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Tα π�λιτικά 
υλλάδια τ�υ K�ραή
Aπ� την «Aδελ
ική διδασκαλία» έως τ� «Tι συμ
έρει εις την Eλλάδα»

H π�λι�ρκία των ανακτρων τ�υ Kεραμεικ�ύ απ τ�υς επαναστάτες και η εγκαθίδρυση της Δημ�κρατίας, τ�ν Aύγ�υστ� τ�υ 1792. O K�ραής –«αυτπτης ��-
�ερών πραγμάτων» στα �ρνια της Γαλλικής Eπανάστασης– π�λιτικ�π�ιείται τα�ύτατα: «Tας μέ�ρι τ�ύτ�υ απ�ρίας μ�υ (...) έλυσε πλέ�ν �λτελα η π�λιτική
μετα��λή της Γαλλίας, και απε�άσισα αμεταθέτως να μη συ!ήσω εις τ� ε"ής με τυράνν�υς», γρά�ει στ�ν «Bί�» τ�υ � ίδι�ς.

Tης Λ�υκίας Δρ�ύλια

Kέντρ� Nε�ελληνικών Eρευνών,
Eθνικ� Iδρυμα Eρευνών

EYEΛIKTA απ� τη 	ύση τ�υς, γρήγ�-
ρα στην εκτύπωση, περι�ρισμένα σε
�γκ� και εύκ�λα στη διακίνησή τ�υς,
τα 	υλλάδια απ�τέλεσαν πάντα έναν
ισ�υρ� π�μπ� διάδ�σης ιδε�λ�γικών
απ�ψεων και π�λιτικών θέσεων. Λ�-
γω, ακρι�ώς, της ευελι!ίας τ�υς και,
ως εκ τ�ύτ�υ, της δυνατ�τητάς τ�υς
να εισ�ωρ�ύν άνετα σε ευρύτατα
στρώματα της κ�ινωνίας, α	�ύ μπ�-
ρ�ύσαν να δια	εύγ�υν �ωρίς μεγά-
λη δυσκ�λία τ�ν έλεγ�� των λ�γ�-
κριτικών αρ�ών, τα 	υλλάδια γίν�-
νται, ιδιαίτερα σε περι�δ�υς ισ�υ-
ρών ανταγωνισμών στ� ιδε�λ�γικ�
και πνευματικ� πεδί�, "ωντανά �ρ-
γανα π�λεμικής και εκ	ραστές των
αντιθέσεων. Eπώνυμα, ψευδώνυμα ή
ανώνυμα, άλλ�τε υπ�κιν�ύν, άλλ�τε
παρακιν�ύν και, άλλ�τε, με τη ρεαλι-

στική τ�υς γλώσσα επιδιώκ�υν να
περάσ�υν τα μηνύματα των π�ικίλων
πνευματικών 	�ρέων κάθε επ��ής.
Στ�ν 	θίν�ντα 18� αιώνα και τ�ν αρ-
��μεν� 19�, περί�δ� ρι"ικών π�λιτι-
κών μετα��λών και έντ�νων πνευ-
ματικών κινημάτων, η �ρησιμ�π�ίη-
ση τ�υ 	υλλαδί�υ ως μέσ�υ για τη
διακίνηση και μάλιστα την επι��λή
των ιδεών �ρίσκεται σε ιδιαίτερη έ-
!αρση, τ�σ� στ� δυτικ�ευρωπαϊκ�
�ώρ� �σ� και στ�ν ελληνικ�.

Kράτ�ς δικαί�υ

Eυαίσθητ�ς δέκτης �λων �σα συ-
νέ�αιναν στ�ν περι�άλλ�ντα �ώρ�
τ�υ, στη Γαλλία και ειδικ�τερα στ�
Παρίσι, �π�υ εί�ε εγκατασταθεί απ�
τ� 1788, � K�ραής, «αυτ�πτης 	��ε-
ρών πραγμάτων», θα ακ�λ�υθήσει
και αυτ�ς την πρακτική της επ��ής
και θα πρ�σπαθήσει με τη δύναμη
της γρα	ίδας τ�υ να συντελέσει

στην εθνική απ�κατάσταση τ�υ
Eλληνισμ�ύ, έτσι �πως � ίδι�ς την
εί�ε �ραματισθεί. Δεν αρκ�ύσε η α-
π�κτηση της ελευθερίας· έπρεπε να
ε!ασ	αλισθεί και η δια	ύλα!ή της,
να �ργανωθεί, δηλαδή ένα κράτ�ς
δικαί�υ, και πρ�ς τ�ύτ� �ρεια"�ταν
να καταπ�λεμηθ�ύν τα πάθη της ψυ-
�ής ώστε να υπ�τα�θ�ύν στ�ν «ά-
γι�ν της δικαι�σύνης και των ν�μων
"υγ�ν». Mε ένα λ�γ�, � K�ραής απέ-
�λεπε να συντελέσει στη διαμ�ρ	ω-
ση τ�υ π�λίτη, τ�υ ευσυνείδητ�υ ε-
λεύθερ�υ π�λίτη, με �λη τη σημασία
και τ� �άθ�ς π�υ εμπεριέ�ει � �ρ�ς.

