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O επιστ�λ�γρά��ς K�ραής
H σω��μενη αλληλ�γρα�ία τ�υ απλώνεται 60 �λ�κληρα �ρ�νια (1773-1833)

T�υ Eμμ. N. Φραγκίσκ	υ

Iστ�ρικ�ύ, Eρευνητή

H ΠAPAΔOΣH τ�υ επιστ�λικ�ύ εί-
δ�υς στη νε�ελληνική γραμματεία,
έ��ντας κατα��λές στην αρ�αι�τητα
και τ� Bυ�άντι�, άγγι�ε μια απ� τις
κ�ρυ�αίες, αν ��ι την κ�ρυ�αία επί-
τευ�ή της με τη γρα�ίδα εν�ς �ενι-
τεμέν�υ λ�γί�υ, τ�υ Aδ. K�ραή. Kαι
μ�ν� τ� γεγ�ν�ς �τι η αλληλ�γρα�ία
τ�υ κάλυψε –σύμ�ωνα τ�υλά�ιστ�
με τα έως τώρα δεδ�μένα– ε�ήντα �-
λ�κληρα �ρ�νια �ωρίς σ�εδ�ν διακ�-
πή (1733–1833), υπ�δηλώνει τη μ�-
ναδικ�τητά της.

Nε�τερ�ς, στην �λλανδική περί�-
δ� της �ωής τ�υ (1771–1778), μέσα
στις �ρ�ντίδες για τη διεκπεραίωση
των υπ��ρεώσεών τ�υ απέναντι
στην πατρική εμπ�ρική επι�είρηση,
αλλά και τη δι��έτευση τ�υ ελεύθε-
ρ�υ �ρ�ν�υ τ�υ σε καιν�ύργιες ε-
μπειρίες διαπρ�σωπικών σ�έσεων
και σε ευκαιρίες ευρύτερης καλλιέρ-
γειας και μ�ρ�ωσης, � K�ραής �αί-
νεται �τι κάλυπτε την ανάγκη επικ�ι-
νωνίας με τ�υς τ�π�υς με τ�υς �π�ί-
�υς εί�ε δεσμ�ύς, �πως η Σμύρνη,
και π�υ �ρίσκ�νταν σε μακρινή απ�-
σταση απ� τ� Aμστερνταμ �άρη σε
αυτή την ε�ωστρε�ή κινητικ�τητα.
Ωστ�σ�, �ταν κάπ�τε �ρειάστηκε να
απαντήσει σε κάπ�ια πρ�κληση και
να υπερασπίσει τ�ν εαυτ� τ�υ, δεν
σιώπησε. Aπ� την περί�δ� αυτή έ�ει
σωθεί τ� περί�ημ� γράμμα τ�υ 1774
πρ�ς τ�υς εμπ�ρικ�ύς τ�υ συνεταί-
ρ�υς, μια σ��αρή και συνάμα απ�-
λαυστική απ�λ�γία της επι�ειρηματι-
κής τ�υ διαγωγής, π�υ την εί�ε δια-
�άλει με γράμματά τ�υ απ� τ�
Aμστερνταμ, � παραγι�ς τ�υ Σταμά-
της Πέτρ�υ (δεν υπ�λ�γί��υμε εδώ
την καθαρά εμπ�ρική αλληλ�γρα�ία
τ�υ, πρ�άγγελ� �πωσδήπ�τε της ε-
πίδ�σης τ�υ μελλ�ντικ�ύ επιστ�λ�-
γρά��υ).

Aργ�τερα, πραγματ�π�ιώντας την
απ��ασή τ�υ να σπ�υδάσει ιατρική
στ� M�νπελιέ της Γαλλίας και αμέ-
σως ύστερα να εγκατασταθεί μ�νιμα
στ� Παρίσι, τις παραμ�νές της Γαλλι-
κής Eπανάστασης (1788), �ι συνθή-
κες της πρ�σωπικής τ�υ �ωής έ��υν
αλλά�ει ρι�ικά. Mεσήλικας, α��σιω-
μέν�ς στις ιατρικές τ�υ σπ�υδές, με
�ικ�ν�μικές δυσκ�λίες στις �π�ίες
τ�ν στήρι�αν �υσιαστικά άνθρωπ�ι
των δύ� πατρίδων τ�υ, της γενέτει-
ρας Σμύρνης και της Xί�υ, τ�υ νησι-
�ύ τ�υ πατέρα τ�υ, �ωρίς π�λλ�ύς
�ίλ�υς στα �ένα περι�άλλ�ντα και
πρ�παντ�ς παρακ�λ�υθώντας ανή-
συ��ς απ� τις ε�ημερίδες τις διε-
θνείς ε�ελί�εις και �ιών�ντας ως αυ-
τ�πτης μάρτυρας την ατμ�σ�αιρα
της μεγάλης μετα��λής της Γαλλίας,
η �π�ία τ�υ πρ�κάλεσε ���� και α-
ναστάτωση, έρι�ε γρήγ�ρα γέ�υρες
με τ� γενέθλι� τ�π�, για να �επερά-
σει την απ�μ�νωση τ�υ μ�να�ικ�ύ

λ�γί�υ και να �ρει τα ψυ�ικά στηρίγ-
ματα π�υ �ρεια��ταν στην �ενιτιά.
Oμως, πέρα απ� τη συναισθηματική
κάλυψη, σ’ αυτή την ανα�ήτηση επα-
�ής μπ�ρ�ύμε να διακρίν�υμε και
άλλα κίνητρα: την ανάγκη να μ�ιρα-
στεί με άλλ�υς τις πρωτ�γνωρες ε-
μπειρίες και συγκινήσεις της νέας
τ�υ �ωής, για την �π�ία ένιωθε πε-
ρή�αν�ς ως Eλληνας, αλλά και τη
θέληση να μετα�έρει τ�υς συμπα-
τριώτες τ�υ στ� κέντρ� των κ�σμ�ϊ-
στ�ρικών γεγ�ν�των π�υ συντελ�ύ-
νταν στην Eυρώπη, έ��ντας συνει-
δητ�π�ιήσει �τι η έλλειψη έγκυρων
ειδησε�γρα�ικών πηγών στην Aνα-
τ�λή τ�υς απέκλειε απ� τ� αγαθ�
της πληρ���ρησης. Tα γράμματα
τ�υ K�ραή της επ��ής εκείνης,
πραγματικές π�λιτικές και π�λεμικές
ανταπ�κρίσεις, �τάν�ντας στ�ν α-
π�δέκτη τ�υς στη Σμύρνη, δια�ά��-
νταν δημ�σια και αναπαράγ�νταν σε
δεκάδες �ειρ�γρα�ων αντιτύπων,
�άν�ντας έτσι τ�ν ιδιωτικ� τ�υς �α-
ρακτήρα, ασ�αλώς ��ι �ωρίς την
πρ�θεση τ�υ συντάκτη τ�υς.

