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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αδαμάντιος Κοραής, ένας «φιλόσοφος ταξιδευτής»

Ι. Έμπορος, γιατρός ή φιλόλογος;

Γιος εμπόρου και εγγονός λογίου, ο Διαμαντής Κοραής1 γεννήθηκε 
στη Σμύρνη το 1748, και από την παιδική του ηλικία αφοσιώθηκε 
στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Το 17712 εγκαθίσταται στο Άμστερνταμ για να συμμετάσχει 
στη διεύθυνση ενός εμπορικού συνεταιρισμού και εμπλουτίζει 
περαιτέρω τη γλωσσομάθειά του. Για την περίοδο αυτή διαθέτουμε 
την πολύτιμη μαρτυρία ενός παραγιού που έγραφε συχνά στη 
Σμύρνη, και την οποία αντλούμε από την έκδοση του Φίλιππου 
Ηλιού, Γράμματα από το Άμστερνταμ, «Από την παράδοση στο 
Διαφωτισμό: Η μαρτυρία ενός παραγιού». Σύμφωνα με τη μαρτυ-
ρία του παραγιού, ο Διαμαντής απομακρυνόταν σιγά σιγά από τις 
θρησκευτικές πεποιθήσεις και συνήθειές του, για να επιδοθεί σε 
έναν ελευθέριο βίο. Οι περιπέτειές του με νέες ετερόδοξες γυναίκες 
και ο νέος τρόπος ένδυσης και συμπεριφοράς σκανδάλιζαν τον 
χριστιανό ορθόδοξο παραγιό, ο οποίος θεωρούσε ότι ο Κοραής 

1.  Ο Κοραής υπογράφει το έργο μόνο με το επώνυμό του. Στην Εισαγωγή, για το 
όνομα χρησιμοποιώ την εκδοχή Διαμαντής, επειδή η διατριβή του, Pyretologiae 
Synopsis, γραμμένη, όπως και το έργο που παρουσιάζω, στα Λατινικά, εκδόθηκε 
με το όνομα Diamantes Coray. 
2.  Βίος Ἀδαµαντίου Κοραῆ συγγραφεὶς παρὰ τοῦ ἰδίου, J.-M. Eberthart, Παρίσι, 
1833, σ. 16-17. Ο Κ.Θ. Δημαράς υποθέτει ότι ο Κοραής εγκαταστάθηκε στο 
Άμστερνταμ τον Αύγουστο του 1771 (Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορικά Φροντίσµατα, 
τ. II. Αδαµάντιος Κοραής, Πορεία, Αθήνα 1996, σ. 200-201, σημείωση 12/4).
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ήταν εντελώς ανεπαρκής να ανταποκριθεί στα εμπορικά του κα-
θήκοντα. Του προσάπτει, μάλιστα, ότι αντιμετώπιζε το εμπόριο 
ωσάν να επρόκειτο για «ακαδημαϊκή»3 υπόθεση. Ο παραγιός δεν 
μπορούσε ασφαλώς να αποδεχθεί τη λογική του Denis Diderot, 
που την ίδια εποχή ζούσε στο Άμστερνταμ. Ο Diderot έκανε λόγο 
για την «επιστήμη του εμπορίου», θεωρώντας ότι η ίδρυση μιας 
Εμπορικής Σχολής θα έδινε την ευκαιρία στη νεότητα να αναδείξει 
ιδιοφυΐες.4 

Ωστόσο ο Κοραής απέτυχε. Σύμφωνα με τον Φίλιππο Ηλιού, 
αυτό οφειλόταν στα ρίσκα που πήρε για να επεκτείνει τις εμπορικές 
του δραστηριότητες.5 Ο παραγιός αδυνατούσε να παρακολουθήσει 
τους εμπορικούς χειρισμούς του, όπως και τη σκέψη του εν γένει, 
καθώς ξέφευγε από τον θρησκευτικό κώδικα. 

Το 1778 ο Κοραής επέστρεψε στη Σμύρνη, αφού επισκέφθηκε 
τη Βιέννη, την Τεργέστη και τη Βενετία. Τέσσερα χρόνια αργότερα, 
το 1782, εξέδωσε στη Λειψία το έργο του μητροπολίτη Μόσχας 
Πλάτωνος Ὀρθόδοξος Διδασκαλία, «πρῶτον μὲν ἐκ τῆς ῥωσικῆς 
εἰς τὴν γερμανικήν, νῦν δὲ ἐκ τῆς γερμανικῆς εἰς τὴν ἑλληνορω-
μαϊκὴν διάλεκτον», καθώς και το πρώτο του έργο, Σύνοψις τῆς 
Ἱερᾶς  Ἱστορίας καὶ τῆς Κατηχήσεως, είδος σχολικού εγχειριδίου. Το 
ίδιο έτος μετέβη στο Μονπελιέ με θεολογική σκευή. Και η παλαιά 
μαρτυρία του παραγιού; Πώς συμβιβάζεται ο πρότερος ελευθέριος 
βίος, για τον οποίο τον επικρίνει ο παραγιός, με τη νέα θεολογικού 
τύπου δραστηριότητά του; Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι –καθώς 
οι μελέτες που οδήγησαν σε αυτές τις δύο εκδόσεις πραγματο-
ποιήθηκαν στη Σμύρνη, όπου δεν υπήρχε Πανεπιστήμιο με την 
κανονική έννοια του όρου– η ενασχόληση με τη θεολογία ήταν 
η βασιλική οδός για τα Γράμματα. Ο άνθρωπος των Γραμμάτων 
όφειλε να περάσει από τη θεολογία. 

Ο Διαμαντής Κοραής ενεγράφη στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου του Μονπελιέ στις 14 Οκτωβρίου του 1782, όπου 
ολοκλήρωσε και τους τρεις κύκλους σπουδών του, μέχρι και το 
διδακτορικό. Την πρώτη του διατριβή (thèse de baccalauréat), που επι-

3.  Σταµάτης Πέτρου, Γράµµατα από το Άµστερνταµ, Φίλιππος Ηλιού (επιμ.), 
Ερµής, Αθήνα 1976, σ. 39.
4.  Denis Diderot, Voyage en Hollande, Yves Benot (επιμ.), F.M.-La Découverte, 
Paris 1982, σ. 162-163.
5.  Πέτρου, ό.π., σ. μή .
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στέφει τον πρώτο κύκλο σπουδών του, με τίτλο Pyretologiae Synopsis 
(Σύνοψη Πυρετολογίας), την εξέδωσε το 1786 στο Μονπελιέ.6 Η 
υποστήριξή της, η οποία έλαβε χώρα στις 11 Ιουλίου του ίδιου 
έτους, ήταν, όπως γράφει ο ίδιος σε ένα φίλο του, ένα αληθινό 
ακαδημαϊκό συμβάν· η επιτροπή κρίσης ήταν ενθουσιασμένη.7 
Η εν λόγω διατριβή, όπως σημειώνει η Hélène Berlan, ήταν η πιο 
εκτενής του έτους της.8 Αμέσως μετά την υποστήριξη και μέχρι τις 
11 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, ανετέθη στον Κοραή η διδασκαλία 
ενός μαθήματος σχετικά με την καρδιά, τις αρτηρίες και τις φλέβες.9 