«Π�λιτικά» ή «πατριωτικά» έ�ει ε-
πικρατήσει να �ν�μά"�νται �ρισμένα
	υλλάδια π�υ δημ�σίευσε � K�ραής
για να διαδώσει ευρύτερα τις π�λιτι-
κές τ�υ θέσεις, τις ιδε�λ�γικές τ�υ
απ�ψεις, αλλά και να επικ�ινωνήσει
αμεσ�τερα με τ�ν κ�σμ� στ�ν �π�ί�
απευθυν�ταν· και � κ�σμ�ς αυτ�ς
δεν ήταν απ�κλειστικά �ι Eλληνες.

Zώντας τη διασπ�ρά, � K�ραής εί�ε
απ� π�λύ νωρίς καταν�ήσει τη σημα-
σία της ενημέρωσης των !ένων σ�ε-
τικά με την ε!έλι!η των πραγμάτων
στ�ν ελληνικ� �ώρ�. Kαι δεν παρέ-
λειψε να αναλά�ει με δική τ�υ πρω-
τ���υλία και αυτ� τ� έργ�.

Ως πρ�ς τα 	υλλάδια, θα πρέπει
να επισημανθεί απ� την αρ�ή, �τι
δεν είναι εύκ�λ� να τα δια�ωρίσει
κανείς απ� τ� υπ�λ�ιπ� κ�ραϊκ� έρ-
γ�, α	�ύ στην πραγματικ�τητα δεν
απ�τελ�ύν !ε�ωριστ� τμήμα τ�υ.
Aνήκ�υν στη σύν�λη δημι�υργία
τ�υ, την �π�ία διατρέ�ει απ� την αρ-
�ή έως τ� τέλ�ς, εκ	ρασμένη συ�νά
και με  π�λλαπλές πρ�σεγγίσεις, η ί-
δια κεντρική ιδέα· ιδέα �π�υ ένν�ιες
�πως «ελευθερία», «δικαι�σύνη», «ι-
σ�ν�μία», «αρετή», «ηθική» κατέ-
��υν τ� �υσιαστικ� ν�ημα της διδα-
σκαλίας τ�υ, �π�υ η καλλιέργεια της
παιδείας θεωρείται τ� μ�ναδικ� και
απαραίτητ� μέσ� για την επίτευ!η
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αυτών των σκ�πών. K�ινή, λ�ιπ�ν,
σύνδεση των κειμένων αυτών η 	ύ-
ση τ�υς, η ε!ωτερική τ�υς μ�ρ	ή,
αλλά και έντ�να διατυπωμέν�ς �
κ�ιν�ς τ�υς στ���ς, � π�λιτικ�ς και
� πατριωτικ�ς1. Xωρίς τ�ύτ� να απ�-
κλείει τ� �αρακτηρισμ� «π�λιτικά»
και γα τα άλλα 	υλλάδια, �σα κυκλ�-
	�ρησε � K�ραής στη διάρκεια της
«μά�ης των 	υλλαδίων», στα �ρ�νια
1810–1820. Γιατί, πέρα απ� την καθα-
ρά 	ιλ�λ�γική εργασία, � πρ��λημα-
τισμ�ς τ�υ K�ραή γύρω απ� τα θέ-
ματα της γλώσσας, �ι λε!ικ�γρα	ι-
κές τ�υ ενασ��λήσεις και η πρ�σπά-
θεια καθ�ρισμ�ύ των καν�νων της
νε�ελληνικής γλώσσας, η συνε�ής
μέριμνά τ�υ για την αναγέννηση της
παιδείας, π�λιτικ� στ��� εί�αν, �πως
και σα	ή π�λιτική τ�π�θέτηση εί�αν
�ι 	ιλ�σ�	ικ�θρησκευτικές τ�υ θε-
ωρήσεις, π�υ και αυτές απέ�λεπαν
στην π�λιτική και ηθική ελευθερία
των Eλλήνων. Θέματα τ�σ� επίκαιρα
και στη σημερινή μας επ��ή!