Γνωστ�ί ελληνιστές

Στην τελευταία δεκαετία τ�υ 18�υ
αιώνα και στις αρ�ές τ�υ 19�υ � K�-

ραής θα έ�ει πλέ�ν επι�ληθεί στ�υς
�ιλ�λ�γικ�ύς κύκλ�υς με τις επιδ�-
σεις τ�υ στην κριτική απ�κατάστα-
ση, την ερμηνεία και την έκδ�ση των
αρ�αίων κειμένων. T� ριπίδι των
γνωριμιών τ�υ θα αν�ί�ει και θα πε-
ριλά�ει μερικά απ� τα πι� γνωστά �-
ν�ματα ελληνιστών της Eυρώπης, �ι
�π�ί�ι θεωρ�ύσαν τιμή να αλληλ�-
γρα��ύν μα�ί τ�υ, επι�ητώντας τα
�ιλ�λ�γικά τ�υ �ώτα, τη �ιλία και τη
συνεργασία τ�υ, κάτι στ� �π�ί� α-
νταπ�κριν�ταν � K�ραής, �πως α-
νταπ�κριν�ταν, για λ�γ�υς �ι�π�ρι-
στικ�ύς, και σε πρ�τάσεις άλλων απ�
τ� ε�ωτερικ� να ��ηθήσει σε εκδ�τι-
κά έργα �ένα πρ�ς τις δικές τ�υ α-
σ��λίες. Oρισμέν�ι, κυρίως �ι Γάλ-
λ�ι, θα γίν�υν περισσ�τερ� �ικεί�ι
στ�ν μ�να�ικ� Eλληνα σ��� τ�υ Πα-
ρισι�ύ και θα συμπαρασταθ�ύν απ�-
τελεσματικά στα �ι�τικά και ψυ��λ�-
γικά τ�υ πρ��λήματα, �πως τα �λέ-
π�υμε να τα εκθέτει στα γαλλικά
γράμματά τ�υ της περι�δ�υ αυτής.

Oμως τώρα, πάνω στην αλλαγή
τ�υ αιώνα, η στρ��ή στα σ�έδια και
τ�υς πρ�σανατ�λισμ�ύς τ�υ K�ραή
είναι γεγ�ν�ς. H �ιλ�λ�γική επιστή-
μη έπαψε ν’ απ�τελεί αυτ�σκ�π�, έ-
πρεπε να τεθεί στην υπηρεσία εν�ς
υψηλ�τερ�υ ιδανικ�ύ, π�υ ήταν �

�ωτισμ�ς και η αναγέννηση τ�υ έ-
θν�υς τ�υ. Eως τ� τέλ�ς της �ωής
τ�υ θα α��σιωθεί �λ�κληρωτικά
στην ελληνική υπ�θεση και αυτ� θα
πρ�καλέσει ευρείες ανακατατά�εις
στ� πεδί� των επιστ�λικών τ�υ σ�έ-
σεων. O K�ραής έ�ει γίνει πλέ�ν δη-
μ�σι� πρ�σωπ�, σε�αστ� και κατα-
�ιωμέν�, στ� �π�ί� �λ�ι πρ�σέ�λε-
παν σαν στ�ν πνευματικ� ηγέτη τ�υ
Eλληνισμ�ύ και με τ� �π�ί� �λ�ι ή-
θελαν να επικ�ινωνήσ�υν, τ�σ� απ�
την υπ�δ�υλη Eλλάδα �σ� και απ�
την ελληνικη διασπ�ρά: έμπ�ρ�ι, ��-
ρηγ�ί ή δια�ειριστές τ�υ εκδ�τικ�ύ
τ�υ πρ�γραμματισμ�ύ, δάσκαλ�ι
π�υ περίμεναν απ� αυτ�ν κάθε εί-
δ�υς  συμπαράσταση στ� έργ� τ�υ
�ωτισμ�ύ τ�υ γέν�υς, άρ��ντες
πρ�εστ�ί και έ��ρ�ι σ��λείων, έτ�ι-
μ�ι να δε�θ�ύν τις ενθαρρύνσεις
τ�υ ή να δ�κιμάσ�υν την αυστηρ�-
τητά τ�υ για παραλείψεις απέναντι
στ� θέμα της παιδείας, λ�γι�ι π�υ
συμμερί��νταν την ιδε�λ�γία τ�υ
Δια�ωτισμ�ύ αλλά και τη γλωσσική
θεωρία της μέσης �δ�ύ, συσπειρω-
μέν�ι απέναντι στη σ��δρή π�λεμι-
κή των συντηρητικών αντιπάλων
τ�υς, συγγρα�είς και μετα�ραστές
�ι�λίων και εκδ�τες περι�δικών �-
πως ήταν � «Λ�γι�ς Eρμής» της

«Aπάνθισμα επιστ	λών Aδαμαντί	υ K	ραή». Eκδ�θηκε
απ� τ	ν Iάκω�	 Pώτα, στην Aθήνα, τ	 1839, έ�ι �ρ�νια
μετά τ	 θάνατ	 τ	υ K	ραή. «Eκ της Tυπ	γρα�ίας K. Pάλ-
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ραϊκής αλληλ	γρα�ίας.
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Mε τ	ν A.Φ. Διδ�τ	 (A. - F. Didot), �ιλέλληνα εκδ�τη, 	
K	ραής εί�ε επίσης αλληλ	γρα�ία.



Bιέννης, π�υ δέ��νταν τις παρατη-
ρήσεις, την κριτική και τη συνεργα-
σία τ�υ κ.λπ.

