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Πρόταση ερμηνείας 

Στο μέτρο πού ή έρευνα έχει αναγνωρίσει τήν πολιτική διάσταση της 
σκέψης του Κοραή, ή πολιτικότητα αυτή έχει κυρίως συνδεθεί μέ τήν 
φροντίδα του για το ζήτημα της εθνικής αποκατάστασης του ελληνισμού, 
τον καημό του για εθνική ελευθερία χωρίς 6μως να αναλυθούν συστημα
τικά οι ιδεολογικές προϋποθέσεις των πολιτειακών απόψεων και των 
πολιτικών επιλογών πού συγκεκριμενοποιούσαν τις προσδοκίες του1. 

Χωρίς να παραβλέπεται ή σημασία συναφών προσεγγίσεων στην 
παλαιότερη κοραϊκή έρευνα2, ή πρόταση πού ακολουθεί θα επιχειρήσει 

1. Βλ. π.χ. Δ. Θερειανοϋ, 'Αδαμάντιος Κοραής, τόμ. Α', Τεργέστη 1889, 
σ. 304 κ.έ. και τόμ. Γ', Τεργέστη 1890, σ. 4 κ.έ. καΐ ιδίως σ. 35 κ.έ., πού ση
μειώνει χαρακτηριστικά : «Πασαι αί άπο της ελληνικής επαναστάσεως εκδόσεις 
του Κοραή άποβλέπουσι προς τήν πολιτικήν, ήθικήν και κοινωνικήν παρασκευήν 
και στοιχείωσιν τής άναγεννωμένης Ελλάδος». Ή ίδια προσέγγιση πρυτανεύει 
καΐ τΙς μεταγενέστερες συνθετικές απόπειρες των Stephen Chaconas, Adamantios 
Koraes : A Study in Greek Nationalism, Νέα Υόρκη 1942 και 'Απόστολος Δα-
σκαλάκης, Ό 'Αδαμάντιος Κοραής και ή ελευθερία των Ελλήνων, 'Αθήνα 1964. 

2. Βλ. Ιδίως Γ. Φιλάρετου, ((Εισαγωγή», στην έκδοση του έργου του Α. Κοραή, 
Σημειώσεις εις το Προσωρινον Πολίτευμα τής Ελλάδος, έπιμ. Θ. Μ. Βολίδη, 'Αθή
να 1933, σ. ιε'-λβ', Στ. Παπαφραγκου, « Ό 'Αδαμάντιος Κοραής περί δικαίου και 
δικαιοσύνης», καΐ Μ. Βολονάκη, « Ό 'Αδαμάντιος Κοραής ως πολιτικός» στή συλ
λογή Ή έκατονταετηρίς τον 'Αδαμαντίου Κοραή. Λόγοι εκφωνηθέντες καΐ πεπραγ
μένα τής επιτροπής τον εορτασμού, 'Αθήνα 1935, σ. 107-123 καΐ 124-139 αντί
στοιχα. 'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ωστόσο ή εξαντλητική μελέτη των Θ. 
Κοκκαλιάδη - Γ. Μουτάφη, Ό 'Αδαμάντιος Κοραής περί πορείας καΐ δικαίου, 
Χίος 1935, με βάση τήν οποία μπορούν να τεκμηριωθούν οι φιλελεύθερες απόψεις 
του Κοραή, καΐ το ωραίο δοκίμιο τοϋ Κ.Θ. Δημαρά, «Το πολιτικό θέμα στον Κοραή», 
"Εποχές, άρ. 6 ('Οκτώβριος 1963) σ. 79-90. 
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νά εισαγάγει μερικές αναλυτικές διακρίσεις στη διερεύνηση των πολι
τειακών απόψεων του Κοραή, για να κάμει σαφέστερη, μέσα άπο αυτό 
το πρίσμα, τη γενικότερη ιδεολογική του τοποθέτηση στις διαμάχες 
γύρω άπο τη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους και την οργάνωση 
τής πολιτικής του ζωής. Στις διαμάχες αυτές ό Κοραής έ'φερε την οπτι
κή ενός ρεύματος τής σύγχρονης του ευρωπαϊκής πολιτικής σκέψης, 
εκφράζοντας τις επιλογές δπου κατέληξε αποτιμώντας κοσμοϊστορικά 
πολιτικά φαινόμενα, δπως τή Γαλλική Επανάσταση, τή Ναπολεόντεια 
αυτοκρατορία και τή δυναμική τοϋ 'Ανατολικού Ζητήματος. 