Τον δεύτερο κύκλο σπουδών του, δηλαδή τις εξετάσεις της 
licence, ο Κοραής τις ολοκλήρωσε στις 6 Φεβρουαρίου του 1787 
και, τρεις μήνες αργότερα, έγινε αντεπιστέλλον μέλος της Βασιλικής 
Εταιρείας Επιστημών του Μονπελιέ (Societé Royale des Sciences 
de Montpellier).10 Στην εν λόγω Εταιρεία αφιέρωσε τη μετάφραση 
της Médecine clinique ou Manuel de pratique (Κλινική Ιατρική ή 
Πρακτικό Εγχειρίδιο) του Christian Gottlieb Selle,11 ιατροφιλο-
σόφου, γιατρού του αυτοκράτορα Φρειδερίκου του Μεγάλου 
και μεταρρυθμιστή της ιατρικής εκπαίδευσης της Πρωσίας, την 
οποία εξέδωσε το ίδιο έτος στο Μονπελιέ. Επίσης, αφιέρωσε την 
Pyretologiae Synopsis στον Bernard Keun, ιερέα του Ολλανδικού 
Προξενείου στη Σμύρνη, ο οποίος τον δίδαξε Λατινικά, και όπως 

6.  Pyretologiae Synopsis, Auctor: Diamantes Coray, Monspelii, apud Joannem 
Martel, 1786· ανατύπωση στο Lettres inédites de Coray à Chardon de la Rochette 
(1790-1796), Wladimir Brunet de Presle et. al. (επιμ.), Firmin-Didot, Paris 1877, 
σ. 507-590· πρβλ. μετάφραση των Προλεγομένων στο Διονύσιος Θερειανός, 
Ἀδαμάντιος Κοραῆς, τ. ΙΙΙ, Λόυδ, Τεργέστη 1890, σ. γ΄-ιζ΄.
7.  Βλ. Aδαµάντιος Κοραής, Αλληλογραφία, τ. I, Κ.Θ. Δηµαράς et al. (επιμ.), 
Εστία, Αθήνα 1964, επιστολή 22 (11/07/1786), σ. 62- 69.
8.  Hélène Berlan, Faire sa médecine au XVIIIe siècle: Recrutement et devenir 
professionnel des étudiants montpelliérains (1707-1789), Université P.U.L.M., 
Montpellier 2013, σ. 185. 
9.  Βλ. Ιωάννης Συκουτρής, «Προς την Επιτροπήν της Εκατονταετηρίδος 
Κοραή», Η Εκατονταετηρίς του Αδαμαντίου Κοραή, Λόγοι εκφωνηθέντες και 
πεπραγμένα της Επιτροπής του Εορτασμού, Εστία, Εν Αθήναις 1935, σ. ιεʹ-ιστʹ, 
σημείωση 4.
10. Κοραής, Αλληλογραφία, ό.π., επιστολή 25 (16/08/1787), σ. 80· Για την 
Εταιρεία βλ. Louis Dulieu, «La Société Royale des Sciences de Montpellier 
(1706- 1792)», στο Les Sociétés savantes, Leur histoire, Actes du 100e Congrès 
National des Sociétés Savantes, Bibliothèque Nationale, Paris 1976, σ. 43-47.
11.  Christian Gottlieb Selle, Medicina Clinica, oder Handbuch der medicinischen 
Praxis, C.F. Himburg, Berlin 1781.
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του γράφει σε μία επιστολή, σκέφτεται να αφιερωθεί ολόψυχα 
στην ιατρική, αφού ακολουθήσει την πρακτική του άσκηση στο 
νοσοκομείο του Μονπελιέ, με αμοιβή δώδεκα φράγκα τον μήνα.12 
Στις 16 Ιουνίου του 178713 θα ολοκληρώσει τον τρίτο, και τελευ-
ταίο, κύκλο σπουδών του, με την υποστήριξη της διδακτορικής 
του διατριβής (thèse de doctorat), με τίτλο Medicus Hippocraticus 
(Ο Ιπποκρατικός Γιατρός).14 Στο μέλλον θα μεταφράσει ακόμη τα 
έργα του Selle: Introduction à l’ étude de la nature et de la médecine 
(Εισαγωγή στη μελέτη της Φύσης και της Ιατρικής),15 που θα 
εκδοθεί το 1794 στο Μονπελιέ, και τις Observations de médecine 
(Ιατρικές Παρατηρήσεις),16 που εκδόθηκε στο Παρίσι το 1796. 
Επίσης, θα εκδώσει το 1798 τη γαλλική μετάφραση του Esquisse 
d’ une Histoire de la Médecine et de la Chirurgie (Σχεδιαγράμμα 
για μία Ιστορία της Ιατρικής και της Χειρουργικής) του William 
Black,17 Ιρλανδού γιατρού και στατιστικολόγου της ιατρικής. 

Μία «περίστασις ἀπροσδόκητος»,18 δηλαδή μία συνεργασία με 
τον Jean-Baptiste-Gaspard d’ Ansse de Villoison, ονομαστό φιλόλογο 
της εποχής,19 θα οδηγήσει τον Κοραή στο Παρίσι τον Μάιο του 1788, 

12.  Κοραής, Αλληλογραφία, ό.π., επιστολή 24 (04/12/1786), σ. 77.
13.  Για τις ακριβείς ημερομηνίες της φοιτητικής διαδρομής του Κοραή βλ. Ιωάννης 
Συκουτρής, ό.π.. πρβλ. Louis Dulieu, La médecine à Montpellier, τ. III/2, Presses 
Universitaires, Avignon 1986, σ. 923· πρβλ. Hélène Berlan, Annexe, στο Faire 
sa médecine au XVIIIe siècle, Recrutement et devenir professionnel des étudiants 
montpelliérains (1707-1789), διδακτορική διατριβή, Université Paul Valéry, Montpellier 
2000, τ. IV, σ. 1168: εγγραφή: Νοέμβριος 1782· thèse de baccalauréat: 11 Ιουλίου 
1786· licence: 6 Φεβρουαρίου 1787· thèse de doctorat: 16 Φεβρουαρίου 1787.
14.  Medicus Hippocraticus, sive de praecipuis officiis medici ex primo Hippocratis 
aphorismo deductis, Oratio, ab auctore D. Coray, Monspelii, apud Joannem Mar-
tel, 1787· ανατύπωση στο Lettres inédites…, ό.π., σ. 591-597· πρβλ. μετάφραση 
στο Διονύσιος Θερειανός, Ἀδαμάντιος Κοραῆς, ό.π., σ. κα΄-κζ΄, και Αδαμάντιος 
Κοραής, Medicus Hippocraticus, Νικόλαος Α.Ε. Καλοσπύρος (επιμ.-μτφρ.), Άλφα 
Πι, Χίος 2009.
15.  Christian Gottlieb Selle, Einleitung in das Studium der Natur-und Arzene-
iwissenschaft, C.F. Himburg, Berlin 1777.
16.  Του ιδίου, Urbegriffe von der Beschaffenheit, dem Ursprunge und Endzwecke 
der Natur, C.F. Himburg, Berlin 1776.
17.  William Black, An Historical Sketch of Medicine and Surgery, from their 
origin to the present time, and of the principal authors, discoveries, improvements 
and errors, J. Johnson, London 1782.
18.  Κοραής, Αλληλογραφία, ό.π., επιστολή 29 (03/05/1788), σ. 99.
19.  Βλ. Eµµανουήλ Ν. Φραγκίσκος, «Η φιλία Κοραή - Villoison και τα προβλήµατά 
της», Ο Ερανιστής, τ. Ι, 1963, σ. 65-73, σ. 191-120.



