήν περί τούτου άπό-

φασιν ειδοποιώντας καί τήν τιμιότητα της, καί να μοί δώση τελείαν πληροφο-

ρίαν, καθ' ην να λάβω τα μέτρα μου. "νΑν λοιπόν κρίνετε το πρόβλημα μου άξιον 

υποδοχής αποφασίσετε να κάμετε αυτήν τήν παραμικράν θυσίαν δια το Γένος, 

καί υποτιθεμένου τοϋ να γίνη ζημία, τό όποιον δέν τό ελπίζω, ή ζημία δέν 

αναλογεί με τήν ώφέλειαν όπου ενδέχεται να προξενηθή. Προσμένω λοιπόν άμε-

σον τήν περί τούτου άπόκρισίν σας προς τελείαν πληροφορίαν μου καί μένω 

με δλην τήν είλικρίνειαν δια [ ] 

φίλος καί δούλος 

Παν. Κοδρικας 

Καταδεχθήτε παρακαλώ να προσφέρετε προς τήν φιλτάτην σας κυρίαν Έλένκα 

τάς φιλικάς καί ειλικρινείς μου προσκυνήσεις πληροφοροΰντες τήν εύγένειάν 

της δτι αν δέν ευτύχησα αυτοπροσώπως να έχω τήν γνωρημίαν της, τα προ

τερήματα της δμως καί αϊ χάριτες όπου στολίζουν τό εύγενικόν της ύποκεί-

μενον μοι είναι γνωσταί, Οθεν καί επιθυμώ τήν εύνοιάν της καί προσμένω τάς 

προσταγάς της. 

Προς δε τον άκριβόν μου φίλον κύριον Νικόλαον μετά της φιλτάτης του κυ

ρίας Ούρσουλίνας έκ ψυχής καί καρδίας τάς φιλικάς καί άδελφικάς μου προσκυ

νήσεις, καί τάς έκ μέρους του [ ] ευχαριστίας δια τήν εύνοϊκήν των ένθύμησιν. 

Για να θυμηθοΰμεν δμως κομμάτι τα λιβουρνέζικα τον λέγω' μα δέν έντρέπε-
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σαι χαντακωμένο να μοΰ γράφης χωρίς να με χαροποίησης με την εϊδησιν πώς 

είναι κανένας μικρός Νικόλαος εις τον δρόμο, έ'τζι α ! φοβερό πράμα τη αλή

θεια' ορίστε, αύτη είναι ή πρώτη χαροποιά είδησις όπου προσμένω. Κατόπιν 

άπ' αύτο έ'χω να προσμείνω και πότε έχει να με άξιώση ό θεός να σας ξαναϊ-

δώ. Ένθυμεΐσθε δτι με ύπεσχέθητε, αν σε σφίξη, να κάμετε ένα μικρό ταξι

δάκι εως το Παρίσι. Τότ' αληθινά θα ξεχάσω κ' εγώ Ολα τα βάσανα της ξε-

νητειάς μου. Ό κυρ Δημητράκης μας έγινε 'Ρώσσος. Δεν έλαβα όμως άκόμι 

την ε'ίδησιν του κατευοδίου του και αύτο με πειράζει. Μα γράψε μου, τί απέ

γινε καί ό Κούσουλας, που έμελε ν' άφίση την Βιέννα και να πάγη στην Βε

νετία για να κάμη τα φιορίνια φλουριά Βενετικά, εννοείτε δια ποιον ερωτώ. 

Τον κορυφαΐον λέγω τών Κοραϊστών και πρωτοδιδάσκαλον. Μένω με ολην την 

ειλικρίνειαν άσπαζόμενός σας 
Φίλος καί δούλος σας Π. Κ. 

καί βον 

5 9μβρίου 

Φίλε μοι περιπόθητε! 

