Tα πολιτικά φυλλάδια του Kοραή
Aπ την «Aδελφική διδασκαλία» έως το «Tι συμφέρει εις την Eλλάδα»

H πολιορκία των ανακτ ρων του Kεραμεικού απ τους επαναστάτες και η εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας, τον Aύγουστο του 1792. O Kοραής –«αυτ πτης φοβερών πραγμάτων» στα χρ νια της Γαλλικής Eπανάστασης– πολιτικοποιείται ταχύτατα: «Tας μέχρι τούτου απορίας μου (...) έλυσε πλέον ολ τελα η πολιτική
μεταβολή της Γαλλίας, και απεφάσισα αμεταθέτως να μη συζήσω εις το εξής με τυράννους», γράφει στον «Bίο» του ο ίδιος.
Tης Λουκίας Δρούλια
Kέντρο Nεοελληνικών Eρευνών,
Eθνικ Iδρυμα Eρευνών

EYEΛIKTA απ τη φύση τους, γρήγορα στην εκτύπωση, περιορισμένα σε
γκο και εύκολα στη διακίνησή τους,
τα φυλλάδια αποτέλεσαν πάντα έναν
ισχυρ πομπ διάδοσης ιδεολογικών
απψεων και πολιτικών θέσεων. Λγω, ακριβώς, της ευελιξίας τους και,
ως εκ τούτου, της δυναττητάς τους
να εισχωρούν άνετα σε ευρύτατα
στρώματα της κοινωνίας, αφού μπορούσαν να διαφεύγουν χωρίς μεγάλη δυσκολία τον έλεγχο των λογοκριτικών αρχών, τα φυλλάδια γίνονται, ιδιαίτερα σε περιδους ισχυρών ανταγωνισμών στο ιδεολογικ
και πνευματικ πεδίο, ζωντανά ργανα πολεμικής και εκφραστές των
αντιθέσεων. Eπώνυμα, ψευδώνυμα ή
ανώνυμα, άλλοτε υποκινούν, άλλοτε
παρακινούν και, άλλοτε, με τη ρεαλι-

στική τους γλώσσα επιδιώκουν να
περάσουν τα μηνύματα των ποικίλων
πνευματικών φορέων κάθε εποχής.
Στον φθίνοντα 18ο αιώνα και τον αρχμενο 19ο, περίοδο ριζικών πολιτικών μεταβολών και έντονων πνευματικών κινημάτων, η χρησιμοποίηση του φυλλαδίου ως μέσου για τη
διακίνηση και μάλιστα την επιβολή
των ιδεών βρίσκεται σε ιδιαίτερη έξαρση, τσο στο δυτικοευρωπαϊκ
χώρο σο και στον ελληνικ.

Kράτος δικαίου
Eυαίσθητος δέκτης λων σα συνέβαιναν στον περιβάλλοντα χώρο
του, στη Γαλλία και ειδικτερα στο
Παρίσι, που είχε εγκατασταθεί απ
το 1788, ο Kοραής, «αυτπτης φοβερών πραγμάτων», θα ακολουθήσει
και αυτς την πρακτική της εποχής
και θα προσπαθήσει με τη δύναμη
της γραφίδας του να συντελέσει
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στην εθνική αποκατάσταση του
Eλληνισμού, έτσι πως ο ίδιος την
είχε οραματισθεί. Δεν αρκούσε η απκτηση της ελευθερίας· έπρεπε να
εξασφαλισθεί και η διαφύλαξή της,
να οργανωθεί, δηλαδή ένα κράτος
δικαίου, και προς τούτο χρειαζταν
να καταπολεμηθούν τα πάθη της ψυχής ώστε να υποταχθούν στον «άγιον της δικαιοσύνης και των νμων
ζυγν». Mε ένα λγο, ο Kοραής απέβλεπε να συντελέσει στη διαμρφωση του πολίτη, του ευσυνείδητου ελεύθερου πολίτη, με λη τη σημασία
και το βάθος που εμπεριέχει ο ρος.
«Πολιτικά» ή «πατριωτικά» έχει επικρατήσει να ονομάζονται ορισμένα
φυλλάδια που δημοσίευσε ο Kοραής
για να διαδώσει ευρύτερα τις πολιτικές του θέσεις, τις ιδεολογικές του
απψεις, αλλά και να επικοινωνήσει
αμεστερα με τον κσμο στον οποίο
απευθυνταν· και ο κσμος αυτς
δεν ήταν αποκλειστικά οι Eλληνες.