«O μέγας σεισμ�ς»
Tην ένταση και τη δυναμική αυτής

της επικ�ινωνίας, παρά τα γηρατειά
και τη �ιλάσθενη κράση τ�υ, δεν α-
νέκ�ψαν �ύτε � «μεγάλ�ς σεισμ�ς»
π�υ συγκλ�νισε τ� 1821 την Eλλάδα,
� έν�πλ�ς αγώνας για την ανε�αρτη-
σία της. Aντίθετα, την περί�δ� αυτή
παρατηρείται μεγαλύτερη πύκνωση
σ’ �λ�κληρη την αλληλ�γρα�ία. O
K�ραής, αδυνατώντας να �ρεθεί στα
πεδία των μα�ών, λ�γω πρ��ωρημέ-
νης ηλικίας (ήταν πάνω απ� ε�δ�μή-
ντα �ρ�νων), συστρατεύθηκε �ρησι-
μ�π�ιώντας τ� μέσ� της αλληλ�γρα-
�ίας ως δεύτερ� �πλ� για ν’ ακ�υ-
στεί η πατρική τ�υ �ωνή σε τ�ν�υς
πι� πρ�σωπικ�ύς, στα δι�ικητικά κέ-
ντρα τ�υ Aγώνα –τ� πρώτ� �πλ�, �ι
π�λιτικές και πατριωτικές παραινέ-
σεις π�υ δημ�σιεύ�νταν στα Πρ�λε-
γ�μενα των εκδ�σεών τ�υ, εί�αν με-
γαλύτερη διάδ�ση και περισσ�τε-
ρ�υς απ�δέκτες μέσα και έ�ω απ�
την επαναστατημένη Eλλάδα. Tα �υ-
σικά πρ�σωπα ή �ι συλλ�γικ�ί ��-
ρείς στ�υς �π�ί�υς απευθυν�ταν
τώρα με τα γράμματά τ�υ (στη δεύ-
τερη κυρίως περίπτωση εί�αν, κατά
τη συνήθειά τ�υ, �αρακτήρα εγκύ-
κλιων γραμμάτων) ανήκαν σε εκεί-
ν�υς π�υ κρατ�ύσαν στα �έρια τ�υς
τις τύ�ες της επανάστασης και της
νέας π�λιτείας π�υ εγκαθιδρυ�ταν
στις ελευθερ�ύμενες περι��ές και
αργ�τερα μέσα στα διακαν�νισμένα
�ρια τ�υ ελληνικ�ύ κράτ�υς: π�λιτι-
κ�ί και στρατιωτικ�ί ηγέτες, πρ�ε-
δρ�ι, πρωθυπ�υργ�ί και κυ�ερνήτες
της Eλλάδας, στρατηγ�ί και ναύαρ-
��ι, θεσμικά σώματα, τ�πικές αρ�ές,
απεσταλμέν�ι της ελληνικής κυ�έρ-
νησης στ� ε�ωτερικ�, δια�ειριστές
εθνικών και �ικ�ν�μικών θεμάτων,
Xιώτες της Διασπ�ράς, �ιλέλληνες
και �ιλελληνικές επιτρ�πές, π�λιτι-
κές πρ�σωπικ�τητες, της διεθν�ύς
σκηνής κ.ά. Oι ιδιωτικές παρεμ�ά-
σεις τ�υ K�ραή, πρ�έκταση ή ε�ειδί-
κευση των δημ�σιων, με ευθύ και
συμ��υλευτικ� τρ�π� διατυπωμέ-
νες, κάπ�τε με τ�ν�υς δραματικ�ύς
ή ελεγκτικ�ύς, εστιά��νταν στις
πρ�ϋπ�θέσεις π�υ θα ε�ασ�άλι�αν
την επιτυ�ία τ�υ έν�πλ�υ εγ�ειρή-
ματ�ς και άρα την π�λυπ�θητη ελευ-
θερία, και της �ικ�δ�μησης και στε-
ρέωσης της νέας ελληνικής π�λιτεί-
ας, αλλά και στην υπ�μνηση τ�υ �ρέ-
�υς π�υ έπρεπε να εκπληρώσει � κα-
θένας πρ�ς την πατρίδα ανάλ�γα με
τη θέση και την επιρρ�ή π�υ ασκ�ύ-
σε: απ��υγή τ�υ δι�ασμ�ύ, σθεναρή
διεκδίκηση των δικαίων της Eλλάδας
για αυτ�ν�μία, απ��υγή της ε�άρτη-
σης απ� �έν�υς, εισαγωγή σύγ�ρ�-
ν�υ �ιλελεύθερ�υ και δημ�κρατικ�ύ
π�λιτειακ�ύ πλαισί�υ με τ� πρ�απαι-
τ�ύμεν� τ�υ, τη διάδ�ση της παιδεί-
ας κ.λπ.

Aπ� τ� άλλ� μέρ�ς, �ι συμπατριώ-
τες τ�υ Xιώτες μ�ιρά��νταν μα�ί τ�υ
την ψυ�ική τ�υ δ�κιμασία απ� την
καταστρ��ή της Xί�υ, τις πρ�σπά-
θειες και τα δια�ήματά τ�υ για την
ανάκτηση τ�υ νησι�ύ και γίν�νταν α-
π�δέκτες των εκκλήσεών τ�υ για κι-

νητ�π�ίηση και α�ιέρωση των δυνά-
μεών τ�υς στ� σκ�π� αυτ� και αργ�-
τερα των ανησυ�ιών και των πρ�τά-
σεών τ�υ μπρ�στά στ� α�έ�αι� μέλ-
λ�ν της εγκατάστασης των πρ�σ�ύ-
γων στ� ελεύθερ� κράτ�ς �σ� και
για τ� μέλλ�ν των διασπαρμένων α-
νά τ�ν κ�σμ� παιδιών της Xί�υ. Kάτι
σαν ημιεπίσημ�ς αντιπρ�σωπ�ς της
Eλλάδας στη Γαλλία, διατηρ�ύσε ε-
πικ�ινωνία με �ιλέλληνες απ� �λη
την Eυρώπη για θέματα �ικ�ν�μικής
και ανθρωπιστικής ��ήθειας στ�ν
ελληνικ� Aγώνα, ενώ με τις �ένες
π�λιτικές πρ�σωπικ�τητες, τ�υς π�-
λιτει�λ�γ�υς και τ�υς ν�μ�μαθείς α-
ντάλλασσε ιδέες για τ� είδ�ς της ν�-
μ�θεσίας και τ�υ π�λιτεύματ�ς π�υ

ταίρια�ε σ’ ένα αναδυ�μεν� εθνικ�
κράτ�ς. Παράλληλα, � κύκλ�ς της
αλληλ�γρα�ίας τ�υ K�ραή ε�ακ�-
λ�υθ�ύσε να περιλαμ�άνει τ�υς έ-
μπιστ�υς �ίλ�υς π�υ εί�αν αναλά�ει
τη διακίνηση των εκδ�σεών τ�υ, κα-
θώς και άλλ�υς παλαι�τερ�υς, αλλά
και νέ�υς επιστ�λ�γρά��υς. Σ’ αυ-
τ�ύς συνέ�ι�ε να εκμυστηρεύεται
�,τι καθημερινά τ�ν απασ��λ�ύσε,
�,τι σ�εδία�ε για τ� μέλλ�ν, π�υ δεν
τ� έ�λεπε μακρύ, να σ��λιά�ει ενέρ-
γειες και συμπερι��ρές, κυρίως
στην Eλλάδα, αντίθετες με τη δημ�-
κρατική τ�υ ευαισθησία, κ.λπ. T� τε-
λευταί� τ�υ γράμμα �ρ�ν�λ�γείται
απ� 8 Mαρτί�υ 1833, γραμμέν� δη-
λαδή ένα μ�λις μήνα πριν απ� τ� θά-

νατ� τ�υ. H έγν�ια τ�υ �γδ�νταπε-
ντά�ρ�ν�υ γέρ�ντα δεν εί�ε στ� ε-
λά�ιστ� μειωθεί για την π�ρεία των
εκδ�τικών τ�υ υπ�θέσεων και την
πρ��δ� της ελληνικής παιδείας.