Ό αναθεματισμένος τυπογράφος δεν μοί εστειλεν εισέτι τα αντίτυπα της έδώ 

εκδόσεως του παιγνίου, εξ ών επιθυμούσα να Σας στείλω ενα δια της πόστας, 

μ5 δλον όπου ή πληρωμή της μετακομίσεως είναι υπερβολική. "Οθεν δια να μήν 

άργοπορήση ή αποστολή του γράμματος μου προκρίνω να σας το στείλω χωρίς 

άντίτυπον του παιγνίου, δια να μήν άργοπορήση εφεξής ή περί της εκδόσεως 

του συγγράμματος μου έλπιζομένη φιλική σας άπόκρισις, τήν οποίαν εκδοσιν 

τολμώ να σας ειπώ με καθαράν άλήθειαν, χωρίς παντελώς φιλαυτίαν δτι τήν 

θεωρώ έτι μάλλον άναγκαιοτάτην, δσον βλέπω τάς παραλόγους διδασκαλικάς 

διορθώσεις τών λογιωτάτων της Βιέννας σας. Περίεργον πράγμα είναι τη αλή

θεια, φίλε, δτι αυτοί οι σοφολογιώτατοι μήν ίξεύροντες τα δσα πρέπει να ίξεύ-

ρουν, υποθέτουν δτι άλλοι δεν ίξεύρουν τα δσα εκείνοι ίξεύρουν, καί εκ τού

του, χωρίς να διστάσουν, χαλνούν και φτιάνουν τήν κοινήν φράσιν κατά τήν 

φαντασίαν των. 

Μεταξύ εις τάς παραλόγους διορθώσεις όπου έκαμεν ό εκδότης [ ] δι' ών 

μετέβαλεν εν μέρει το ύφος της φράσεως καθώς εν [ ] σημειώ, το κυριώτερον 

σφάλμα είναι ή παράλογος [ ] επιγραφή όπου έφαντάσθη να πρόσθεση εις αύτο 

το [ ] γράψη Άπολογίαν, μίαν περιπαικτικήν άνάλυσιν του [ ] λόγου, είναι 

σφάλμα καί εναντίον δλων τών κανόνων τ[ ] δικανικής τέχνης, καί εναντίον 

αύτοΰ του ορθού λόγου. [ ] παίζων, καί άστεϊζόμενος απολογείται; Ή επιγρα

φή άρα είναι [ ] του χαρακτήρος του συγγράμματος, δπερ άτοπον. Είναι εναν

τία [ ] τών καθηκόντων. αον καθ' οτι ή απολογία είναι εκ μέρους τών [ ] τους 

οποίους οί εγκαλούντες άπεκατέστησαν κριτάς. Οι κριταί άρα απολογούνται, 

καί προς ποίους ; προς τους έγκαλοΰντας ! οί εγκαλούντες άρα αποκαθίστανται 

κατ' αυτόν τον λόγον υπέρτεροι τών άπολογουμένων καί τούτο άτοπον, καί 
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βον αορίστως εκ μέρους τών Ελλήνων προς τους όποιους οι λογοποιοί απο

τείνουν τον λόγον τους, κάθε Έλλην ημπορεί να κάμη την άνάλυσιν, και έπί-

κρισιν τοϋ λόγου, χωρίς να είναι, υπεύθυνος εις έγκλημα ψευδεπίγραφης, προσ-

διορίζωντας δμως την με άστειότητα άνάλυσιν ως άπολογίαν ώρισμένως τών 

εις Πίζαν Ελλήνων, υποπίπτει, εις έγκλημα νομικόν, καθ' δτι ενδέχεται ένας 

τών έκεΐ Ελλήνων, τών οποίων οι περισσότεροι είναι Κοραϊσταί έχοντες μά

λιστα και άρχηγον τον ύπέρμαχον του Κοραϊσμοΰ μητροπολίτην Ίγνάτιον να 

γράψη και να διακήρυξη δτι ψευδώς ή απολογία αύτη επιγράφεται εκ μέρους 

τών εις Πίζαν Ελλήνων, και τότε τί έχει ν' άποκριθή ό εκδότης εις αύτο το 

έγκλημα της ψευδεπίγραφης; Ό λογιώτατος έπρεπε να στοχασθή αον δτι τα 

τοιαύτα πολεμικά παίγνια δεν επιδέχονται καμμίαν όριστικήν έπιγραφήν, καθ' 