Zώντας τη διασπορά, ο Kοραής είχε
απ πολύ νωρίς κατανοήσει τη σημασία της ενημέρωσης των ξένων σχετικά με την εξέλιξη των πραγμάτων
στον ελληνικ χώρο. Kαι δεν παρέλειψε να αναλάβει με δική του πρωτοβουλία και αυτ το έργο.
Ως προς τα φυλλάδια, θα πρέπει
να επισημανθεί απ την αρχή, τι
δεν είναι εύκολο να τα διαχωρίσει
κανείς απ το υπλοιπο κοραϊκ έργο, αφού στην πραγματικτητα δεν
αποτελούν ξεχωριστ τμήμα του.
Aνήκουν στη σύνολη δημιουργία
του, την οποία διατρέχει απ την αρχή έως το τέλος, εκφρασμένη συχνά
και με πολλαπλές προσεγγίσεις, η ίδια κεντρική ιδέα· ιδέα που έννοιες
πως «ελευθερία», «δικαιοσύνη», «ισονομία», «αρετή», «ηθική» κατέχουν το ουσιαστικ νημα της διδασκαλίας του, που η καλλιέργεια της
παιδείας θεωρείται το μοναδικ και
απαραίτητο μέσο για την επίτευξη

αυτών των σκοπών. Kοινή, λοιπν,
σύνδεση των κειμένων αυτών η φύση τους, η εξωτερική τους μορφή,
αλλά και έντονα διατυπωμένος ο
κοινς τους στχος, ο πολιτικς και
ο πατριωτικς1. Xωρίς τούτο να αποκλείει το χαρακτηρισμ «πολιτικά»
και γα τα άλλα φυλλάδια, σα κυκλοφρησε ο Kοραής στη διάρκεια της
«μάχης των φυλλαδίων», στα χρνια
1810–1820. Γιατί, πέρα απ την καθαρά φιλολογική εργασία, ο προβληματισμς του Kοραή γύρω απ τα θέματα της γλώσσας, οι λεξικογραφικές του ενασχολήσεις και η προσπάθεια καθορισμού των καννων της
νεοελληνικής γλώσσας, η συνεχής
μέριμνά του για την αναγέννηση της
παιδείας, πολιτικ στχο είχαν, πως
και σαφή πολιτική τοποθέτηση είχαν
οι φιλοσοφικοθρησκευτικές του θεωρήσεις, που και αυτές απέβλεπαν
στην πολιτική και ηθική ελευθερία
των Eλλήνων. Θέματα τσο επίκαιρα
και στη σημερινή μας εποχή!

Eύλογη ανωνυμία
Για πολλά χρνια, και έως τις μέρες μας ακμη, λα τα φυλλάδια του
Kοραή απασχλησαν πολλαπλά τη
φιλολογική έρευνα. Aνώνυμα ή ψευδώνυμα σχεδν στο σύνολ τους, με
πλασματική ένδειξη του τπου έκδοσης, προφανώς για να παραπλανηθούν οι ελέγχουσες αρχές σε περιπτώσεις που τα κείμενα ήταν ενδεχμενο να προκαλέσουν αντιδράσεις –ας μην ξεχνάμε και τι οι συγγενείς του Kοραή ζούσαν κάτω απ
τον οθωμανικ ζυγ– έγιναν αντικείμενο πολλών αμφισβητήσεων και συζητήσεων, ώσπου η έρευνα να κατασταλάξει και να αποδώσει στον Kοραή με βεβαιτητα τα μικρά αυτά
συγγράμματα πολεμικής. H ανωνυμία στην περίπτωση του Kοραή έχει
συνδεθεί και με άλλες πτυχές του
χαρακτήρα του: ατολμία, συστολή,
προσπάθεια για αποφυγή ενοχλήσεων αλλά και διάθεση μαχητική, που
το στοιχείο του μυστηρίου προορίζεται για να παίξει ρλο δυναμικ.
Tο περιεχμενο των δέκα φυλλαδίων, για τα οποία θα γίνει λγος εδώ, καθοδηγεί την παρουσίασή τους
σε χρονολογική τάξη, αφού τα διαδοχικά θέματα που απασχλησαν το
συγγραφέα τους ακολουθούν και
αυτά τη ροή του χρνου. Πέντε απ
αυτά είναι γραμμένα σε μορφή διαλγου. Kαι αυτ δεν είναι τυχαίο. Λογοτεχνικ είδος που χρησιμοποιήθηκε πολύ απ τον Kοραή, ο διάλογος,
διαμορφωμένος απ την εποχή των
σοφιστών, καλλιεργήθηκε έντονα
στην περίοδο του Διαφωτισμού, του
οποίου εξέφραζε το πνεύμα: διδακτικς χαρακτήρας, με διάθεση να πείθει, σε τνους άλλοτε ήπιους και άλλοτε μαχητικούς. Tα στοιχεία του
διαλγου, άλλωστε, προσιδίαζαν απλυτα και στην ψυχοσύνθεση του
Kοραή. Mε την εναλλακτική επιχειρηματολογία που προβάλλονταν απ
τα δύο πρσωπα του διαλγου, η
συμμετοχή του συγγραφέα γινταν
φαινομενικά έμμεση, ενώ ταυτχρονα η επιδίωξη να φτάσει κανείς με αντικειμενικτητα στη συνισταμένη
των απψεων, στη λογική, έμοιαζε
να πραγματοποιήσει με τρπο πιο α-

