
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΚΑΒΒΑΔΑ 

Η ΒΟΛΙΣΣΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ Τ ί Ι Σ ΙΛΙΑΔΟΣ ΥΠΟ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ 

Κατά τάς αρχάς του δεκάτου ενάτου αιώνος, τά αθάνατα Έ π η του Όμηρου 
εδοίσαν εύκαιρίαν εις τον Διδάσκαλον του Γένους Άδαμάντιον Κοραήν νά δημο
σίευση τάς Α—Δ 'Ραψωδίας της Ίλιάδος * (1811—1820) κατ' ιδίαν μέθοδον, 
δπως Ικρίνεν δτι θα ώφελήση το ύπόδουλον έλληνικον "Εθνος. 

Την άπόφασιν ταύτην έ'λαβεν ό Κοραής κατόπιν του δημιουργηθέντος 'Ομηρι
κού ζητήματος α') εκ των δημοσιευθέντων σχολίων του 'Ομήρου εις Βενετίαν 
(1788) υπό του περίφημου γάλλου φιλέλληνος John. Baptista Caspar d'Ansse de 
Villoison 2 και β') των εκτάκτων Π ρ ο λ ε γ ο μ έ ν ω ν εις τον "Ομηρον (1795) 
του σοφού γερμανού έλληνιστου Fr. Aug. Wolf, τα όποια είχον διαιρέσει τους 
φιλολογικούς κύκλους της Ευρώπης εις Χωρίζοντας και 'Ενωτικούς, ύπό το ερώ
τημα αν ύπήρξεν ή οχι ό "Ομηρος. Τόσον μάλιστα ήτο έντυπωσιακον το θέμα, 
ώστε και ό ίδιος ό Wolf ώμολόγησε το τολμηρον της γνώμης του διά τον "Ομη
ρον και ειπεν : «jacta est alea ad quam certe non imparatus accessi» (έρρίφθη ό 
κύβος, άλλα δεν προσέρχομαι άπαράσκευος). 

Τήν μελέτην των αρχαίων συγγραφέων ό Αδαμάντιος Κοραής άρχισε στοι
χειωδώς μέν εν Σμύρνη άπο τών μαθητικών χρόνων του, όταν έκληρονόμησε τήν 
βιβλιοθήκην του πάππου του εκ μητρός 'Αδαμαντίου Ρυσίου, μέ καλυτέραν δε 
μέθοδον είς το Άμστελόδαμον, δταν μετέβη εκεί δπως συνάψη έμπορικάς σχέσεις, 
κατά σύστασιν του πατρός του, με 'Ολλανδούς εμπόρους μεταξωτών. Έκεΐ ώφε-
λήθη πολύ εκ της ανατροφής του μετά λογίων 'Ολλανδών, χωρίς νά φοίτηση εις 
Πανεπιστήμιον. 'Ιδιαιτέρως ή γνωριμία του μέ τον φιλόσοφον ιερέα Adrien Buurt 
τον έβοήθησε νά διδαχθή παρ αύτοΰ κατ' οίκον Σ τ ο ι χ ε ί α Μ α θ η μ α τ ι 
κ ώ ν του Εύκλείδου και τήν Λογικήν Έπιστήμην. 

Ταύτα βεβα.ώνει ό 'ίδιος ό Κοραής δι' επιστολής του προς τον Πρωτοψάλτην 
Σμύρνης Δημήτριον Αωτον, χιακής καταγωγής, υπό ήμερομηνίαν 11 'Ιουλίου 1876 : 
«Το ταξίδιον τής 'Ολλανδίας ύπήρξεν ε υ ε ρ γ ε σ ί α , δπου, γνωρίσας ανθρώ
πους σοφούς και άπορρίψας τδν ζυγον τών αθλίων Γραμματικών, ήρχισα νά σπου
δάζω τους "Ελληνας συγγράφεις μέ μέθοδον παντάπασι διάφορον. Αύτη ή μέθο
δος μ' έκαμεν δχι μόνον νά μαντεύσω πολλά δυσνόητα.. . .άλλα και νά διορθώσω 
και τήν μητρικήν μου διάλεκτον εκ μόνης τής αναλογίας, τήν οποίαν έχει προς 
τήν αυτής μητέρα, τήν πάλαιαν». "Επειτα μετέβη εις το Montpellier, άπο 9 'Οκ
τωβρίου 1782—1787, δπου ενεγράφη είς το Πανεπιστήμιον τής 'Ιατρικής καΐ 
εδόθη ευκαιρία νά άσχοληθή μέ τους αρχαίους Έλληνας ιατρούς, 'Ιπποκράτη και 
Γαληνόν, και ήρεύνησε παραλλήλως άλλους αρχαίους "Ελληνας συγγράφεις. Τότε 

1. Βιβλιοθήκη Χίου. 'Αριθ. βιβλίου 502. Όμηρου Ίλιάδος μετ' εξηγήσεων παλαιών και 
νέων εκδοσις Βολιαΰία. Έν Παρισίοις ifacoia. Έκ τής τυπογραφίας Ι. Μ. Έβεράρτου. Τα 
άλλα τεύχη έχουν ομοιον τίτλον καί διαφέρουν κατά το έτος εκδόσεως. Τεύχος Β' έτος ,αωΐζ', 
Τεϋχος Γ' ίτος ,αωιη'. Τεΰχος Δ' έτος ,αωκ'. δον 

2. Αυτόθι αριθ. βιβλίου 4. Όμηρου Ίλιάς ϋύν τοις Σχολίοις. Homeri Was ad Velcris. 
Codìcis Veneti fidem recensita. Scholia in earn Aniiquissima- .-Edidit-•-loh. Bart. Cas. d' 
Ansse de Villoison. Anno 1788. Venetiis 4ov. Σημείωσις : 'Αμφότερα τα βιβλία έχουν αυτο
γράφους σημειώσεις του Άδαμ. Κοραή το μέν πρώτον ( Βολισσία Ικδοσις), έχει συμπληρω-
ματικας μετά τήν δημοσίευσα σημειώσεις. Το δε δεύτερον (Villoison) κατάμεστον σημειώ
σεων κατά τήν μελέτην. 
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έδημοσίευσε (1782) μετάφρασιν της 'Ορθοδόξου Κατηχήσεως του Ρώσσου Μη
τροπολίτου Πλάτωνος, το δε έπόμενον Ιτος 1783 έδημοσίευσε την Μικράν Κα-
τήχησιν. 

Εγκατασταθείς άπα της 24 Μαΐου 1788 εν Παρισίοις άφωσιώθη εις την έ'κδο-
σιν τών 'Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων με σκοπον να φωτίση το "Εθνος του και 
να έτοιμάση τούτο είς τήν άποτίναξιν του ζυγοΰ της δουλείας άπο πάσης απόψεως. 

Ειδικώς ό Κοραής ένδιεφέρθη δια τον "Ομηρον, τον όποιον χαρακτηρίζει άπο 
του 1807 εις τήν Συλλογήν τών Προλεγομένων του σελ. 220 «Άρχηγον της ελ
ληνικής σοφίας», και βραδύτερον τώ 1811 «Μέγα καύχημα της Ελλάδος» καί δτι 
«εις τον "Ομηρον υπάρχει πάσα 'Αρετή Ποιήσεως». 

Αυτή ή άναγνώρισις καί ή έκτίμησις προς τον "Ομηρον έφιλοτίμησε τον Κο-
ραήν να μελετήση τάς σημαντικωτέρας πηγάς προς εκδοσιν της Ίλιάδος καί να 
τεκμηρίωση τάς σκέψεις του δια βελτιωμένην Ικδοσιν, ώστε να ώφελήση τους 
νέους καί τα σχολεία μέ σταθερά ηθικά καί πνευματικά στοιχεία διαπαιδαγω-
γήσεως. 

Είς τον πρόλογον της Βολισσίας εκδόσεως Α. σελ. ιδ'. λέγει : «Θέλων να συν
δράμω εις τήν άπο φρόνιμους έπιθυμουμένην άναμόρφωσιν της μεθόδου της Ε λ 
ληνικής Παιδείας καί πληροφορημένος δτι τούτο γίνεται πρώτον μεν μέ τήν δσον 
το δυνατόν άναμάρτητον γραφήν του κειμένου τών ελληνικών ποιητών καί συγ
γραφέων, έπειτα μέ έκλογήν σχολίων παλαιών, είς δσους ευρίσκονται Σχόλια καί 
σημειώσεις νεωτέρων φιλολόγων, έ κ ρ ι ν α ν' αρχίσω άπο τον "Ομηρον». 

'Απέκτησε τα σχετικά βοηθήματα είς βιβλία καί τα έμελέτησε συγκριτικώς 
μεταξύ των, ώστε να συμπλήρωση τά κατ' έκλογήν του δημοσιευθησόμενα Σχό
λια μέ καταλλήλους κριτικάς σημειώσεις : 

1. Τον Σχολιαστήν Δίδυμον τον Γραμματικόν. 
2. Τάς Παρεκβολάς ε'ις τον "Ομηρον του Ευσταθίου, Μητροπολίτου θεσ/νίκης. 
3. Τά εκδοθέντα Σχόλια (1788) εις Ένετίαν του Γάλλου έλληνιστου De Vil-

loison. 

4. Τήν εκδοθεΐσαν Ίλιάδα κατά τεύχη υπό του Γερμανού φιλολόγου Müllen 
5. Τά τολμηρά Προλεγόμενα είς "Ομηρον του Γερμανού κριτικού φιλολόγου 

Frid. Aug. Wolf (1795). Τήν εκδοσιν της Ίλιάδος του ιδίου Wolf του 1804. 
6. Τάς έξηγητικάς σημειώσεις είς τον "Ομηρον του Γερμανού φιλολόγου 

Koppen, ως καί κάθε άλλο βοηθητικον διά τον Κοραήν εις τήν μελέτην δια τον 
"Ομηρον. 

'Από τάς διαφόρους έκείνας μελετάς ό Κοραής συνέταξε τήν Προκήρυξιν της 
Νέας εκδόσεως ελληνικών ποιητών καί συγγραφέων διά τους σπουδάζοντας τήν 
έλληνικήν γλώσσαν "Ελληνας 3. «( Είς τάς εκδόσεις μου) θέλω φυλάξειν μόνας έκεί
νας τάς παρατηρήσεις, δσαι εχουσι καν όλίγην πιθανότητα. Όταν το κείμενον 
είναι τόσον έσφαλμένον, ώστε να μήν ήμπορή να διορθωθη μήτε άπο τάς προλα-
βούσας εκδόσεις, μήτε άπο άντίγραφον, θα φροντίσω, δσον είναι δυνατόν να το 
διορθώσω έξ εικασίας, σημειώνων καί τήν πάλαιαν γραφήν είς το κάτω μέρος της 
σελίδος. Είς τον "Ομηρον δμως θέλουν προστεθήν τά Μικρά Σχόλια, τά λεγόμενα 
του Διδύμου καί οχι τά διεξοδικώτατα του Ευσταθίου, τών όποιων ή Ικδοσις είναι 
χρόνου μακροϋ έργον». 

Θεωρεί δέ πλεονέκτημα δτι μόνος άπο τους "Ελληνας, ό εκδότης του Όμηρου 

3. Συλλογή είς τήν Έλλην. Βιβλιοθήκην Προλεγομένων τον Κοραή, υπό Ι. Ρώτα, 
σελ. 59—60. 
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(δηλ. ό Κοραής) της Βολισσίας εκδόσεως έχει εκδόσεις του Όμηρου άπό τόν 
Ευνιον 4 (Heyne) και τον Ούόλφιον (Wolf) . 

Προέβη λοιπόν είς την έ'κδοσιν τών ραψωδιών της Ίλιάδος διά νά καλύψη 
την μεγίστην έλλειψιν εις τα ελληνικά Σχολεία να άναγινώσκουν τον "Ομηρον, το 
Μέγα καύχημα της Ελλάδος, άπο πεπαλαιωμένας εκδόσεις και αφ' ετέρου δια το 
προς την Ε λ λ ά δ α προσωπικόν του χρέος 4 , το όποιον ήσθάνετο προς την πατρίδα 
με μόνην άμοιβήν τών κόπων του την κοινοποίησιν εις τα Σχολεία της Ε λ λ ά 
δος, της νέας ταύτης εκδόσεως, άπο τήν οποίαν ήλπιζε μεγάλα καλά, αν οι διδά
σκαλοι παραδίδωσιν εις τους μαθητάς μέ προσοχήν και κρίσιν τα εις αυτήν ση
μειώματα. Δέν είχε καιρόν δια μακράν έ'ρευναν άλλα δια τους νέους 4 το έδη-
μοσίευσεν. 