δτι ό χαρακτήρ τών τοιούτων είναι απροσδιόριστος· και βον δτι αν τέλος πάντων 

ήτον έπάναγκες να πρόσθεση μίαν έπιγραφήν, έπρεπε τουλάχιστον να την σύν

θεση όπωσοΰν άνάλογον με τον χαρακτήρα του συγγράμματος. [ ] άρα και προ-

σφυέστερον ήτον να το έπιγράψη «Έπίκρισις άναλυ(τική Γοΰ πρ)ος τους "Ελ

ληνας λόγου τών έκδοτων του Λογίου Έρμου», χωρίς να προσδιορίση (τίνος) 

και υπέρ τίνος. Και τότε κανένας δέν ημπορούσε να τον μεμφθή. (Τοια)ΰται 

άπροσεξίαι, φίλε, έδωκαν έως τώρα άρματα ισχυρά εις τήν φατρίαν (τών Κο)-

ραϊστών, της οποίας τήν ύπεροψίαν τήν αΰξησεν ή όλιγομάθεια τών άντι[ ]. 

(Έν τοσ)ούτω, αν ή τιμιότης σας κρίνετε εΰλογον, καλόν είναι να αφαιρέσετε 

άπο ολα τα (άντίγρα)φα τήν παράλογον έκείνην ψευδεπιγραφήν εως ου να λά

βετε τα αντίτυπα (της έντ)εΰθεν εκδόσεως, ή οποία ελπίζω δτι θέλει σας άρέ-

ση ως έντελεστέρα. Και αυτή (ή π)ερίστασις με κάμνει να θεωρώ τα διπλά 

έξοδα της διπλής εκδόσεως ως αναγκαία, και οχι περιττά. 

Με δλην τήν καθαράν ύπόληψιν, και οικειότητα 

φίλος και δούλος σας 

Παν. Κοδρικάς 

Ή επιγραφή μου είναι 

à M. de Codrikà 
rue de S ts Pères n° 5. fbg S*. G. 
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Παναγιωτάκης Κοδρικας, Παρίσι 2.12.1817 

προς Δημήτριο Ποστολάκα, Βιέννη 

Τω κυρίω Δημητρίω Ποστολάκα 
Παρίσι 2 Δεκεμβρίου Ν. 1817 

Φίλε εύεργετικώτατε ! 

Ή προθυμία, με τήν οποίαν άποκρινόμενος εις τήν προλαβούσαν φιλικήν μου 

έπιστολήν, μοι εμβάσατε αμέσως δια της άπο 19 του παρελθόντος ευνοϊκής σας 
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χίλια πεντακόσια φράνκα με τράταν προς τον έδώ Rougemond de Loumberg 

εις διορίαν τριάντα ημερών μετά την έμφάνισιν, δια την εκδοσιν του φιλολο

γικού συγγράμματος μου* αυτή, λέγω, φίλε ή δι' έργων, και οχι λόγων, ελευ

θέριος προθυμία, είναι μόνον μία πραγματική ένδειξις του ύπερ του κοινού κά

λου ένδιαθέτου ζήλου σας, άλλ' εν ταυτω και μία προφανής άπόδειξις της προς 

έμέ ευνοϊκής σας διαθέσεως, της οποίας καύχημα ίδιαίτερον μοι είναι το να 

φανώ κατά πάντα και δια πάντα άξιος. 