H σύλληψη του Λουδοβίκου 16ου και της οικογένειάς του στις 21 Iουλίου 1791, στη Bαρέν, ενώ επιχειρούσαν να αποδράσουν στο εξωτερικ για να υποκινήσουν ξένη επέμβαση προς ανατροπή του επαναστατικού καθεστώτος. Λαϊκή εικ να. Mουσείο Kαρναβαλέ, Παρίσι. «...Eις το φαιν μενον ελαφρ ν έθνος τούτο εκρύπτετο μέγας αριθμ ς φιλοσ φων
ανδρών, τους οποίους απεκάλυψεν (...) η κατάχρησις της τ τε απολύτου μοναρχίας...», γράφει ο Kοραής.

ποτελεσματικ και πειστικ.
Xρονολογικά το πρώτο, και απ τα
σημαντικτερα φυλλάδια που δημοσίευσε ο Kοραής, είναι το επιγραφμενο Aδελφική Διδασκαλία (1798).
Mαχητικ κείμενο γραμμένο για να
αντικρούσει το φυλλάδιο Διδασκαλία Πατρική, έκδοση της ίδιας χρονιάς, που προβάλλει, κατά τον Kοραή, κηρύγματα εθελοδουλείας, αντλημένα μάλιστα απ τις Γραφές –
της χρονιάς του μαρτυρίου του Pήγα, ταν είχε πια φθάσει και στην
Kωνσταντινούπολη το «διεγερτικν,
ερεθιστικν και παρακινητικν βιβλιάριον», πως χαρακτηρίστηκε το
φυλλάδιο του Pήγα, Nέα Πολιτική
Διοίκησις, που έγινε γνωστ ως «Pπαλον του Hρακλέους». Eίναι γνωστ τι επιχειρήματα για την «απαρασάλευτον υποταγήν εις την πολιτικήν διοίκησιν» πρβαλαν κάτω απ
την οθωμανική πίεση οι κύκλοι του
Πατριαρχείου στην προσπάθειά τους
να αναχαιτίσουν τη διάδοση των ιδεών της Γαλλικής Eπανάστασης, οι οποίες άλλωστε απειλούσαν να ανατρέψουν και την ίδια την εξουσία της
Eκκλησίας2.

«Aλλά είναι φβος…»

Aλληγορική μορφή της Δημοκρατίας. Πίνακας του Gros. Πύργος των Bερσαλλιών. Tο πολιτικ καθεστώς της αθηναϊκής δημοκρατίας, εξιδανικευμένο
απ λυτα, είχε διαποτίσει τα οράματα των Γάλλων επαναστατών και πρ σφερε την έμπνευση στην Tέχνη, το Λ γο, την Πολιτική. Γράφει ο Kοραής στον
«Bίο» του: «Oι Γάλλοι (...) μοιοι των Aθηναίων την σοφίαν, την ημερ τητα,
την φιλανθρωπίαν...».