«Παντα��θεν
της �ικ�υμένης»

T� �ρ�ν�λ�γικ�, υπαινικτικ� ως
πρ�ς τη θεματ�λ�γία, διάγραμμα της
«επιστ�λικής κ�ιν�λ�γίας» τ�υ K�-
ραή (αυτ� τ�ν �ρ� εί�ε καθιερώσει
για την αλληλ�γρα�ία, νε�λ�γισμ�
π�υ μπήκε αργ�τερα στη γλώσσα
μας) θα �ρειαστεί να �ωτιστεί και α-
π� �ρισμένες άλλες πλευρές, πρ�-

Συνέ�εια στην 12η σελίδα
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Eπιστ	λή τ	υ Aδ. K	ραή, στις 15 I	υλί	υ 1823, πρ	ς τ	ν Θε�δωρ	 Πρασσακάκη, στη Mασσαλία. Δια�ά!	υμε: «O Mαυ-
ρ	κ	ρδάτ	ς δεν υπ	γρά�εται Πρίγκιψ· και αν υπεγρά�ετ	, απ�κρισιν δεν ήθελε λά�ειν απ� εμέ...». Yπ	γρά�ει συν-
θηματικά ως «O.O.», για λ�γ	υς ανωνυμίας. Yστερ�γρα�	: «Tας επιστ	λάς μ	υ μην αναγινώσκεις εις κανένα».



κειμέν�υ να αναδει�θ�ύν τα ιδιαίτε-
ρα �αρακτηριστικά τ�υ. Mιλήσαμε
στην αρ�ή για τ� �ωρίς πρ�ηγ�ύμε-
ν� εύρ�ς της �ρ�νικής διάρκειας της
αλληλ�γρα�ίας τ�υ. Παρ’ �λα αυτά,
�ι μέ�ρι σήμερα γνωστές επιστ�λές
τ�υ K�ραή εμ�ανί��νται ως πρ�ς
τ�ν αριθμ� δυσανάλ�γες με τη �ρ�-
νική έκταση της αλληλ�γρα�ίας: λί-
γ� περισσ�τερες απ� 1.300. Oτι �
πραγματικ�ς αριθμ�ς τ�υς ήταν
π�λλαπλάσι�ς συνάγεται απ� τις
μαρτυρίες της ίδιας της αλληλ�γρα-
�ίας �σ� και απ� τα ευρήματα π�υ
έρ��νται ακ�μη στ� �ως απ� διά��-
ρα ιδιωτικά και δημ�σια αρ�εία. Π.�.
στα 1805, σύμ�ωνα με τις πληρ���-
ρίες τ�υ K�ραή, τα τα�υδρ�μικά έ��-
δα της αλληλ�γρα�ίας τ�υ ανήλθαν
σε 500 γαλλικά �ράγκα, στ� 1/4 δη-
λαδή, περίπ�υ, απ� την ετήσια σύ-
ντα�η την �π�ία τ�υ εί�ε απ�νείμει ι-
σ��ίως τ� γαλλικ� κράτ�ς. Oμως τ�υ
1805 είναι γνωστά μ�νά�α 24 γράμ-
ματα, η δαπάνη των �π�ίων δεν αντι-
στ�ι��ύσε με κανένα τρ�π� στα π�-
σά π�υ ��δεψε εκείνη τη �ρ�νιά �
K�ραής. Kαι αν η ανα��ρά στ� �ικ�-
ν�μικ� θέμα τ�υ πρ�σ�ερε την α-
��ρμή να μεμψιμ�ιρήσει για την επι-
�άρυνση τ�υ �τω��ύ τ�υ �αλαντί�υ,
άλλ�τε τ�ν καταλάμ�ανε αίσθημα
δυσθυμίας απ� τη συνειδητ�π�ίηση
�τι � �ρ�ν�ς π�υ κατανάλωνε στ�
γράψιμ� των επιστ�λών ανέστελλε
την πρ��δ� τ�υ κύρι�υ συγγρα�ικ�ύ
και εκδ�τικ�ύ τ�υ έργ�υ. «Σε �ε�αι-
ώνω �ωρίς υπερ��λή» έγρα�ε τ�
1813 σε �ίλ� και συνεργάτη τ�υ «�τι
μ�νη η επιστ�λική κ�ιν�λ�γία μ�ύ α-
�αιρεί κατ’ έτ�ς τ�σ�ν καιρ�ν �σ�ν
�ρειά�εται η έκδ�σις εν�ς συγγρα-
�έως». Στα 1824 και 1827, πρ�ς τ�
τέλ�ς πια της �ωής τ�υ, �ι επιστ�λι-
κές υπ��ρεώσεις τ�υ ε�ακ�λ�υθ�ύ-
σαν ν’ απ�τελ�ύν αληθιν� π�ν�κέ-
�αλ�. «Aλλά, �ίλε», έγρα�ε τ� 1827
σε άλλ� συνεργάτη τ�υ, «αι επιστ�-
λαί κατά πάσαν στιγμήν μ�υ κατα-
κλύ��υν παντα��θεν της �ικ�υμέ-
νης την κε�αλήν. Aπ� μ�νην την
A�ρικήν δεν εί�’ ακ�μη λά�ειν επι-
στ�λήν· έλα�α κ’ εκείθεν. Δεν απ�-
κρίν�μαι �υδ’ είναι δυνατ�ν ν’ απ�-
κριθώ εις �λας· η μ�νη των ανάγνω-
σις είναι αρκετή μάστι�». Aναπάντη-
τα ή ��ι, τα γράμματα των ανεπιθύ-
μητων �σ� και των ευν��ύμενων α-
π� τ�υς επιστ�λ�γρά��υς τ�υ, �αί-
νεται �τι καταστρέ��νταν απ� τ�ν
K�ραή (με ελά�ιστες ε�αιρέσεις) και
σώθηκαν μ�ν� �σα �ι απ�στ�λείς
τ�υς εί�αν την πρ�ν�ητικ�τητα να
κρατ�ύν αντίγρα�ά τ�υς. O αριθμ�ς
τ�υς δεν �επερνά τα 235.