Ή ερμηνεία τών πολιτικών απόψεων του Κοραή σέ συσχετισμό μέ 
τις θέσεις αυτές θα μπορούσε να καθορίσει μέ ακρίβεια το στίγμα τής 
πολιτικής του σκέψης στο φάσμα τής ευρωπαϊκής πολιτικής παράδοσης. 
Συγχρόνως ή ανάλυση θα πρόσφερε ενα μέτρο αξιολόγησης τής μετα-
κενωτικής του προσπάθειας αναφορικά προς το συγκεκριμένο χώρο 
τής νεοελληνικής πολιτικής σκέψης, πού ή παραδοσιακή ίστορικοφιλολο-
γ ική μέθοδος ή καί ή κάποια ενδεχόμενη νομικίστικη θεώρηση δέν θα 
μπορούσε να προσεγγίσει αποτελεσματικά. 

Θεωρημένη μέ το πρίσμα τής ιστορίας τής πολιτικής θεωρίας, ή 
σκέψη του Κοραή παρουσιάζει αξιομνημόνευτη συνέχεια καί συνέπεια, 
άπο τήν εποχή τών στοχαστικών του παρατηρήσεων για τή Γαλλική 
Επανάσταση ώς τα σχόλια του στο προσωρινό πολίτευμα τής Ελλάδος 
καί τους άντικαποδιστριακούς διάλογους. Ή θεωρητική αυτή συνέχεια 
μπορεί να τεκμηριωθεί ευκρινέστερα μέ τή διάκριση τής πολιτικής 
σκέψης του Κοραή σέ εξελικτικές φάσεις τής σταδιακής οικοδόμησης του 
πολιτειακού του οράματος. Οι φάσεις τής πολιτικής του σκέψης, φάσεις 
θεωρητικής ωρίμανσης, ιδεολογικής αποσαφήνισης και πολιτικού αύτο-
προσδιορισμου, μπορούν να οριοθετηθούν σχετικά εύκολα σέ συνάρτηση 
μέ δύο κρίσιμες ρήξεις, πού εντυπωσιάζουν τον μελετητή, επειδή ακρι
βώς φαίνεται να διασπούν τήν συνοχή τής σκέψης του. Μέ βάση τα δε
δομένα αυτά είναι δυνατόν να διακριθούν πέντε φάσεις στην εξέλιξη του 
κοραϊκου πολιτικού στοχασμού : τρεις κύριες φάσεις τής προοδευτικής 
αποσαφήνισης τών πολιτειακών του απόψεων, μέ οριακές τομές τις 
περιόδους εκδήλωσης τών δύο ρηγμάτων στή θεωρητική συνοχή τής 
πολιτικής του θεωρίας. Ή διαπίστωση τών εσωτερικών αυτών διακυ
μάνσεων στην πολιτική σκέψη του Κοραή είναι θεωρητικά ενδιαφέρουσα 
επειδή επιτρέπει να συνδεθεί ή εξελικτική αποκρυστάλλωση τών από
ψεων του μέ τον κεντρικον άξονα τής ευρωπαϊκής πολιτικής θεωρίας 
τών νεοτέρων χρόνων, το διάλογο φιλελευθερισμού καί ριζοσπαστισμού. 
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Πρώτη φάση της πολιτικής σκέψης του Κοραή μπορεί να θεωρηθεί 
ό προβληματισμός του γύρω άπο τα διλήμματα πού έθετε ή Γαλλική 
Επανάσταση. Ή αλληλογραφία του τής δεκαετίας του 1790 καταγρά
φει τις στάσεις και αντιδράσεις του απέναντι στή Γαλλική Επανάσταση 3 , 
ιδίως αναφορικά προς τήν κορύφωση τής επαναστατικής έξαρσης, μέ τήν 
απόπειρα δημιουργίας τής «δημοκρατίας τής αρετής». 