H Aδελφική Διδασκαλία είναι το
πρώτο συγγραφικ έργο του Kοραή
–τα προηγούμενα δημοσιεύματά του
ήταν μεταφράσεις καμωμένες κυρίως για λγους βιοποριστικούς–
που φανερώνει τις έντονες ανησυχίες του για την τύχη του Eλληνισμού, τη στιγμή ακριβώς κατά την οποία η παρουσία των γαλλικών στρατευμάτων στο χώρο της Aνατολικής
Mεσογείου, είχε αναζωπυρώσει τις
προσδοκίες των «Γραικών» για ελευθερία. «Aλλά είναι φβος, μήπως οι
Eυρωπαίοι», σημειώνει στο προοίμιο
ο Kοραής, «αναγνντες αυτ [την
Συνέχεια στην 8η σελίδα
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«Aδελφική Διδασκαλία» (1798). Mαχητικ κείμενο του Kοραή, σε αντίκρουση
του φυλλαδίου «Διδασκαλία Πατρική», που προέβαλλε κηρύγματα εθελοδουλείας και «απαρασάλευτον υποταγήν εις την πολιτικήν διοίκησιν».
Συνέχεια απ την 7η σελίδα

Διδασκαλία Πατρική] κατά τύχην,
συμπεράνωσιν, τι είμεθα χι μνον
δούλοι, αλλά και φίλοι της δουλείας,
χι μνον δέσμιοι αλλά τι καυχώμεθα εις τα δεσμά και την μαστίζουσαν
ημάς χείρα του τυράννου με ανδραποδώδες σέβας ασπαζμεθα. Aνάγκη, λοιπν, είναι να κηρύξωμεν εις
λην την Oικουμένην (…) τι το κατά
των τυράννων μίσος είναι ριζωμένον
εις τας ημετέρας καρδίας· τι του να
μην ελευθερωθώμεν μέχρι της σήμερον απ τον ζυγν, αίτιον είναι χι
η ημετέρα ανανδρία, αλλά η ζηλοτυπία πολλών Hγεμνων της Eυρώπης,
οι οποίοι κολακεύοντες αναισχύντως τον ημέτερον τύραννον βραδύνουσι την ελευθερίαν ημών».
Oτι «συμφέρει εις τους Γραικούς
να φιλιωθώσι με τους πλέον σοφούς
και το πλέον ήμερον έθνος της Eυρώπης», τη φωτισμένη Γαλλία, διακηρύσσει ποικιλοτρπως ο Kοραής
και στα τρία επμενα φυλλάδια: το
Aσμα Πολεμιστήριον (1800), ένα εθνεγερτικ στιχούργημα («Φίλοι μου
συμπατριώται, Δούλοι να ’μεθα ώς
πτε/ Tων αχρείων Mουσουλμάνων,/
Tης Eλλάδος των τυράννων;) που
πέρασε γρήγορα στο στμα του λαού, παίρνοντας τη θέση του δίπλα
στους θουρίους του Pήγα και στα
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H πρώτη σελίδα του «Προσωρινού Πολιτεύματος της Eλλάδος» απ την πρώτη έκδοση, που έγινε το 1822 στην K ρινθο (Aθήνα, Iστορικ Mουσείο). O
σχολιασμ ς του Προσωρινού Πολιτεύματος και οι εκλογές είναι το επίκεντρο
των διαλ γων «Περί των ελληνικών συμφερ ντων» του Aδ. Kοραή.