13

ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΉΤΉ

όπου καταφθάνει εξοπλισμένος με συστατικές επιστολές καθηγητών 
του. Ο Κοραής εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στους Jean-Antoine-
Claude Chaptal, Guillaume-Charles-Jean-Marguerite de Grimaud 
και François Broussonet.20 Η ιδέα μιας γαλλικής μετάφρασης του 
ιπποκρατικού Corpus τον απασχολούσε ήδη από την περίοδο των 
σπουδών του. Ο Grimaud, επόπτης του, θεωρούσε το ιπποκρατικό 
έργο αποφασιστικής σημασίας για την ιατρική του καιρού του.21 Ο 
Pierre-Jean-Georges Cabanis, γιατρός και σημαντικός στοχαστής, 
εκπρόσωπος του ρεύματος των Ιδεολόγων του γαλλικού Διαφωτισμού, 
προέτρεψε τον Κοραή να μεταφράσει τον Ιπποκράτη, σύμφωνα με 
τη μαρτυρία του Étienne Clavier, ελληνιστή και δικαστή, ο οποίος, 
πάντως, διατηρούσε τις επιφυλάξεις του για τη χρησιμότητα μιας 
τέτοιας μεταφραστικής εργασίας για τη σύγχρονη ιατρική.22 

Κατά την υποστήριξη της διατριβής για τον πυρετό, θέμα 
για το οποίο ο Grimaud είναι ο κατ’εξοχήν ειδικός, ο François-
Bourguignon de Bussières de Lamure, κοσμήτορας της Ιατρικής 
Σχολής του Μονπελιέ, πρότεινε στον Κοραή τη μετάφραση του 
ιπποκρατικού Corpus: «Καὶ ἔχετε τοσαύτας, τὸν εἶπα… – Ναί, λέγει, 
ἀλλ’ ἐγὼ ἐπεθύμουν νὰ μεταφρασθῇ ὁ Ἱπποκράτης ἀπὸ  Ἕλληνα· 
ὅτι φοβοῦμαι, μήπως αἱ μεταφράσεις ἡμῶν δὲν εἶναι ἀκριβεῖς».23 Ο 
Lamure συνέδεε την ελληνικότητα με τη γνώση των Ελληνικών – των 
αρχαίων Ελληνικών, ασφαλώς. Στο Παρίσι, ο Κοραής αφοσιώθηκε 
στη μετάφραση του ιπποκρατικού Περὶ Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων, εί-
δους «ιατρικής τοπογραφίας». Αφοσιώθηκε, δηλαδή, στην «κριτική 
επιστήμη», όπως ονομαζόταν την εποχή εκείνη η, με επιστημονικά 
κριτήρια,24 έκδοση αρχαίων κειμένων. Και όπως ο ίδιος έγραφε στον 
φίλο του, σπουδαίο ελληνιστή, Simon Chardon de la Rochette, σε 
μία επιστολή που δημοσιεύθηκε υπό μορφή άρθρου στο Magasin 

20.  Κοραής, Βίος, ό.π., σ. 22
21.  Βλ. Κοραής, Αλληλογραφία, ό.π., επιστολή 98 (10/07/1793), σ. 332-333.
22.  Étienne Clavier, «Pronostics de Cos et Épidémies (t. IV, de la traduction), 
par M. de Mercy», στο Nouvelle traduction des Aphorismes, d’ Hippocrate, et 
commentaires spécialement applicables à la médecine dite clinique, par M. le 
Chevalier de Mercy, τ. II, Vigor Renaudière, Paris 1821, σ. 16-19.
23.  Κοραής, Αλληλογραφία, ό.π., επιστολή 22 (11/07/1786), σ. 64.
24.  Βλ. Jacques Jouanna, «Place et rôle de Coray dans l’ édition du Traité 
hippocratique des airs, eaux, lieux», στο Danielle Gourevitch (επιμ.), Médecins 
érudits de Coray à Sigerist, Actes du colloque de Saint-Julien-en-Beaujolais (juin 
1994), De Boccard, Paris 1995, σ. 16.
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encyclopédique: «Ξέρετε, αγαπητέ μου φίλε, πως αν δεν είχα κοντά 
μου και στη διάθεσή μου τη βιβλιοθήκη σας θα ήμουν ένας αφελ-
ληνισμένος (dégrecisé) Έλληνας».25 Ο Κοραής, που είχε απόλυτη 
επίγνωση της απόκλισης μεταξύ των αρχαίων Ελληνικών και της 
μητρικής του γλώσσας, ονομάζει, όπως είδαμε, την τελευταία «ἑλ-
ληνορωμαϊκὴν διάλεκτον». Η ελληνικότητα ως καθαρή γλωσσική 
σύλληψη, ακόμη και αν πρόκειται για μία γλώσσα της βιβλιοθήκης, 
θα υποχωρήσει σταδιακά, μπροστά σε μία άλλη προσέγγιση, εκείνη 
της κουλτούρας.

Το 1798 ο Κοραής εξέδωσε στη μητρική του γλώσσα την 
Ἀδελφική Διδασκαλία, το πρώτο πολιτικό φυλλάδιο από μία σειρά 
που θα ακολουθήσει, ως απάντηση στην Πατρικὴ Διδασκαλία, ένα 
φυλλάδιο που κυκλοφόρησαν εκκλησιαστικοί κύκλοι στο όνομα 
του Πατριάρχη Ιεροσολύμων, και με το οποίο καταδίκαζαν τη 
σύγχρονη φιλοσοφία, καθώς και κάθε σκέψη εξέγερσης ενάντια 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ως αντιβαίνουσα στα χριστιανικά 
δόγματα. Ο Κοραής ανέτρεψε τα σχετικά επιχειρήματα στηριζόμενος 
ασφαλώς στην Αγία Γραφή. Ο πραγματικός χριστιανός οφείλει να 
εξεγείρεται ενάντια στον τύραννο. αυτή είναι η σαφής θέση του.26

Ένα χρόνο αργότερα, το 1799, εξέδωσε τους Χαρακτῆρες του 
Θεόφραστου. Πρόκειται για μία κριτική έκδοση, συνοδευόμενη 
από τη γαλλική μετάφραση, με εισαγωγή στη γαλλική γλώσσα, 
που αφιέρωσε στους «ελεύθερους Έλληνες του Ιονίου Πελάγους»: 

Ένα μεγάλο έθνος οδηγούμενο από τα Φώτα, βαδίζοντας 
στα βήματα των προγόνων μας, έρχεται να σπάσει τα 
δεσμά σας. Σας προσφέρει, μαζί με την ελευθερία σας, 
όλα τα μέσα για να γίνετε συνεχιστές και ίσως ακόμη 
και αντίζηλοι των αρχαίων Ελλήνων. Ένα από αυτά 
τα μέσα είναι η εξοικείωση με τη γνώση της γλώσσας 
τους και με εκείνη που μιλούν οι ελευθερωτές σας. Η 
μία, που μπορούμε δίκαια να την ονομάσουμε «γλώσσα 