'Αποτέλεσμα τής ζύμωσης του στον αναβρασμό τής Επανάστασης 
υπήρξε ή αποσαφήνιση τής χαρακτηριστικά φιλελεύθερης στάσης του 
και ή συνειδητή διαφοροποίηση του άπο τις επιλογές του πολιτικού 
ριζοσπαστισμού των Ίακωβίνων. Για τον Κοραή, ό Ίακωβινισμος 
αντιπροσώπευε τήν ακρότητα τής υπερβολής, στην οποία ενυπήρχε ό 
κίνδυνος μιας χαρακτηριστικά μοντέρνας τυραννίας. Στους οπαδούς 
του Ίακωβινισμοΰ έβλεπε τους κόλακες τής ελευθερίας και τους ζηλω
τές πού υπονόμευαν μέ τις υπερβολές τους τις ουσιαστικές κατακτήσεις 
τής Επανάστασης στο χώρο των πολιτικών ελευθεριών και τής απομυ
θοποίησης τής παραδοσιακής απολυταρχίας4. Θεωρητικοί πόλοι τής 
πολιτικής του σκέψης τήν εποχή αύτη εϊναι ό Montesquieu 5 και ό Con-
dorcet6 , στοιχείο ενδεικτικό του προσανατολισμού του προς τον πολιτικό 
φιλελευθερισμό, σε αντίθεση προς τον ριζοσπαστισμό του Ίακωβινισμοΰ. 
Ή φιλελεύθερη κριτική πού άσκησε ό Κοραής στή Γαλλική Ε π α ν ά 
σταση περιείχε σε πολλά σημεία στοιχεία παρεμφερή προς τις ανάλο
γες μεταγενέστερες θέσεις του Benjamin Constant 7 . Ό κλασικισμός 

3. 'Αδαμαντίου Κοραή, 'Αλληλογραφία, Α' : 1774-1798, ε"κδ. Ο.Μ.Ε.Δ., 
'Αθήνα 1964, σ. 111 κ.έ. Ή σημασία της μαρτυρίας τοϋ Κοραή για τήν Γαλλική 
Επανάσταση αναγνωρίστηκε άπο τους Γάλλους μελετητές του καΐ οι σχετικές επι
στολές του στον Πρωτοψάλτη τής Σμύρνης Δημήτριο Λώτο μεταφράστηκαν στα 
γαλλικά σέ μια εποχή πού, παρά τήν παρέλευση ενός αιώνα άπο το 1789, συνεχιζό
ταν ακόμη ή πολιτική συζήτηση πού προκάλεσε ή μεγάλη επανάσταση. Βλ. Lettres 
de Coray au protopsalte de Smyrne Dimitrios Lotos sur les événements de la 
Révolution française 1782-1793, μετάφρ. Le marquis de Queux de Saint Hilaire, 
Παρίσι 1880, στο όποιο παραπέμπει ό Hippolyte Taine, Les origines de la France 
contemporaine, τόμ. Β', Παρίσι 1881, σ. 138, 192. 

4. Οί σχετικές αναλύσεις παρουσιάζονται στην εργασία μου Tradition, En
lightenment and Revolution, Harvard University 1978, σ. 233 κ.έ. 

5. Βλ. ''AλληL·γρaφίa, Α', σ. 279 : «ό πρώτιστος πολιτικός των Γάλλων, ό 
Μοντέσκιος». 

6. "Ο.π., σ. 267: « Ό Κονδορκέτιος, ένας άπο τους πρώτους λογίους τοϋ Πα
ρισιού» καΐ σ. 282: «ό Κονδορκέτιος, έ\»ας άπο τους σημερινούς πρώτος φιλόσοφος 
τής Γαλλίας καί θερμός φίλος τής Ελλάδος». Βλ. και σ. 307. 