«Hδ�νή των κ�πων»
Φυσικά, η συ�ν�τητα και πυκν�τη-

τα της αλληλ�γρα�ίας τ�υ δεν συνι-
στ�ύσε τ� μ�ναδικ� αίτι� για να τη
θεωρεί �ρ�ν���ρ� καθήκ�ν. O ίδι�ς,
ως επιστ�λ�γρά��ς, λειτ�υργ�ύσε
με γενναι�δωρ� τρ�π�. Tα γράμματα
και �ι απαντήσεις τ�υ σπάνια εί�αν
�ιαστικ� ή τυπικ� �αρακτήρα (επρ�-
κειτ� συνήθως τ�τε για επείγ�ντα ή
σύντ�μα μηνύματα, συστατικές επι-
στ�λές, κ.λπ.). Στις περιπτώσεις ι-
δίως π�υ �ι απ�δέκτες ανήκαν στ�
�ικεί� περι�άλλ�ν τ�υ ή εί�αν κερδί-

σει την εμπιστ�σύνη τ�υ ή ακ�μη
δια�ειρί��νταν υπ�θέσεις σ��αρές
και μεγάλες π�υ α��ρ�ύσαν τ� συμ-
�έρ�ν τ�υ έθν�υς και της παιδείας,
δεν λ�γάρια�ε �ρ�ν� και κ�ύραση, α-
ντίθετα, τ� αισθαν�ταν ως «ηδ�νή
των κ�πων» να τ�υς μεταδίδει �σ�
τ� δυνατ�ν διε��δικά και πειστικά,
ώστε να τ�υς εντυπωθ�ύν �αθιά �ι
σκέψεις, �ι πρ��ληματισμ�ί και τα

συναισθήματά τ�υ για τα τρέ��ντα
και καθημερινά �ητήματα ή για γενι-
κ�τερες κρίσιμες εθνικά καταστά-
σεις, στις �π�ίες ήταν στραμμέν� τ�
ενδια�έρ�ν τ�υ. Tην αναλυτική αυτή
μέθ�δ� γρα�ής την αναγνωρί��υμε
ήδη στα πρώτα επιστ�λ�γρα�ικά τ�υ
δείγματα, απ� τ� εκτενές γράμμα
τ�υ 1774 πρ�ς τ�υς συνεταίρ�υς τ�υ
έως τα γράμματα–π�ταμ�ύς απ� τ�
M�νπελιέ, και τ� επαναστατημέν�
Παρίσι. Mήπως �μως δεν πρ�κειται
για ιδι�τητα απ�κλειστικά τ�υ επι-
στ�λικ�ύ τ�υ λ�γ�υ, αλλά για καθ�-
λικ� γνώρισμα της γραπτής έκ�ρα-
σης τ�υ K�ραή;

Oπως και να είναι, �αρακτηριστι-
κές εμ�ανί��νται �ι στιγμές απ� την
άπ�ψη της δια�είρισης τ�υ συγγρα-
�ικ�ύ �ρ�ν�υ των επιστ�λών, �ταν �
K�ραής, σκυμμέν�ς πάνω στ� επι-
στ�λ��αρτ�, αναγκα��ταν απ� διά-
��ρες αιτίες να διακ�ψει τ� γράψιμ�
για να τ� συνε�ίσει την επ�μένη, ε-
νί�τε και τις επ�μενες ημέρες, ή �-
ταν ενσωμάτωνε στις επιστ�λές λυ-
τά �ύλλα με εμπιστευτικά υστερ�-
γρα�α, των �π�ίων κατά καν�να �η-
τ�ύσε την καταστρ��ή. «Eις τ� πυρ
τ� �ύλλ�ν τ�ύτ�», «καύσε την επι-
στ�λή», ήταν τυπικές εκκλήσεις σε
παρ�μ�ιες περιπτώσεις. Aλλωστε �
κίνδυν�ς των ανεπιθύμητων διαρρ�-
ών τ�ν υπ��ρέωσε να ε�εύρει αρκε-
τά νωρίς ένα συνθηματικ� κώδικα
μετωνυμιών και αρ�ικωνύμων, κάτω

απ� τα �π�ία υπ�κρύπτ�νταν γνω-
στά στ�υς επιστ�λ�γρά��υς πρ�σω-
πα και με τα �π�ία αντικαθιστ�ύσε
στα γράμματα την υπ�γρα�ή τ�υ,
π.�. O.O. ή τ� αντίστ�ι�� λατινικ�
Q.N. (�ν �ίδας, quem nosti= αυτ�ς
π�υ �έρεις). A�ί�ει ακ�μη να πρ�στε-
θεί �τι στα �ρ�νια τ�υ Aγώνα έως τ�
θάνατ� τ�υ, εκτελώντας τ� καθήκ�ν
τ�υ επιστ�λ�γρά��υ, πρ�τιμ�ύσε
συ�νά να γρά�ει με τ� τρεμάμεν�
γερ�ντικ� τ�υ �έρι απλώς τα σ�έδια
των επιστ�λών και να εμπιστεύεται
την καθαρ�γρά�ησή τ�υς στ� στα-
θερ� �έρι τ�υ γραμματικ�ύ τ�υ ή
των Eλλήνων ��ιτητών π�υ σύ�να-
�αν στην κατ�ικία τ�υ και τ�ν ��η-
θ�ύσαν εθελ�ντικά. Tων περισσ�τε-
ρων απ� τα γράμματα αυτά έ�ει σω-
θεί μ�ν� τ� πρ��ειρ� τ�υ K�ραή.
Oπ�υ τυ�αίνει να έ�ει �τάσει έως ε-
μάς και τ� �ριστικ� καθαρ�γρα��
κείμεν�, είναι ενδια�έρ�ν να διαπι-
στώνει κανείς τις μετα��λές, �ρα-
στικές ή και �υσίας, �σες εί�αν επέλ-
θει σε σ�έση με τ� αρ�ικ� σ�έδι�, ε�
άπαντ�ς με την υπαγ�ρευση ή τη συ-
ναίνεση τ�υ συντάκτη τ�υς. Eνδει�η
επίσης κ�ύρασης και αδυναμίας α-
π�τελ�ύν και �ι παρα�ρ�ν�λ�γήσεις
�ρισμένων επιστ�λών, ��ειλ�μενες
στ�ν ίδι� τ�ν K�ραή. Tα ακ�ύσια αυ-
τά λάθη στις �ρ�ν�λ�γίες μπ�ρεί να
μην εί�αν τ�ση σημασία για τ�υς α-
π�δέκτες των γραμμάτων τ�υ �ση α-
σ�αλώς έ��υν σήμερα για την ιστ�-
ρική έρευνα, π�υ �ασί�ει τ� έργ� της
στις πηγές.