25.  «Lettre de Coray à Chardon-La-Rochette, sur le Testament secret des Athé-
niens, dont parle Dinarque dans sa harangue contre Démosthènes», Magasin 
encyclopédique, ou Journal des sciences, des lettres et des arts, rédigé par A.-L. 
Millin, τ. IV, 1796, σ. 213·
26.  Βλ. Λουκία Δρούλια, «Τα πολιτικά φυλλάδια του Κοραή», Διήμερο Κοραή, 
29 και 30 Απριλίου 1983, Προσεγγίσεις στη γλωσσική θεωρία, τη σκέψη και το 
έργο του Κοραή, E.I.E., Αθήνα 1983, σ. 216-236.
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των θεών», θα φωτίσει ένα μεγάλο τμήμα του αρχαίου 
κόσμου. Η άλλη που ονομάζεται «γλώσσα του Λόγου 
και της Φιλοσοφίας» δεν θα αργήσει καθόλου να εκ-
παιδεύσει όλο το Σύμπαν. Προσφέροντάς σας στις δύο 
αυτές γλώσσες ένα τμήμα των ταπεινών εργασιών μου, 
χωρίς καθόλου να θέλω να σας κολακεύσω με μία κοι-
νότοπη αφιέρωση, η πρόθεσή μου είναι να σας θυμίσω 
ποιοι ήσαστε τον καλό καιρό της κοινής μας πατρίδας, 
τι μπορείτε να ξαναγίνετε για την ευτυχία τη δική σας 
και των αδελφών σας, οι οποίοι στενάζουν ακόμη υπό 
τον ζυγό. Το παράδειγμά σας ας τους παρηγορήσει στα 
βάσανά τους, προσφέροντας στα δακρυσμένα μάτια 
τους την προοπτική ενός ευτυχέστερου μέλλοντος.27

Με αυτό τον τρόπο ο Κοραής απευθύνεται στους Έλληνες 
του Ιονίου Πελάγους μετά την προσάρτηση των Επτανήσων 
στο Γαλλικό κράτος, έπειτα από αιώνες βενετικής κυριαρχίας. Ο 
Cabanis στη βιβλιοκριτική του για το Περὶ Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων 
του Ιπποκράτη –έργο που ο Κοραής εξέδωσε ένα χρόνο μετά τους 
Χαρακτῆρες και βραβεύθηκε με το Prix Décennal– επαναφέρει 
τη γλώσσα ως πρωταρχικό στοιχείο του εθνικού χαρακτήρα και 
επιλέγει να ολοκληρώσει το κείμενό του –εγκώμιο της ιπποκρα-
τικής έκδοσης– με την παράθεση της αφιέρωσης του Κοραή 
στους Έλληνες του Ιονίου Πελάγους. Για την έκδοση γράφει:

Σύμφωνα με τη γνώμη μας, κανείς δεν είναι σε θέση 
να μας δώσει ένα τόσο τέλειο κείμενο, όσο ο πολίτης 
(citoyen) Κοραής. Γεννημένος σε μία χώρα που ακόμη 
μιλά Ελληνικά και σε μία ήπειρο που γειτνιάζει με 
την πατρίδα του μεγάλου άνδρα [του Ιπποκράτη] 
και είναι γεμάτη με αυτή την πλούσια λογοτεχνία 
που δημιούργησαν οι αρχαίοι συμπατριώτες του· πιο 
εμβριθής ακόμη σε όλο το εύρος της ιατρικής, ενημε-
ρωμένος για όλα όσα έγκυρα έχουν γραφεί γι’ αυτή 
την επιστήμη από διάφορα ευρωπαϊκά έθνη, ποιος 

27.  Les Caractères de Théophraste, traduction fr. nouvelle, d’après un manuscrit 
du Vatican, contenant des additions qui n’ont pas encore paru en France, avec le 
texte grec, des notes critiques, et un discours préliminaire sur la vie et les écrits de 
Théophraste, par Coray, Baudelot-Eberthart, Paris 1799, épître dédicatoire.
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θα μπορούσε, όπως εκείνος, να φέρει εις πέρας ό,τι 
μάταια επιχείρησαν τόσα σπουδαία πνεύματα από 
παλαιά μέχρι σήμερα;28

Η οπτική του Cabanis συμπίπτει με εκείνη του Lamure, αλλά η 
βιβλιοθήκη ως κλειστός χώρος της γνώσης φαίνεται να υποχωρεί 
μπροστά σε ένα γεωγραφικό χάρτη και έναν ολόκληρο λαό. Η 
αφιέρωση του Κοραή στους Χαρακτῆρες εξέπληξε τον Cabanis, 
καθώς και σε άλλη ευκαιρία ο ίδιος αναφέρεται και πάλι σε αυτή την 
ελληνο-γαλλική γλωσσική σύζευξη,29 ενώ ο Κοραής προβάλλει σε 
ένα ποίημά του την ιδέα ότι οι  Έλληνες και οι Γάλλοι αποτελούν ένα 
έθνος: «Δὲν εἶναι Γραικοὶ ἢ Γάλλοι/ Ἀλλ’ἕν ἔθνος Γραικογάλλοι».30 

Η δεύτερη έκδοση του Περὶ Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων, το 1816, 
είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της γλωσσικής 
και εθνικής μείξης. Η γαλλική εισαγωγή θα αντικατασταθεί από 
μία εισαγωγή στα νέα Ελληνικά, η οποία πραγματεύεται τον βίο 
του Ιπποκράτη και απευθύνεται στους νέους που επιθυμούν να 
σπουδάσουν ιατρική. Το αρχαίο ελληνικό κείμενο συνοδεύεται 
πάντα από τη γαλλική μετάφραση. Ο Κοραής θα προσθέσει τον 
ιπποκρατικό Νόμον, τη γαλλική του μετάφραση και το έργο του 
Γαληνού Ὅτι ἄριστος ἰατρὸς καὶ φιλόσοφος. Πρόκειται για έναν 
τόμο που ελάχιστοι, λόγω της πολυγλωσσίας του, θα μπορούσαν 
να διαβάσουν από την αρχή ώς το τέλος.

O Jean-François Rousille-Chamseru, παλαιό μέλος της 
Βασιλικής Εταιρείας Ιατρικής (Société Royale de Médecine) με 
έδρα το Παρίσι, έχει γράψει, επίσης, βιβλιοκριτική για την πρώτη 
έκδοση, χαρακτηρίζοντας τον Κοραή ως «ίσως τον μοναδικό 
ελληνιστή γιατρό του καιρού μας».31

28.  C.B.N. [Pierre-Jean-Georges Cabanis], «Ἱπποκράτους, Περὶ Ἀέρων, Ὑδάτων, 
Τόπων», στο La Décade philosophique, littéraire et politique, τχ. 33, σ. 330· πρβλ. 
του ιδίου, Rapports du physique et du moral de l’ homme, par P.-J.-G. Cabanis, 
τ. II, Crapart, Caille et Ravier, Paris 1802, σ. 238, σημείωση 1.
29.  Βλ. «Lettre à M. T**, sur les poèmes d’ Homère», στο Œuvres posthumes 
de Cabanis, τ. V, Bossange-Firmin-Didot, Paris 1825, σ. 278.
30.  [Ἀδαµάντιος Κοραῆς], Ἆσµα Πολεµιστήριον τῶν ἐν Αἰγύπτῳ περὶ ἐλευθερίας 
µαχοµένων Γραικῶν,  Ἐκ τῆς ἑλληνικῆς τυπογραφίας Ἀτρομήτου τοῦ Μαραθωνίου 
[sic], Ἀλεξάνδρεια [Παρίσι],1800, σ. 11.
31.  R.C. [Jean-François-Jacques Rousille-Chamseru], «Ἱπποκράτους, Περὶ 
Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων», στο Recueil périodique de la Société de Médecine de 
Paris, τ. X, Paris, 1800-1801, σ. 98, σημείωση 1.
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Ο Μίλτος Πεχλιβάνος κατέδειξε ότι τόσο οι Χαρακτῆρες όσο και 
το Περὶ Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων δεν αποτελούν απλές φιλολογικές 
εργασίες, αλλά συνιστούν, και με τις εισαγωγές τους, έκφραση θέσης 
απέναντι στα ερωτήματα της μετεπαναστατικής εποχής, δηλαδή 
εγχείρημα να δοθεί απάντηση στο ερώτημα: πώς χαράσσεται η 
πολιτική μετά την Επανάσταση και μετά την Τρομοκρατία;32 Ας μη 
ξεχνάμε, άλλωστε, ότι ο Κοραής υπήρξε αυτόπτης και αυτήκοος 
μάρτυρας της Γαλλικής Επανάστασης.33 Στα εισαγωγικά τμήματα 
των δύο έργων, ο Κοραής επιχείρησε να συνδυάσει έναν πολιτικό με 
έναν επιστημονικό λόγο, πρακτική που χαρακτηρίζει τον στοχασμό 
των Ιδεολόγων,34 με τους οποίους και συνδεόταν. 

