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Γνώμες νεότερων λογίων για τον Κοραή 

 

«Ο Κοραής είναι ποτισμένος από τον Ανθρωπισμό και τον Διαφωτισμό, 

όπως διαμορφώθηκε στη Γαλλία στο δέκατον όγδοον αιώνα πριν από τη 

μεγάλη Γαλλικήν Επανάσταση. Είναι ο διαφωτισμένος αστός, ένας 

ιακωβίνος ελληνικού τύπου. Νηφάλιος στοχαστής, θετικός καθοδηγη-

τής, που αναψηλαφάει τις πραγματικότητες, προσπαθεί ν’ ανοίξει στο 

δουλωμένο Γένος το δρόμο της προκοπής μέσα στις δυνατότητες του και-

ρού του. Η αρχαιότητα του χρησιμεύει για παράδειγμα, τον εμπνέει, μα 

δεν τον θαμπώνει. Δε γίνεται λάτρης του τύπου. Προσπαθεί να συλλά-

βει την ουσία και να πάρει ό,τι του χρειάζεται, για να διαμορφώσει έναν 

τύπο βιώσιμο εθνικής ζωής, που χωρίς να σπάει απότομα την παράδοση 

και χωρίς συνάμα να χάσει την επαφή του προς τις ζωντανές δημιουργι-

κές δυνάμεις του λαού, θα μπορούσε να σταθεί και να προκόψει». 

Δ. Γληνός 

 

 

«Ο κριτικός νους, η μνήμη, η φαντασία και ίσως και η γρήγορη αντί-

ληψη μάς εξηγούν έπειτα τη σοφία του Κοραή. Σπούδασε την ιατρική 

και μόνος του έγινε μέγας φιλόλογος, δυνατός θεολόγος, πολιτειολόγος, 

λεξικογράφος και γλωσσολόγος». 

Κ. Άμαντος 

 

 

«Ο Κοραής προπαρασκεύασεν διά της πνευματικής και την πολιτικήν 

αναγέννησιν του έθνους του και τοιουτοτρόπως τους Ρωμιούς έκαμεν 

Έλληνας». 

Βιλαμόβιτς 
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Εισαγωγικά 

 
 Το 1984 άκουσα σε αίθουσα του Πανεπιστημίου Θεσσαλο-

νίκης τους Άλκη Αγγέλου και τον Φίλιππο Ηλιού να μιλούν για τον 

Αδαμάντιο Κοραή και να υποστηρίζουν με προκλητική έμφαση ότι 

υπήρξε το οξύτερο πνεύμα και η σπουδαιότερη πνευματική μορ-

φή του Ελληνισμού μετά τον Αριστοτέλη, εννοώντας το «μετά τον 

Αριστοτέλη» χρονικά. Εκείνη την ώρα τινάχτηκα από έκπληξη, 

υπέθεσα ότι είναι μια έξυπνη captatio benevolentiae, ότι δηλαδή οι 

ομιλητές εμφανώς υπερβάλλουν, για να προσεξουμε όσα είχαν να 

πουν για τον λόγιο από τη Χίο, με τον οποίο είναι γεγονός ότι και οι 

δύο είχαν ασχοληθεί επί πολλά χρόνια.  

 Ως τότε η γνώμη μου για τον Κοραή και το έργο του, που ήταν 

σχηματισμένη από τα σχολικά βιβλία και τα εξωσχολικά περιστα-

σιακά αναγνώσματά μου, ήταν η γνώμη των γλωσσικά κατατρεγ-

μένων μετεμφυλιακών αποφοίτων των Γυμνασίων, αλλά και η 

γνώμη που είχαν και, θα έλεγα, έχουν ως σήμερα οι περισσότεροι 

απόφοιτοι των πανεπιστημιακών σχολών, όσοι, φυσικά, απ’ αυ-

τούς δεν άκουσαν κάτι περισσότερο για το έργο του. Η γνώμη 

αυτή συνοπτικά διαλάμβανε περίπου τα εξής: Ο Κοραής ήταν 

λόγιος, που έζησε στο Παρίσι την εποχή του Διαφωτισμού και της 

Ελληνικής Επανάστασης, ήταν ένας από τους πολλούς διδασκά-

λους του Γένους, είχε αντιρρήσεις για την πρόωρη κήρυξη της 

επανάστασης, υπήρξε εκδότης αρχαίων ελληνικών κειμένων και, 

κυρίως, υπήρξε εισηγητής της μέσης οδού στο Γλωσσικό Ζήτημα 

και πρωτεργάτης της καθαρεύουσας. Είχα δηλαδή διαμορφωμένη 

για τον Κοραή μια ιδέα εντελώς ρηχή και άδικη. 
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 Περισσότερο στη σκέψη και στα πιστεύω μου ως θερμού υπο-