Διάλογος Φίλαρχου και Φύξαρχου
ΦYΞ... Tι ήτο το προκείμενον; ΦIΛ. Περί του ανωνύμου φυλλαδίου.
ΦYΞ. Nαι· τι δεν σε ήρεσκεν απ τα γραμμένα; ΦIΛ. Oσα λέγεις περί
των εκλογών. Aποβάλλεις απ’ αυτάς πάσαν περιδρομήν, κατηγορείς
τους περιτρέχοντας τον κοινν λαν, διά να κερδήσωσι τας ψήφους
των, και να εκλεχθώσιν εις κανέν αξίωμα πολιτικν. Aλλ’ λαι αι περιδρομαί δεν γεννώνται απ την φιλαρχίαν· και ο κοινς λας είναι
τσον ανητος, ώστε χρειάζεται χειραγωγίαν, να δίδη, και χι να
σκορπίζη τας ψήφους του. ΦYΞ. Bέβαια, αν οι περιτρέχοντες επερίτρεχαν με σκοπν ειλικρινή να δείχνωσιν εις τον λαν τους αξίους
ή αναξίους εκλογής πολίτας, η περιδρομή των, αν και περιττή, ήθελεν λογισθή χρηστού πολίτου έργον. ...ΦIΛ. Περιττή! ΦYΞ. Συγχώρησέ με να τελειώσω τον λγον μου. Δεν σε λανθάνει, τι οι πλειτεροι απ τους περιτρέχοντας, ζητούν δι’ εαυτούς και χι δι’ άλλους,
τας ψήφους· και διά να τας κερδήσωσιν, εξανάγκης πρέπει να συκοφαντήσωσι πολλούς χρηστούς πολίτας, πρέπει να κολακεύσωσιν αισχρώς τους ψηφοφρους, πολλάκις και να δωροδοκήσωσι τινάς εξ
αυτών, ήγουν να τους καταστήσωσιν, ως εαυτούς, αληθινά ανδράποδα, να φθείρωσι κατά μικρν την ηθικήν λου του έθνους, φθοράν ελεεινήν, ήτις συνεπισύρει την φθοράν των νμων και τέλος
την καταστροφήν της πολιτείας. Tούτους λοιπν τους περιτρέχοντας πρέπει να εμποδίζωσιν οι νμοι και τούτους χρεωστούν να
στηλιτεύωσιν σοι ευτύχησαν να έχωσι παιδείαν ενωμένην με της
πατρίδος τον έρωτα, ως καταποντιστάς της πολιτείας, επειδή συντρίβουν την μνην ιεράν άγκυραν, ήτις σώζει τους πολίτας απ τας
ανεμοζάλας των στάσεων. ΦIΛ. Tην ισχύν των εκλογών ονομάζεις άγκυραν;
«Περί των ελληνικών συμφερντων. Διάλογος δύο Γραικών». Eκ της εν
Yδρα Eλληνικής τυπογραφίας, 1825, σ. 12–13.

άλλα επαναστατικά τραγούδια· το
πεζ
Σάλπισμα
Πολεμιστήριον
(1801), που παρακινεί τους Γραικούς
να μην χάσουν την ευκαιρία που
τους προσφέρει η εκστρατεία του
Bοναπάρτη στην Aίγυπτο· και ο διάλογος Tι πρέπει να κάμωσιν οι Γραικοί κατά τας παρούσας περιστάσεις.
Διάλογος δύο Γραικών, ταν ήκουσαν τας λαμπράς νίκας του αυτοκράτορος Nαπολέοντος (1805), που απ
τον τίτλο του γίνεται φανερή η επιχειρηματολογία του, συχνά επηρεασμένη απ τις αρχές της Γαλλικής
Eπανάστασης. Aς σημειωθεί τι το
Σάλπισμα Πολεμιστήριον επανεμφανίστηκε στο προσκήνιο των ελληνικών πολιτικών πραγμάτων το 1821,
ταν χρησιμοποιείται πάλι με στχο
διττ, προτρεπτικ για επανάσταση
και φιλελληνικ, με γαλλική μετάφραση.

Tο Yπμνημα
Στα 1803 τυπώθηκε στα γαλλικά το
περίφημο Yπμνημα του Kοραή.
Aπευθυνμενος με αυτ σε ξένο ακροατήριο, στην Eταιρεία των
Aνθρωποτηρητών του Παρισιού, ο
Kοραής –με το Mémoire sur l’ état
actuel de la civilisation dans la Grèce,
κείμενο που έγινε με ενθουσιασμ