Το 1803 ο Κοραής παρουσίασε στην Εταιρεία των Ανθρωπο-
τηρητών (Société des Observateurs de l’ Homme), της οποίας ήταν 
μέλος, το Mémoire sur l’ état actuel de la civilisation dans la Grèce 
(Υπόμνημα για την τρέχουσα κατάσταση του πολιτισμού στην 
Ελλάδα), όπου χρησιμοποιεί τα αντιθετικά ζεύγη «εκφυλισμός/
αναμόρφωση» (dégénérescence/régénérescence) και «βαρβαρότητα/ 
πολιτισμός» (barbarie/civilisation),35 που ήταν χαρακτηριστικά για 
την εποχή εκείνη, προκειμένου να υπογραμμίσει την αναγκαιότητα 
να ανακτήσει το ελληνικό έθνος, μέσω της εκπαίδευσης, την αρχαία 
του δόξα, ώστε να αγωνιστεί ενάντια στον οθωμανικό ζυγό. Όπως 
επισημαίνει ο Jean-Luc Chappey, το εν λόγω υπόμνημα, καθώς και, 
πιο πριν, εκείνο του Joseph-Marie Degerando, εξέχοντος στοχαστή 
και πρoδρόμου της ανθρωπολογίας, ήταν τα μόνα υπομνήματα 

32.  Μίλτος Πεχλιβάνος, «Ο χρόνος και ο λόγος στα Γαλλόφωνα Προλεγόµενα 
του Κοραή», στο Στέφανος Κακλαμάνης et al. (επιμ.), Λόγος και Χρόνος στη 
Νεοελληνική Γραµµατεία, Πρακτικά Συνεδρίου προς τιµήν του Αλέξη Πολίτη, 
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2015, σ. 277-295.
33.  Βλ. J.-F. de Raymond, « La Révolution française observée par Coray et reçue 
par la Grèce», στο Marita Gilli (επιμ.), Région-Nation-Europe, Unité et diversité 
des processus sociaux et culturels de la Révolution française, Les Belles Lettres, 
Paris 1988, σ. 659- 672· Pascal M. Kitromilides, «“Témoin oculaire des choses 
terribles” , Adamantios Koraïs et la Révolution française», στο Dix-huitième 
siècle, τχ. 39, 2007, σ. 269-283. 
34.  Jean-Luc Chappey, «Les idéologues face au coup d’ État du 18 brumaire an 
VIII, Des illusions aux désillusions», στο Politix, τχ. 56, 2001, σ. 59.
35.  Βλ. του ιδίου, «Révolution, régénération, civilisation, Enjeux culturels des 
dynamiques politiques», στο Jean-Luc Chappey et al. (επιμ.), Pour quoi faire la 
Révolution, Agone, Marseille 2012, σ. 120-121, 132-134.
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της Εταιρείας που εκδόθηκαν, το 1803 και το 1800 αντίστοιχα.36

Ο Degerando, στο υπόμνημά του Considérations sur les 
diverses méthodes à suivre dans l’ observation des peuples sauvages 
(Εκτιμήσεις για τις διάφορες υπό εφαρμογή μεθόδους για την 
παρατήρηση των πρωτόγονων λαών), προσεγγίζει το πρωτόγονο 
στάδιο ως τον απαραίτητο παράγοντα για την κατανόηση της 
ιστορίας της ανθρωπότητας που κατευθύνεται προοδευτικά 
προς τον «πολιτισμό»:

Ο φιλόσοφος ταξιδευτής που πλέει μέχρι τις εσχατιές της 
γης διασχίζει και την ακολουθία των εποχών· ταξιδεύει 
στο παρελθόν· άρα, με κάθε βήμα που κάνει δρασκελίζει 
έναν αιώνα. Αυτά τα άγνωστα νησιά, όπου φθάνει, είναι 
το λίκνο της ανθρώπινης κοινωνίας. Αυτοί οι λαοί, 
τους οποίους υποτιμά η άγνοια της ματαιοδοξίας μας, 
του αποκαλύπτονται ως παμπάλαια και μεγαλοπρεπή 
μνημεία των απαρχών του χρόνου – μνημεία που αξίζουν 
τον θαυμασμό μας και τον σεβασμό μας χίλιες φορές 
περισσότερο απ’ ό,τι αυτές οι διάσημες πυραμίδες για 
τις οποίες κομπάζουν οι όχθες του Νείλου.37

Ο «φιλόσοφος ταξιδευτής» διασχίζει όλα τα στάδια που προη-
γούνται του «πολιτισμού». Το Υπόμνημα του Κοραή ακολουθεί 
ακριβώς την ίδια λογική, παρουσιάζοντας ασφαλώς την ελληνική 
ως μία ξεχωριστή περίπτωση: «Τα ίδια μέσα δεν επιδρούν με την ίδια 
δυναμική σε ένα λαό που πρώτη φορά βαδίζει προς τον πολιτισμό και 
σε έναν άλλον που ξαναβρίσκει τον δρόμο του, αφού ήταν, για πολύ 
καιρό, χαμένος».38 Ο Κοραής, «φιλόσοφος ταξιδευτής», διασχίζει τον 
ιστορικό χρόνο για να παρατηρήσει μία απόκλιση μεταξύ αρχαίου και 
μοντέρνου κόσμου, απόκλιση που προκάλεσαν τα ιστορικά γεγονότα. 

Παρότι Έλληνες θεωρούνται αξιωματικά οι αρχαίοι Έλληνες, 

36.  Του ιδίου, La Société des observateurs de l’ homme (1799-1804), Des anthro-
pologues au temps de Bonaparte, Société des Études Robespierristes, Paris 2002, 
σ. 25.
37.  Considérations sur les diverses méthodes à suivre dans l’ observation des 
peuples sauvages, par J.-M. Degerando, Société des observateurs de l’ homme, 
Paris 1800, σ. 4.
38.  Mémoire sur l’ état actuel de la civilisation dans la Grèce, lu à la Société des 
observateurs de l’ homme, le 16 nivôse, an XI (6 janvier 1803), par Coray, Paris 
1803, σ. 2.
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ο Κοραής στο Υπόμνημα εισάγει συστηματικά δύο επίθετα, δύο 
χρονικούς δείκτες που διαιρούν τους  Έλληνες σε δύο διαφορετι-
κούς χρόνους: «αρχαίοι» Έλληνες (anciens) και «μοντέρνοι» Έλληνες 
(modernes). Η μητρική γλώσσα του Κοραή δεν αντιστοιχεί πλέον 
στην «ἑλληνορωμαϊκὴν διάλεκτον». Είναι η νέα ελληνική. Οι Έλληνες 
διακρίνονται σε αρχαίους και σύγχρονους. Οι δεύτεροι έχασαν την 
κληρονομιά του «πολιτισμού»39 και είναι καιρός να επιστρέψουν, 
μέσω των Φώτων, στη χαμένη τους δόξα.40 