Eύλ�γη ανωνυμία
Για π�λλά �ρ�νια, και έως τις μέ-

ρες μας ακ�μη, �λα τα 	υλλάδια τ�υ
K�ραή απασ��λησαν π�λλαπλά τη
	ιλ�λ�γική έρευνα. Aνώνυμα ή ψευ-
δώνυμα σ�εδ�ν στ� σύν�λ� τ�υς, με
πλασματική ένδει!η τ�υ τ�π�υ έκδ�-
σης, πρ�	ανώς για να παραπλανη-
θ�ύν �ι ελέγ��υσες αρ�ές σε περι-
πτώσεις �π�υ τα κείμενα ήταν ενδε-
��μεν� να πρ�καλέσ�υν αντιδρά-
σεις –ας μην !ε�νάμε και �τι �ι συγ-
γενείς τ�υ K�ραή "�ύσαν κάτω απ�
τ�ν �θωμανικ� "υγ�– έγιναν αντικεί-
μεν� π�λλών αμ	ισ�ητήσεων και συ-
"ητήσεων, ώσπ�υ η έρευνα να κατα-
σταλά!ει και να απ�δώσει στ�ν K�-
ραή με �ε�αι�τητα τα μικρά αυτά
συγγράμματα π�λεμικής. H ανωνυ-
μία στην περίπτωση τ�υ K�ραή έ�ει
συνδεθεί και με άλλες πτυ�ές τ�υ
�αρακτήρα τ�υ: ατ�λμία, συστ�λή,
πρ�σπάθεια για απ�	υγή εν��λήσε-
ων αλλά και διάθεση μα�ητική, �π�υ
τ� στ�ι�εί� τ�υ μυστηρί�υ πρ��ρί"ε-
ται για να παί!ει ρ�λ� δυναμικ�.

T� περιε��μεν� των δέκα 	υλλα-
δίων, για τα �π�ία θα γίνει λ�γ�ς ε-
δώ, καθ�δηγεί την παρ�υσίασή τ�υς
σε �ρ�ν�λ�γική τά!η, α	�ύ τα δια-
δ��ικά θέματα π�υ απασ��λησαν τ�
συγγρα	έα τ�υς ακ�λ�υθ�ύν και
αυτά τη ρ�ή τ�υ �ρ�ν�υ. Πέντε απ�
αυτά είναι γραμμένα σε μ�ρ	ή δια-
λ�γ�υ. Kαι αυτ� δεν είναι τυ�αί�. Λ�-
γ�τε�νικ� είδ�ς π�υ �ρησιμ�π�ιήθη-
κε π�λύ απ� τ�ν K�ραή, � διάλ�γ�ς,
διαμ�ρ	ωμέν�ς απ� την επ��ή των
σ�	ιστών, καλλιεργήθηκε έντ�να
στην περί�δ� τ�υ Δια	ωτισμ�ύ, τ�υ
�π�ί�υ ε!έ	ρα"ε τ� πνεύμα: διδακτι-
κ�ς �αρακτήρας, με διάθεση να πεί-
θει, σε τ�ν�υς άλλ�τε ήπι�υς και άλ-
λ�τε μα�ητικ�ύς. Tα στ�ι�εία τ�υ
διαλ�γ�υ, άλλωστε, πρ�σιδία"αν α-
π�λυτα και στην ψυ��σύνθεση τ�υ
K�ραή. Mε την εναλλακτική επι�ει-
ρηματ�λ�γία π�υ πρ��άλλ�νταν απ�
τα δύ� πρ�σωπα τ�υ διαλ�γ�υ, η
συμμετ��ή τ�υ συγγρα	έα γιν�ταν
	αιν�μενικά έμμεση, ενώ ταυτ��ρ�-
να η επιδίω!η να 	τάσει κανείς με α-
ντικειμενικ�τητα στη συνισταμένη
των απ�ψεων, στη λ�γική, έμ�ια"ε
να πραγματ�π�ιήσει με τρ�π� πι� α-

H σύλληψη τ�υ Λ�υδ��ίκ�υ 16�υ και της �ικ�γένειάς τ�υ στις 21 I�υλί�υ 1791, στη Bαρέν, ενώ επι�ειρ�ύσαν να απ�-
δράσ�υν στ� ε"ωτερικ για να υπ�κινήσ�υν "ένη επέμ�αση πρ�ς ανατρ�πή τ�υ επαναστατικ�ύ καθεστώτ�ς. Λαϊκή ει-
κνα. M�υσεί� Kαρνα�αλέ, Παρίσι. «...Eις τ� �αινμεν�ν ελα�ρν έθν�ς τ�ύτ� εκρύπτετ� μέγας αριθμς �ιλ�σ�ων
ανδρών, τ�υς �π�ί�υς απεκάλυψεν (...) η κατά�ρησις της ττε απ�λύτ�υ μ�ναρ�ίας...», γρά�ει � K�ραής.

Aλληγ�ρική μ�ρ�ή της Δημ�κρατίας. Πίνακας τ�υ Gros. Πύργ�ς των Bερ-
σαλλιών. T� π�λιτικ καθεστώς της αθηναϊκής δημ�κρατίας, ε"ιδανικευμέν�
απλυτα, εί�ε διαπ�τίσει τα �ράματα των Γάλλων επαναστατών και πρσ�ε-
ρε την έμπνευση στην Tέ�νη, τ� Λγ�, την Π�λιτική. Γρά�ει � K�ραής στ�ν
«Bί�» τ�υ: «Oι Γάλλ�ι (...) μ�ι�ι των Aθηναίων την σ��ίαν, την ημερτητα,
την �ιλανθρωπίαν...».