στηρικτή της Δημοτικής μετρούσε η κυρίαρχη γνώμη ότι στο θέμα 

της γραπτής γλώσσας ο Κοραής χάραξε τη μέση οδό, με την οποία 

προσπάθησε να συμβιβάσει τα αντιμαχόμενα άκρα, ότι συνεπώς 

στη διαμάχη για τη γλώσσα ενίσχυσε την καθαρεύουσα, αφού 

πρότεινε τη διόρθωση της κοινής γλώσσας με τη βοήθεια της 

αρχαίας, άποψη που υποστήριζαν πολλοί καθαρευουσιάνοι και 

που, κατά τους ακραιφνείς δημοτικιστές, στους οποίους ανήκα, τον 

κατέτασσε στους υπέρμαχους της καθαρεύουσας. Η άποψη αυτή 

βάραινε στην κρίση μου τόσο πολύ, ώστε ακύρωνε όσα άλλα θετικά 

στοιχεία προσέγραφα στην προσωπικότητα του Κοραή.  

 Υπήρχε και κάτι ακόμη που θόλωνε την γνώμη μου για τον Κο-

ραή. Το άγαλμά του, που είναι στημένο στο προαύλιο της Φιλοσο-

φικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ταύτιζε μέσα μου τη 

μορφή του Κοραή με το περιεχόμενο σπουδών της σχολής αυτής, 

η οποία αποτελούσε την almam matrem της γλωσσικής και της 

πνευματικής συντήρησης. Ήταν γενική η πίστη τότε ―αναφέρομαι 

στη δεκαετία του 1950― ότι οι απόφοιτοι της Φιλοσοφικής Σχολής 

Αθηνών, ως φιλόλογοι των Γυμνασίων συνέχιζαν να στηρίζουν 

την καθαρεύουσα όχι μόνο ως γλωσσική μορφή αλλά προπάντων 

ως νοοτροπία πολέμια κάθε μεταρρυθμιστικής προσπάθειας στην 

εκπαίδευση και στην ελληνική κοινωνία.  

 Ήταν γνωστό ότι κάποιοι καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής 

των Αθηνών, με προεξάρχοντες για τον φανατισμό τους τον Μι-

στριώτη και τον Εξαρχόπουλο, είχαν πρωταγωνιστήσει, ο πρώτος 

σε αιματηρά επεισόδια για τη γλώσσα και τη μετάφραση, ο δεύ-

τερος πολέμησε κάθε απόπειρα αλλαγής στην εκπαίδευση και 

στην πνευματική ζωή και πρωτoστάτησε στη δίωξη του δικού μας 

καθηγητή Ι. Θ. Κακριδή, πάλι για τη γλώσσα και την πρόοδο. Την 

ίδια στάση όμως στο θέμα της γλώσσας πιστεύαμε ότι συλλήβδην 
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κρατούσαν και οι συνεχιστές τους εφαρμόζοντας τις υποδείξεις 

του Κοραή. Γι΄ αυτόν το λόγο οι απόφοιτοι της Φιλοσοφικής Σχο-

λής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που εξέφραζε το νεοτε-

ριστικό πνεύμα στη χώρα μας, θεωρούσαμε τότε την αντίστοιχη 

των Αθηνών άντρο της γλωσσικής και κοινωνικής συντήρησης 

και, συνεπώς, αντίπαλη της δικής μας Σχολής. Πιστεύαμε ότι 

υπήρχε, ή μάλλον, ζούσαμε ένα αγεφύρωτο χάσμα Θεσσαλονίκης 

- Αθηνών ή με άλλη διατύπωση Βορρά - Νότου. 

 Τα σκάγια της αντιπαλότητας αυτής έπιαναν και τον Κοραή, 

που σχεδόν τον ταυτίζαμε με τους πρωταγωνιστές αυτής της νοο-

τροπίας. Σε αυτό συνέβαλε και το γεγονός ότι στη διάρκεια των 

σπουδών μας, στα τέλη της δεκαετίας του ’50, δεν είχαμε ακούσει 

απολύτως τίποτε, ούτε αρνητικό ούτε θετικό για τον Κοραή από 

τους δημοτικιστές καθηγητές της Σχολής μας. Ούτε από τους κλασι-

κούς φιλολόγους (τον Ι. Θ. Κακριδή, τον Στυλ. Καψωμένο και Αγαπ. 