Ο Κοραής, προβαίνει σε μία διάκριση, για να παραγάγει μία 
ιστορία σε δύο μέρη, η οποία αποτελεί, βέβαια, μία ιστορία της 
ιστορίας της ανθρωπότητας, στα ίχνη του Degerando:

Το έθνος θαμπώνεται για πρώτη φορά από το απο-
κρουστικό θέαμα της άγνοιάς του και τρέμει ρίχνοντας 
το βλέμμα στο τεράστιο διάστημα που το χωρίζει από 
τη δόξα των προγόνων του. Ωστόσο, αυτή η οδυνηρή 
ανακάλυψη δεν βυθίζει καθόλου τους Έλληνες στην 
απελπισία: «Είμαστε απόγονοι των Ελλήνων», λένε 
σιωπηρά, «πρέπει να προσπαθήσουμε να ξαναγίνουμε 
άξιοι αυτού του ονόματος ή να μη το φέρουμε πλέον».41 

Σύμφωνα με τον Benedict Anderson, που παραθέτει αυτό το 
απόσπασμα, η σκέψη του Κοραή, καθώς στίζει τη διαδικασία της 
εθνικής χρονικότητας και τη νέα ιστορική συνείδηση, γίνεται σε 
αυτό το σημείο «εμβληματική».42 Η κενοφοβία που προκαλείται 
από την «οδυνηρή ανακάλυψη» θα υποχωρήσει μπροστά στα κα-
νάλια του καπιταλισμού, όπου κυκλοφορούν προϊόντα και ιδέες 
ανάμεσα στις δύο όχθες.43 Οι  Έλληνες δεν απελπίζονται γιατί είναι 
απόγονοι των Ελλήνων και πρέπει να τιμούν το ονόμά τους ή να 
πάψουν να το φέρουν. Αυτό το ταυτολογικό παιχνίδι στοιχειώνει 

39.  Ό.π., épître dédicatoire.
40.  Βλ. ό.π., «αρχαία ελληνικά»: σ. 10, 57, 12, 9, 32· «μοντέρνα ελληνικά»: σ. 13, 
54, 55, 56· «αρχαίοι Έλληνες»: σ. 52· «μοντέρνοι Έλληνες»: σ. 5, 7, 8, 9, 11, 62.
41.  Ό.π., σ. 60· η υπογράμμιση στο κείμενο.
42.  Benedict Anderson, Imagined Communities, Reflections on the origin and 
spread of nationalism, Verso, London 1991, σ. 72.
43.  Αικατερίνη Κουµαριανού, «Η αναγέννηση του έθνους στο Υπόµνηµα του 
Κοραή», στο Αικατερίνη Κουµαριανού, Άνθρωποι και ιδέες, Κείµενα για τον Δια-
φωτισµό και τον ελληνικό κόσµο, 18ος-20ός αιώνας, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 
2013, σ. 109-115.
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τον λόγο του Κοραή. Τον στοιχειώνει ώστε το ταξίδι του «φιλο-
σόφου ταξιδευτή» να καταστεί αναπαραστάσιμο.

Ο Κοραής θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιεί τον όρο «ελ-
ληνική» για την αρχαία ελληνική, αποκαλύπτοντας ενίοτε την 
ασυνέχεια μεταξύ της αρχαίας ελληνικής και της μητρικής του 
γλώσσας: «Γνωρίζεις πολλὰ πολλὰ καλὰ ὅτι δὲν καταλαμβάνω την 
Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν», λέει ένα πρόσωπο σε κάποιο διάλογο ενός 
πολιτικού φυλλαδίου.44 Εντούτοις, ο διπολικός όρος «ελληνικός» 
αποδεικνύεται συστατικός του εθνικού παλίμψηστου. 

Μετά τη μετάφραση, το 1802, του Περί Ἀδικημάτων καὶ Ποινῶν 
(Dei delitti e delle peine)του Cesare Beccaria στα νέα Ελληνικά, το 
1804 ο Κοραής εξέδωσε τα Αἰθιοπικά του Ηλιόδωρου. Το 1805 ακο-
λούθησε ο πρώτος τόμος της έκδοσης των έργων του Στράβωνος, 
καρπός συλλογικής εργασίας με τον Joseph de François-Jean-Gabriel 
de La Porte du Theil και τον Pascal-François-Joseph Gosselin. Για 
την εργασία αυτή οι τρεις συνεργάτες, έπειτα από πρόταση του 
γιατρού, διάσημου χημικού και παλαιού καθηγητή του Κοραή στο 
Μονπελιέ, Chaptal, ο οποίος στο μεταξύ είχε εκλεγεί υπουργός 
των Εσωτερικών, έλαβαν σύνταξη. Το 1805, ο Κοραής εγκαινίασε 
την εκδοτική σειρά Ἑλληνικὴ Βιβλιοθήκη που θα συμπεριλάβει 
15 τόμους, ενώ τα Πάρεργα, που θα συμπληρώσουν τη σειρά, 
αποτελούνται από 9 τόμους. 

Το όνομα του Κοραή, «ελληνιστή γιατρού» ή «φιλοσόφου ταξι-
δευτή», συγκαταλέγεται ανάμεσα σε εκείνα των πιο επιφανών «φυ-
σικών»: «Boerhave, Albinus, Swieten, Haller, Lieutaud, Hoffmann, 
De Haen, Stoll, Corvisart, Coray, Cabanis».45 Στα 1828 θεωρείται 
«ένας από τους κυριότερους αναμορφωτές των Γραμμάτων και 
των ηθών στην Ελλάδα»,46 σύμφωνα με την Biographie nouvelle 

44.  [Ἀδαµάντιος Κοραῆς], Tὶ πρέπει νὰ κάµωσιν οἱ Γραικοὶ εἰς τὰς παρούσας 
περιστάσεις; Διάλογος δύο Γραικῶν κατοίκων τῆς Βενετίας, ὅταν ἤκουσαν τὰς 
λαµπρὰς νίκας τοῦ αὐτοκράτορος Ναπολεόντος, Ἐκ τῆς τυπογραφίας Χρυσίππου 
τοῦ Κριτοβούλου [sic], Βενετία [Παρίσι] 1805, σ. 24-25· πρβλ. για το ζήτημα 
Κωνσταντίνος Ηροδότου, «Ο Κοραής και ο λεπτοδείχτης», στο Δια-κείµενα, 
τχ. 11, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2009, σ. 249-252.
45.  Για παράδειγμα, An inquiry into the present state of medical profession in 
England containing all the acts and charters granted to the physicians, surgeons 
and apothecaries, by Robert Masters Kerrison, J. Barfield, London 1814, σ. 53.
46.  «Coray (Adamance)», στο Biographie nouvelle des contemporains ou Dic-
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des contemporains (Νέα Βιογραφία των Συγχρόνων). Κάποιες 
ανακριβείς πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτό το λήμμα 
ανάγκασαν τον Κοραή, όπως υποστηρίζει, να γράψει ο ίδιος 
τη σύντομη αυτοβιογραφία του. Το 1836, τρία χρόνια μετά τον 
θάνατό του, θα θεωρηθεί ως «ένας από τους διασημότερους 
ελληνιστές και, οπωσδήποτε, ο μεγαλύτερος φιλόλογος της μο-
ντέρνας Ελλάδας».47 Ο Émile Littré, διάσημος ελληνιστής, γράφει, 
δύο χρόνια αργότερα, στη δική του έκδοση του ιπποκρατικού 
Corpus, ότι «υπό την τριπλή ιδιότητά του, Έλληνας, γιατρός και 
ελληνιστής, ο Κοραής ήταν ο καταλληλότερος για να εκδώσει 
το Περὶ Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων».48