Το σύγγραμμα λοιπόν, εύεργετικώτατε φίλε, δια της προστασίας Σας θέλει 

άρχίση να έκδοθή εις τάς αρχάς του έλευσομένου 'Ιανουαρίου καί έλπιζόμενον 

είναι να σας σταλθή ό αος τόμος περί τα τέλη του Φεβρουαρίου" αυτός θέλει 

περιέχη τα προς είδοποίησίν σας εις ξεχωριστον φΰλλον σημειούμενα κεφάλαια' 

μετά τα όποια σημειώ επίσης και δσα ό εφεξής βος τόμος μέλλει να συμπερι-

λάβη δια να άπαρτισθή ή δλη πραγματεία. 

Καί επειδή το ύποκείμενον δλης αυτής τής πραγματείας είναι ή μελέτη 

και τεχνολογία τής καθ' ημάς Κοινής Εθνικής Διαλέκτου, το σύγγραμμα είναι 

καθόλου έθνικόν διό καί εχω σκοπόν, αν τον κρίνετε εΰλογον, να το άφιερώ-

σωμεν εις τήν Κοινήν του Γένους μας μητέρα τήν του Χρίστου μεγάλην Έκ-

κλησίαν, ή οποία δια τής ιεράς πίστεως έφύλαξε τήν γλώσσαν τών προπατό-

ρων μας, καί δια τής Ελληνικής Γλώσσης διετήρησε τήν ολοκληρίαν του Γέ

νους μας" αν αυτή ή ιδέα σας άρέση, παρακαλώ να μοι σημειώσετε τήν γνώ-

μην σας. 

Προς δε καί το χρέος μου απαιτεί, καί ή φιλία υπαγορεύει να διαδηλωθή 

το περιπόθητόν μοι όνομα τών ειλικρινών μου φίλων, δια συνδρομής καί δα

πάνης τών οποίων δεν έμειναν κατηργημένοι οι κόποι μου εκδιδομένου εις φώς 

του συγγράμματος. 'Επειδή δμως τα δια του τύπου εκδιδόμενα απαιτούν ώρι-

σμένως άμοιβαίαν όμολογίαν παρακαλώ να μοι δώσετε καί τήν κατά τούτο 

άδειαν. 

Ό κοινός φίλος κύριος Πατρινός με το εσχατον άποκριτικόν του μοι δίδει 

μεν φιλικώς πληροφορίαν δτι τα περί τής εκδόσεως θέλουν οίκονομηθή κατά 

τον τρόπον όπου έπρόβαλα, δέν μοι σημειοΐ δμως ρητώς τον τρόπον. "Οθεν σή

μερον ανταποκρινόμενος προς τήν τιμιότητα του, τον αναγγέλλω τήν εκ μέ

ρους σας προκαταβολήν, δυνάμει τής οποίας μέλει να γίνη, θεού συναιρουμέ-

νου, ή εναρξις τής εκδόσεως, όπου ακολούθως να στήση καί ή τιμιότης του τον 

τρόπον όπου εκ μέρους του ήθελεν άποφασίση δια τα εφεξής χρειαζόμενα. 

Ή αντιγραφή, φίλε, με σκοτώνει' καθ' δτι καί τα μάτια μου, καί το στή

θος μου έξητόνησαν, καί ο δυσκολώτερος μηχανικός κόπος είναι όπου χρειά

ζεται να γίνεται ή αντιγραφή στοιχεΐον προς στοιχεΐον ξεχωριστον δια να ήμπο-

ρή ή τυπογράφος να τα διακρίνη χωρίς να ίξεύρη να τα διάβαση. Οι έδώ λο-

γιώτατοί μας, οι μεν είναι Κοραϊσταί, καί φοβούνται να μιάνουν τήν κάθαρσιν 

τής γλώσσης των, οι δε είναι 'Ιατροφιλόσοφοι αγράμματοι, καί αδιαφορούν να 
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μάθουν την γλώσσαν εις την οποίαν μέλλει να γυμνάσουν την τέχνην των τού