Aλ. Bασιλεί�υ, Iάκ.
Pώτας, Δημ. Λώτ�ς

Oι περίπ�υ 1.300 δημ�σιευμένες
κ�ραϊκές επιστ�λές αναλ�γ�ύν σε
118 Eλληνες και 70 �έν�υς απ�δέ-
κτες απ� τρεις ηπείρ�υς, Eυρώπη,
Aσία, Aμερική (δεν γνωρί��υμε αν �
K�ραής απάντησε στ� γράμμα π�υ,
�πως είδαμε να δια�ε�αιώνει, έλα�ε
απ� την A�ρική). H καταν�μή εν τ�ύ-
τ�ις αυτή είναι παραπλανητική. Στην
πραγματικ�τητα τα 3/4 και πάνω της
αλληλ�γρα�ίας τα διεκδικ�ύν 22 μ�-
ν� πρ�σωπα, 15 Eλληνες και 7 �έν�ι,
παραλήπτες � καθένας δέκα τ�υλά-
�ιστ�ν κ�ραϊκών γραμμάτων. (Oι υ-
π�λ�γισμ�ί στηρί�θηκαν στην ε�άτ�-
μη έκδ�ση της Aλληλ�γρα�ίας απ�
τ�ν Oμιλ� Mελέτης τ�υ Eλληνικ�ύ
Δια�ωτισμ�ύ, με την επιστασία τ�υ
K.Θ. Δημαρά, Aθήνα 1964–1984, κα-
θώς και σε �σες νέες επιστ�λές δη-
μ�σιεύτηκαν έκτ�τε). Eντυπωσιά�ει
�έ�αια η περίπτωση τ�υ Aλέ�ανδρ�υ
Bασιλεί�υ, τ�υ λ�γι�υ Hπειρώτη ε-
μπ�ρ�υ της Bιέννης, π�υ �ρ�ντισε
να δια�υλά�ει ��ι μ�ν� τις 325 επι-
στ�λές π�υ τ�υ απηύθυνε � μεγάλ�ς
τ�υ �ίλ�ς, αλλά και �σες άλλες πρ�ς
K�ραή έ�τασαν στα �έρια τ�υ συ-
νημμένες σε γράμματα τ�υ τελευ-
ταί�υ. Yπήρ�ε τ� πι� έμπιστ� και ε-
�έμυθ� πρ�σωπ�, δε�ί τ�υ �έρι σε
�,τι εί�ε να κάνει με τις εκδ�τικές
τ�υ υπ�θέσεις, τις καθημερινές δρα-
στηρι�τητές τ�υ αλλά και τις παρεμ-
�άσεις στα ελληνικά πράγματα, ι-
δίως την επ��ή των γλωσσικών αγώ-
νων. Aνάλ�γη εύν�ια επι�ύλα�ε �
K�ραής και στ�ν T�ιώτη έμπ�ρ� της
Tεργέστης, Iάκω�� Pώτα, π�υ μετά
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Eπιστ	λή τ	υ K	ραή, στις 26 N	εμ�ρί	υ (Frimaire, σύμ�ωνα με τ	 επαναστα-
τικ� γαλλικ� μην	λ�γι	) 1800, πρ	ς τ	ν Aλ. Bασιλεί	υ: «Φίλτατε κυρ Aλέ�αν-
δρε, επεθύμ	υν (...) να σε κ	ινωνήσω μίαν ιδέαν τ	υ ν	�ς μ	υ (...) Eνταύθα
κεκλεισμένην θέλεις εύρει και μίαν επιστ	λήν απ� την Aίγυπτ	...».

O Aλέ�ανδρ	ς K	ντ�σταυλ	ς (1789-
1865) έμπ	ρ	ς στ	 Λ	νδίν	, ανήκει
στ	ν διευρυμέν	 κύκλ	 επιστ	λικών
επα�ών τ	υ K	ραή, εκείνων με τ	υς
	π	ί	υς τ	ν ένωσε η κ	ινή έγν	ια
για συνδρ	μή της �ασανισμένης Xί-
	υ (Συλλ	γή Γ. Δημακ�π	υλ	υ).
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τ� θάνατ� τ�υ Bασιλεί�υ (1818) τ�ν
διαδέ�θηκε στην τιμητική θέση τ�υ
άμεσ�υ συνεργάτη τ�υ. Oι 120 και
πάνω επιστ�λές π�υ τ�υ έστειλε, α-
πη��ύν μια σ�έση αμ�ι�αίας εκτίμη-
σης στενή και διαρκή.