Τσοπανάκη) ούτε από τον γλωσσολόγο Νικ. Ανδριώτη ούτε και τον 

νεοελληνιστή Λίνο Πολίτη. Μόνο τον Μανόλη Κριαρά είχαμε ακού-

σει να εγκωμιάζει τον Ψυχάρη για τους αγώνες του υπέρ της Δη-

μοτικής. Αγνοούσαμε τότε τις επαινετικές για τον Κοραή εργασίες, 

τόσο του Μ. Τριανταφυλλίδη, όσο και του Χαρίτωνος Χαριτωνίδη. 

 Εντυπωσιάστηκα πολύ από όσα ανέπτυξαν οι δυο ομιλητές, ο 

Φίλ. Ηλιού και ο Αλ. Αγγέλου, για τον λόγιο του Διαφωτισμού και 

άρχισα να αμφιβάλω για τις γνώσεις μου σχετικά με τον Κοραή. 

Έκτοτε, λόγω και άλλων συντυχιών, άρχισα να διαβάζω τα κείμενα 

του Κοραή. Το θέμα1 της διατριβής που εκπονούσα με υποχρέωνε 

να λάβω σοβαρά υπόψη τις απόψεις του προπάντων για τη γλώσσα 

και τη διδασκαλία των αρχαίων κειμένων. Αυτή υπήρξε η πρώτη 

                                                 
1
 Ν. Δ. Βαρμάζης, Η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία ως πρόβλημα της 

Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Από την Αναγέννηση ως το 1976. Έκδοση Αφών 

Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1992 
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φάση σοβαρής μελέτης της πνευματικής παραγωγής του, η οποία 

βοήθησε πολύ να γνωρίσω την επιστημονική πολυμέρειά του και 

κλόνισε την παλαιότερη γνώμη μου για τον Κοραή και το έργο του.  

 Χρόνια αργότερα όσα μέλη ΔΕΠ συνεργαστήκαμε2 στον τομέα 

Ιστορίας της Εκπαίδευσης στον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών του 

Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ είχαμε την 

ευκαιρία να ασχοληθούμε και με τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό 

και, φυσικά, με τον Αδαμάντιο Κοραή και το έργο του. Αποδελ-

τιώσαμε θεματικά κυρίως τα «Προλεγόμενα» και την «Αλληλογρα-

φία» του και αναθέσαμε εργασίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι 

οποίοι είχαν την ευκαιρία να τις ανακοινώσουν σε μια εκπαιδευτι-

κή εκδρομή στην πατρίδα του Κοραή, στη Χίο. Κάποιες από τις ερ-

γασίες αυτές, όπως και εργασίες μελών του ΔΕΠ, δημοσιεύτηκαν 

και κάλυψαν δύο τεύχη τοπικού περιοδικού.3  

  Η συνεργασία αυτή των μελών ΔΕΠ και η συστηματική ενα-

σχόληση με τον Κοραή και το έργο του με έπεισε να αναθεωρήσω 

άρδην τη γνώμη μου, προπάντων την εδραιωμένη από πολύ παλιά 

άποψη ότι ο Κοραής, ακολουθώντας ο ίδιος τη μέση οδό στη 

γραπτή γλώσσα και συμβουλεύοντας και άλλους να πράξουν το 

ίδιο, υπήρξε ο κορυφαίος ηγέτης του γλωσσικού καθαρισμού και 

πρωτοπλάστης της καθαρεύουσας.  

 Εφεξής, στηριγμένος και στους υπερθετικούς χαρακτηρισμούς 

του Δημ. Γληνού για τον Κοραή, τον οποίο κατατάσσει στους λο-

γίους του δημιουργικού ιστορισμού4, στη γνώμη του Μ. Τριαντα-

                                                 
2
  Νίκος Τερζής, Σιδερούλα Ζιώγου, Νίκος Βαρμάζης και αργότερα Βασίλης 

Φούκας 
3
  Περιοδικό «Χιόνη», τεύχη 119 και 120 (2002) 