7. Βλ. Dominique Bagge, Les idées politiques en France sous la Re-
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ωστόσο του Κοραή κράτησε ανοιχτή τήν πρόσβαση του προς τον πολι
τικό ουμανισμό8, μέ αποτέλεσμα ό φιλελεύθερος πολιτικός του στοχα
σμός να λειτουργεί ώς παράγοντας εξισορρόπησης και άμβλυνσης, 
πού προσάρμοζε τις άξιες τοΰ πολιτικού ουμανισμού στα δεδομένα τής 
νεότερης αστικής κοινωνίας9. Ή κριτική τής Γαλλικής Επανάστασης 
αποτέλεσε τή βάση τής μεταγενέστερης πολιτικής θεωρίας τοΰ Κοραή. 
Ή συνοχή τής μεταγενέστερης σκέψης του και οι επιλογές του σε συγκε
κριμένα πολιτειακά ζητήματα μπορούν πάντα να άναχθοΰν καί να ερ
μηνευθούν σε συνάρτηση προς τις αποκρυσταλλώσεις τής πρώτης αυτής 
φάσης τοΰ πολιτικού του προβληματισμού. 

Τή φάση αυτή διαδέχθηκε ή πρώτη ρήξη στην πολιτική σκέψη τοΰ 
Κοραή, πού μπορεί να ενταχθεί στα χρόνια 1798-1802 άπο τήν κυκλο
φορία τής 'Αδελφικής Διδασκαλίας ώς τήν έκδοση τοΰ Beccaria. Πε
ριεχόμενο της υπήρξε ή παροδική έρωτοτροπία τοΰ Κοραή μέ τις ιδέες 
τοΰ πολιτικοΰ ριζοσπαστισμού. Προϋπόθεση τής διαφοροποίησης τής 
σκέψης τοΰ Κοραή προς ριζοσπαστικότερες πολιτικές θέσεις κατά τή 
φάση αυτή, ήταν ό γενικότερος αναβρασμός πού προκάλεσε στον ελλη
νικό κόσμο ή προσέγγιση τής επαναστατικής Γαλλίας στην 'Ανατολή, 
μέ τις εκστρατείες τοΰ Βοναπάρτη στην 'Ιταλία καί τήν Αίγυπτο καί 
τήν κατάληψη τής Επτανήσου 1 0 . Ή εντύπωση για επικείμενη κατάρ-

stauration, Παρίσι 1952 καί φωτομηχανική ανατύπωση Νέα 'ϊόρκη 1979, σ. 32 
κ.έ. καί Roger Soltau, French Political Thought in the 19th Century, Νέα 
'Υόρκη χ.χ., σ. 38-42. 

8. Ό δρος διευκρινίζεται αναλυτικά καί ιστορικά στη μελέτη μου ((Πολιτικός 
ουμανισμός καί Διαφωτισμός : Συμβολή στη διερεύνηση τής ιδεολογικής λειτουρ
γίας τής πολιτικής θεωρίας τοΰ Montesquieu», Φιλοσοφία και Πολιτική, 'Αθήνα 
1982, σ. 291-304. 

9. Έτσι δέν ακολουθεί τον Benjamin Constant στην απόλυτη αντιδιαστολή 
τοϋ εννοιολογικού καί πολιτικού περιεχομένου τής ελευθερίας στην αρχαία καί τή 
νεότερη πρακτική αντίστοιχα. Πβ. Benjamin Constant, Oeuvres politiques, έπιμ. 
Charles Louandre, Παρίσι 1874, σ. 258-285. 