των οι μεν είναι, άνενδεεΐς, και δεν έχουν χρείαν πληρωμής, οι δέ είναι Κυ

νικοί, και προκρίνουν να ψωμοζητοΰν παρά να κερδίσουν πληρωμήν με τον κό-

πον τους· είμαι λοιπόν φίλε καταδικασμένος να αντιγράφω μόνος μου, και τού

το σας το γράφω δια να γνωρίσετε πόσον είμαι αισθητικός εις την εύεργεσίαν 

σας δυνάμει της οποίας μέλλει ν' απολαύσω την εύχαρίστησιν του να ιδώ και 

εις το φως έκδεδομένους τους κόπους μου" χάρις φίλε εις τα ελευθέρια σου 

φρονήματα* και τούτου άλις. 

Εις ξεχωριστον φΰλλον ευρίσκετε και την περί του «'ίνα λέγηται» φιλο-

λογικήν σας έρώτησιν, εις της οποίας την άνάλυσιν δεν εκτείνομαι τεχνολογι

κώς, δια να μη σας παραβαρύνω" σημειώ δμως με άκραν μου εύχαρίστησιν τα 

προς πιστοποίησιν αναγκαία παραδείγματα, δια να πληροφορηθήτε πραγματι-

κώς δτι δλαι ο'ι τοιαΰται διδασκαλικαί άπορίαι ευρίσκονται τεχνολογικώς άνα-

λελυμέναι εις το έκδοθησόμενον σύγγραμμα" το όποιον, ως και έν τω προλα-

βόντι μου γράμματι σας είπα, αν δεν κάμη άλλο κανένα καλόν εις το γένος 

μας, ενδέχεται καί να καταπραύνη την λύσσαν τών διορθωτών, εξ αιτίας τών 

οποίων ολίγον λείπει να έξαλλοιωθή διόλου ό φυσικός χαρακτήρ της αρχαιό

τατης διαλέκτου μας. 

Έν τοσούτω δλως ευγνώμων δια την ενδειξιν της εύνοιας της παμφιλτάτης 

σας κυρίας Ελένης, ευχαριστώ ένταυτώ καί δια την φιλόστοργόν σας διάθεσιν 

προς τον 'Αχιλλέα μου, ό όποιος ελπίζω να φανή κληρονόμος της προς τήν 

εύγενείαν σας ειλικρινούς μου σχέσεως, άξιος ένταυτώ της προς έμέ άντιδιδο-

μένης φιλικής σας διαθέσεως. Τα φίλτατά σας Γεώργιον, καί Άλέξανδρον εκ 

ψυχής γλυκασπάζομαι, καί μένω δια βίου 

Ό ειλικρινής φίλος καί δούλος σας 

Παν. Κοδρ. 

II. Π. δια του μινυστερίου τών ξένων υποθέσεων, προς δ είμαι επαγγελματι

κώς τεταγμένος, μέλλει να σας σταλθή με πρώτον ταχυδρόμον εκτακτον Ινας 

πλοϊκός έπιγεγραμμένος εις δνομά σας έν ώ περιέχονται δεκαπέντε αντίτυπα 

τής εδώ εκδόσεως του φιλολογικού παιγνίου" δεν ίξεύρω δμως πότε έχει να 

τύχη ό ξεσηκωμός του ταχυδρόμου" δθεν δεν ημπορώ να σας σημειώσω ρη

τώς τον καιρόν έν τοσούτω μελετώ να σας στείλω καί μίαν άλλην τόσην, ή 

καί έπέκεινα, ποσότητα δια τής διλιγγέντζιας" δεν Ίξεύρω δμως αν το έμβασμα 

τών άπ' εδώ βιβλίων εις Βιένναν δεν είναι έμποδισμένον καί φροντίσετε περί 

τούτου" επιθυμώ να λάβετε μίαν ώραν προτήτερα αυτήν τήν έκδοσιν δια να 

ίδήτε τήν διαφοράν δεν τολμώ δμως να σας στείλω δια τής πόστας δια το 

πολυέξοδον τής μετακομίσεως. 
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22α (Συνημμένο) 

Σημείωσις των κεφαλαίων όπου μέλει να περιέχη 

δ αος τόμος του έκδοθησομένου συγγράμματος. 