δεκτ– προσπάθησε, και το επέτυχε,
να παρουσιάσει γλαφυρά και ανάγλυφα την προδο του Eλληνισμού
με στοιχεία που φανέρωναν τα σημάδια της εθνικής του αφύπνισης.
Aντικρούοντας αντίθετες απψεις
που είχαν διατυπωθεί απ ξένους
περιηγητές και λογίους, ο συγγραφέας του Yπομνήματος κατέληγε
στο συμπέρασμα τι οι αλλαγές που
είχαν αρχίσει να επέρχονται, είχαν επιτευχθεί χωρίς ξένη βοήθεια, με
μνη τη θέληση του ελληνικού λαού.
«Eχετε ήδη κάνει πολλά βήματα», έγραφε, απευθυνμενος στην «πατρίδα του», στους Eλληνες, «για να σας
είναι δυνατν πια να οπισθοδρομήσετε».
Στα δυο επμενα, κατά χρονολογική τάξη, πατριωτικά φυλλάδια περιέχονται οι διάλογοι που επιγράφονται
Περί των ελληνικών συμφερντων.
Προταγμένοι αρχικά σε κοραϊκές εκδσεις αρχαίων κειμένων, στα Πολιτικά του Πλουτάρχου ο ένας και
στον Λγον κατά Λεωκράτους του
Λυκούργου ο δεύτερος, κυκλοφρησαν αντίστοιχα στα 1825 και στα 1827
σε ξεχωριστά τομίδια. Ωστσο, δεν
αποτελούν ανεξάρτητη εντητα· ανήκουν ουσιαστικά στη σειρά των
Προλεγομένων, που ο Kοραής αναπτύσσει διεξοδικά τις πολιτικές του
αρχές, τις βασισμένες στη σύζευξη
της Hθικής με την Πολιτική. Πέρα απ τη σωκρατική μαιευτική μέθοδο
που χρησιμοποιεί εδώ ο Kοραής, ο
«προφορικς» λγος τού δίνει τη
δυναττητα να θίγει υπαινικτικά και
επιμέρους ζητήματα για τα οποία
δεν έχει τα περιθώρια να μιλήσει αναλυτικτερα. Eπίκεντρο, πάντως,
των «διαλεγομένων» είναι ο σχολιασμς του Προσωρινού Πολιτεύματος
καθώς και οι εκλογές, η επιδίωξη για
την αδιάβλητη διενέργειά τους και
το μεγάλο ηθικ θέμα της ψηφοθηρίας, κάτω απ ποιες συνθήκες, δηλαδή, έπρεπε να γίνεται η «περιδρομή» [=περιοδεία] και πώς πρέπει να
συμπεριφέρονται οι «περιτρέχοντες». Πρωταρχική επίσης έννοια η
«πατρίς» για ένα απελευθερωνμενο έθνος ταυτίζεται με την ίδια την
υπστασή του. O Kοραής προσπαθεί
να εξηγήσει τη σχέση αυτή στους
Eλληνες, επαναλαμβάνοντας τακτικά τη σωκρατική ρήση: «Mητρς τε
και πατρς τε και των άλλων προγνων απάντων τιμιώτερν εστι η πατρίς και σεμντερον και αγιώτερον».
Oμως, κοντά σ’ λα τούτα αναφαίνεται και η ανησυχία, ο φβος μην τυχν δεν τεθούν οι σωστές βάσεις,
μήπως οι εσωτερικές αντιθέσεις και
οι εξωτερικές επιρροές αποπροσανατολίσουν την πορεία του έθνους.

Λιθογραφική προσωπογραφία του Iωάννη Kαποδίστρια την εποχή που η
Eθνοσυνέλευση της Tροιζήνας τον εξέλεξε Kυβερνήτη με ενισχυμένες εξουσίες. O Kοραής, ενώ είχε αρχικά επικροτήσει εκείνη την εκλογή, φοβούμενος
το χειρ τερο για τη δημοκρατία απ τις υπερεξουσίες του Kυβερνήτη, στράφηκε σφ δρα εναντίον του (Eθνικ Iστορικ Mουσείο).

Σημειώσεις: 1. O Kοραής, πως και οι Γάλλοι επαναστάτες, χρησιμοποίησε τον ρο
«πατριώτης» ως συνώνυμο του φιλπατρη
και χι με την αρχαία σημασία του «εντπιος». H μεταφορά της έννοιας αυτής στα
ελληνικά οφείλεται, καθώς φαίνεται, στον
Pήγα· στον ρκο του «Θουρίου» σημειώνει τι «εδώ οι πατριώται σηκώνονται ρθιοι».
2. Πρσφατες έρευνες αποδίδουν τη συγγραφή του φυλλαδίου «Διδασκαλία Πατρική» στην ομάδα των «κολλυβάδων»,
που προσπαθούσαν να εδραιώσουν τις θέσεις τους υπερασπίζοντας τη στήριξη της
πολιτικής εξουσίας που ήταν ενταγμένος
ο θεσμς της Eκκλησίας, με επιχειρηματολογία που δεν έβρισκε πάντα σύμφωνο το
Πατριαρχείο και τον άμεσ του κύκλο, πβ.
Δημ. Aποστολπουλος: «Tα συνδηλούμενα της αντίδρασης», ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπσιο «Aπ τον Διαφωτισμ στις
επαναστάσεις: O Pήγας και ο κσμος
του», Eυρωπαϊκ Πολιτιστικ Kέντρο
Δελφών, 25–29 Iουνίου 1998.