10. Οι προσδοκίες τοϋ Κοραή εκφράζονται ιδίως στα φυλλάδια *Ασμα πολε
μιστηριον των εν Αίγύπτω περί ελευθερίας μαχόμενων Γραικών, 1800 καί Σάλπισμα 
πολεμιστηριον, 1801. Διατηρούνται ως το διάλογο Τί πρέπει να κάμωσιν oi Γραικοί 
εις τάς παρούσας περιστάσεις; Διάλογος δύο Γραικών κατοίκων τής Βενετίας δταν 
ήκονσαν τάς λαμπρός νίκας τον αύτοκράτορος Ναπολέοντος, Βενετία 1805. Βλ. 
ακόμη Φ. Ήλιου, «'Ανέκδοτα καί ξεχασμένα γράμματα άπο τήν αλληλογραφία 
τοϋ Κοραή», "Ερανος εις Άδαμάντιον Κοραή, 'Αθήνα 1965, σ. 77-78. Για την Ιστο
ρική πλαισίωση των προσδοκιών τοΰ Κοραή άπο τον Βοναπάρτη βλ. τώρα Φ.Ήλιού, 
νΑσμα πoL·μιστήριov. 'Ανώνυμο έργο τοϋ Κοραή, 'Αθήνα 1982, σ. 25 κ.έ. 
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ρεύση της παλαιάς τάξης πραγμάτων στα κρίσιμα εκείνα χρόνια οξύνε 
τη ριζική αντιπαράθεση μεταξύ τής εκκλησιαστικής και γενικότερα 
της συντηρητικής ηγεσίας και των υποστηρικτών των νέων οραμάτων, 
πού κορυφώνονταν στο ανατρεπτικό δράμα τής ελευθερίας. Καρπός 
τής διαμάχης αναφορικά προς τη σκέψη του Κοραή υπήρξε ή ριζοσπα-
στικοποίηση των απόψεων του11, πού εκφράστηκε με τη μετατόπιση 
τών θεωρητικών του ενδιαφερόντων άπο το σύστημα τών κοινωνικών 
ισορροπιών του Montesquieu στη ριζική κοινωνική κριτική του R o u s 
seau. Στην περίοδο αυτή ακριβώς εκδηλώνεται ή πρόθεση του Κοραή 
να. μεταφράσει το Κοινωνικό Συμβόλαιο του Rousseau1 2 , παρά τήν 
ομολογημένη απέχθεια του Χιώτη σοφού προς το ρουσσωικής έμπνευ
σης Ίακωβινικο πρότυπο. 'Ενδεικτική τών προσανατολισμών και τών 
προθέσεων του Κοραή σ' αυτή τη φάση τής εξέλιξης του ήταν και ή 
ψυχολογική σύνδεση του με τήν παράδοση του νεοελληνικού ριζοσπαστι
σμού του Ρήγα και τών συνεχιστών του13, πού αποτελούσαν τήν παρα
φυάδα του επαναστατικού Ίακωβινισμου στην κοινωνία τής νοτιοανα
τολικής Ευρώπης. 

Το αποκορύφωμα καί συνάμα ή κατάληξη τής φάσης αυτής τής πο
λιτικής σκέψης του Κοραή εμφανίζεται μέ τήν ελληνική έ'κδοση του 
έργου του Beccaria Περί αμαρτημάτων και ποινών (1802). Σ τ α εκτε
ταμένα σχόλια στο έργο του Beccaria ó Κοραής προβάλλει το πολιτικό 
του δράμα, πού στην ουσία αναιρεί τή φιλελεύθερη ατομικιστική πρό
θεση του έργου πού σχολιάζει. Το ιδεώδες πού σκιαγραφεί ό Κοραής 
στις σημειώσεις του είναι εμπνευσμένο άπο τήν παράδοση του πολιτι
κού ουμανισμού, άπο τήν οποία ή φιλελεύθερη ιδεολογία —και ό ίδιος 
ό Κοραής ως φορέας της— ήταν σαφώς διαφοροποιημένη. Πρόκειται 
γ ια το ιδεώδες του ενεργά πολιτικοποιημένου ηθικού πολίτη, πού απεκ
δύεται τον ιδιωτικό του εαυτό καί δρα κυριαρχικά μέ βάση τίς επιταγές 

11. Ή τροπή αύτη επισημαίνεται πιο εύστοχα άπο τους επικριτές παρά τους 
θαυμαστές τοϋ Κοραή. Βλ. Μανουήλ Γεδεών, Ή πνευματική κίνησις τοϋ γένους κατά 
τον IH' και ΙΘ' αιώνα, 'Αθήνα 1976, σ. 45-46, 90, 94-95. 

12. Βλ. Περί αμαρτημάτων και ποινών πολιτικώς θεωρουμένων σύγγραμμα 
Καίσαρος Βεκκαρίου, μετάφρ. Δ. Κοραή, Παρίσι 1802, σ. 210: «Πολιτικον συνάλ
λαγμα έπέγραψεν ό περίφημος Ρουσσώς εν άπο τα συγγράμματα του, εις το όποιον 
εξετάζει τα γενέθλια της πολιτικής κοινωνίας, καί το όποιον, καθώς καί άλλα τινά 
του φιλοσόφου τούτου συγγράμματα ίσως θέλω μεταφράσει, οπόταν εύκαιρήσω». 
Βλ. επίσης σ. 282-283. 