Tελικά, η νε�ελληνική γραμματεία
στ�ν Pώτα �ρωστάει τη διάσωση τ�υ
επιστ�λικ�ύ υλικ�ύ π�υ �ρισκ�ταν
στην κατ��ή τ�υ Bασιλεί�υ και π�υ,
μα�ί με τ� υλικ� τ�υ δικ�ύ τ�υ αρ�εί-
�υ, συγκρ�τ�ύν τ�ν κύρι� κ�ρμ� της
κ�ραϊκής αλληλ�γρα�ίας. Στ�ν ίδι�
άλλωστε �ίλ� και θαυμαστή τ�υ
Eλληνα σ���ύ, κι ενώ εί�ε ήδη
πρ�ηγηθεί, τ� 1818, άρνηση τ�υ K�-
ραή σε πρ�τασή τ�υ να συναινέσει
στη δημ�σίευση των επιστ�λών, �-
�είλεται η έκδ�ση στην Aθήνα, τ�
1839 και τ� 1841, δύ� τ�μων, με α�ι�-
π�ίηση μέρ�υς της πλ�ύσιας συλλ�-
γής τ�υ. Δεν είναι περίεργ� �τι στ�
αρ�εί� Pώτα μπ�ρεί να �υλλ�μετρή-
σει κανείς, ανάμεσα σε άλλα, και μια
σειρά απ� αντίγρα�α καμωμένα με
τ� �έρι τ�υ των περί�ημων γραμμά-
των τ�υ K�ραή, με τις περιγρα�ές
και τις εντυπώσεις τ�υ απ� τ�ν και-
ρ� των σπ�υδών τ�υ στ� M�νπελιέ
και της παραμ�νής τ�υ στ� επανα-
στατημέν� Παρίσι στα τέλη τ�υ 18�υ
αιώνα. O Pώτας, εγκαταστημέν�ς,
σε νεαρή ηλικία, στη Σμύρνη, ήταν α-
σ�αλώς ένας απ� τ�υς ακρ�ατές
στις δημ�σιες συγκεντρώσεις �π�υ
δια�ά��νταν τα γράμματα απ� τ�ν
ευτυ�ή παραλήπτη τ�υς, τ�ν μ�υσι-
κ�λ�γιώτατ� Πρωτ�ψάλτη της π�-
λης, Δημήτρι� Λώτ�. Γ�ητευμέν�ς
απ� τις α�ηγήσεις τ�υ K�ραή και τ�ν
καιν�ύργι� κ�σμ� π�υ απ�καλύ-
πτ�υν, έσπευσε να τις αντιγράψει
και να τις κρατήσει �ηλ�τυπα στα
�αρτιά τ�υ. Oι επιστ�λές στ�ν Πρω-
τ�ψάλτη, 36 τ�ν αριθμ�, είδαν τ�
1838, πέντε μ�λις �ρ�νια μετά τ� θά-
νατ� τ�υ Eλληνα σ���ύ, τ� �ως της
έντυπης δημ�σι�τητας πρώτες απ’
�λες τις συλλ�γές κ�ραϊκών επιστ�-
λών, ��ι �μως με �άση τις πηγές τ�υ
αρ�εί�υ Pώτα. Π�λύ αργ�τερα, τ�
1880, μετα�ράστηκαν και δημ�σιεύ-
τηκαν στα γαλλικά, και έγινε έτσι δυ-
νατ�ν να α�ι�π�ιηθ�ύν απ� τη γαλλι-
κή ιστ�ρι�γρα�ία.

Λαμ�άν�ντας ως κριτήρι� τ� στ�ι-
�εί� της συ�ν�τητας, μπ�ρ�ύμε να
διακρίν�υμε τρεις ακ�μη κύκλ�υς
ευν��ύμενων επιστ�λ�γρά�ων τ�υ
K�ραή. Στ�ν πρώτ� ανήκ�υν �ι �έν�ι
ελληνιστές και εκδ�τες. Eδώ δεσπ�-
�ει η μ�ρ�ή τ�υ Γάλλ�υ Chardon de
la Rochette (τ�υ P��ετί�υ, �πως τ�ν
εί�ε ε�ελληνίσει � K�ραής), με τ�ν
�π�ί� αντάλλα�ε πάνω απ� 110 επι-
στ�λές την τελευταία δεκαετία τ�υ
18�υ αιώνα, δηλωτικές ��ι μ�ν� της
�ιλ�λ�γικής τ�υς σ��ίας αλλά και
της μεγάλης �ικει�τητας π�υ διέκρι-
νε τις σ�έσεις τ�υς. K�ντά σ’ αυτ�ν
θα πρέπει να ανα�ερθ�ύν � λ�γι�ς
Γάλλ�ς εκδ�της και �ιλέλληνας
Aμ�ρ�σι�ς Φιρμίν�ς Διδ�τ�ς
(Ambroise–Firmin Didot) καθώς και
�ι Γάλλ�ι �ιλ�λ�γ�ι d’ Ansse de
Villoison, La Porte du Theil, Francois
Thurot, � γεωγρά��ς Barbié du
Bocage, και � Eλ�ετ�ς ελληνιστής
Pierre Prévost, με τ�υς περισσ�τε-
ρ�υς απ� τ�υς �π�ί�υς συνεργάστη-
κε σε εκδ�σεις αρ�αίων Eλλήνων

συγγρα�έων. Δεν πρέπει να παρα-
λει�θεί και � Oλλανδ�ς πάστ�ρας
Bερνάρδ�ς Kεύν�ς (Bernhard Keun),
� άνθρωπ�ς π�υ τ�ν π�δηγέτησε
πνευματικά και ηθικά στα νεανικά
τ�υ �ρ�νια στη Σμύρνη και π�υ τ�υ
�ρεωστ�ύσε γι’ αυτ� απέραντη ευ-
γνωμ�σύνη. Mε �λ�υς αυτ�ύς και
γενικά με τ�υς �έν�υς, � K�ραής ε-
πικ�ινων�ύσε στη γαλλική γλώσσα,
ενώ κάπ�τε �ρειάστηκε να �ρησιμ�-
π�ιήσει τα ιταλικά και τα λατινικά,
γλώσσες π�υ γνώρι�ε επίσης.

Στην επαναστατημένη
Eλλάδα

O δεύτερ�ς κύκλ�ς περιλαμ�άνει
τ�υς δημ�σι�υς άνδρες, π�λιτικ�ύς
και στρατιωτικ�ύς, τις τ�πικές αρ�ές
και τα θεσμικά σώματα στην επανα-
στατημένη Eλλάδα. Aν και �ι π�λιτι-
κ�ί, �πως � Γεώργι�ς K�υντ�υριώ-
της, � Aλέ�ανδρ�ς Mαυρ�κ�ρδάτ�ς,
� Iωάννης Kαπ�δίστριας (πριν απ� τη
ρή�η των σ�έσεών τ�υς), μ�ν�πώλη-
σαν σ�εδ�ν, �πως ήταν �υσικ�, την
πρ�σ��ή τ�υ K�ραή, �ι σαράντα και
πλέ�ν επιστ�λές π�υ έστειλε μέσα
σε �κτώ �ρ�νια σ’ αυτ�ύς π�υ διηύ-
θυναν στρατιωτικά τ�ν Aγώνα (Δ.
Yψηλάντης, Oδυσσέας Aνδρ�ύτσ�ς,
Aνδρέας Mια�ύλης, Kωνσταντίν�ς
Kανάρης κ.ά) και σε �σ�υς εί�αν α-
ναλά�ει τα ηνία της π�λιτικής δι�ί-
κησης των ελευθερωμένων εδα�ών
της Eλλάδας, απ�δεικνύ�υν, σε πα-
ράλληλη τρ��ιά με τα πρ�λεγ�μενα
των εκδ�σεών τ�υ, την αγωνία τ�υ

να επιτύ�ει τ� εθνικ� κίνημα και να
�ικ�δ�μηθεί γρήγ�ρα τ� νέ� κράτ�ς,
εντασσ�μεν� στ�υς κ�λπ�υς των
ευρωπαϊκών εθνών. Γι’ αυτ� άλλω-
στε �ι διασυνδέσεις τ�υ με επι�α-
νείς π�λιτικές πρ�σωπικ�τητες και
ν�μ�μαθείς, �πως � Aμερικαν�ς
Thomas Jefferson (� κατ�πιν�ς πρ�-
εδρ�ς των Hνωμένων Π�λιτειών της
Aμερικής) και � Aγγλ�ς �ιλ�σ���ς
Jeremy Bentham, απ�σκ�π�ύσαν να
θωρακίσ�υν τη ν�μιμ�τητα και την
ευν�μ�ύμενη λειτ�υργία της ελεύ-
θερης π�λιτείας.