Ο χαρακτηρισμός του Κοραή ως «ελληνιστή γιατρού», χωρίς 
κόμμα, δίνει πλέον τη θέση του στην τριπλή ιδιότητά του ως 
«΄Ελληνα, γιατρού και ελληνιστή», ορίζοντας ένα ριζικό μετα-
σχηματισμό στη χαρτογραφία της ίδιας της γνώσης: η φιγούρα 
του «λογίου» παραχωρεί τη θέση της σε εκείνη του «επιστήμονα», 
καθώς οι Επιστήμες χωρίζονται σε ολοένα ασύμπτωτα πεδία. Έτσι, 
δεν είναι τυχαίο ότι η Εταιρεία των Ανθρωποτηρητών, η οποία 
συγκέντρωνε μεγάλο αριθμό «λογίων», διασπάσθηκε το 1805.49 

Ο Κοραής σημειώνει στο Υπόμνημα: «Αν από καιρού εις και-
ρόν βλέπουμε κάποιο νέο [από την Ελλάδα] να εκπατρίζεται για 
να αναζητήσει στην Ευρώπη τα Φώτα που δεν έβρισκε πουθενά 
στην πατρίδα του, αυτά τα Φώτα περιορίζονταν στις σπουδές ια-
τρικής».50 Αντίθετα στην αυτοβιογραφία του, που έγραψε το 1829, 
παρακάμπτει με ταχύτητα τις ιατρικές σπουδές του και αποσιωπά 
τις διατριβές του: «Ὁ σκοπὸς μου δὲν ἦτο νὰ κατασταθῶ ἰατρός· 
εἰς δύο μόνα πράγματα ἀπέβλεπα, νὰ κερδαίνω τὸν καιρὸν νὰ μὴ 
βλέπω Τούρκους, ἤ ἄν ἀναγκασθῶ τελευταῖον νὰ τοὺς ἴδω, νὰ ζῶ 

tionnaire historique et raisonné de tous les hommes qui, depuis la Révolution 
française, ont acquis de la célébrité par leurs actions, leurs écrits, leurs erreurs ou 
leurs crimes, soit en France, soit dans les pays étrangers, procédée d’ un tableau par 
ordre chronologique des époques célèbres, par A.V. Arnault et al., τ. V, Librairie 
Historique, Paris 1822, σ. 54b.
47.  S-N-R [i.e. Louis de Sinner], «Coray (Diamant)», dans Biographie universelle, 
ancienne et moderne, Supplément, τ. LXI, L.-G. Michaud, Paris 1836, σ. 358a.
48.  Émile Littré, «Argument», στο Œuvres complètes d’ Hippocrate, τ. II, επιμ.-
μτφρ. του ιδίου, J.-B. Baillière, Paris 1840, σ. 11.
49.  Βλ. Jean-Luc Chappey, La Société des observateurs de l’ homme, ό.π.· του 
ιδίου, «Les idéologues…», ό.π., σ. 72-73. 
50.  Coray, Mémoire, ό.π., σ. 7-8.
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μεταξύ των ὡς ἰατρός, ἐπειδὴ τὸ θηριῶδες ἔθνος τοῦτον εἰς μόνους 
τοὺς ἰατροὺς ἀναγκάζεται νὰ ὑποκρίνεται κάποιαν ἡμερότητα».51 
Επίσης, η αποσιώπηση του τίτλου «Διδάκτωρ Ιατρικής», τίτλος 
που συνοδεύει το όνομά του στα πρώτα του έργα, δεν μπορεί να 
θεωρηθεί τυχαία. Δείχνει τη μεταστροφή των ερευνητικών του 
κατευθύνσεων και διαθέσεων. Γιατρός ή φιλόλογος, λοιπόν; Την 
απάντηση στο εν λόγω ερώτημα τη δίνει βεβαίως ο ίδιος, όταν 
στο τέλος παρουσιάζεται ως φιλόλογος που επιθυμεί να επηρεάσει 
την παιδεία των Ελλήνων.52 

Σε ένα γράμμα που απευθύνει στον Chardon de La Rochette 
το 1791, ο Κοραής γράφει: 

Θυμώνω γιατί μου είναι εντελώς αδύνατο να εξυπη-
ρετήσω τον φίλο σας, για τον λόγο ότι θα έπρεπε, αν 
αποδεχόμουν αυτή την εργασία, να ματαιώσω εκείνη 
για τον κ. Holmes ή, χειρότερα, εκείνη που κάνω επί 
του Ιπποκράτη. Αυτή η εργασία των αντιβολών, φίλε 
μου, με σκοτώνει και την αποδέχομαι ως μικρότερο 
κακό από το να γυρίσω στους Τούρκους.53 

Εδώ αναφέρεται στη συνεργασία του με τον Robert Holmes, 
καθηγητή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, για τη Μετάφραση 
των Εβδομήκοντα, καθώς και στην εργασία του επί του ιπποκρα-
τικού έργου. Εκείνη την εποχή ο Κοραής εργάζεται για μία editio 
oxoniensis του ιπποκρατικού Corpus, δηλαδή για το όραμα μιας 
κριτικής έκδοσης του συνόλου των ιπποκρατικών συγγραφών, 
την οποία, όμως, δεν θα ολοκληρώσει ποτέ.54 

51.  Κοραής, Βίος, ό.π., σ. 19.
52.  Ό.π., σ. 22.
53.  Κοραής, Αλληλογραφία, ό.π., επιστολή 56 (1791), σ. 209.
54.  Για την περιπέτεια της ανολοκλήρωτης εκδοτικής, «βρετανικής ιστορίας» 
του Κοραή, βλ. Vivi Perraky, «L’ histoire britannique de Coray, Une histoire de 
manuscrits (1789-1803)», στο Paschalis M. Kitromilides (επιμ.), Adamantios Ko-
rais and the European Enlightenment, University of Oxford, Voltaire Foundation, 
Oxford 2010, σ. 37-90. Διαυγή εικόνα των κοραϊκών ιατρικών καταλοίπων στη 
Βιβλιοθήκη της Χίου δίνει ο Αριστοτέλης Π. Κούζης, ο οποίος είχε αναλάβει την 
έκδοσή τους· βλ. Aristotle P. Kousis, «Les manuscrits médicaux inédits d’ Adamant 
Coray, I, Les traductions», Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 8, 1933, σ. 371-
377· του ιδίου, «Les manuscrits médicaux inédits d’ Adamant Coray, II, Anciens 
textes médicaux grecs», ό.π., τ. 9, σ. 158-164· του ιδίου, «Τα ανέκδοτα έτι ιατρικά 
χειρόγραφα του Αδαμαντίου Κοραή», ό.π., τ. 22, 1947, σ. 92-109· όπως εύλογα 
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Οι αντιβολές που βρίσκονται στο κέντρο της φιλολογικής 
εργασίας φαίνεται να σκοτώνουν τον Κοραή. Για τον λόγο αυτό 
έχει συμβουλεύσει: «Όποιος πασχίζει να ξεδιαλύνει τα μπερδε-
μένα γράμματα των χειρογράφων ξοδεύοντας ένα τμήμα της 
υγείας του, ας στραφεί προς τη φυσική ιστορία, τη βοτανική και 
άλλες ασχολίες αυτού του είδους».55 Ωστόσο, ο Κοραής γράφει 
στον Villoison ότι η εργασία του επί του Ιπποκράτη είναι το μόνο 
πράγμα που του δίνει χαρά.56 