13. Βλ. 'Αδελφική Διδασκαλία, 1798, σ. IV-V. 
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τής δημοσιοποίησης κάθε πτυχής τοϋ συλλογικού βίου. Αυτό ήταν ακρι
βώς το ιδεώδες των Ίακωβίνων, πού είχε προκαλέσει σοβαρές επιφυ
λάξεις στον Κοραή, στα χρόνια τής Γαλλικής 'Επανάστασης. Κάτω 
άπο τις συγκυρίες ωστόσο τοΰ επαναστατικού γίγνεσθαι ό Κοραής φαί
νεται ν ' αναγνωρίζει στις πιο προωθημένες επιλογές του πολιτικού ρι
ζοσπαστισμού δυνατότητες πολιτικής λειτουργικότητας, πού ή κοινω
νιολογία του φιλελευθερισμού είχε αποκλείσει. Οί απαιτήσεις τής πο
λιτικής πράξης άπο τήν πολιτική θεωρία εξηγούν τήν διαφοροποίηση 
πού αντιπροσωπεύει ή σύντομη αυτή ρήξη στην εξέλιξη τής φιλελεύθερης 
σκέψης τοΰ Κοραή. 

Ή επάνοδος στή φιλελεύθερη προβληματική γίνεται μέ θαυμαστή 
στερεότητα στις σελίδες τοΰ Mémoire τοΰ 1803, πού εγκαινιάζει δ,τι 
θα μποροΰσε να χαρακτηριστεί ως ή κλασική φάση τής σκέψης τοΰ 
Κοραή. Ή σημασία τοΰ Mémoire ως κειμένου πολιτικής κοινωνιολο
γίας δέν έχει, φοβοΰμαι, αναγνωριστεί, δπως θα άρμοζε στο σημαντικό 
αυτό κείμενο14. Πέρα άπο τις προπαγανδιστικές προς τους ξένους, τις 
διδακτικές προς τους ομογενείς και τις αντιρρητικές προς τους κατη
γόρους τοΰ γένους προθέσεις τοΰ Κοραή, το Mémoire παρουσιάζει 
προγραμματικά τις προϋποθέσεις πού άπαιτοΰνται για τήν οικοδόμηση 
τοΰ νεότερου φιλελεύθερου κράτους. Πρόκειται για το κράτος τοΰ εμπο
ρίου, τής ατομικής προσπάθειας και των ελεύθερων θεσμών, πού ό ευρω
παϊκός φιλελευθερισμός είχε διδαχθεί άπο τήν ερμηνεία τοΰ άγγλικοΰ 
πολιτεύματος άπο τον Montesquieu 1 5 . Ή προβληματική αυτή βρί-

14. Βλ. ωστόσο τις οξυδερκείς παρατηρήσεις τοϋ Elie Kedourie, Nationalism 
in Asia and Africa, Νέα Υόρκη 1970, σ. 37 κ.έ. καΐ τήν θεωρητική ανάλυση πού 
επιχειρείται στην εργασία μου Tradition, Enlightenment and Revolution, σ. 
414-421. 