Ό Κοραής είσάγων τήν Ίλιάδα του 'Ομήρου υπό νέαν μορφήν, ως φρονημα-
τιστικόν κείμενον, διά τήν μόρφωσιν τών Ε λ λ ή ν ω ν γενικώς, φρονοΰμεν δτι δέν 
έπραττε τούτο δια να δώση υπόδειγμα κειμένου ορθοεπείας μόνον, δπως εΐχεν 
εκφράσει τάς γνώμας του 5 Περί γλώσσης εις τον Πρόδρομον της Ελληνικής Βι
βλιοθήκης και τους Αυτοσχεδίους Στοχασμούς και τα Προλεγόμενα εις άλλους 
Συγγραφείς, άλλ' ήθελεν οί διδάσκοντες να εχωσιν υ π ' δψιν των διδακτικόν βι-
βλίον, άπηλλαγμένον σφαλμάτων και μέ πλουτον κριτικών, ερμηνευτικών καί 
πραγματικών παρατηρήσεων, ώστε να εμβαθύνουν οί μαθηταΐ περισσότερον εις το 
πολιτιστικον πνεύμα της ηθικής καΐ μορφωτικής γνώσεως, τών άρχων της αρ
χαίας ελληνικής ιδεολογίας, δπως σχεδόν αναγνωρίζεται μέχρι σήμερον, χωρίς να 
προσηλώνται εις τόν γραμματικόν τύπον του λεκτικού τών κειμένων. 

Ό έξοχος Γάλλος τυπογράφος και φίλος του Κοραή Δ ι δ ό τ ο ς 6 προ πολλού 
παρεκάλει τούτον ν' άναλάβη μέ Ιξοδα του Διδότου κριτικήν έ'κδοσιν τής Ίλιάδος, 
άλλ' ό Κοραής ούδεμίαν έξεδήλωνεν έ'φεσιν εις τόσον δύσκολον έργον. 

Τήν σκέψιν νέας εκδόσεως του Ό μ η ρ ο υ εΐχεν ό Κοραής, άφ ' δτου προεκήρυξε 
τήν Έλληνικήν Βιβλιοθήκην, δπως ομολογεί εις τα Προλεγόμενα του τής εκδό
σεως του Ισοκράτους (1807), δια νά δώση είς τόν έπικόν ΙΙοιητήν δικαιωματι
κούς τα πρωτεία τής δημοσιεύσεως. Ά λ λ ' ή Ικδοσις τών Σχολίων τής Βενετίας 
υπό του Villoison—Βλαντή 1803 και κατόπιν τών τολμηρών Προλεγομένων του 
Wolf (1804) τόν ύπεχρέωσαν να άλλάξη γνώμην καί νά δημοσίευση τόν 'Ισο
κράτη προηγουμένως. Τήν προτίμησιν εις τόν 'Ισοκράτη δικαιολογεί εις τήν Προ-
κήρυξιν τής Ελληνικής Βιβλιοθήκης, διότι άπο τους διδασκόμενους εις τα σχο
λεία ουγγραφεϊς, π ρ ώ τ ο ς είναι ό 'Ισοκράτης, καί ό Κοραής έ'κρινεν δτι θα 
ήτο έπικαίρως ώφέλιμον νά σημείωση πολλά πράγματα αναγκαία εις τους νέους 
τής εποχής του, «διά νά έ/ευθερωθώσι μίαν φοράν διά πάντα άπο τήν άηδεστά-
την καί πολλάκις άτυχη καθημερινήν ερευναν τών μερών του λόγου, τής φύσεως 
τών μερών του λόγου καί άλλων τοιούτων». "Ηθελε νά συνηθίση τους νέους διά 
τής αναγνώσεως καί μελέτης τών αρχαίων συγγραφέων νά ρυθμίσωσι τήν προ-
σωπικήν καλαισθησίαν καί νά άποκτώσι συνειδητήν γνώσιν τών εμποδίων τής 
αναγεννήσεως τής Ε λ λ ά δ ο ς καί ούτως οί ίδιοι νά διδαχθώσι καί τους άλλους νά 
διδάξουν, ποίος είναι ό αληθής σκοπός τής παιδείας, διά τόν όποιον διδασκόμεθα 
τά συγγράμματα τών προγόνων ημών καί ποία είναι ή ωφέλεια άπό αυτά. 

4. Βολισσία "Εκδοσίς Ίλιάδος Α', σελ. β'. ιθ\ ιστ'. λα'. 
5. Ό αείμνηστος Κων. "Αμαντος εις τον λόγον του επί τη έκατονταετηρίδι του θανάτου 

τοϋ Άδ. Κοραή έ'λεγεν : «Αϊ εκδόσεις τών Ελλήνων συγγραφέων υπό τοϋ Κοραή εϊναί με
γάλη υπηρεσία είς τους "Ελληνας, άλλα καί εις τους Ευρωπαίους επιστήμονας». Έκατονταε-
τηρίς τοϋ θανάτου τον Άδαμαν. Κοραή. 'Αθήναι 1935, σελ. 7. 

6. Δίον. Θερειανοϋ, Άδ. Κοραής, 'Αθήναι 1889, τόμος Α', σελ. 377. 
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"0 Κοραής δμως έσπευδε να δημοσίευση διά τους νέους μαθητάς του "Εθνους 
του κατάλληλα βιβλία 7 επικαίρου σκοπιμότητος και επάξια προς την φήμην του 
πλέον, ώς Διδασκάλου του "Εθνους, οχι μόνον δια την χρήσιν των Ελλήνων, 
άλλα και δια την έξυπηρέτησιν τών φιλελλήνων ξένων μετά των όποιων συνειρ-
γάζετο με τόσην έκτίμησιν. Προκειμένου λοιπόν να προβή εις δημοσίευσιν, ήτο 
υποχρεωμένος να εκτίμηση ποιοτικώς και χρονικώς την εκδοσιν του 'Ομήρου, άφοϋ 
ύπολογίση δλυυς τους προς τοΰτο συντελεστάς, με τήν ελπίδα Οτι ό χρόνος θα 
έβοήθει εις τήν συμπλήρωσιν δια νέων κριτικών, ερμηνευτικών, πραγματικών και 
διαφόρων άλλων απαραιτήτων παρατηρήσεων. Το έργον της κριτικής κατά τήν 
γνώμην του 8 είναι πολλάκις δώρημα τύχης παρά γέννημα λογισμού. Δια τούτο 
απεφάσισε να δημοσίευση πρώτον τον 'Ισοκράτη, επιφυλασσόμενος να δημοσίευση 
τον "Ομηρον, άφου μελετήση τάς τελευταίας εκδόσεις περί τούτου τών ξένων φι
λολόγων καΐ κριτικών. 

"Ολοι οι αιώνες εξέφρασαν έπιγραμματικώς τον δίκαιον θαυμασμον προς τήν 
ύψηλήν διάνοιαν του Θείου 'Αοιδού. Είναι ό ανεγνωρισμένος ποιητής, εις τους 
ήρωας του οποίου εΰρισκον πάντοτε τάς άρίστας ιδιότητας του "Εθνους, τήν 
ήρωϊκήν άνδρείαν και τήν φρόνιμον σύνεσιν. 

Δικαίως ό Κοραής έθεώρει τούτον κατάλληλον Διδάσκαλον δια τους μαθητάς 
της εποχής του προς τόνωσιν του Έθνικοθρησκευτικοΰ αισθήματος πάντων τών 
Ελλήνων κατά τάς αρχάς του 19ου αιώνος, έποχήν της προετοιμαζόμενης 'Ελλά
δος δι* αγώνας ελευθερίας. Ή υγεία του δεν του επέτρεπε περισσότερον βάρος. 
Ούτε ή ηλικία του έδιδε ύπόσχεσιν μακροζωίας, δπως αναφέρει κατ* επανάληψιν 
ό ϊδιος εις τάς έπιστολάς του προς διαφόρους φίλους του. 

Αϊ δυσκολίαι της κριτικής τών κειμένων, αϊ εκ ταύτης άγωνίαι, άϋπνίαι και 
απογοητεύσεις, έπίεζον τήν προθυμίαν της φιλοπατρίας και της αυθορμήτου συγ
γραφικής του προσπάθειας, μάλιστα εις θέματα εθνικώς σοβαρά και φιλολογικώς 
δύσλυτα. 

Κατά το περιθώριον του χρόνου της συγκριτικής μελέτης τών παλαιών και 
συγχρόνων του εκδόσεων ό Κοραής εκρινεν ορθότερον το όμηρικόν κείμενον της 
εκδόσεως του Wolf (1804) και ώμολόγησε 9 κατόπιν (23 Σεπτεμβρίου 1816) εις 
τον συνεργάτην του Άλέξανδρον Βασιλείου Οτι το κείμενον της ιδικής του Βο-
λισσίας εκδόσεως της Ίλιάδος είναι άπαραλλάκτως καί άπαρατρέπτως δμοιον και 
εις τήν γραφήν και εις τήν στίξιν με το κείμενον του Βολφίου, δπως είχε γρά
ψει και εις τον Πρόλογον αυτής κατά τήν δημοσίευσιν του 1811 1 0. 

Φαίνεται δτι κατά τήν προεργασίαν επί τής εκδόσεως του Όμηρου ό Κοραής 
είχε κατά νουν να έκδώση όλόκληρον τήν Ίλιάδα, δπως μαρτυρειται καί εκ τών 
χειρογράφων11 σημειώσεων του, αί όποϊαι υπάρχουν εν τη Βι3λιοθήκη Χίου. 

'Αλλ' δταν οί Ζωσιμάδαι ήρχισαν νά αναβάλλουν 1 2 τήν ένίσχυσιν τής εκδό
σεως τής Ίλιάδος εις τον κύκλον τής Ελληνικής Βιβλιοθήκης, ισχυριζόμενοι ζη-
μίαν εκ τών εκδόσεων αυτής μέχρι τότε, ό Κοραής απεφάσισε νά άναλάβη ό ίδιος 

7. Κ. "Αμαντος ώς άνω λέγει : « Ό Κοραής μέ τάς γνώμας του καί με τήν προσωπικήν 

του χειραγωγίαν είσήγαγεν άσυγκρίτως καλύτερα διδακτικά βιβλία άπο τα προ αύτοΰ, 

ΈκατονταετηρΙς τον Θανάτου τον Άδαμ. Κοραή. 'Αθήναι 1935, σελ. 4. 

8. Δίον Θερειανοϋ : Άδ. Κοραής, τόμος Α'., σελ. 80. 

9. ' Επιοτολαί Άδ. Κοραή υπό Ν . Δαμαλα, τόμος Β', σελ. 589. 

10. Βολισσία "Εκδοσις Ίλιάδος, τόμος Α', σελ. κ'. 

11. Χειρόγραφα Βιβλιοθήκης Χίου, αριθ. 396, 401, 428, 463 καί σημειώσεις εις βιβλία του. 

12. Έπιοτολαί Κοραή υπό Ν . Δαμαλα, τόμ. Β' 233, Β ' 256. 
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τήν δαπάνην ταύτης μιμούμενος την σχολικήν έκδοσιν του Γερμανού φιλολόγου 
Müller, ει; τεύχη κατά ραψωδίαν, ώστε ή δαπάνη να μη άπαιτή συνδρομητάς, 
δπως έσυνηθίζετο, άλλ' από το εν μέρος να πωλήται το εν τεύχος και άπό το 
άλλο μέρος να τυπώνεται το άλλο, κατά τήν ιδίαν του έ'κφρασιν. 

Υπολογίζων δμως το βάρος της δαπάνης και τάς τυχόν δυσκολίας διαθέσεως 
των αντιτύπων, άπετάθη ΐ 2 προς τον στενον φίλον του Άλέξανδρον Βασιλείου εις 
Βιέννην, νά εορη 5 - 1 0 χορηγούς πραγματευτάς ν' άναλάβωσιν άπό κοινού τήν 
δαπάνην. 

Τήν 5 Δεκεμβρίου 1811 ό Βασιλείου άπήντησεν 1 2 Οτι δεν εύρισκε προθυμίαν 
εις γνωστούς του πραγματευτάς· εν τούτοις συνιστά εις τον Κοραήν «να μή πα-
ραιτηθή του επιχειρήματος, άλλα νά έξεύρη (ό Κοραής) τρόπον νά οίκονομήση 
το πράγμα». 