π�τελεσματικ� και πειστικ�.
Xρ�ν�λ�γικά τ� πρώτ�, και απ� τα

σημαντικ�τερα 	υλλάδια π�υ δημ�-
σίευσε � K�ραής, είναι τ� επιγρα	�-
μεν� Aδελ�ική Διδασκαλία (1798).
Mα�ητικ� κείμεν� γραμμέν� για να
αντικρ�ύσει τ� 	υλλάδι� Διδασκα-
λία Πατρική, έκδ�ση της ίδιας �ρ�-
νιάς, π�υ πρ��άλλει, κατά τ�ν K�-
ραή, κηρύγματα εθελ�δ�υλείας, α-
ντλημένα μάλιστα απ� τις Γρα	ές –
της �ρ�νιάς τ�υ μαρτυρί�υ τ�υ Pή-
γα, �ταν εί�ε πια 	θάσει και στην
Kωνσταντιν�ύπ�λη τ� «διεγερτικ�ν,
ερεθιστικ�ν και παρακινητικ�ν �ι-
�λιάρι�ν», �πως �αρακτηρίστηκε τ�
	υλλάδι� τ�υ Pήγα, Nέα Π�λιτική
Δι�ίκησις, π�υ έγινε γνωστ� ως «P�-
παλ�ν τ�υ Hρακλέ�υς». Eίναι γνω-
στ� �τι επι�ειρήματα για την «απα-
ρασάλευτ�ν υπ�ταγήν εις την π�λι-
τικήν δι�ίκησιν» πρ��αλαν κάτω απ�
την �θωμανική πίεση �ι κύκλ�ι τ�υ
Πατριαρ�εί�υ στην πρ�σπάθειά τ�υς
να ανα�αιτίσ�υν τη διάδ�ση των ιδε-
ών της Γαλλικής Eπανάστασης, �ι �-
π�ίες άλλωστε απειλ�ύσαν να ανα-
τρέψ�υν και την ίδια την ε!�υσία της
Eκκλησίας2.

«Aλλά είναι 
���ς…»

H Aδελ�ική Διδασκαλία είναι τ�
πρώτ� συγγρα	ικ� έργ� τ�υ K�ραή
–τα πρ�ηγ�ύμενα δημ�σιεύματά τ�υ
ήταν μετα	ράσεις καμωμένες κυ-
ρίως για λ�γ�υς �ι�π�ριστικ�ύς–
π�υ 	ανερώνει τις έντ�νες ανησυ-
�ίες τ�υ για την τύ�η τ�υ Eλληνι-
σμ�ύ, τη στιγμή ακρι�ώς κατά την �-
π�ία η παρ�υσία των γαλλικών στρα-
τευμάτων στ� �ώρ� της Aνατ�λικής
Mεσ�γεί�υ, εί�ε ανα"ωπυρώσει τις
πρ�σδ�κίες των «Γραικών» για ελευ-
θερία. «Aλλά είναι 	���ς, μήπως �ι
Eυρωπαί�ι», σημειώνει στ� πρ��ίμι�
� K�ραής, «αναγν�ντες αυτ� [την
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«Aδελ�ική Διδασκαλία» (1798). Mα�ητικ κείμεν� τ�υ K�ραή, σε αντίκρ�υση
τ�υ �υλλαδί�υ «Διδασκαλία Πατρική», π�υ πρ�έ�αλλε κηρύγματα εθελ�δ�υ-
λείας και «απαρασάλευτ�ν υπ�ταγήν εις την π�λιτικήν δι�ίκησιν».

H πρώτη σελίδα τ�υ «Πρ�σωριν�ύ Π�λιτεύματ�ς της Eλλάδ�ς» απ την πρώ-
τη έκδ�ση, π�υ έγινε τ� 1822 στην Kρινθ� (Aθήνα, Iστ�ρικ M�υσεί�). O
σ��λιασμς τ�υ Πρ�σωριν�ύ Π�λιτεύματ�ς και �ι εκλ�γές είναι τ� επίκεντρ�
των διαλγων «Περί των ελληνικών συμ�ερντων» τ�υ Aδ. K�ραή.

Διδασκαλία Πατρική] κατά τύ�ην,
συμπεράνωσιν, �τι είμεθα ��ι μ�ν�ν
δ�ύλ�ι, αλλά και 	ίλ�ι της δ�υλείας,
��ι μ�ν�ν δέσμι�ι αλλά �τι καυ�ώμε-
θα εις τα δεσμά και την μαστί"�υσαν
ημάς �είρα τ�υ τυράνν�υ με ανδρα-
π�δώδες σέ�ας ασπα"�μεθα. Aνά-
γκη, λ�ιπ�ν, είναι να κηρύ!ωμεν εις
�λην την Oικ�υμένην (…) �τι τ� κατά
των τυράννων μίσ�ς είναι ρι"ωμέν�ν
εις τας ημετέρας καρδίας· �τι τ�υ να
μην ελευθερωθώμεν μέ�ρι της σή-
μερ�ν απ� τ�ν "υγ�ν, αίτι�ν είναι ��ι
η ημετέρα ανανδρία, αλλά η "ηλ�τυ-
πία π�λλών Hγεμ�νων της Eυρώπης,
�ι �π�ί�ι κ�λακεύ�ντες αναισ�ύ-
ντως τ�ν ημέτερ�ν τύρανν�ν �ρα-
δύν�υσι την ελευθερίαν ημών».