 
4
  Γράφει ο Δ. Γληνός: «Ο Κοραής είναι ποτισμένος από τον “ανθρωπισμό” και 

το “διαφωτισμό”, όπως διαμορφώθηκε στη Γαλλία στο δέκατον όγδοον αιώ-

να πριν από τη μεγάλη Γαλλικήν Επανάσταση. Είναι ο διαφωτισμένος αστός, 

ένας ιακωβίνος ελληνικού τύπου. Νηφάλιος στοχαστής, θετικός καθοδηγη-
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φυλλίδη, ο οποίος τον περιλαμβάνει σε αυτούς που στόλισαν τη δη-

μοτική5, και, κυρίως, στις εργασίες του Κ. Θ. Δημαρά και των συ-

νεργατών του, του Α. Αγγέλου, του Φ. Ηλιού, της Αικ. Κουμαριανού, 

του Εμμ. Φραγκίσκου, του Πασχ. Κιτρομηλίδη κ.ά. εδραίωσα μέσα 

μου τη βεβαιότητα ότι ο Κοραής ανήκει στους σπουδαίους προ-

δρόμους του Δημοτικισμού, αφού τόσο οι γλωσσικές απόψεις του 

παραστέκουν θερμά την κοινή γλώσσα, όσο και οι ιδέες του για την 

εξέλιξη της κοινής βρίσκουν την επαλήθευσή τους στη σημερινή 

λόγια Δημοτική Γλώσσα. Προς την ίδια κατεύθυνση άλλα μέλη του 

ΔΕΠ ερεύνησαν ειδικά πεδία του κοραϊκού έργου και συνέθεσαν 

μελέτες που προσθέτουν ή αναθεωρούν παγιωμένες απόψεις για 

τον Κοραή, το έργο και την ιδεολογία του.6  

                                                                                                                   
τής, που αναψηλαφάει τις πραγματικότητες, προσπαθεί ν’ ανοίξει στο δου-

λωμένο Γένος το δρόμο της προκοπής μέσα στις δυνατότητες του καιρού 

του. Η αρχαιότητα του χρησιμεύει για παράδειγμα, τον εμπνέει, μα δεν τον 

θαμπώνει. Δε γίνεται λάτρης του τύπου. Προσπαθεί να συλλάβει την ουσία 

και να πάρει ό,τι του χρειάζεται, για να διαμορφώσει έναν τύπο βιώσιμο 

εθνικής ζωής, που χωρίς να σπάει απότομα την παράδοση και χωρίς συνάμα 

να χάσει την επαφή του προς τις ζωντανές δημιουργικές δυνάμεις του λαού, 

θα μπορούσε να σταθεί και να προκόψει». Δημ. Γληνός, Πλάτωνα Σοφιστής, 

Ελληνοευρωπαϊκή Κίνηση Νέων, Αθήνα 1971, σελ. 45 
5
  Μ. Τριανταφυλλίδη, Η Απολογία της Δημοτικής, Άπαντα, τόμ. 4

ος
, σελ. 127. Η 

Απολογία της Δημοτικής πρωτοδημοσιεύτηκε στο Δελτίο του Εκπαιδευτικού 

Ομίλου 4 (1914) σσ. 46-196 
6
  Βλέπε λ.χ. τις εργασίες του Νίκου Π.Τερζή: 1. «Ανήκει ο Αδαμάντιος Κοραής, 

από εκπαιδευτική και παιδαγωγική άποψη, στον Διαφωτισμό ή στον Νεο-

ανθρωπισμό», στο (Χρ. Θεοφιλίδης/Παν. Περσιάνης (επιμ.)), Τιμητικός τόμος 

Γιάννη Κουτσάκου, Λευκωσία 2010. 2.«Ποιος εδίδαξε την αρχαία ελληνική φι-

λολογία στον Κοραή»; Στο: «Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα και 

το πλαίσιό της. Συλλογή εργασιών προς τιμήν του καθηγητή Αχιλλέα Καψά-

λη», εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2011 

    Βλέπε επίσης Ν. Δ. Βαρμάζης: 1. «Η ενδογλωσσική μεταφραστική θεωρία 

και πράξη του Κοραή», περιοδ. «Χιόνη», 119 (2002). Η εργασία αυτή έχει πε-

ριληφθεί στον παρόντα τόμο. 2. «Ο Εκπαιδευτικός Δημοτικισμός και ο Κο-

ραής». Τιμητικός τόμος για την καθηγήτρια Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστερ-

γίου, Θεσσαλονίκη 2015 
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 Παραμένει παρά ταύτα μέσα μου η βεβαιότητα ότι ούτε οι 