"Αν άναλογισθώμεν τάς πολλαπλας καί συνέχεις καθ' έκάστην απασχολήσεις 
του Κοραή ύπερ του "Εθνους, τήν δημοσίευσιν των ραψωδιών της Ίλιάδος με 
άναθεωρημένας κριτικάς κλπ. παρατηρήσεις, έργον προεργασίας, τάς άνησυχητι-
κάς φροντίδας εκτυπώσεως, διορθώσεως δοκιμίων, συρραφής καί συγκροτήσεως 
είς βιβλίον καί τέλος της διεκπεραιώσεως των αποστελλομένων δεμάτων ή κιβω
τίων, θα έκτιμήσωμεν το σημαντικον βάρος, το όποιον επωμίζετο δια της δημο
σιεύσεως των τόμων της Βολισσίας εκδόσεως ό Κοραής, παραλλήλως προς τ ας 
άλλας συγγραφικάς καί έκδοτικάς του εργασίας. 

'Αναλυτικώς ή δημοσίευσις της Ίλιάδος έπεφόρτιζε τον Κοραήν α') να τα-
κτοποιή προσωπικώς το προς δημοσίευσιν ύλικόν του, β') να άναθέτη τήν άντιγρα-
φήν τμηματικώς κατά Κυριακήν τών κατ' έκλογήν του Κοραή τμημάτων άπό 
διαφόρους έξηγητάς, εις τον τακτικόν του φίλον έπισκέπτην Νεόφυτον Βάμβαν 1 3, 
γ') νά θεωρή καί έλέγχη πάλιν ό 'ίδιος ό Κοραής τά υπό του Νεοφύτου Βάμβα 
αντίγραφα, δ') νά διαγραφή πολλά καί νά προσθετή ι 4 είς ταύτα δχι ολίγα άπό 
νεωτέρους κριτικούς καί τέλος ε') νά άλληλογραφή προς διαφόρους δια τήν τακτο-
ποίησιν της δαπάνης καί της κυκλοφορίας τών βιβλίων έπί μήνας καί ετη. 

Τα βιβλία προωρίζοντο κυρίως δια νέους μαθητάς καί ήθελε νά τους προσφέρη 
δ,τι Ικρινεν αποδεδειγμένως ορθόν καί αληθές, διότι έθεώρει σοβαράν τήν ελλει-
ψιν σοφών εκδόσεων τών Ελλήνων συγγραφέων, ακόμη καί διατριβάς φυσικών 
καί μαθηματικών ΐ 5 . 

"Ηθελε νά διδάσκεται ή ελληνική γλώσσα άπό νέα μεθοδικά καί τέλεια κατά 
το δυνατόν βιβλία, καί αυτός ακόμη ό "Ομηρος, άπό νεωτέρας εκδόσεις με υπο
δειγματικά κείμενα καί με άφθονους πραγματικάς καί έρμηνευπκάς παρατηρή
σεις καί όλιγωτέρας γραμματικάς. 

Παρά τάς κοπιώδεις αύτάς φροντίδας καί τάς μακράς προετοιμασίας ό Κο
ραής επέμενε νά γίνη ή δημοσίευσις τής Ίλιάδος καί μάλιστα άνωνύμως υπό τον 
ύπότιτλον «Βολισσία "Εκδοσις», άποφεύγων μέ πάντα τρόπον νά κοινολόγηση 
(πρόσθεση) το δνομά του είς τό ε*ργον, δχι μόνον άπό τον 'ίδιον, άλλα καί άπό 
κάθε συνεργάτην καί φίλον του. Προετίμα νά διαδίδεται δτι ό ανώνυμος συγγρα
φεύς ήτο κάποιος φίλος του, ό όποιος δήθεν διέμενεν έν Βολισσώ, δπου, κατά τον 
"Εφορον τόν Κυμαΐον, «έποιεΐτο άλλοτε τάς διατριβάς ό "Ομηρος», ό όποιος συνέ-

13. Έπιστολαί Κοραή υπό Ν. Δαμαλα, τόμος Β', σελ. 296. 
14. Έπιστολαί Κοραή ύπο Ν. Δαμαλα, τόμος Β', σελ. 296 : «Τα τοιαύτα χρειάζον

ται καιρόν, σκέψιν, άναθεώρησιν πολλήν καί άναμάσησιν». 
15. Βολισσία Έκδοσις Ίλιάδος, τόμος Α', σελ. β'. 
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θεσεν εκεί καί άλλα ποιήματα του τους Κέρκωπας, τήν Βατραχομυομαχίαν, τήν 
Ψαρομαχίαν, τήν Έ π τ α π α * τ ι κ ή ν και τάς Έ π ι κ ι χ λ ί δ α ς ι 6 . 

Εις τα Προλεγόμενα της Α ' . 'Ραψωδίας της Βολισσίας εκδόσεως προστίθεται 
δτι ό εκδότης, ανώνυμος δήθεν φίλος του είς τήν Βολισσόν, έλαβε με ενθουσια
σμών τήν πρώτην έκδοτικήν ένίσχυσιν «Δ ύ ο γ ρ ο σ ί ω ν» άπο τον ϋ α π ά Τρέ-
χαν δια τήν δαπάνην εκδόσεως της Ίλιάδος, άμοιβήν τήν οποίαν έλαβεν ό καλός 
ιερεύς άπο στεφάνωμα της ημέρας εκείνης και θα προσέφερε μετά χαράς ακόμη 
πλειότερα, αν είχε, δια να τυπωθή του συμπατριώτου του Ό μ η ρ ο υ ή ποίησις. 

Έ δ ώ ευρίσκει ό Κοραής εύκαιρίαν να φανέρωση διατί δήθεν έδωσε τον ύπό-
τιτλον «Β ο λ ι σ σ ί α έ κ δ ο σ ι ς » αντί ανωνύμου συγγραφέων, προσθέτων ότι 
ό άνώ,υμος συγγραφεύς 1 7 εύρε νόσημον νά δώση τον ύπότιτλον αυτόν α') επειδή 
δήθεν εις τήν Βολισσόν ύπέμενε τους κόπους της συγγραφής της Ίλ ιάδος, β') 
επειδή άπο τήν πτωχήν Βολισσον έλαβε τήν πρώτην βοήθειαν της εκδόσεως καί 
γ ' ) επειδή εκεί έποιεΐτο τάς διατριβάς ό "Ομηρος. 

Σημειωτέον δτι ό Κοραής ενώ τόσον διακηρύσσει τήν Χιακήν κατάγωγήν του 
καί εις το έπιτύμβιον επίγραμμα του γράφίΐ : 'Αδαμάντιος Κοραής Χίος κλπ. , ού-
δαμοΰ εις τάς έπιστολάς του, τα προλεγόμενα ή και τήν Διαθήκην του αναφέρει 
δτι έπεσκέφΟη τήν Χίον. Ό δέ ιστορικός της Χίου Γεώργιος Ζολώτας είς τον Α', 
τόμον της Ιστορίας της Χίου αναγράφει : «'Έλειπεν άπο τον Κοραήν ή πατρογνω-
σία, διότι ουδέποτε έτυχε νά επισκεφθή τήν Χίον». 

'Από της αρχής της Βολισσίας εκδόσεως è Κοραής έγραφε προς τους συνερ-
γάτας καί φίλους του (1811—1820) νά μή ανακοινώσουν τον πραγματικον έκδό-
την - συγγραφέα της Ίλιάδος. Προτού νά κυκλοφορήση μάλιστα το βιβλίον έγρα-
ψεν 1 8 είς τ ο ν Ά λ έ ξ α \ δ . Βασιλείου είς Βιέννην τήν 28 Αυγούστου 1811, προκει
μένου νά ζητήση βοήθειαν δια τήν δαπάνην της δημοσιεύσεως, άφοϋ οι Ζωσιμάδαι 
δέν έδειξαν προθυμίαν νά περιλάβωσΐ ταύτην είς τάς δαπάναις αυτών εκδιδόμενα 
βιβλία : « 'Ερωτώ σε, εάν φκιάσωμεν μικρόν "Ομηρον με Σχόλια εκλεγμένα μέρος 
άπο τα ήδη γιωττά μικρά σχόλια λεγόμενα τον Αιδνμον, âno τον Ενστάθιον 
καί από τα νέα Σχόλια τα εκδιδόμενα άπο τον Villoison, εάν φκιάσωμεν τοιούτον 
"Ομηρον και δέν θελήσωσιν οι Ζωσιμάδαι νά τήν βάλωσιν είς τήν ακολονθίαν της 
'Ελληνικής Βιβλιοθήκης, είναι τρόπος να μας χορήγησης τήν δαπάνην άπο σνν-

δρομήν 5—10 πραγματεντών ; Άλλα πάλιν σε λέγω, εχε το μυστικόν, μή 
φθάση είς τάς άκοάς τον λογοκαπήλου Α[ονκα]». 

'Αλλά καί κατόπιν, ενώ ομολογεί είς τήν έπιστολήν του δτι εκείνος είναι ό 
εκδότης, «δέν θ έ λ ε ι 1 9 κατ ' ούδένα τρόπον νά κοινολογήσουν εις κανένα ή δια ζ ώ 
σης ή δια γραμμένης φωνής, το ονομά του, δια πολλάς αιτίας. Ά ς τό υπονοούν, 
άλλ' ας μή το άκούση κανείς μήτε άπο σε ( Ά λ . Βχσιλείου) μήτ ' άπο έμε όμο-
λογούμενον». Τήν 18 Μαΐου 1821 έγραψεν 2 0 «δτι θέλουσι μαντεύσει τον γράψαντα 
είναι αναμφίβολοι* αρκούμαι νά μή το όμολογήσωμεν ημείς». 

'Ομοίως τάς αρχάς Ιουλίου 1812 προς τον Ά λ . Βασιλείου 2 ί . Δέν συμφέρει 

16. Thesaurus Graecarum antiquitatum vol. Χ. p. 1821 . . . AntoniusWeslerman/Bi-
ογράφοι. Vilarum scriptores Grafci miaores, Brunsvigae 1845, σελ. 18, 'Ηρόδοτος : Περί της 
τοϋ Όμηρου γενέσηος καί βιοτής, παραγρ. 24. 

17. Βολισσία "Εκδοσις Ίλιάδος Α', σελ. η ' . 
18. ΈπιοτολαΙ Κοραή ύπο r·'. Δαμαλα, τόμος Β', σελ. 233. 
19. Δ. Θερειανοΰ : Άδ. Κοραής, τ. Β', σελ. 167—Κοραή ΈπιοτολαΙ ύπο Δαμαλδ, τ. Β', 205. 
20. ΈπιοτολαΙ Κοραή ύπο Νικ. Δαμαλα, τόμος Β', σελ. 304-
21. ΈπιοτολαΙ ομοίως, τόμος Β', σελ 306. 
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κατ' ούδένα τρόπον να δώσης να ύπονοήσωσι τον Β(άμβαν) ως συντάκτην της Α'. 
'Ραψωδίας, οχι μόνον, διότι δεν είναι, άλλα και διότι δεν είναι δίκαιον να άναφέ-
ρωμεν εις άλλους τα μή προσήκοντα χωρίς την συγκατάθεσίν των. . .». Καί 
έπειτα «στείλε 6 σώματα ε'ις τήν Σμυρναϊκήν Σχολήν δώρον» λέγων δτι «έδιω-
ρίσθη άπο τον βολισσινον έκδότην» (άνώνυμον) να τα στείλης-καί οχι πλέον τι. 

Τήν 20 'Ιουνίου 1818 2 2 ό Κοραής υπενθυμίζει εις τον Ίάκωβον Ρώταν νά μή 
όμολογήση τήν Ικδοσιν της Α', καί της Β'. 'Ραψωδίας ως έργον του Κοραή. Δέ
χεται δτι το πράγμα εΐναι γνωστόν εις δλους, αάλλ' ή άρνησίς του είναι αναγκαία, 
εις το όποιον μεταχειρίζεται ΰφος τών λεγομένων καί κρίνει συμφέρον να μετα-
χειρισθή εις τήν άκόλουθον Γ', (ραψωδίαν), εάν ποτέ εύκαιρήση καί εύτυχήση να 
τήν έκδώση . . Τά προλεγόμενα της είναι προ πολλού σχεδιασμένα (της Γ', 
ραψωδίας), άλλα χρειάζονται ακόμη πελέκημα καί ό πελεκητής είναι καί τήν ψυ-
χήν καί το σώμα ασθενής». 