Στ�ν τρίτ� κύκλ�, τ�ν πι� διευρυ-
μέν� και με τη μεγαλύτερη πυκν�τη-
τα απ� την άπ�ψη των επιστ�λικών
επα�ών, ανήκ�υν εκείν�ι με τ�υς �-
π�ί�υς τ�ν ένωνε η κ�ινή �ρ�ντίδα
για την πρ�κ�πή και αργ�τερα, μετά
την καταστρ��ή τ�υ 1822, για τις
μελλ�ντικές τύ�ες της ιδιαίτερης
πατρίδας, αλλά και η ευγνωμ�σύνη
τ�υ για τη συμπαράστασή τ�υς στ�
έργ� τ�υ: �ι Xιώτες. O Nε��υτ�ς
Bάμ�ας, αρ�ιδιδάσκαλ�ς στ� γυμνά-
σι� της Xί�υ και στη συνέ�εια σε άλ-
λα μέρη της επαναστατημένης Eλλά-
δας, � Kων. K�κκινάκης, εκδ�της
τ�υ «Λ�γι�υ Eρμή» στη Bιέννη, �ι έ-
μπ�ρ�ι Iωάννης Bαρ�άκης στη Pω-
σία, Παντ�λέων Bλαστ�ς στ�
Aμστερνταμ και τη Bιέννη, Zανής
Bλαστ�ς στην Tεργέστη, Aλέ�αν-
δρ�ς K�ντ�σταυλ�ς στ� Λ�νδίν�, τη
Mάλτα και την Eλλάδα, �ι αδελ��ί
Θε�δωρ�ς και Iωάννης Πρασακάκης
μα�ί με τη γυναίκα τ�υ πρώτ�υ
Π�υλ�ερία, στη Mασσαλία, και γενι-
κά �ι εκπρ�σωπ�ι των �ιακών παρ�ι-

κιών της Διασπ�ράς, εί�αν τ� πρ�ν�-
μι� να είναι �ι απ�δέκτες των περισ-
σ�τερων απ� τα 280 γράμματα π�υ
έστειλε � K�ραής στ�υς ανά την
Eλλάδα και την Eυρώπη συμπατριώ-
τες τ�υ.

H ανα��ρά στην Π�υλ�ερία Πρα-
σακάκη δίνει την α��ρμή να π�ύμε
�τι τα γυναικεία πρ�σωπα δεν λεί-
π�υν απ� την αλληλ�γρα�ία τ�υ, α-
ριθμ�ύνται καμιά δεκαριά (η ασά-
�εια ως πρ�ς τ�ν  πραγματικ� αριθ-
μ� ��είλεται στην άγν�ιά μας αν �
K�ραής απάντησε τελικά σε κάπ�ια
γράμματα π�υ έλα�ε απ� γυναίκες).
Aνάμεσά τ�υς η Eυανθία Kαΐρη, η
Eλισά�ετ Yψηλάντη, η Eλισά�ετ Πι-
τσιπι�ύ, η Bαρ�άρα Bασιλεί�υ και η
Mαρία Pώτα καθώς και �ι �ιλελληνί-
δες Jeanne Wyttenbach, η Mme
Thurot και η δεσπ�ινίς d’ Hervilly. Σύ-
�υγ�ι ή �ήρες �ίλων τ�υ, αδελ�ές ή
θυγατέρες τ�υς, μητέρες σπ�υδα-
στών τ�υ Παρισι�ύ, �ι Eλληνίδες και
�ι Eυρωπαίες π�υ αλληλ�γρά�ησαν
μα�ί τ�υ ευτύ�ησαν, σε αντάλλαγμα
τ�υ σε�ασμ�ύ και τ�υ θαυμασμ�ύ
π�υ έτρε�αν γι’ αυτ�ν, να δε�τ�ύν
την ενθάρρυνσή τ�υ για την απασ��-
λησή τ�υς με τα γράμματα, π�υ πι-
στ�π�ι�ύσε τη συμμετ��ή της γυναί-
κας στην αναγέννηση της παιδείας,
την πρ�τρ�πή να συνε�ίσ�υν να εν-
δια�έρ�νται για την ανατρ��ή και
την πρ��δ� των παιδιών τ�υς, κα-
θώς και τις ευ�αριστίες τ�υ ε� �ν�-
ματ�ς των αγωνι��μενων Eλλήνων
για την ηθική και �ρηματική ��ήθεια
π�υ πρ�σ�εραν στ�ν υπέρ της ελευ-
θερίας αγώνα.

Aριστερά: T�μας T!έ�ερσ	ν (1743-
1829), π	λιτικ�ς �ιλ�σ	�	ς, κύρι	ς
συντάκτης της Διακήρυ�ης της (αμε-
ρικανικής) Aνε�αρτησίας και τρίτ	ς
Πρ�εδρ	ς των Hνωμένων Π	λιτειών.
Aνήκε στις επι�ανείς πρ	σωπικ�τη-
τες με τις 	π	ίες εί�ε διασυνδέσεις 	
K	ραής (πίνακας τ	υ P. Πιλ). Πάνω: O
Aγγλ	ς �ιλ�σ	�	ς, 	ικ	ν	μ	λ�γ	ς
και θεωρητικ�ς της ν	μικής επιστή-
μης, T!έρεμι Mπένθαμ (1748-1832). H
διασύνδεση τ	υ K	ραή με τ	ν Mπέν-
θαμ απ	σκ	π	ύσε στη συνδρ	μή τ	υ
στη θεμελίωση μιας ευν	μ	ύμενης
και ελεύθερης νέας Eλλάδας (πίνα-
κας τ	υ H. W. Pickersgill, 1829. Λ	ν-
δίν	, National Portrait Gallery).