α'. Ή προς τήν Μεγάλην Έκκλησίαν αφιερωτική επιστολή. 

β'. Τα προλεγόμενα εις το 'Ιστορικόν, και Τεχνολογικον μέρος του συγγράμ

ματος. 

γ'. αη Προμελέτη, περί της αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης. 

βον μέρος της αυτής προμελέτης. Περί τών αρχαιοτέρων εις τήν Ελλάδα 

αποικιών, και αποκαταστάσεων του Ελληνικού Γένους. 

γ μέρος, περί τής αποκαταστάσεως της Ελληνικής Γλώσσης, και τών 

περιόδων αυτής. 

δ'. βα'. Μελέτη· Περί Κοινής Διαλέκτου. 

β', μέρος' Περί Γραικικής και ρωμαίικης Γλώσσης. 

γ. μέρος* Περί τών χωρικών ιδιωμάτων εις τα όποια υποδιαιρείται ή 

Κοινή Διάλεκτος. 

ε', κεφ. Περί Μακαρονισμοΰ. 

ς'. Περί Μιξοβαρβαρισμοΰ, ή Βαρβαροελληνισμου. 

Τέλος του αου τόμου. 

Ό Βος τόμος μέλλει να περιέχη. 

α'. Γη μελέτη. Περί Διορθώσεων τής Κοινής Διαλέκτου. 

β. μέρος. Περί τής φιλοσοφίας τών Δημαγωγών. 

β'. Πραγματεία Τεχνολογική. αον: ή έ'κθεσις τών οκτώ μερών του λόγου. 

βον. Περί Συνθέσεως λόγου. 

γο ν. Περί ύφους τής Κοινής Διαλέκτου. 

δον. Περί ρυθμού. 

εον. Περί καλλιλογίας, και κακολογίας. 

ςον. Περί Ποιητικής. 

Τέλος. 

22β (Συνημμένο) 

Λύσις του κατά Γραμματικούς "Ινα λέγηται. 

Εις τήν καθ' ημάς Κοινήν Διάλεκτον συνήθως λέγομεν «να λέγεται», και οχι 

«"Ινα λέγηται». Θεόδωρος ό Γαζής, και οί άλλοι μεταγενέστεροι Γραμματικοί 
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κανονίζουν cm το ίνα, καθώς και το όπως, και το αν, ή εάν, συντάσσονται 

μετά υποτακτικής· ημείς τά μεταχειριζόμεθα απολύτως και μετά υποτακτικής 

καί μετά οριστικής" ποιος δ λόγος; 'Ιδού. 

Ό Θεόδωρος καί οι λοιποί Γραμματικοί έκανόνισαν την νεωτέραν Άττικήν 

Διάλεκτον, καί οχι την Δημοτικήν Κοινήν Γλώσσαν των αρχαίων Ελλήνων. 

Ή καθ' ημάς Κοινή Διάλεκτος είναι πολύ αρχαιότερα τής νεωτέρας Αττικής" 

ή καθ' αυτό γραμματική της είναι δ "Ομηρος, καί οχι ό Θεόδωρος. 

Εις τον "Ομηρον εύρίσκομεν Ίλ. κ' «... 'ίνα μη ρέξομεν ώδε». 

καί Ίλ. κ' «... οφρα καί άλλον άγείρομεν». 

Οι παλαιοί 'Αττικοί ελεγον «έγένετο αν» αντί του ήθελε γίνη. Ούτω καί ό 

"Ομηρος, «πληθύν δ' ουκ αν έγώ μυθήσομαι, ούδ' όνομήνω» αντί του αττικού 

νεωτέρου μυθησαίμην, καί όνομήναιμι. 