Είς τάς έπιστολάς εύρίσκομεν ακόμη καί άλλας παρακλήσεις 2 3 δια τήν άνω-
νυμίαν του έκδοτου της Βολισσίας εκδόσεως, άλλ' επαναλαμβάνονται υπό το αυτό 
πνεύμα καί δια τούτο παραλείπομεν τα αποσπάσματα καί σημειουμεν απλώς που 
υπάρχουν. 

Ό Κοραής έγραψε καί άλλα ανώνυμα έ'ργα διά τα όποια ό Δημήτριος Γκίνης 
απέδωσε φοβίαν είς αυτόν. Νομίζομεν δμως δτι δεν πρέπει να δεχθώμεν τοΰτο, 
εφ' δσον ό ϊδιος ό Κοραής αναφέρει 6τι τοΰτο εκαμεν εξ ανάγκης, άπο λόγους 
προσωπικούς ή εθνικούς, τους όποιους δέν δηλώνει. Είς έπιστολήν μόνον προς τον 
Ίάκωβον Ρώταν της 9 'Ιουλίου 1818 δίδει κάποιαν έξήγησιν της ανωνυμίας του : 
«Μήν ομόλογης τον έκδότην (της Βολισσίας εκδόσεως), αν καί γνωστόν είς δλους. 
Τοΰτο ίσως σέ φανή μάταιον. 'Όχι δέν είναι μάταιον. 'Επειδή ή ομολογία (τοΰ 
ονόματος τοΰ εκδότου) εμποδίζει τήν έλευθερίαν με τήν οποίαν εκθέτει τους λο
γισμούς του (ό εκδότης).. .». 

Ό αείμνηστος Κωνσταντ. "Αμαντος, 'Ακαδημαϊκός, καθηγητής τοΰ Πανεπι
στημίου 'Αθηνών, απέρριψε τήν υπ' άλλων άποδιδομένην φοβίαν εις τον Ά δ . Κο-
ραήν, ως μή συμπίπτουσαν προς τον χαρακτήρα τοΰ Διδασκάλου τούτου τοΰ Γένους. 

'Από σεβασμον προς τήν μνήμην τοΰ σοφοΰ Κοραή δεχόμεθα, κατά τήν έπα-
ναλαμβανομένην επί ^τη άρνησιν, ως προσωπικόν του μυστικόν, να φανέρωση το 
δνομα τοΰ συγγραφέως—εκδότου τής Ίλιάδος. Περιοριζόμεθα μόνον εις τήν έπι-
στολικήν δικαιολογίαν του, δτι ήθελε να κράτηση έλευθερίαν είς τον λογισμόν 
τ ο υ 2 4 , άπο ανάγκην τήν οποίαν δέν απεκάλυψε σκοπίμως. ~Ητο μυστικόν μεταξύ 
φίλων, το οποίον δέν ηθέλησε να κοινολόγηση. 

Κώλυμα τής εποχής ήσαν καί αϊ γλωσσικαί αντιθέσεις τών λογίων μας καί οί 
κατ' αλλήλων προσωπικοί επώνυμοι ή ανώνυμοι λίβελλοι τών αντιμαχομένων εις 
βάρος της 'Εθνικής μας υποθέσεως. 

Ό Κοραής Ιγραφεν, ώς επί το πλείστον, μετά παρρησίας τάς γνώμας του 
καί δέν απέφευγε τον Ιλεγχον τής αντιπάλου κριτικής. Δέν ήθελε να προκαλή έρι
δας διά τήν γνωστήν άδράνειαν λογίων καί κληρικών, τήν οποίαν έκαυτηρίαζε μεν 
αντικειμενικώς, χωρίς να παρουσιάζη πάντοτε τά υπεύθυνα πρόσωπα ονομαστικώς, 
ένώ έχρωμάτιζε κυρίως τά ελαττώματα, τήν όλιγωρίαν, τήν σπουδαρχίαν, τήν 

22. ΈπιϋτολαΙ ομοίως , τόμος Γ', σελ. 78. 

23. "Ορα σημειώσεις δια τήν άνωνυμογραφίαν τοϋ Κοραή ώς προς τήν Βολίσσίαν εκδοσι,ν, 
α) Έπιστολαί Κοραή ώς άνω, τόμ. Β', σελ. 588, 589, 305. τόμ. Γ', σελ. 71, 86, 88. τόμ. 
Γ', 109—111, 458. β) Βολίσσία "Εκδοσίς, τόμος Α', σελ. λα', καί λβ', τόμος Γ', σελ. 69, 86. 

24. 'ΕπιϋτολαΙ Κοραή ύπο Ν. Δαμαλα, τόμ. Γ', σ. 78, 85. 
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συμφεροντολογίαν, τήν άδικίαν καΐ κάθε άλλην άτομικήν ύπερβολήν εις βάρος του 
στενάζοντος υποδούλου λάου της Ελλάδος. 

"Αλλως τε ή άνωνυμογραφία επί τών θεμάτων, τα όποια έ'θιξεν ό Κοραής εις 
τον Πρόλογον εκάστης ραψωδίας, δια τήν παιδείαν καί τήν άνατροφήν τών νέων, 
τήν καλλιέργειαν της θρησκευτικής συνειδήσεως, τήν φιλελευθέραν ίδεολογίαν και 
άλλα Ε θ ν ι κ ά καΐ Κοινωνικά ζητήματα, ήτο έπόμενον δτι θα ευρη αντιρρήσεις καΐ 
αντιδράσεις από τους μέχρι τότε γνωστούς άντιπράττοντας εις τήν ήθικοθρησκευ-
τικήν κατεύθυνσιν του Προγράμματος του Κοραή. 

Ή εκφρασθείσα άρνησις 2 5 έπιχορηγήσεως διά τήν εκδοσιν του'Ομήρου υπό τών 
Ζωσιμάδων ( 1 8 l l ) με τήν δικαιολογίαν δτι ή δημοσίευσις της Ελληνικής Βιβλιο
θήκης δεν έκάλυψε δια τής κυκλοφορίας τάς δαπανάς του έργου, δεν ύπέσχετο νέας 
δαπανάς εκ μέρους των. 

Αίσθανόμενος πικρίαν ό Κοραής έ γ ρ α ψ ε 2 6 τάς αρχάς Δεκεμβρίου 1811 εις τον 
εν Βιέννη Άλέξανδρον Βασιλείου κατηγορηματικώς : «Περί Ό μ η ρ ο υ μή λαλήσης 
πλέον τίποτε εις τους Ζωσιμάδας, μη^έ προς άλλον κανένα, υπολογίζων δτι τά 
1500 αντίτυπα τής Α ' . ' Ρ α ψ ω δ ί α ς πού έτύπωνε, θα πωληθούν μέ εύκολίαν και διά 
το μικρόν του όγκου - 1 7 5 σελίδες— και διότι μέ 6λας τάς ατέλειας του, πρώτην 
φοράν έδημοσιεύετο είς το ταλαίπωρον γένος "Ομηρος με εκλογήν εξηγήσεων, 
καθαρισμένην άπο τάς μωρίας τών Γραμματικών». Ά π ο τήν πώλησιν ταύτ/]ν πρέ
πει να ώφε?,ηθώ οχι μόνον διά να πληρώσω τον Βάμβαν, άλλα καί να αυξήσω 
τήν έτησίαν άμοιβήν του καί νά εχω τον τρόπον να εξακολουθώ τάς εξής ραψω
δίας, τουλάχιστον μίαν κατ ' έτος». 

Είς τάς πόλεις 2 7 τής Τουρκίας έτιμολογήθησαν εξ αρχής προς 8 γρόσα τουρ
κιάς εκαστον μέ σκέψιν αναλόγου εκπτώσεως εν ανάγκη. 

"Η τιμή Ικάστου τεύχους τής Α', ραψωδίας, άδετου, καθωρίσθη το έτος 1817 
υπό του βιβλιοπώλου Phil. Jos. Schalbacher εις φράγκα 2,50 ή φλωρίνια 2,10 
διά τήν Φλωρεντίαν. 

Ιδ ιαιτέρως ό Κοραής άπέστειλεν ως δωρεχν 6 αντίτυπα Α'. Ίλιάδος χρυσό
δετου καί μέ έπιγραφήν «Βραβεϊον Εύμαθείας» 2 8 προς τον Κωνσταν. Κούμαν, 
Διευθυντών του Σχολείου τής Σμύρνης διά τους προκύπτοντας μαθητάς αύτοΰ' 

'Ομοίως έ'καμε προσφοράς άνά 12 τόμων προς τους αρίστους άπορους μαθη-
τάς τών Σχολείων Χίου 2 9 κχί Κυδωνιών μέ τήν δήλωσιν δτι περισσότερα δέν 
ήδύνατο να στείλη. 

Έ κ καταλόγου τον όποιον συνετάξαμεν άπο τάς έπιστολάς του Ά δ α μ . Κοραή 
εκδόσεως Νικ. Δαμαλά, ό Κοραής απέστειλε προς πώλησιν βιβλία τής Βολισσίας 
εκδόσεως Ίλιάδος Α ' — Δ ' εις 26 πόλε ς καί πρόσωπα. 

Έ κ του άτελοΰς τούτου Καταλόγου δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν πόσον χρόνον 
έδαπάνα ό Κοραής διά τήν δλην διεκπεραίωσιν τών αποστελλομένων αντιτύπων 
τών Α ' — Δ ' ραψωδιών τής Ίλιάδος καί τών άλλων δημοσιευμάτων του, πέραν τών 
ωρών εργασίας συγγραφής, θεωρήσεως τών δοκιμίων κατά τήν έκτύπωσιν, καί τάς 
συσκευασίας αποστολής εις τάς διαφόρους αύτάς πόλεις τής Ευρώπης, λαμβάνον
τες υπ ' όψιν τάς δυσχέρειας κινήσεως ταχυδρομικών δεμάτων άφ' ενός, καί τής 
αμφιβόλου διαχειρίσεως, άφ* ετέρου, πολλών άγνωστων αντιπροσώπων. 

25. 'Ομοίως, τόμ. Β', σ. 233. 

26. 'Ομοίως, τόμ. Β', σ. 296. 

27. Έπιϋτολαί Κοραή υπό -Nr. Δαμαλα, τ . Β', σελ. 339. 

28. αυτόθι Β ' 318. 

29. αυτόθι Γ ' 97. 318. 
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*0 ίδιος ομολογεί 3 0 «Σε βεβαιώνω, χωρίς νπερβολήν, δτι τής επιστολογραφίας 
το έργον μοϋ αφαιρεί κατ έτος τόσον χρόνου μέρος, όσον χρειάζεται εις εκδοσιν 
ενός χονδρού τόμου συγγραφέως μ* όλον δτι δεν αποκρίνομαι είς ό7ας». 

Αι διάφοροι λοιπόν απασχολήσεις εις γραπτά και ή μικρά κίνησις διαθέσεως 
τών πρώτων τευχών τ η ; Ίλιάδος έκράτησαν επί οκτώ έ'τη, να κυκλοφορήση το 
τέταρτον τεύχος. Το Α', τεύχος της Ίλιάδος ήρχισε το 1812 καί ή εκδοσις του 
Δ ' , τεύχους έπραγματοποιήθη τον Ίούλιον του 1820, καίτοι ήτο ετοιμον σχεδόν 
άπο του τέλους του 1819. Φαίνεται ό Κοραής δτι έκυκλοφόρησε τούτο με διστα
γμούς, διότι δεν έπωλεΐτο ευκόλως. Είς τούτο οφείλεται καί ή έλάττωσις του 
αριθμού τών τυπωθέντων αντιτύπων του Δ', τεύχους είς 1000 μόνον αντίτυπα, 
ενώ τά Α, Β, Γ, έτυπώθησαν ανά 1500, «σημείων 3 1 δτι εις την Σμύρνην ή πώ-
λησις τών Α, Β, Γ, εύρήκε δυσκολίας και δια τοϋτο αντί των 1500 σωμάτων 
έτίτίωσε μόνον 1000 σώματα της Δ', φοβούμενος την δαπάνην». Ή ευθύνη μάλι
στα τών εκδιδομένων τευχών καί ή αγωνία της κυκλοφορίας τον είχε πολύ στενο
χωρήσει. Τον Ίούλιον του 1820 έγραφεν : 3 2 « 'Οκτώ μήνες έπέρασαν, άφοϋ έτοι-
μάσθη ή Δ', ραψωδία εις τα Προλεγόμενα της καί μόλις τώρα 7 'Ιουλίου 1820 
ευρήκχ τον καιρόν να την δώσω εις τον τυπογράφον. Διατί ; Διότι (δακρύων πολ
λάκις από το κακόν μου) δεν έτυχα μίαν ήμέραν, μίαν ώραν, μίαν στιγμήν ήσυ-
χον να αναθεωρήσω μίαν φοράν ακόμη τα δυστυχή Προλεγόμενα», τα όποια π α -
ρέδωκεν εις τον τυπογράφον τήν 6 'Ιουλίου 1820, περιέχοντα μακρόν διάλογον 
τον Π α π α Τρέχα. 