Oτι «συμ	έρει εις τ�υς Γραικ�ύς
να 	ιλιωθώσι με τ�υς πλέ�ν σ�	�ύς
και τ� πλέ�ν ήμερ�ν έθν�ς της Eυ-
ρώπης», τη 	ωτισμένη Γαλλία, δια-
κηρύσσει π�ικιλ�τρ�πως � K�ραής
και στα τρία επ�μενα 	υλλάδια: τ�
Aσμα Π�λεμιστήρι�ν (1800), ένα ε-
θνεγερτικ� στι��ύργημα («Φίλ�ι μ�υ
συμπατριώται, Δ�ύλ�ι να ’μεθα ώς
π�τε/ Tων α�ρείων M�υσ�υλμάνων,/
Tης Eλλάδ�ς των τυράννων;) π�υ
πέρασε γρήγ�ρα στ� στ�μα τ�υ λα-
�ύ, παίρν�ντας τη θέση τ�υ δίπλα
στ�υς θ�υρί�υς τ�υ Pήγα και στα

άλλα επαναστατικά τραγ�ύδια· τ�
πε"� Σάλπισμα Π�λεμιστήρι�ν
(1801), π�υ παρακινεί τ�υς Γραικ�ύς
να μην �άσ�υν την ευκαιρία π�υ
τ�υς πρ�σ	έρει η εκστρατεία τ�υ
B�ναπάρτη στην Aίγυπτ�· και � διά-
λ�γ�ς Tι πρέπει να κάμωσιν �ι Γραι-
κ�ί κατά τας παρ�ύσας περιστάσεις.
Διάλ�γ�ς δύ� Γραικών, �ταν ήκ�υ-
σαν τας λαμπράς νίκας τ�υ αυτ�κρά-
τ�ρ�ς Nαπ�λέ�ντ�ς (1805), π�υ απ�
τ�ν τίτλ� τ�υ γίνεται 	ανερή η επι-
�ειρηματ�λ�γία τ�υ, συ�νά επηρεα-
σμένη απ� τις αρ�ές της Γαλλικής
Eπανάστασης. Aς σημειωθεί �τι τ�
Σάλπισμα Π�λεμιστήρι�ν επανεμ	α-
νίστηκε στ� πρ�σκήνι� των ελληνι-
κών π�λιτικών πραγμάτων τ� 1821,
�ταν �ρησιμ�π�ιείται πάλι με στ���
διττ�, πρ�τρεπτικ� για επανάσταση
και 	ιλελληνικ�, με γαλλική μετά-
	ραση.

T� Yπ�μνημα

Στα 1803 τυπώθηκε στα γαλλικά τ�
περί	ημ� Yπ�μνημα τ�υ K�ραή.
Aπευθυν�μεν�ς με αυτ� σε !έν� α-
κρ�ατήρι�, στην Eταιρεία των
Aνθρωπ�τηρητών τ�υ Παρισι�ύ, �
K�ραής –με τ� Mémoire sur l’ état
actuel de la civilisation dans la Grèce,
κείμεν� π�υ έγινε με ενθ�υσιασμ�

Διάλ�γ�ς Φίλαρ��υ και Φύ�αρ��υ
ΦY<... Tι ήτ� τ� πρ�κείμεν�ν; ΦIΛ. Περί τ�υ ανωνύμ�υ 	υλλαδί�υ.
ΦY<. Nαι· τι δεν σε ήρεσκεν απ� τα γραμμένα; ΦIΛ. Oσα λέγεις περί
των εκλ�γών. Aπ��άλλεις απ’ αυτάς πάσαν περιδρ�μήν, κατηγ�ρείς
τ�υς περιτρέ��ντας τ�ν κ�ιν�ν λα�ν, διά να κερδήσωσι τας ψή	�υς
των, και να εκλε�θώσιν εις κανέν α!ίωμα π�λιτικ�ν. Aλλ’ �λαι αι πε-
ριδρ�μαί δεν γεννώνται απ� την 	ιλαρ�ίαν· και � κ�ιν�ς λα�ς είναι
τ�σ�ν αν�ητ�ς, ώστε �ρειά"εται �ειραγωγίαν, να δίδη, και ��ι να
σκ�ρπί"η τας ψή	�υς τ�υ. ΦY<. Bέ�αια, αν �ι περιτρέ��ντες επερί-
τρε�αν με σκ�π�ν ειλικρινή να δεί�νωσιν εις τ�ν λα�ν τ�υς α!ί�υς
ή ανα!ί�υς εκλ�γής π�λίτας, η περιδρ�μή των, αν και περιττή, ήθε-
λεν λ�γισθή �ρηστ�ύ π�λίτ�υ έργ�ν. ...ΦIΛ. Περιττή! ΦY<. Συγ�ώρη-
σέ με να τελειώσω τ�ν λ�γ�ν μ�υ. Δεν σε λανθάνει, �τι �ι πλει�τε-
ρ�ι απ� τ�υς περιτρέ��ντας, "ητ�ύν δι’ εαυτ�ύς και ��ι δι’ άλλ�υς,
τας ψή	�υς· και διά να τας κερδήσωσιν, ε!ανάγκης πρέπει να συκ�-
	αντήσωσι π�λλ�ύς �ρηστ�ύς π�λίτας, πρέπει να κ�λακεύσωσιν αι-
σ�ρώς τ�υς ψη	�	�ρ�υς, π�λλάκις και να δωρ�δ�κήσωσι τινάς ε!
αυτών, ήγ�υν να τ�υς καταστήσωσιν, ως εαυτ�ύς, αληθινά ανδρά-
π�δα, να 	θείρωσι κατά μικρ�ν την ηθικήν �λ�υ τ�υ έθν�υς, 	θ�-
ράν ελεεινήν, ήτις συνεπισύρει την 	θ�ράν των ν�μων και τέλ�ς
την καταστρ�	ήν της π�λιτείας. T�ύτ�υς λ�ιπ�ν τ�υς περιτρέ��-
ντας πρέπει να εμπ�δί"ωσιν �ι ν�μ�ι και τ�ύτ�υς �ρεωστ�ύν να
στηλιτεύωσιν �σ�ι ευτύ�ησαν να έ�ωσι παιδείαν ενωμένην με της
πατρίδ�ς τ�ν έρωτα, ως καταπ�ντιστάς της π�λιτείας, επειδή συ-
ντρί��υν την μ�νην ιεράν άγκυραν, ήτις σώ"ει τ�υς π�λίτας απ� τας
ανεμ�"άλας των στάσεων. ΦIΛ. Tην ισ�ύν των εκλ�γών �ν�μά"εις ά-
γκυραν;

«Περί των ελληνικών συμ�ερ�ντων. Διάλ�γ�ς δύ� Γραικών». Eκ της εν
Yδρα Eλληνικής τυπ�γρα	ίας, 1825, σ. 12–13.
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δεκτ�– πρ�σπάθησε, και τ� επέτυ�ε,
να παρ�υσιάσει γλα	υρά και ανά-
γλυ	α την πρ��δ� τ�υ Eλληνισμ�ύ
με στ�ι�εία π�υ 	ανέρωναν τα ση-
μάδια της εθνικής τ�υ α	ύπνισης.
Aντικρ�ύ�ντας αντίθετες απ�ψεις
π�υ εί�αν διατυπωθεί απ� !έν�υς
περιηγητές και λ�γί�υς, � συγγρα-
	έας τ�υ Yπ�μνήματ�ς κατέληγε
στ� συμπέρασμα �τι �ι αλλαγές π�υ
εί�αν αρ�ίσει να επέρ��νται, εί�αν ε-
πιτευ�θεί �ωρίς !ένη ��ήθεια, με
μ�νη τη θέληση τ�υ ελληνικ�ύ λα�ύ.
«E�ετε ήδη κάνει π�λλά �ήματα», έ-
γρα	ε, απευθυν�μεν�ς στην «πατρί-
δα τ�υ», στ�υς Eλληνες, «για να σας
είναι δυνατ�ν πια να �πισθ�δρ�μή-
σετε».

Στα δυ� επ�μενα, κατά �ρ�ν�λ�γι-
κή τά!η, πατριωτικά 	υλλάδια περιέ-
��νται �ι διάλ�γ�ι π�υ επιγρά	�νται
Περί των ελληνικών συμ�ερ�ντων.
Πρ�ταγμέν�ι αρ�ικά σε κ�ραϊκές εκ-
δ�σεις αρ�αίων κειμένων, στα Π�λι-
τικά τ�υ Πλ�υτάρ��υ � ένας και
στ�ν Λ�γ�ν κατά Λεωκράτ�υς τ�υ
Λυκ�ύργ�υ � δεύτερ�ς, κυκλ�	�ρη-
σαν αντίστ�ι�α στα 1825 και στα 1827
σε !ε�ωριστά τ�μίδια. Ωστ�σ�, δεν
απ�τελ�ύν ανε!άρτητη εν�τητα· α-
νήκ�υν �υσιαστικά στη σειρά των
Πρ�λεγ�μένων, �π�υ � K�ραής ανα-
πτύσσει διε!�δικά τις π�λιτικές τ�υ
αρ�ές, τις �ασισμένες στη σύ"ευ!η
της Hθικής με την Π�λιτική. Πέρα α-
π� τη σωκρατική μαιευτική μέθ�δ�
π�υ �ρησιμ�π�ιεί εδώ � K�ραής, �
«πρ�	�ρικ�ς» λ�γ�ς τ�ύ δίνει τη
δυνατ�τητα να θίγει υπαινικτικά και
επιμέρ�υς "ητήματα για τα �π�ία
δεν έ�ει τα περιθώρια να μιλήσει α-
ναλυτικ�τερα. Eπίκεντρ�, πάντως,
των «διαλεγ�μένων» είναι � σ��λια-
σμ�ς τ�υ Πρ�σωριν�ύ Π�λιτεύματ�ς
καθώς και �ι εκλ�γές, η επιδίω!η για
την αδιά�λητη διενέργειά τ�υς και
τ� μεγάλ� ηθικ� θέμα της ψη	�θη-
ρίας, κάτω απ� π�ιες συνθήκες, δη-
λαδή, έπρεπε να γίνεται η «περιδρ�-
μή» [=περι�δεία] και πώς πρέπει να
συμπερι	έρ�νται �ι «περιτρέ��-
ντες». Πρωταρ�ική επίσης ένν�ια η
«πατρίς» για ένα απελευθερων�με-
ν� έθν�ς ταυτί"εται με την ίδια την
υπ�στασή τ�υ. O K�ραής πρ�σπαθεί
να ε!ηγήσει τη σ�έση αυτή στ�υς
Eλληνες, επαναλαμ�άν�ντας τακτι-
κά τη σωκρατική ρήση: «Mητρ�ς τε
και πατρ�ς τε και των άλλων πρ�γ�-
νων απάντων τιμιώτερ�ν εστι η πα-
τρίς και σεμν�τερ�ν και αγιώτερ�ν».
Oμως, κ�ντά σ’ �λα τ�ύτα ανα	αίνε-
ται και η ανησυ�ία, � 	���ς μην τυ-
��ν δεν τεθ�ύν �ι σωστές �άσεις,
μήπως �ι εσωτερικές αντιθέσεις και
�ι ε!ωτερικές επιρρ�ές απ�πρ�σα-
νατ�λίσ�υν την π�ρεία τ�υ έθν�υς.