Η βιβλιογραφία, κατά μεγάλο μέρος, έλαβε κατά γράμμα την 
αυτοβιογραφική οδηγητική αρχή για τον φιλολογικό χαρακτήρα 
του κοραϊκού έργου, παρακάμπτοντας την ιατρική του πορεία.57 
Αν, όμως, ο Κοραής, όπως γράφει επιγραμματικά ο Πασχάλης Μ. 
Κιτρομηλίδης, είναι το πρόσωπο που «προσπάθησε να συλλάβει 
το νόημα των νέων χρόνων»,58 η διανοητική του διαδρομή, στο 
σύνολό της, μπορεί παραδειγματικά να φωτίσει την εποχή του. 
Όπως, άλλωστε, έχει δείξει ο Παναγιώτης Κονδύλης, «ο Κοραής 
δεν μυήθηκε στον Διαφωτισμό από τους Ιδεολόγους»,59 αλλά η 
πνευματική του συγκρότηση διαμορφώθηκε μέσα από προγενέστερα 
και συνθετότερα πλέγματα. Αυτά τα συνθετότερα πλέγματα είναι 
ώρα να ερευνηθούν και να τεθούν εκ νέου προς συζήτηση, τόσο σε 
σχέση με τον Κοραή ως κορυφαίο εκπρόσωπο του νεοελληνικού 
Διαφωτισμού όσο και σε σχέση με τον Κοραή ως διδάκτορα Ιατρικής 
και γιατρό στην προεπαναστατική και επαναστατική Γαλλία. 

μπορεί να υποθέσει ο αναγνώστης από τον τίτλο του άρθρου και την ημερομηνία, 
το εκδοτικό πρόγραμμα του Κούζη δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Πρβλ. Νικόλαος 
Α.Ε. Καλοσπύρος, Hippocrates Repurgatus, ή  Όταν ο Αδαμάντιος Κοραής μελε-
τούσε τον Ιπποκράτη, Ομήρειο Π.Κ.Δ. Χίου, Χίος 2007. Ιπποκρατικές εκδόσεις 
στη Βιβλιοθήκη Χίου «Α. Κοραής», Ανδρέας Φρ. Μιχαηλίδης (εισαγωγή-επιμ.), 
Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης «Κοραή» Χίου, Χίος 2008. 
55.  Στο παρόν έργο (στο εξής απλά Κοραής) σ. 132.
56.  Κοραής, Αλληλογραφία, ό.π., επιστολή 86 (15/01/1793), σ. 292.
57.  Βλ., ενδεικτικά, Elie Kedourie, Nationalism in Asia and Africa, Frank Cass, 
London 1974, σ. 40· K.Θ. Δηµαράς, «Ο Κοραής και η γλώσσα, Η θεωρία», στο 
Διήµερο Κοραή, ό.π., σ. 21· Εµµανουήλ Ν. Φραγκίσκος, ό.π., σ. 72, σημείωση 
20· πρβλ. όμως Αριστoτέλης Π. Κούζης, «Ο Αδαμάντιος Κοραής ως ιατρός», 
Η Εκατονταετηρίς του Αδαμαντίου Κοραή, ό.π., σ. 19-56. 
58.  Paschalis M. Kitromilides, Enlightment and Revolution, The making of Modern 
Greece, Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts 2013, σ. 180.
59.  Παναγιώτης Κονδύλης, Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Οι φιλοσοφικές ιδέες, 
Θεμέλιο, Αθήνα 2008, σ. 202.
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ΙΙ. Ένα ξεχασμένο κείμενο

Το ανέκδοτο, μέχρι σήμερα, έργο Για τις κληρονομικές ασθένειες: 
ύπαρξη, φύση, πρόληψη, θεραπεία (De Morborum Haereditariorum: 
Existentia, Natura, Prophylaxi et Cura), το οποίο παρουσιάζω, έρχεται 
να ανατρέψει την ως άνω οπτική και να συμπληρώσει μία ελλείπουσα 
ψηφίδα στον βίο του Κοραή, από το 1788 ώς το 1790. Πρόκειται για ένα 
λατινικό χειρόγραφο 122 σελίδων, διαστάσεων 185mm x 245mm, που 
φυλάσσεται –181Α, dossier 1– στη Βιβλιοθήκη της Εθνικής Ακαδημίας 
Ιατρικής (Bibliothèque de l’ Académie Νationale de Médecine), 
στο Παρίσι. Ο Κοραής υπέβαλε το κείμενο κατά τη δεύτερη φάση 
ενός διαγωνισμού που προκήρυξε η Βασιλική Εταιρεία Ιατρικής, με 
θέμα τις κληρονομικές ασθένειες το 1788. Η πρώτη φάση, από τον 
Φεβρουάριο του 1787 μέχρι τον Μάιο του 1788,60 κρίθηκε άγονη. 
Όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, στις 26 Αυγούστου 1788, 
η Εταιρεία τίμησε με εύφημο μνεία τον Michel-Raphaël de Gellei,61 
ενώ αποφάσισε να επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό, με καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των εργασιών το τέλος Απριλίου του 1790. 

Τα κείμενα, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, υποβάλ-
λονταν ανώνυμα, με ένα ρητό ως ένδειξη. Ο Κοραής επέλεξε ένα 
χωρίο από τον Guillaume de Baillou, εξέχουσα μορφή της ιατρικής 
κατά τον 17ο αι. και κοσμήτορα του Πανεπιστημίου των Παρισίων: 
«Απορώ με την αποτυπωμένη στο σπέρμα ορμή, η οποία, ανάλογα 
με το είδος, μεταφέρει και μεταδίδει σε λανθάνουσα μορφή την 
προδιάθεση των ασθενειών» (Semini nescio quae vis impressa 
est, quae, ut valet ad speciem, ita latenter morborum diathesin 
devehit et transfundit). Το όνομα του Κοραή αναγραφόταν σε ένα 
σφραγισμένο φάκελο στο τέλος του κειμένου: «Ο συγγραφέας του 
κειμένου είναι: κ. Κοραής, Διδάκτωρ Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
του Μονπελιέ και Αντεπιστέλλον Μέλος της Βασιλικής Εταιρείας 
Επιστημών της ίδιας πόλης· οδός Tournelles, αριθμός 36»  
(L’ auteur du mémoire est: Mr Coray, Docteur en Médecine 
de l’ Université de Montpellier, et Correspondant de la Société  

60.  Histoire de la Société Royale de Médecine, années 1784 et 1785, avec les 
mémoires de médecine et de physique médicale pour les mêmes années, tirés des 
registres de la Société, Théophile Barrois, Paris 1788, σ. 19.
61.  Histoire de la Société Royale de Médecine, année 1786, avec les mémoires de 
médecine et de physique médicale pour la même année, tirés des registres de la 
Société, Paris, Théophile Barrois, Paris 1790, σ. 17-18.