Το τέλος του 1820 ό Λόγιος Έ ρ μ η ς εις τάς σελ. 599—600 έχει άγγελίαν κυ
κλοφορίας της Δ' , ραψωδίας της Βολισσίας εκδόσεως έκ της τυπογραφίας Ι. Μ. 
Έβεράρτου, εν Παρισίοις μέ Προλεγόμενα 60 σελίδας καί ετέρας 61 σελίδας με 
Σχόλια, κείμενον καί πίνακας. 

Έ σύγχρονος άπασχόλησις δί' άλλας μελετάς ύπο του Κοραή, παρημπόδιζον 
τήν δημοσίευσιν βεβαίως των τευχών της Βολισσίας έκδόσεοίς. Περισσότερον Ομως 
άπεγοήτευον τήν προθυμίαν του αϊ αντιδράσεις τών αντιπάλων του καί ιδίοις του 
Παναγ. Κο^ρικα, διότι δεν τον άφηνον ήσυχον να έργαοθή μέχρι δακρύων εις 
ήλικίαν έβδομήκοντα δύο ετών. 

Ώ ς προς τον χρόνον ενάρξεως της κυκλοφορίας της Α', ραψωδίας, φρονοΰμεν 
δτι έγένετο το έ'τος 1812, ώς ή επιστολή του Κοραή τής 20 Απριλίου 1812 3 2 , ή 
οποία αναφέρει βτι τήν ήμερομηνίαν αυτήν έ'στειλε «το προοίμιον τής Α ' ραψω
δίας» καί δτι Ολη ή ραψωδία είναι τελειωμένη πλην 3 χαλκογραφιών. Τον Ά π ρ ί -
λιον του 1812 στέλλει τά 3 πρώτα τυπογραφικά τετράδια (φύλλα) έκ τών 12, 
πού αποτελείται. Τα 9 τυπογραφικά θά στείλη ταχυδρομικά ς, αν δέν εΰρη άλλον 
τρόπον άδάπανον. 'Επίσης τήν 18 Μαΐου 1812 3 3 γράφει «έτελειώθη το δλον έ'ργον 
(τής Α', ραψωδίας), άλλα προσμένω 3 χαλκογραφίας, δια να το στείλω». 

"Αρα το Α ' τεύχος τής Α ' ραψωδίας ήτο ετοιμον περίπου τον Δεκέμβριον του 
1811, άλλ' έκυκλοφόρησεν εντός του 1812. Προς δικαιολογίαν μάλιστα τής κα
θυστερήσεως ό Κοραής αναφέρει είς τήν αυτήν έπιστολήν του 'Απριλίου 1812 δτι 
«ό Müller ήρχισε προ 22 ετών καί έχει ακόμη 9 ραψωδιών τεύχη ελλιπή», ενώ ό 
Κοραής έ'λαβεν άσυγκρίτως όλιγωτέραν βοήθειαν, σχεδόν ούδεμίαν, εφ' όσον ήλπι-
ζεν καί χρειάζεται ακόμη καιρόν, σκέψιν, άναθεώρησιν καί άναμάσησιν πολλήν διά 
το έ'ργον. Ε κ φ ρ ά ζ ε ι επιπροσθέτως τήν έπιθυμίαν νά άρχίση ή χρήσις τών τευχών 

30. Άδ. Κοραή 'ΈπιατολαΙ ύπο Νικ. Δαμαλα, τόμος Β', σελ. 340. 

31. αυτόθι τόμ. Γ', σελ 151. 
32. ΈπιΰτολαΙ Κοραή ύπο Ν. Δαμαλα, τ. Β\ 294. 
33. αυτόθι τόμ. Β', σ. 296, 304. 
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της Βολισσίας εκδόσεως πρώτον άπο σχολεΐον της Βιέννης, δπου ήτο καΐ δ 'Αλέ
ξανδρος Βασιλείου καΐ 6χι άπό άλλο. 

Ώ ς εμπόδια δια την καθυστέρησιν δύνανται νά χαρακτηρισθώσιν : 1. Ή ελ-
λειψις χρημάτων διά την εγκαιρον πληρωμήν του τυπογράφου, χαλκογράφου*34, 
άμοιβήν συνεργατών καί των ταχυδρομικών. 2. Ό δισταγμός της αποστολής δε
μάτων προς τους άγνωστους του βιβλιοπώλας. 3. Ή διατήρησες της άνω\υμίας 
του συγγραφέως εκδότου. 4. Αί πλεϊσται φροντίδες καΐ μέριμναι περί τήν συγ-
γραφήν άλλων έργων και ή εκτεταμένη αλληλογραφία, ώς και ό συγκεντρωτικός 
τρόπος εργασίας δια τον έλεγχον καί τήν εύθύνην επί τών δημοσιεύσεων του. 5. Ό 
περί τής πανεπιστημιακής έδρας πειρασμός δι' επισκέψεις καθηγητών, φίλων καί 
συνεργατών. 

Ή Βολισσία έ'κδοσις (Ίλιάδος Α'.) έκυκλοφόρησε το έ'τος 1812 εις φύλλα, 
ήμίδετα ή χαρτόδετα καί χρυσόδετα βιβλία προς 6 γαλλικά 3 5 φράγκα τότε εκα-
στον άντίτυπον. Έ ξ αυτών ό βιβλιοπώλης ή ιδιώτης πωλητής έκράτει 30 σολ-
δία δι' εκαστον άντίτυπον καί εν σώμα δωρεάν ώς 13ον σώμα εις κάθε δωδεκάδα. 
Ό Κοραής ελάμβανε 4 φράγκα καί 3 σολδία δι' εκαστον άντίτυπον, μή υπολο
γιζόμενων τών δωρεάν. 

'Από τα ήμίδετα ό Κοραής ελάμβανε 4,5 φράγκα καθαρά, πωλούμενα είς τήν 
φωτισμένην Εύρώπην. Σημειωτέον ύπελογίζετο προς 20 σολδία το φράγκον. 

Δια τήν Ελλάδα, επειδή ήτο ένδεχόμενον ή τιμή να φαίνεται υψηλή, έξου-
σιοδοτεΐτο ό πληρεξούσιος πωλητής να κάμνη εκπτωσιν εις δσον βαθμον έ'κρινε 
καλόν να εύκολύνη τήν πώλησιν. 

"Οταν ό Κοραής το έ'τος 1816 ήτοιμάσθη δια τήν τύπωσιν τής Β' ραψωδίας, 
ύπελόγισε μετά δισταγμού τάς δυσκολίας, τάς οποίας συνήντησεν εις τήν πώλησιν 
τής κυκλοφορούσης Α' ραψωδίας. 

"Εγραψε τότε προς τον έν Βιέννη Άλέξανδρον Βασιλείου τήν άκόλουθον έπι-
στολήν, διά τής οποίας εξέθετε τάς απόψεις του καί τάς λεπτομέρειας επί τής 
υπό τύπωσιν Β' ραψωδίας, όμοιας κατ' έπιθυμίαν του προς τήν Α' ραψωδίαν, ώς 
προς τον χάρτην, το κείμενον, τάς διορθώσεις, τον αριθμόν καί δαπάνην τυπώσεως. 

Δημοσιεύομεν το σχετικον απόσπασμα 3 6 κατά λέξιν, διά νά έκτιμηθή ή ευσυν
είδητος πρόθεσις τοϋ Κοραή, ώς προς τήν φιλότιμον έργασίαν, τήν αύστηράν 
έποπτείαν εις το τυπογραφεΐον καί τον κατά το δυνατόν οίκονομικον Προϋπολο-
γισμον τής δαπάνης επί του δευτέρου τούτου τεύχους τής Βολισσίας εκδόσεως είς 
1500 αντίτυπα. 

23 Σεπτεμβρίου 1816 

Είπε με λοιπόν, αν εχης αύτοΰ (εν ^Βιέννη), τον τρόπον να τύπωσης τήν 
εξακολούθησιν τής Βολισσινής εκδόσεως τής Ίλιάδος. Τοϋτο σε προβάλλω έξ 
απελπισίας και ώς λέγει ο ποιητής τής Ίλιάδος «'Εκών άέκοντι θυμω». 

Είναι κχτάρα Θεοϋ να κατοική μακράν τον τύπου δ συγγραφεύς τοϋ τνπουμένου. 
Τάς περισσοτέρας διορθώσεις όρθάς ή στρεβλός, τάς κάμνω εις αυτά τα δοκίμια 
τοϋ τυπογράφου. Aia va με δώσης λεπτομερή περί τούιου εϊδησιν, εχε ε'ς τον 
νουν ταϋτα : Ιον το Β τοϋτο τής Ίλιάδος μέλλει να είναι Ισοπαχες σχεδόν και 
Ισομέγεθες μέ το Α, διότι αν και δεν εχη προλεγόμενα, ώς εκείνα, έχει δμως στί
χους 877, οπόταν οι στίχοι τοϋ Α' είναι 611. 2ον. "Εχει μίαν μόνην χαλκογρα· 

34. Τόμ. Β', 305. 
35. αυτόθι τόμ. Β', 296, 317. 
36. Έπιστολαι 'Αδάμ. Κοραή ύπο Ν. Δαμαλα, τόμος Β', σελ. 588—589. 
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φίαν το Α έχει τρεις. 3ον. 7ο χαρτίον πρέπει να είναι λενκον και καλόν ώς το 
τον Α. 4ον. Ή τιμή τον δλον βιβλιαρίου πρέπει να είναι ή αυτή και ή τον Α. 
'Επειδή δια τοΰτο αναγκάζομαι να το στείλω αντον, δια να μην αυξήσω την τι
μήν και σύρω κατ' επάνω μον τας κρανγάς των όσοι λογαριάζουσι τα γρόσα των 
(ασλάνια), ώς τα ελογάριαζον προ ετών τριάκοντα. 5ον. 'Αριθμός των σωμάτων 
πρέπει να είναι 1500, δσος ήτο και τον Α. 6ον. Πρέπει να πληρωθη και να επι-
στατήση εις τον τύπον διορθωτής ακριβέστατος και άγρυπνος, μάλιστα δια το 
κείμενον, το όποιον πρέπει να είναι άπαραλλάκτως και άπαρατρέπτως δμοιον και 
είς την γραφήν και εις τήν στίξιν με το κείμενον τοϋ Ούολφίου. 

*Ας προσπαθήαω και 7ον τοντο : δτι είς τήν διάταξιν των εξηγήσεων των πα
λαιών σχολιαστών και των ολίγων παρατηρήσεων, δσας προσθέτει ό Βολισσινος 
εκδότης, απαιτώ να μή γίνη καμμία από κανένα προσθήκη ή άφαίρεσις ή μεταβολή, 
άλλα να τυπωθγι απαραλλάκτως κατά το όποιον μέλλω να στείλω Ισον (άντίγρα-
φον), γρα.μμένον εις λει,τον χάρτην. Ζύγισε δλα ταϋτα ακριβώς, λαβών σύμβυν-
λον και τον ΚοκκινάκηνΖΊ και κοινώνησε με τήν γνώμην σου, ήγονν είπε με το 
ποσόν της τιμής τών 1500 σωμάτων, επάνω - κάτω. .. 

Ό Κοραής είχε κατά νουν να συνέχιση τήν έ'κδοσιν καΐ τών άλλων ραψω
διών ό ϊδιος, αν ή υγεία του το επέτρεπεν, ή δι' άλλου, τον οποίον δεν κατονο
μάζει είς τήν προς Ι. Ρώταν έπιστολήν 3 8 του της 24 Φεβρουαρίου 1819, δπου 
υπόσχεται δτι ό Παπα Τρέχας (δηλ. ό Κοραής) 'έχει διάδοχον να εξακολούθηση 
τήν δημοσίευσιν τής Ίλιάδος. 