Kατά τ�υ Kαπ�δίστρια

Παρ�μ�ιες ανησυ�ίες εκ	ρά"ει και
για την τύ�η τ�υ τ�υ νέ�υ κράτ�υς
κατά τη διακυ�έρνηση τ�υ Kαπ�δί-
στρια. Παρ’ �λ� π�υ αρ�ικά εί�ε επι-
κρ�τήσει την εκλ�γή τ�υ ως κυ�ερ-
νήτη, έ�λεπε �τι λίγ� αργ�τερα η
σκληρή πραγματικ�τητα με τις �λ�έ-
να αυ!αν�μενες εσωτερικές συ-
γκρ�ύσεις παρεμπ�δι"αν τη �ρηστή
και 	ιλελεύθερη δι�ίκηση. Eπηρεα-
σμέν�ς και απ� τις �!ύτατες επικρί-

σεις π�υ πρ�καλ�ύσε η καπ�διστρια-
κή διακυ�έρνηση, θα αναλά�ει στα
�γδ�ντα δύ� τ�υ �ρ�νια έναν στρα-
τευμέν� αγώνα, πιστεύ�ντας �τι θα
	ανεί και πάλι �ρήσιμ�ς στ�υς συ-
μπατριώτες τ�υ. Mε τ� πνεύμα αυτ�,
συντάσσει και κυκλ�	�ρεί, με τ�
ψευδώνυμ� Γ. Παντα"ίδης, στα 1830
και 1831 αντίστ�ι�α, δύ� νέ�υς, αντι-
καπ�διστριακ�ύς αυτή τη 	�ρά, δια-
λ�γ�υς με τίτλ�: Tι συμ�έρει εις την
ελευθερωμένην απ� T�ύρκ�υς
Eλλάδα να πρά"η εις τας παρ�ύσας
περιστάσεις, διά να μη δ�υλωθή εις
#ριστιαν�ύς τ�υρκί$�ντας, �π�υ επι-
κρίνει τ� ανελεύθερ� και τυραννικ�
καθεστώς στην Eλλάδα. Oι διάλ�γ�ι
αυτ�ί θα αντιμετωπισθ�ύν άλλ�τε με
δυσ	�ρία και άλλ�τε με ενθ�υσια-
σμ�. Παρ’ �λ� π�υ μεσ�λά�ησε η δ�-
λ�	�νία τ�υ Kαπ�δίστρια, � K�ραής
πρ��ωρεί στη δημ�σίευση τ�υ δευ-
τέρ�υ αντικαπ�διστριακ�ύ διαλ�-
γ�υ, κρίν�ντας �ρήσιμα �σα εμπε-
ριέ�ει, αλλά παράλληλα εκθέτ�ντας
τις θέσεις τ�υ απέναντι στ� γεγ�-
ν�ς. Πιστεύ�ντας γενικά �τι η τυ-
ραννία δεν καταργείται με τ� 	�ν�
των τυράννων, θεωρεί εδώ �τι μεγα-
λύτερη π�ινή για τ�ν Kαπ�δίστρια
δεν ήταν � 	�ν�ς, αλλά η «έ!ωσις α-
π� την Eλλάδα». Kαι, �έ�αια, δεν δέ-
�εται την αυτ�δικία: «� 	�νεύσας
αυτ�ν [τ�ν Kαπ�δίστρια] λ�γί"εται α-
πλώς 	�νεύς, και ��ι τυρανν�κτ�-
ν�ς, δι�τι τ�ν ε	�νευσε αυτεπάγ-
γελτ�ς», απ� πρ�σωπική εκδίκηση,
τιμωρία π�υ �	ειλε να επι�άλει η
«πατρίς».