συστηματικές, πολλές και επίπονες, ερευνητικές προσπάθειες του 

ΟΜΕΔ ούτε και οι εκτενείς μελέτες, οι επιστημονικές ανακοινώ-

σεις και τα συνέδρια ούτε οι συλλογικοί τόμοι και τα ποικίλα και 

πολλά δημοσιεύματα για τον Κοραή και το έργο του, τα παλαιά και 

τα νεότερα, ούτε τα ποικίλα αφιερώματα ούτε, γενικά, η πλούσια 

βιβλιογραφία μπόρεσαν να ξεριζώσουν την εδραιωμένη από πα-

λιά κοινή γνώμη για τον Χιώτη λόγιο, η οποία παραμένει σταθερή, 

είναι εσφαλμένη και άδικη. Ο Κοραής εξακολουθεί να είναι άγνω-

στος και παρεξηγημένος ως σήμερα από την κοινή γνώμη, κυρίως 

στο θέμα της γλώσσας. 

 Το πιο εντυπωσιακό και άδικο στην περίπτωση του Κοραή 

είναι ότι η γνώμη αυτή δεν είναι μόνο η κοινή αλλά είναι και η 

γνώμη εκείνων, τους οποίους τόσο οι σπουδές όσο και η επαγ-

γελματική τους ενασχόληση τούς φέρνουν σε κάποια διασταύ-

ρωση με το έργο του και από τους οποίους, δικαιολογημένα, περι-

μένει κανείς να είναι καλύτερα ενημερωμένοι. Εννοώ γενικά όλους 

τους επιστήμονες, ειδικά τους εκπαιδευτικούς και ειδικότερα τους 

φιλολόγους, οι οποίοι, μολονότι διακονούν πεδία που ερεύνησε ο 

Κοραής, δηλαδή πεδία σχετικά με τη γλώσσα, την κοινή και την 

αρχαία, είναι εντελώς βέβαιο ότι έχουν για τον Κοραή γνώμη 

παρόμοια με εκείνη που και ο ίδιος είχα για τον λόγιο από τη Χίο, 

πριν μελετήσω συστηματικά το έργο του.  

 Με το παρόν κείμενο ενισχύω τις φωνές εκείνων που πι-

στεύουν ότι η κρατούσα γνώμη για τον Κοραή είναι άδικη και το 

έργο του, σε κάποιο βαθμό, παρεξηγημένο. Μεταξύ εκείνων που 

τον παρεξηγούν είναι, πιστεύω, και οι φιλόλογοι, οι οποίοι, αν 

μελετήσουν τα κείμενά του, θα διαπιστώσουν ότι: πολλές από τις 

πρόδρομες θέσεις του για την αρχαία και νέα ελληνική γλώσσα 

είναι έγκυρες, μολονότι διατυπώθηκαν πριν από δυο αιώνες· θα 
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αναθεωρήσουν στρεβλές μεθοδεύσεις στο διδακτικό έργο τους, αν 

υιοθετήσουν τις προτάσεις και υποδείξεις του για τη διδασκαλία 

των αρχαίων ελληνικών κειμένων· θα συμφωνήσουν ότι κάποιες 

ιδέες του Κοραή μπορούν και σήμερα να εμπλουτίσουν τα προ-

γράμματα των Αρχαίων και Νέων Ελληνικών στα σχολεία της 

Μέσης Εκπαίδευσης. 

 Επειδή το βάθος της σκέψης και το εύρος της επιστημονικής 

πολυμέρειας του Κοραή δαμάζονται δύσκολα, υποχρεώνεται ο με-

λετητής να κάνει επιλογές από το έργο του και να τις τεκμηριώσει 

με παραθέματα από τα κείμενά του, ώστε να προβληθούν μέσα 

από αυτά τα ιδιαίτερα στοιχεία της προσωπικότητας και πτυχές 

της ιδεολογίας του και, προπάντων, να αναδειχτούν η φιλολογική 

και παιδαγωγική διάσταση του έργου του, η οποία δεν έχει γίνει 

ευρύτερα γνωστή, μολονότι η σχετική βιβλιογραφία έχει επισημά-

νει τη σημασία της.  