Έ κ τών τελευταίων τούτων πληροφοριών 3 9 βεβαιοΰται ή συνεχής αγωνία είς 
τα αλλεπάλληλα κωλύματα, τα όποια του προεβάλλοντο και κυρίως ή απογοη
τευτική διάθεσις υπό τών οποίων έδοκιμάζετο ό Κοραής είς τάς έθνικάς του προσ
φοράς πέραν τών γεροντικών του δυνάμεων καΐ δή είς τάς πολλαπλας του έκδοτι-
κάς φροντίδας χάριν τής άναγεννωμένης πατρίδος. 

Ό Κοραής έσπευδε να φέρη είς φώς τα ωφέλιμα και αθάνατα έ'ργα τών αρ
χαίων Ελλήνων ποιητών και συγγραφέων, εν οις και τήν Ίλιάδα, ώστε ή μετα
βατική περίοδος να εΰρη ωρίμους τους ελευθέρους "Ελληνας άπο πνευματικής και 
ψυχικής απόψεως δια τήν άσφαλεστέραν και όρθοτέραν πολιτικήν συγκρότησιν τής 
νέας πολιτείας των. 

Αυτός είναι ό λόγος διά τον όποιον έφρόντιζε περισσότερον δια τα Προλεγό
μενα τών τευχών τής Βολισσίας εκδόσεως προς ήθικήν και πνευματικήν διδασκα-
λίαν τών συγχρόνων Ελλήνων, χωρίς να προσέξη σοβαρώτερον τήν όρθήν γραφήν 
του κειμένου ή τα εκτενέστερα ερμηνευτικά σχόλια έπ' αύτοϋ, Οπως είργάσθη είς 
τα περισσότερα άλλα. 

Διά τήν Ίλιάδα έδχνείσθη κατά τήν γνώμην του το όρθότερον κείμενον άπο 
τον Βολφ και συμπληρωματικώς άπο τον Müller, τον Yilloison, τον Εύστάθιον 
καΐ Δίδυμον, προσθέσας κατ' έκλογήν και τήν προσωπικήν του έκτίμησιν, δπου 
είχε διάφορον γνώμην. Ύπο τοιαύτας συνθήκας εργασθείς ό χαλκέντερος Κοραής 
έδημοσίευσεν άπο του 1811 μέχρι και του 1820 τάς ραψωδίας τής Ίλιάδος, αφο
σιωθείς μετά ταύτα εις τήν έπιτυχίαν τής έκραγείσης ελληνικής επαναστάσεως. 

Έ κ τών σωθέντων χειρογράφων 4 ο του, τών χειρογράφων παρατηρήσεων του είς 
φύλλα και τά περιθώρια τών βιβλίων, ακόμη καΐ έκ τών πληροφοριών, τάς οποίας 
εδιδεν είς τάς δημοσιευθείσας έπιστολάς του προς τους φίλους και συνεργάτας του, 

37. Κωνσταντίνος Κοκκινάχης, λόγιος έκ Χίου, φιλικός. 
38. 'Επιατολαι Κοραή ύπο Ν. Δαμαλδ, τ. Γ', σελ. 110. 
39. αυτόθι τ. Γ , σελ. 150. 
40. Βιβλιοθήκη Χίου, χειρόγραφα αριθ. 396, 401, 428, 463, 158 8', 282, 294, 347, 450. 
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βεβαιοΰται ή καταβληθείσα προσπάθεια δια τήν δημοσίευσιν ολοκλήρου της Ίλιάδος. 
Ό 'Ιάκωβος Ρώτας εις τον Πρόλογον του δημοσιευθέντος απανθίσματος Ε π ι 

στολών 'Αδαμαντίου Κοραή 'Αθήναι 1839 σελ. ιε'. μαρτυρεί 6τι «ό Κ ο ρ α ή ς 
ά φ η σ ε δ ι α τ ή ς δ ι α θ ή κ η ς τ ο υ α π ό τ ο υ 1825 ε ι ς τ ή ν Χ ί ο ν 
χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο ν α ν ε π ε ξ έ ρ γ α σ τ ο ν, τ ο Ε τ ή ς Ί λ ι ά δ ο ς » . Τοΰτο 
υπάρχει ακόμη καί σήμερον εις τήν Συλλογή τής Βιβλιοθήκης Χίου, καθώς καΐ 
άλλαι σημειώσεις εις φύλλα καί είς τα περιθώρια βιβλίων. 

Ή διάταξις τής ύλης εκάστης ραψωδίας τής Βολισσίας εκδόσεως έγένετο με 
σκοπιμότητα τής εκδόσεως, δια τήν μόρφωσιν του λαοΰ, δπως έπεβάλλετο κατά 
τήν γνώμην του καί δια τήν δραστηριοποίησιν τών φιλότιμων Εκκλησιαστικών, 
Κοινοτικών καί ευπόρων φιλογενών του "Εθνους, εντός τής υποδούλου κυρίως Ελ
λάδος καί τών ελληνικών κοινοτήτων καί ιδιωτών του εξωτερικού. 

Έκαστη ραψωδία υπό κοινον Πρόγραμμα εργασίας περιέχει : 

Α'. Τα Προλεγόμενα Ε'. Τάς Προσθήκας. Διορθώσεις ήμαρτημένων 

Β'. Τήν Ύπόθεσιν ΣΤ' . Τους λεξιλογικούς Πίνακας, έλληνικον καί γραι-

Γ". Το Κείμενον κικον 

Δ'. Τα Σχόλια Ζ' ' Μερικάς χαλκογραφίας έκ σκηνών του κειμένου. 

Α'. Τα Προλεγόμενα. 

Εϊναι συνεχής είς τας τεσσάρας ραψωδίας μυθιστορία τον παπα Τρέχα (πατρός 
Θέωνος), αμόρφωτου Ιερέως τής Βολισσου, χωρίου τής βορείου Χίου. Είναι διη-
ρημένα είς 4 τμήματα, άνα εν διάφορον είς έκάστην ραψωδίαν, εις συνέχειαν αφη
γηματικής υποθέσεως τής εν εξελίξει πνευματικής μορφώσεως του ιερέως, τήν 
οποίαν δήθεν ελαβεν άπο τον διατρίβοντα εν Βολισσώ συγγραφέα. 

Ταύτα παρουσιάζουν φιλοπρόοδον, φιλόμουσον καί φιλοπάτριδα κληρικόν, του 
οποίου ή αμάθεια έκαλύπτετο άπο τον έθνικοθρησκευτικον ενθουσιασμον δια τήν 
γόνιμον δρασιν, χάριν του χριστιανικού του Ποιμνίου. "Ηθελε νά μορφωθή άπο 
άγάπην καί ευσεβή διάθεσιν, φιλανθρωπίαν καί φιλομουσίαν δια τήν άνακούφισιν 
τών πιστών του. 

"Ο παπα Τρέχας εκτιμά τήν άξίαν τής παιδείας καί με εύχαρίστησιν ευρίσκει 
καλόν καί πρόθυμον διδάσκαλον, τον έκδότην· συγγραφέα τής εκδιδομένης Ίλιάδος. 
Μυείται εις τήν μελέτην καί τήν Ιρευναν τών Ελλήνων συγγραφέων καί τών Πα
τέρων τής 'Εκκλησίας καί αποκτά γνώσεις, αϊ όποΐαι δχι μόνον του επέτρεπον νά 
κατανοή τήν φιλοσοφίαν τής θρησκείας είς τα εκκλησιαστικά βιβλία, άλλα καί να 
έλέγχη τά κείμενα ύπευθύνως. 

ΕΖναι ζωντανον παράδειγμα όψιμαθοΰς, δια τήν διάπλασιν τής ενάρετου ψυχής 
του καί τής φυσικής ευφυΐας υπό τάς οδηγίας τής καλής παιδείας. 

Πολλά είναι τα συμπεράσματα, έκ τής αναγνώσεως τών τεσσάρων Προλεγο
μένων τών ισαρίθμων ραψωδιών τής Βολισσίας εκδόσεως, δια τήν δύναμιν τής 
Παιδείας καί τήν δια ταύτης έθνικοθρησκευτικήν τόνωσιν του φρονήματος τών 
υποδούλων Ελλήνων, δπως έπεδιώκετο τότ%. 

« Ή παιδεία τής κεφαλής—ελεγεν ό Κοραής—χωρίς τήν παιδείαν του στήθους, 
δεν έ'φερεν είς κανέν "Εθνος τήν αληθή εύδαιμονίαν». 

Ό Κοραής συγγράψας τήν μυθιστορίαν του ρέκτου καί φιλομαθέστατου τεσ
σαρακονταετούς ιερέως Θέωνος (παπά Τρέχα) με πνεύμα ταχείας μορφώσεως καί 
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ορθής γονίμου διδασκαλίας 4 1 , έ'χομεν την γνώμην δτι έδιδε παράδειγμα της ατο
μικής του επαινετής προόδου εις ώριμον ήλικίαν, κατόπιν πηγαίας προς μόρφω-
σιν διαθέσεως του μαθητευομένου, υπολογίζων άφεύκτως καί την αύθόρμητον υπο-
χρέωσιν των ενηλίκων προς μόρφωσιν. 

Με το να παραθέτη μάλιστα ό Κοραής εις το Προοίμιον του Α', τεύχους τής 
Βολισσίας Ίλιάδος (σελίς λε ' .) την γνώμην του Ευσταθίου, Μητροπολίτου Θεσ
σαλονίκης, δτι «εν μνθοις αλήθεια τις εικονίζεται», ύποθέτομεν δτι εις τον σπεύ-
δοντα παπα Τρέχαν είχε κατά νουν την όψιμαθή προσωπικήν του διάθεσιν καί 
έξέλιξιν εις ύψηλήν έπιστημονικήν του βο.θμίδα, δεδομένου δτι καί ό ϊδιος άφω-
σιώθη εις μεθοδικός κ α τ ' έπιστήμην μελετάς εις ήλικίαν 35—40 ετών καί ειχεν 
ιδίαν πεΐραν τοϋ γονίμου αποτελέσματος, το όποιον έπέτυχεν εν ώρίμω ηλικία, 
δταν πλέον ή αυθόρμητος διάθεσίς ύπαγορεύη την ανάγκην τής παιδείας «εκ μα-
λεροΰ πόθου τών γραμμάτων» κατά Θερειανόν 4 2 . 

Παραλείπομεν την συνέχειαν του ευχάριστου τούτου μυθιστορήματος 4 3 διά να 
καλυφθή ίσως κατά προαίρεσιν του άναγνώστου καί περιο: ιζόμεθα ενταύθα εις 
την άνάλυσιν του εκδοτικού έ'ργου του Κοραή επί τής Βολισσίας εκδόσεως, δπως 
βεβαιοΰται ύπο τών έκδοθεισών ραψωδιών κατά τα μέρη, καί τών άλλων χειρο
γράφων πηγών, τάς οποίας εχομεν υπ' δψιν μας. 

Β ' . Ύ π ό θ ε σ ι ς τ ώ ν ρ α ψ ω δ ι ώ ν . 

Μετά τα ΙΙρολεγόμενα δημοσιεύεται περιληπτικά εις εκάστην ραψωδίάν ή λα
κωνική ύπόθεσις του περιεχομένου της, ως αναφέρεται περίπου καί εις άλλας συ
νήθεις εκδόσεις παλαιοτέρας καί νεωτέρας. 

Γ'. Το Κείμενον τ ώ ν ραψωδιών. 

Το δημοσιευθέν κείμενον εκάστης τών ραψωδιών, Α, Β, Γ καί Δ, είναι 
«άπαραλλάκτως καί άπαρατρέπτως», κατά τον χαρακτηρισμον του Κοραή, δμοιον 
καί εις την γραφήν καί εις την στίξιν με το κείμενον του αντιτύπου του W o l f , 
τονούμενον μόνον καταλλήλως, διότι το κείμενον 4 4 του W o l f είναι άτονον. 

Τήν άπαράλλακτον λεκτικήν άντιγραφήν εκαμεν ό Κοραής άπο την εκδοσιν 
του W o l f του J804 «διότι του έφάνη αΰτη συντομωτέρα εργασία εις τάς περι
στάσεις» καί έ'σπευσε να τήν δημοσίευση ως είχεν, άλλα τονουμένην. «Μίαν μό-
νην γραφήν, αν ήλλασσεν άπο δσας έκρινε καλάς με πολυχρόνιον ερευναν εκείνος 
(ό W o l f ) καί μελέτην του 'Ομηρικού κειμένου, ή το ανάγκη να κάμη καί ό Κο
ραής μακράν έ'ρευναν, δια νά έκθεση τάς αιτίας τής αλλαγής, πράγμα τόσον δυσ-
κολώτερον, δσον μηδ' έξέδωκε ό Wolf ακόμη (δηλ. μέχρι του 1811 ) τάς ση
μειώσεις του, δια να μάθη (ό Κοραής) άπο αύτάς καί τήν δύναμιν καί τήν άδυ-
ναμίαν τών παρακινησάντων τον Wolf αιτίων εις τήν έκλογήν τών διαφόρων 
γραφών» 4 5 . 