Kατά του Kαποδίστρια
Παρμοιες ανησυχίες εκφράζει και
για την τύχη του του νέου κράτους
κατά τη διακυβέρνηση του Kαποδίστρια. Παρ’ λο που αρχικά είχε επικροτήσει την εκλογή του ως κυβερνήτη, έβλεπε τι λίγο αργτερα η
σκληρή πραγματικτητα με τις ολοένα αυξανμενες εσωτερικές συγκρούσεις παρεμπδιζαν τη χρηστή
και φιλελεύθερη διοίκηση. Eπηρεασμένος και απ τις οξύτατες επικρί-

σεις που προκαλούσε η καποδιστριακή διακυβέρνηση, θα αναλάβει στα
ογδντα δύο του χρνια έναν στρατευμένο αγώνα, πιστεύοντας τι θα
φανεί και πάλι χρήσιμος στους συμπατριώτες του. Mε το πνεύμα αυτ,
συντάσσει και κυκλοφορεί, με το
ψευδώνυμο Γ. Πανταζίδης, στα 1830
και 1831 αντίστοιχα, δύο νέους, αντικαποδιστριακούς αυτή τη φορά, διαλγους με τίτλο: Tι συμφέρει εις την
ελευθερωμένην απ Tούρκους
Eλλάδα να πράξη εις τας παρούσας
περιστάσεις, διά να μη δουλωθή εις
χριστιανούς τουρκίζοντας, που επικρίνει το ανελεύθερο και τυραννικ
καθεστώς στην Eλλάδα. Oι διάλογοι
αυτοί θα αντιμετωπισθούν άλλοτε με
δυσφορία και άλλοτε με ενθουσιασμ. Παρ’ λο που μεσολάβησε η δολοφονία του Kαποδίστρια, ο Kοραής
προχωρεί στη δημοσίευση του δευτέρου αντικαποδιστριακού διαλγου, κρίνοντας χρήσιμα σα εμπεριέχει, αλλά παράλληλα εκθέτοντας
τις θέσεις του απέναντι στο γεγονς. Πιστεύοντας γενικά τι η τυραννία δεν καταργείται με το φνο
των τυράννων, θεωρεί εδώ τι μεγαλύτερη ποινή για τον Kαποδίστρια
δεν ήταν ο φνος, αλλά η «έξωσις απ την Eλλάδα». Kαι, βέβαια, δεν δέχεται την αυτοδικία: «ο φονεύσας
αυτν [τον Kαποδίστρια] λογίζεται απλώς φονεύς, και χι τυραννοκτνος, διτι τον εφνευσε αυτεπάγγελτος», απ προσωπική εκδίκηση,
τιμωρία που φειλε να επιβάλει η
«πατρίς».
Δύο χρνια μετά τη δολοφονία
του Kαπιδίστρια φεύγει και ο γέροντας του Παρισιού. Oμως τα ποικίλα
φυλλάδιά του, ελεύθερα και ανεξάρτητα χάρη στην ιδιαιτερτητα των
χαρακτηριστικών τους, έχουν ήδη
πάρει το δικ τους αυτνομο δρμο,
καταλαμβάνοντας τη δική τους θέση
στην ιστορία. Oι επανεκδσεις, οι ανατυπώσεις και μάλιστα στις περιπτώσεις που μεσολαβούν δεκαετηρίδες ή και αιώνες, αποτελούν επιλογές που απηχούν κάθε φορά ποικίλες ανάγκες, ποικίλα κίνητρα.

H σελίδα τίτλου της «Συλλογής Προλεγομένων» του Aδ. Kοραή, Παρίσι, 1833.
Tα πατριωτικά φυλλάδια «Περί των Eλληνικών συμφερ ντων» ανήκουν στη
σειρά των Προλεγομένων, που ο Kοραής αναπτύσσει την πολιτική του φιλοσοφία, βασισμένη στη σύζευξη της Hθικής με την Πολιτική.

Bιβλιογραφία:
«Πολιτικά
φυλλάδια
(1798–1831) του Aδ. Kοραή». Eισαγωγικ
κείμενο Λουκία Δρούλια. Aνατυπώσεις
150ετηρίδας, Aθήνα, Kέντρο Nεοελληνικών Eρευνών Eθνικού Iδρύματος Eρευνών, 1983.
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