Αυτή ή μεταλλαγή των εγκλίσεων, τήν οποίαν Έξαλλαγήν ονομάζουν οι Γραμ

ματικοί, είναι αρχαϊσμός τής Ελληνικής Γλώσσης" αυτόν τον άρχαϊσμον καί 

εν τούτω, καθώς καί εις άλλα πολλά, έφύλαξεν ή καθ' ημάς Κοινή Διάλεκτος. 

"νΑς στοχασθή δε ένας διορθωτής τής Κοινής Διαλέκτου Οτι, αν κατά τον κα

νόνα τής Γραμματικής του Θεοδώρου, ή του Λασκάρεως, ήθελεν ε'ιπή «"Ινα 

λέγηται» επί ένεστώτος, εναντίον τής Κοινής Συνήθειας, αντί του «να λέγε

ται», πώς έχει να έκφρασθή επί παρατατικού; ημπορεί τάχα, κατά τους κα

νόνας τής αυτής γραμματικής, να είπή «"Ινα έλέγητο»; ή είναι υποχρεωμένος 

να είπή καθώς συνήθως λέγομεν, «να έλέγετο», «αν έλέγετο» κτ. ; ε'ις τί λοι

πόν χρησιμεύει μία αλλοπρόσαλλος, καί άσύστατος νεολογία; 

S U M M A R Υ 

Yannis Kokkonas, «A Playful Opuscule)). The History of a Pamphlet 

written by Panagiotakis Kodrikas (1817) 

In the second half of the 1810's, with the Greek national movement 

heading towards its peak, two members of the Greek intelligentsia, both 

living and working in Paris, namely Adamantios Korais and Panagio

takis Kodrikas, engaged in keen controversy. It started as a dispute on 

the correct written form of the Modern Greek language and on the valu

ation of persons and matters of the present and the past. This dispute, 
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however, evolved in a mutual effort of moral annihilation, in which the 
two opponents' friends also participated. Due to the fact that the two 
sides circulated their ideas mainly through pamphlets, the conflict is 
known as the «battle of the pamphlets». 

This article attempts at first to define the actual dimensions of the 
dispute at its emergence, and to illustrate the circumstances and the 
manner in which it was publicly conducted and perceived; the article 
mainly examines, though, all matters touching the publication of one 
of Kodrika's pamphlets, written and published in 1817. This pamphlet's 
unique feature lies in that: it was being printed in Vienna in expense 
of the writer's friends, while the author himself —unaware of it— had 
a reviewed form of the pamphlet printed in Paris. The edition of Vienna 
was released in October 1817 and that of Paris the following month of 
the same year. The text was originally untitled; the Viennese editor 
misunderstood some data and took the initiative in adding a title at
tributing the text to the Greek students of Pisa. That allowed Korais' 
friends to accuse Kodrikas of immorally using a pseudonym and to claim 
that the reviewed Parisian edition was released after the passed-round 
denial of the students of Pisa, which means after January 1818. 

The manner in which the author's opponents took advantage of the 
misunderstanding was expected. What draws the attention though, lies 
in the fact that until today historians and bibliographers adopt Korais' 
friends' view concerning the particular matter, and consider Kodrikas as 
the responsible person for both editions, who was supposedly forced to 
release a reviewed and false-dated second edition in 1818 in order to 
ease the strong feeling with which his conscious attempt to attribute his 
text to the students of Pisa was met. The study is accompanied with 
an appendix featuring extracts of unpublished letters sent by Alexandras 
Patrinos from Livorno to his son in law Demetrios Postolakas in Vienna 
(they both were Kodrikas' friends and sponsors), as well as two —also 
unpublished— letters sent by Kodrikas to Postolakas, concerning the 
controversial pamphlet and his preparatory work on his main project 
titled Μελέτη της Κοινής 'Ελληνικής Διαλέκτου, the first volume of which 
was published in Paris in the year 1818. 
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