41. Βολισσία "Εκδοσις Ίλιάδος, Β', 173. 
42. Δίον. Θερειανου, Άδ. Κοραής τό[^ Β', σ. 173. 
43. Στ. Καββάδα, Ό Παπά Τρέχας τοϋ Άδ. Κοραή. Βιβλιογραφία—Χαρακτηρισμοί. 

'Αθήναι 1968. 
44. 'Ομήρου "Επη... Ex Recensione Fr. Aug.Wolfii, vol. I—II, Lipsiae 1804. Tò βι-

βλίον τούτο έλαβεν ώς βάσιν ό Κοραής δια να τυπώση τήν Βολισσίαν εκδοσιν (αριθ. 155 
τής Συλλογής τής Βιβλιοθήκης Χίου). 

45. Βολίσσία Έκδοσις Ίλιάδος, τ. Α', σελ. κ'. 
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Έν συνεχείς ό Κοραής δικαιολογών την προτίμησίν του εις την εκδοσιν του 
Wolf προσθέτει : «οποία και αν είναι του Ούολφίου ή 'Ομηρική έ'κδοσις, είναι 
χωρίς άμφιβολίαν ή ορθότερα των δσων έ'ως σήμερον (1811 ) έξεδόθησαν». Έ ξ αυ
τής της αναγνωρίσεως του κειμένου, ό Κοραής δεν αναφέρεται συχνά εις μήκος 
κατά τήν δημοσίευσίν τής Βολισσίας εκδόσεως, διότι αναθέτει τήν εύθύνην εις τον 
Wolf, χωρίς να άπαλάσσεται πλήρως καί εκείνος. 

Κατά τήν πορείαν τής δημοσιεύσεως, ως μαρτυρούν αί έπιστολαί του, αναφέ
ρει εκδόσεις παλαιοτέρας, περιληπτικήν ίστορίαν τών 'Ομηρικών Έπων, τα έκδο-
θησόμενα Σχόλια εις αύτάς, τήν έπίδρασίν των επί τών αναγνωστών, τον τρόπον 
απαγγελίας τών Όμηρικών ποιημάτων καί άλλα σχετικά με τήν έπικήν ποίησιν, 
ως έπαγωγον μέθοδον μυθιστορηματικής άφηγήσεως υπό του Παπα Τρέχα, του 
οποίου το όνομα κατόπιν έ'γινε πανελλήνιον. 

Δ\ Σ χ ό λ ι α . 

Ώ ς προς τα σχόλια ό Κοραής έσκέφθη να προσφέρη τοιαύτα ώστε να είναι 
« ι κ α ν ά δ ι α τ α Σ χ ο λ ε ί α τ ή ς Ε λ λ ά δ ο ς » . 'Επεχείρησε λοιπόν να άκο-
λουθήση τον τρόπον εκδόσεως του Müller, ό όποιος είχε πολλάς μικράς προσθή-
κας εξηγήσεων, ερανισμένων άπο τον Εύστάθιον καί τον Ψευδοδίδυμον. Άλλ' 
επειδή εις το τέλος τής ραψωδίας ευρεν δτι ή μέθοδος του Müller ήτο καλή μεν 
δια τα γερμανικά φροντιστήρια, δχι δμως καί δια τα σχολεία τής Ελλάδος, απε
φάσισε να αύξηση τον αριθμόν τών προσθηκών καί έξ άλλων νεωτέρων φιλολόγων 
με χαρακτηρισμούς εκ τών αρχικών κεφαλαίων γραμμάτων αυτών. 

Διεξερχόμενος σήμερον τα σχόλια ταΰτα, ως σημειοΰμεν καί ανωτέρω, ό ανα
γνώστης ευρίσκει τα αρχικά κεφαλαία γράμματα του ονόματος τών σχολιαστών 
έν τέλει εκάστου σχολίου ήτοι Ε : Ευστάθιος ό Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Δ : 
ό γραμματικός Δίδυμος, Μ : Müller, Κ : ό Γερμανός φιλόλογος Koeppen, Β : ό 
Γάλλος ελληνιστής καί φίλος του Κοραή John Baptista Caspar d' Ansse de Vil-
loison. Είς ταΰτα προσθέτει καί τα προσωπικάς του (Κοραή) παρατηρήσεις δια 
του κεφαλαίου γράμματος Χ (Χίος). Τα Σχόλια είναι κατά κυριολεξίαν. Δεν εϊναι 
εκτενείς σχολικαί μεταφραστικαί σημειώσεις, ως σήμερον, δια τήν άπλήν μετάφρασιν. 

Τοΰτο έπέτυχεν ό Κοραής δια τής προσεκτικής εκλογής εκ τών σχολίων, πα
λαιών καί συγχρόνων του ερμηνευτών, άπανθίσχς έξ έκαστου έρμηνευτου ή σχο-
λιαστοΰ δσα έ'κρινε καλά, χωρίς να άρνήται ό ίδιος δτι είναι δυνατόν να περιπί-
πτη εις σφάλματα. 'Ομολογεί μάλιστα δτι «από άνθρωπου χείρας παντέλειον έργον 
δεν έγνώρισε κανέν. Ευτυχέστερος δέ εϊναι δστις σφάλλει όλιγώτερον». 

Το έπόμενον έ'τος, 20 'Απριλίου 1812 έγραφε προς τον φίλον του Άλέξ. Βα
σιλείου είς Βιέννην. «Μετά 50 χρόνους ή Συλλογή μου θέλει δώσει χώραν καί 
άσυγκρίτως κριτικωτέρας καί τελειοτέρας (εκδόσεις). 'Αλλ' είς τήν παροΰσαν ώραν 
(1812) καί κατάστασίν μας τήν Ρωμαίκιαν, τοΰτο εϊναι το τελειότερον (δηλ. ή 
Βολισσία έ'κδοσις)» 5 1. Είναι όμολογίαι λεγόμεναι ύπευθύνως μετά θάρρους καί ει
λικρίνειας καί ουχί μετά φοβίας ή αμφιβολίας. 

Ό Κοραής εϊναι υπεύθυνος δια τήν επιτυχή ή άτυχη έκλογήν τών σχολίων. 
Μετά παρρησίας αναφέρει το δνομα τοΰ σχολιαστοΰ, τοΰ οποίου τήν γνώμην έδέ-
χετο, έστω συμβατικώς, λόγω τής χρονικής διαρκείας ή τής πολιτικής καταστάσως. 

Παραθέτει δμως πολλάκις τήν γνώμην 2 ή 3 σχολιαστών ή καί τήν προσωπι-

51. Έπιστολαί Άδαμ. Κοραή, υπό Ν . Δαμαλα, τόμ. Β ' , σελ. 295. 
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κήν του συγχρόνως καΐ επιτρέπει, εις τον άναγνώστην να δεχθή εις δ,τι συμφωνεί 
ή να απόρριψη δ,τι αναγνωρίζει άμφίβολον. 

Ε'.—Ζ'. Προσθήκαι—Λεξιλόγια—Χαλκογραφίαι. 

Εις τάς ολίγας σελίδας των μερών του Προγράμματος εργασίας, Ε'. Π^οίθή-
κας, Σ Τ ' . Λεξιλογικούς Πίνακας και Ζ'. Χαλκογραφίας, εύρίσκομεν ελάχιστα επι
κουρικά συμπληρώματα της συγγραφής του Κοραή προς έξυπηρέτησιν του μέλ
λοντος να χρησιμοποίηση αυτό. 'Επαρκή δμως δια την ευρεσιν των διορθωτέων 
παροραμάτων, τάς έρμηνευτέας λέξεις κα! τάς έλαχίστας χαλκογραφίας. 

Κυρίως οι Πίνακες (Λεξιλόγια) ύπο κεφάλαιον ΣΤ' . Ελληνικός και Γραικικός, 
με παραπομπάς τών λημμάτων είς σελίδας του κειμένου, είναι ευρετήρια δια λέ
ξεις, κατ' έκλογήν του Κοραή, τής αρχαίας ελληνικής και της Γραικικής (δημο
τικής) ελληνικής γλώσσης, κατά την γλωσσικήν διάκρισιν τότε, αρχάς 10'. αιώνος. 

Δια τής ταξινομήσεως ταύτης εξυπηρετούνται οί μελετηταί τών τευχών τής 
Βολισσίας εκδόσεως, συγκρίνουν και συσχετίζουν μεθοδικώς τάς λέξεις προς επι
τυχή έρμηνείαν και κατανόησιν τών νοημάτων. 

Ύ π ο το Κεφάλαιον Ζ'. Χα λ κ ο γ ρ α φ ία ι του Προγράμματος εργασίας τής 
.Βολισσίας Εκδόσεως, περιλαμβάνονται αί εις τά τεύχη Α'.—Δ', ύπάρχουσαι έλά-
χισται ολοσέλιδοι εικόνες, δμοιαι άπο το κείμενον του Müller, κατ' έκλογήν του 
εκδότου τής Ίλιάδος Άδαμ. Κοραή. 

Κάτω έκαστης εικόνος αναγράφεται τί απεικονίζεται καΐ σημειοΰται ως παρα
πομπή ό αριθμός του στίχου τής οικείας ραψωδίας εκ τής οποίας έχει ληφθή 
ή είκών. 

'Ραψωδία Α'. Έ ν αρχή του τεύχους υπάρχει χαλκογράφημα του 'Ομήρου 
(προτομή) εκ του εν Παρισίοις Ναπολεόντειου Μουσείου με τον στίχον 249 τής 
Α', ραψωδίας τής Ίλιάδος. «Του καΐ άπο γλώσσης μέλιτος γλυκίων ρέεν αύδή». 

β.—σελ. 14/15 : « Ό Πάτροκλος οδηγών τήν Βρισηίδα» στίχος Α. 345. 

γ.—σελ. 16/17 : «Πρόσκλησις του έκατογχείρου Βριάρεω εις "Ολυμπον προς 
τον Δία», στίχος Α. 403. 

'Ραψωδ ία Β', σελ. 2/3 : « Ό Ζευς προστάζων τον "Ονειρον» στίχος Β. 8. 
'Ραψωδία Γ', σελ. 16/17: «Συνάντησις Αφροδίτης καΐ Ελένης», στίχος 

Γ. 385. 

β.—αυτόθι. « Ή 'Αφροδίτη και ή Ελένη εις τον θάλαμον του Πάριδος», στί-
χος Γ. 423. 

'Ραψωδία Δ', σελ. 2/3 : «Θεοί πάρ Ζην! καθήμενοι», στίχος Δ 1. 

'Εδώ τελειώνει ή κυκλοφορήσασα εκδοσις τών Α—Δ ραψωδιών τής Ίλιάδος 
ύπο του Ά δ . Κοραή. Τά πρώτα εκδοθέντα Α—Δ τεύχη του βιβλίου τής προσω
πικής βιβλιοθήκης του Κοραή υπάρχουν εις τήν έν Χίω βιβλιοθήκην με προσθέ
τους χειρόγραφους τούτου διορθωτικάς σημειώσεις, τάς οποίας Ικαμεν εις άνα-
θεο'ίρησιν τών τυπωθέντων. 

Κ ρ ί σ e ι ς. 

Έρευνώντες τάς γνώμας μερικών εκ τών κριτικών, οί όποιοι ένδιεφέρθησαν δια 
τήν δημοσιευθεΐσαν εκδοσιν τής Ίλιάδος, παρατηρουμεν δτι οι περισσότεροι εκ-
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φράζονται κυρίως δια την λογοτεχνικήν άξίαν τών Προλεγομένων αυτής καί ελά
χιστοι δια τήν μορφωτικήν προσπάθειαν του εκδότου κατά το κείμενον, τά σχόλια 
και τήν μεθοδικήν ταξινόμησιν της ύλης, γενικώς εκάστου τεύχους. 