 Αισθάνομαι ότι ο δικός μου λόγος, όσο κι αν προκύπτει από 

προσεκτική μελέτη του έργου του Κοραή, είναι αδύνατο να αντα-

ποκριθεί στο ύψος των περιστάσεων και γι’ αυτό συμφωνώ με την 

άποψη του Α. Αγγέλου, ο οποίος σημειώνει: Αναγκάζεται κανείς 

«κάθε στιγμή, που θα ήθελε να ιστορήσει ή και να ψυχογραφήσει ένα 

σημαντικό περιστατικό από τη ζωή του εκπατρισμένου Χιώτη, να του 

παραχωρεί συνεχώς τον λόγο ή και να αφήνεται εντελώς στα χέρια 

του· φθάνει και να παραιτείται ακόμη για μια πρόσθετη αιτία: για να 

κερδίσει σε ζωντάνια και παραστατικότητα το δικό του κείμενο, μέσα 

από την αδιάκοπη γοητεία του κοραϊκού ύφους».7  

  Κύρια επιδίωξή μου λοιπόν είναι να του παραχωρήσω τον 

λόγο και μέσω των παραθεμάτων του να αναδειχθεί η προσω-

                                                 
 
7
 Αλκ. Αγγέλου (επιμέλεια), Α. Κοραής, Ο Παπατρέχας, ΝΕΒ, Ερμής, Αθήνα 

1970, σελ. 7 
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πικότητα και το πολυδιάστατο έργο του. Γι’ αυτό και προτίμησα 

να είναι πολύ περιορισμένες οι αναφορές μου σε απόψεις άλλων 

λογίων ή μελετητών, σύγχρονων ή παλαιότερων, οι οποίοι αξιολό-

γησαν θετικά ή έκριναν αρνητικά τον Κοραή.  

 Προσπάθεια που στηρίζεται σε επιλογές εκτενέστατου έργου, 

εκτός από φιλόδοξη, ενέχει και στοιχεία αυθαιρεσίας, η οποία 

όμως συγχωρείται λόγω της πολυμέρειας του Κοραή και γίνεται 

ανεκτή μόνον για λόγους ευκολίας στη συγκρότηση του κειμένου. 

Σε κάποιο βαθμό, πέραν της αυθαιρεσίας, είναι και απλοϊκό να πει 

κανείς από ποια βασικά στοιχεία παιδείας έχει συντεθεί ο πολυ-

σύνθετος ψυχισμός, η βιοθεωρία και η ιδεολογία του Κοραή. Παρά 

ταύτα είναι ανιχνεύσιμοι κάποιοι χαρακτήρες της προσωπικότη-

τάς του και, πολύ εμφανέστερα, εκείνα τα πεδία των επιστημονι-

κών ενδιαφερόντων, τα οποία σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του.  

 Ο κίνδυνος πάντως να αστοχήσω περιορίζεται από το γεγονός 

ότι πολλοί άλλοι μελέτησαν το έργο και ανέδειξαν τις πτυχές της 

εντυπωσιακής πολυμέρειάς του. Παραθέτω για παράδειγμα την 

άποψη του συντοπίτη του ιστορικού Κων. Άμαντου, ο οποίος πολύ 

εύστοχα επισήμανε τα επιστημονικά πεδία στα οποία διέπρεψε:  

 

«Ο Κοραής είναι ο μεγαλύτερος σοφός της νεοτέρας Ελλάδος, 
ο οποίος διεκρίθη και ως ιατρός και ως θεολόγος και ως 
φιλόλογος και ως ιστορικός και ως πολιτειολόγος και ως 
λεξικογράφος και ως γλωσσολόγος. Τοιαύτην επιστημονικήν 
ευρύτητα ουδείς άλλος Έλλην από πολλών αιώνων ανέπτυξεν, 
ολίγοι πάντως και εκ των ξένων σοφών. Αλλ’ ο Κοραής υπε-
ρέχει και ως άνθρωπος, διότι έζησεν βίον σωκρατικόν και έτα-
ξεν εαυτόν ως εθνομάρτυς εις την υπηρεσίαν της πατρίδος, εν 
μέρει δε και της ανθρωπότητος».8  

                                                 
8
  Κων. Άμαντος «Αδαμάντιος Κοραής» περ. «Ελληνικά», τόμ. 6

ος 
(1933), σελ. 35. 

Οι υπογραμμίσεις δικές μου 
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 Τον άνθρωπο Κοραή αλλά και τον πολυμερέστατο λόγιο θα 

προσπαθήσω να φωτίσω στη συνέχεια, έχοντας πλήρη επίγνωση 

ότι η προσπάθεια είναι εξαιρετικά δύσκολη. 

 

 

  