Δύ� �ρ�νια μετά τη δ�λ�	�νία
τ�υ Kαπιδίστρια 	εύγει και � γέρ�-
ντας τ�υ Παρισι�ύ. Oμως τα π�ικίλα
	υλλάδιά τ�υ, ελεύθερα και ανε!άρ-
τητα �άρη στην ιδιαιτερ�τητα των
�αρακτηριστικών τ�υς, έ��υν ήδη
πάρει τ� δικ� τ�υς αυτ�ν�μ� δρ�μ�,
καταλαμ�άν�ντας τη δική τ�υς θέση
στην ιστ�ρία. Oι επανεκδ�σεις, �ι α-
νατυπώσεις και μάλιστα στις περι-
πτώσεις π�υ μεσ�λα��ύν δεκαετη-
ρίδες ή και αιώνες, απ�τελ�ύν επι-
λ�γές π�υ απη��ύν κάθε 	�ρά π�ι-
κίλες ανάγκες, π�ικίλα κίνητρα.

Σημειώσεις: 1. O K�ραής, �πως και �ι Γάλ-
λ�ι επαναστάτες, �ρησιμ�π�ίησε τ�ν  �ρ�
«πατριώτης» ως συνώνυμ� τ�υ �ιλ�πατρη
και ��ι με την αρ�αία σημασία τ�υ «εντ�-
πι�ς». H μετα��ρά της ένν�ιας αυτής στα
ελληνικά ��είλεται, καθώς �αίνεται, στ�ν
Pήγα· στ�ν �ρκ� τ�υ «Θ�υρί�υ» σημειώ-
νει �τι «εδώ �ι πατριώται σηκών�νται �ρ-
θι�ι».

2. Πρ�σ�ατες έρευνες απ�δίδ�υν τη συγ-
γρα�ή τ�υ �υλλαδί�υ «Διδασκαλία Πα-
τρική» στην �μάδα των «κ�λλυ!άδων»,
π�υ πρ�σπαθ�ύσαν να εδραιώσ�υν τις θέ-
σεις τ�υς υπερασπί#�ντας τη στήρι$η της
π�λιτικής ε$�υσίας �π�υ ήταν ενταγμέν�ς
� θεσμ�ς της Eκκλησίας, με επι�ειρηματ�-
λ�γία π�υ δεν έ!ρισκε πάντα σύμ�ων� τ�
Πατριαρ�εί� και τ�ν άμεσ� τ�υ κύκλ�, π!.
Δημ. Aπ�στ�λ�π�υλ�ς: «Tα συνδηλ�ύμε-
να της αντίδρασης», ανακ�ίνωση στ� Διε-
θνές Συμπ�σι� «Aπ� τ�ν Δια�ωτισμ� στις
επαναστάσεις: O Pήγας και � κ�σμ�ς
τ�υ», Eυρωπαϊκ� Π�λιτιστικ� Kέντρ�
Δελ�ών, 25–29 I�υνί�υ 1998.

Bι	λι�γρα�ία: «Π�λιτικά �υλλάδια
(1798–1831) τ�υ Aδ. K�ραή». Eισαγωγικ�
κείμεν� Λ�υκία Δρ�ύλια. Aνατυπώσεις
150ετηρίδας, Aθήνα, Kέντρ� Nε�ελληνι-
κών Eρευνών Eθνικ�ύ Iδρύματ�ς Eρευ-
νών, 1983.

Λιθ�γρα�ική πρ�σωπ�γρα�ία τ�υ Iωάννη Kαπ�δίστρια την επ��ή π�υ η
Eθν�συνέλευση της Tρ�ι!ήνας τ�ν ε"έλε"ε Kυ�ερνήτη με ενισ�υμένες ε"�υ-
σίες. O K�ραής, ενώ εί�ε αρ�ικά επικρ�τήσει εκείνη την εκλ�γή, ����ύμεν�ς
τ� �ειρτερ� για τη δημ�κρατία απ τις υπερε"�υσίες τ�υ Kυ�ερνήτη, στρά-
�ηκε σ�δρα εναντί�ν τ�υ (Eθνικ Iστ�ρικ M�υσεί�).

H σελίδα τίτλ�υ της «Συλλ�γής Πρ�λεγ�μένων» τ�υ Aδ. K�ραή, Παρίσι, 1833.
Tα πατριωτικά �υλλάδια «Περί των Eλληνικών συμ�ερντων» ανήκ�υν στη
σειρά των Πρ�λεγ�μένων, π�υ � K�ραής αναπτύσσει την π�λιτική τ�υ �ιλ�-
σ��ία, �ασισμένη στη σύ!ευ"η της Hθικής με την Π�λιτική.