Ταύτα έχουν δημοσιευθή υπό του εκδότου κατά το αύτο έκδοτικον Πρόγραμμα 
βιβλίου, του όποιου σκοπός ετέθη ή άρτια μόρφωσις τών ελληνοπαίδων επί νέων 
παιδευτικών βάσεων καΐ ή ωφέλιμος προσφορά εις τους λογίους και φιλολόγους 
της εποχής, βάσει τών μέχρι τότε (181.1—1820) υπαρχόντων εντύπων βοηθημά
των άπο "Ελληνας καί ξένους συγγραφείς. Οδτω κατά το 1819 ό Κωνσταντίνος 
Άσώπιος, λόγιος έξ Ηπείρου, καθηγητής έπειτα της 'Ιονίου 'Ακαδημίας καί του 
Πανεπιστημίου 'Αθηνών, έδημοσίευσεν δι' ολίγων εις το περιοδικον Λόγιος Έρμης 
σελ. 697 «Διορθωτικά ε'ις 'Ιλιάδα διά τινας στίχους» άλλα δηλώνει 6τι «ήλπιζε 
χωρίς άλλο νά ευρη καμμίαν διόρθωσιν είς τήν Βολισσίαν έκδοσιν» άλλ' έψεύσθη 
τών ελπίδων». 

'Ακολούθως το έπόμενον έτος 15 Δ/βρίου 1820 εις το αύτο περιοδικον έδη-
μοσιεύθη ευρύτερα κριτική διά τάς ραψωδίας Α, Β, Γ, της Βολισσίας εκδόσεως 
υπό του Γεωργίου Μεϊντάνη έξ Άνδριανουπόλεως, σπουδαστοΰ φιλολογίας εις τους 
Παρισίους, φίλου του Κοραή. Ούτος εκφράζει τήν χαράν του διά τήν δημοσίευσιν 
της Βολισσίας εκδόσεως καί υπολογίζει ταύτην ώς πρόοδον τών ομογενών. Ση
μειώνει τήν άφηγηματικήν καί περιγραφικήν δεξιότητα του 'Ομήρου, ό όποιος 
έγένετο οδηγός του λόγου καί τής τέχνης τών 'Εθνών. 'Αλλ' αναγνωρίζει δτι όλί-
γαι ήσαν τότε αϊ καλαί εκδόσεις του 'Ομήρου διά τους "Ελληνας, με ωφέλιμα 
σχόλια καί δ έκδοτης τής Βολισσίας εκδόσεως Ίλιάδος εκάλυψεν άναγκαΐον κενόν. 
Χαρακτηρίζει τήν έκδοσιν ταύτην έθνικήν καί τελειοτέραν διά τήν δρθήν έκλογήν 
καί τήν κριτικήν τών Σχολίων, ιδίως διά τάς χρησίμους παρατηρήσεις είς τήν Γ'. 
ραψωδίαν του παπα Θέωνος. 

Τά Προλεγόμενα εκάστης ραψωδίας θεωρεί λίαν ωφέλιμα διά τάς άφθονους 
ήθικάς διδασκαλίας προς δφελος τής πατρίδος. Τέλος εύχεται τήν συνέχειαν τής 
εκδόσεως τής Βολισσίας Ίλιάδος είς ελληνικά τυπογραφεία, διά νά είναι προσιτή 
είς τήν έλληνικήν νεολαίαν. 

Είς το τέλος του Λογίου Έρμου του 1820 σελ. 599-600 δημοσιεύεται βρα
χεία αγγελία διά τήν δημοσιευθεΐσαν Δ' ραψωδίαν τής Βολισσίας εκδόσεως ύπο 
ανωνύμου, με πληροφορίας διά τά Προλεγόμενα, το κείμενον, τά Σχόλια, τους Πί
νακας καί τάς χαλκογραφίας. Γίνεται σύστασις διά τήν άπόκτησιν τών 3 προη
γουμένων ραψωδιών, από τους αντιπροσώπους του εκδότου Παρισίων, Τεργέστης, 
Σμύρνης, Κων/πόλεως καί Βουκουρεστίου. 

Κατά το έτος 1&90, μετά τον θάνατον του Ά δ . Κοραή, ό Διονύσιος Θερειανος 
έδημοσίευσε δαπάναις τής Επιτροπής του Οίκονομείου Κληροδοτήματος εν Τερ
γέστη τήν πληρεστέραν βιογραφίαν του 'Αδαμαντίου Κοραή. Είς τον Β' τόμον 
ταύτης έκαμε κριτικήν καί διά τήν Βολισσίαν έκδοσιν, τήν οποίαν θεωρεί «ήκι-
στα προσάδουσαν προς τάς χρείας τής κριτικής» καί αποδίδει είς αυτήν άξίαν 
μάλλον διά τήν μετά φιλολογικής συνέσεως έκλογήν τών Σχολίων εκ τών παλαιών 
καί νέων ερμηνευτών, ένώ θεωρεί τάς προσωπικάς σημειώσεις του Κοραή βραχυ-
τάτας καί εκ του προχείρου γεγραμμένας, δπως καί ό ϊδιος ό Κοραής είχεν ομο
λογήσει. 

Τέλος άναφέρομεν καί τάς λακωνικάς κρίσεις δύο καθηγητών του Πανεπιστη
μίου 'Αθηνών α) του Κ ώ ν σ τ α ν. ' Α μ ά ν τ ο υ καί β) του Ε μ μ α ν ο υ ή λ 
Π ε ζ ο π ο ύ λ ο υ . 

*0 Κωνσταντίνος "Αμαντος εις τήν μελέτην του Αδαμάντιος Κοραής εκφρά
ζει τήν γνώμην δτι ό Κοραής έξέδωκε κατ' αραιά χρονικά διαστήματα (1811— 

13 
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1820) τάς A—Δ ραψωδίας της Ίλιάδος άπο Ιλλειψιν χρημάτων, από ανάγκην καΐ 
σκοπιμότητα (έθνικήν). Δεν εΟρισκεν άγοραστάς ! Κατά προτροπήν του Νεοφύτου 
Βάμβα συνέχισε τα Προλεγόμενα, προτάσσων γνώμας διά τήν ήθικήν διδασκαλίαν. 

Εις τους χαρακτηρισμούς, πού κάμνει δια τον Κοραήν (Μικρά Μελετήματα σ. 
24) ευρίσκει εις αυτόν δύο ισορροπημένα πνευματικά χαρίσματα α) τήν μεγάλην 
μνήμην καί τον κριτικον νουν καΐ β) τήν φαντασίαν. "Ο κριτικός νους φαίνεται εις 
τα έργα, πού έχουν λογοτεχνικήν άξίαν. 

"Ο Κ. "Αμαντος προσθέτει δτι δ Κοραής δεν έκαμε πολλάς εκδόσεις ποιητών. 
Έ ν τούτοις φρονοΰμεν δτι ό Κοραής ήθελε να προετοιμασθή πάντοτε διά τάς εύ-
θύνας τών εκδόσεων του, ερευνών τά σχετικά της προετοιμαζόμενης ενεργείας του. 

'Επειδή δέ εύρίσκομεν έν τη συλλογή του εις τήν Βιβλιοθήκην Χίου πολλά 
σημειώματα παρατηρήσεων εις φύλλα και τα περιθώρια βιβλίων ποιητών της ατο
μικής του βιβλιοθήκης, φρονοΰμεν δτι είχε κατά νουν τήν σκέψιν εκδόσεων καί 
ποιητών, έφ' δσον ό χρόνος καί ή εθνική σκοπιμότης το έπέτρεπεν, ή δέ υγεία του 
έβοήθει προς τοΰτο. Οί ποιηταί εις τους οποίους αναφέρονται τα χειρόγραφα της 
Βιβλιοθήκης Χίου κατά τον δημοσιευθέντα κατάλογον τών χειρογράφων εις τήν 
ίστορίαν της Βιβλιοθήκης Κοραής Χίου παρ' ημών είναι οί έξης κατά σελίδας 
του Καταλόγου : 

'Αριστοφάνης: σελ. 125, 126, 130, 131, 135, 137, 148, 149. 

Αισχύλος : σελ. 136, 146, 149. 

Ευριπίδης : σελ. 125, 135, 136, 143, 149. 
Σοφοκλής : σελ. 125, 126, 143, 148, 149. 

"Ομηρος : σελ. 112, 125, 126, 131, 136, 137, 140, 143, 145, 160. 

'Ησίοδος: σελ. 121, 131. 

Υπάρχουν δμως καί λυτά φύλλα έπισυνημμένα εις αντίστοιχα βιβλία ποιητών. 

Ε π ί λ ο γ ο ς . 

Ή Βολισσία έκδοσις τών Α—Δ ραψωδιών της Ίλιάδος του Όμηρου, εκδο
θείσα υπό δύσκολους συνθήκας, ώς ανωτέρω άνεπτύχθη, είς τέσσαρα τεύχη υπό 
του Ά^αμ. Κοραή, έξυπηρέτησεν έπικαίρως τά Σχολεία του υποδούλου τότε κυ
ρίως ελληνισμού κατά τους κρίσιμους αγώνας του "Εθνους, τον 19ον αιώνα. 

"Οταν δμως έκαλύφθη κατά τήν πρόοδον της επιστήμης υπό νέων εύμεθόδων 
συγχρόνων εκδόσεων του 'Ομήρου καί διά τά Σχολεία καί διά τά Πανεπιστήμια 
καί διά τους λογίους, κατόπιν έντατικωτέρας μελέτης του Λόγου καί του Πνεύ
ματος του 'Αθανάτου 'Ραψωδού, ετέθη εις τήν έφεδρίαν, χωρίς τά χάση τήν άξίαν 
της «διά τά Χρύσα "Επη» της ηθικής καί πνευματικής διαπαιδαγωγήσεως, τήν 
οποίαν περικλείει. 

• Ό ϊδιος ό Κοραής, άναγνωρίζων τά κενά τής πνευματικής του εργασίας έπ' 
αυτής, απεφάνθη αυθορμήτως δτι ή Συλλογή του μετά 50 έτη θα καλυφθή από 
άλλας τελειοτέρας καί κριτικωτέρας εκδόσεις, δπως ακριβώς συνέβη. 'Αλλά καί 
ό ίδιος κατ' επανάληψιν έτόνιζεν δτι ή Βολισσία "Εκδοσις ήτο ή ενδεδειγμένη ελ
ληνική έ'κδοσις τής εποχής του δ̂ ά τήν πρωτοτυπίαν της μεθόδου τής εργασίας 
καί ώς υπόδειγμα κριτικής μελέτης προς τους "Ελληνας λογίους, τους σπουδαστάς 
καί μαθητάς τής άναγεννωμένης Ελλάδος. 

'Ακόμη μένει απαραίτητος καί σημαντική πηγή διά τήν έξέτασιν καί μελέτην 
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της Ίλιάδος, ιδίως ώς προς το πνεύμα και τήν έπεξεργασίαν των εκδοθέντων Σχο
λίων, διότι διατηρεί την γονιμότητα του ίδρώτος ευσυνείδητου και ελευθέρου κρι
τικού, την άκράδαντον πίστιν προς την άξίαν τών κλασσικών κειμένων, τον παλμον 
του ενθουσιασμού δια την πραγματικήν έλευθερίαν καΐ τήν θερμήν φιλοπατρίαν. 
"Ας καρπωθώμεν εξ αυτής όσα ό τίμιος καί δ καλός εργάτης υπέρ της πατρίδος 
ε'σπειρεν. 

Σήμερον ή Βολισσία "Εκδοσις της Ίλιάδος Α—Δ, μέ τον διακριτικον αυτόν 
χαρακτηρισμον του υποτίτλου, φυλάσσεται εις ολίγας ίδιωτικάς καί δημοσίας 
βιβλιοθήκας ή καί τα παλαιοπωλεία, ώς πολύτιμον σπάνιον βιβλίον αξίας, είς το 
όποιον κατοπτρίζονται τα ζωτικά σημεία της τότε ευσυνείδητου εθνικής προσπά
θειας, δια τήν ήθικήν καί πνευματικήν άναγέννησιν του έθνους. "Εχει άκαμπτον 
τήν ζωτικότητα της δημιουργίας καί διατηρεί τήν σκοπιμότητα του προορισμού της. 

Δύναται να άφυπνίση τάς σκέψεις είς τήν έξελισσομένην γλωσσικήν, ίστορι-
κήν καί τήν εν γένει φιλολογικήν μελέτην περί τον "Ομηρον καί τα Ελληνικά 
Γράμματα, προς τιμήν του "Εθνους καί επανεκτίμησιν της πνευματικής αξίας τών 
διανοουμένων Ελλήνων. 