15. Αυτήν ακριβώς τήν πλευρά τοϋ έργου τοΰ Montesquieu επιχειρεί να απο
καταστήσει ή φιλελεύθερη έπανερμηνεία του άπο τους 'Ιδεολόγους, ώστε να άναιρε-
θοΰν οί ριζοσπαστικές χρήσεις της σκέψης του άπο τους Ίακωβίνους κατά τήν Επα
νάσταση. Τήν πρόθεση αυτή είχαν τα σχόλια τόσο τοΰ Condorcet δσο καΐ τοΰ Destutt 
de Tracy στο έργο τοΰ Montesquieu. Βλ. Emmet Kennedy, A Philosophe in the 
Age of Revolution. Destutt de Tracy and the Origins of Ideology, Φιλαδέλφεια 
1978, σ. 167-183. Ό φιλελεύθερος χαρακτήρας της σκέψης τοΰ Montesquieu υπο
γραμμίζεται άπο τον Thomas Pangle, Montesquieu's Philosophy of Liberalism, 
Σικάγο 1973, σ. 107 κ.έ., 200 κ.έ., ένώ οί επαναστατικές χρήσεις της σκέψης του, 
πού προκάλεσαν τις αντιδράσεις τών 'Ιδεολόγων, παρουσιάζονται τώρα άπο τον Nor
man Hampson, Will and Circumstance : Montesquieu, Rousseau and the French 
Revolution, Λονδίνο 1983. 
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σκεται στο βάθος των σκέψεων του Κοραή για τή δυναμική τής κοινω
νίας, τής παιδείας και τής ελευθερίας. Ή σαφήνεια τής φιλελεύθερης 
εξισορρόπησης πού χαρακτηρίζει τή σκέψη του στην περίοδο τής ωρι
μότητας του, φαίνεται στον ουσιαστικό παραμερισμό τής ενασχόλησης 
μέ άμεσα πολιτειακά προβλήματα και με λεπτομέρειες θεσμικών ρυθ
μίσεων. Σοβαρότερη φροντίδα του γίνεται ή διαμόρφωση των προϋπο
θέσεων, κοινωνικών και ιδίως παιδευτικών, πού απαιτούνται για τήν 
εμφάνιση του κράτους πού οραματίζεται. Πίσω άπα τήν αγωνία του 
για τή διαμόρφωση τών προϋποθέσεων αυτών βρίσκεται ή χαρακτηρι
στική φιλελεύθερη δυσπιστία στις δυνατότητες τής πολιτικής καί τήν 
αποτελεσματικότητα τών θεσμών, εκεί δπου λείπουν οι κοινωνικές καί 
ψυχολογικές βάσεις τής άμβλυνσης τών αντιθέσεων, πού απαιτείται 
για να γίνει δυνατή ή λειτουργία του κράτους τής ελευθερίας. Στή στάση 
αυτή του Κοραή συμπυκνώνεται ή διαφοροποίηση του άπο τήν έμφαση 
του ριζοσπαστισμού στην προτεραιότητα τών άμεσα πολιτικών λύσεων 
καί πολιτειακών ρυθμίσεων. Ή ενασχόληση μέ τίς προϋποθέσεις τής 
πολιτικής ζωής καί τών πολιτικών επιλογών μεταβάλλει το πολιτειακό 
ζήτημα σέ πρόβλημα στην ουσία πολιτισμικό. Αύτη είναι ή θεμελιώδης 
διαπίστωση του Κοραή στο Mémoire. Στο εξής ή σκέψη του σφραγί
ζεται άπο τήν αντίστοιχη προβληματική τής θεωρίας τής 'Ιδεολογίας, 
πού συστηματοποιεί τα οράματα του Gondorcet καί δοκιμάζει να μετα
βάλει τή φιλοσοφία τής ιστορίας σέ τεχνοκρατικά διαγνώσιμη κοινω
νική μηχανική. Ό ουμανισμός του Κοραή καί στή φάση αυτή του επέ
τρεψε να περιστείλει τα ενδεχόμενα τών υπερβολών πού ενυπήρχαν στή 
θεώρηση τής 'Ιδεολογίας* τον έ'στρεψε έτσι προς τήν ωφελιμιστική 
στράτευση τής κλασικής παιδείας καί τήν εξυπηρέτηση τών στόχων 
εκείνων τής πολιτισμικής αναμόρφωσης, πού θα έκαναν δυνατή τήν τε
λική πολιτική λύση, σύμφωνα μέ τα φιλελεύθερα πρότυπα. "Ετσι το 
Mémoire εγκαινιάζει τή γόνιμη εποχή τής "Ελληνικής Βιβλιοθήκης 
καί τής φιλολογικής καί γλωσσικής έ'ρευνας, πού ό Κοραής συνδέει μέ 
τήν προπαρασκευή τής εθνικής αποκατάστασης. 

Προς το τέλος αυτής τής μακράς καί γόνιμης περιόδου (πού μπορεί 
να θεωρηθεί ως ή τρίτη φάση τής πολιτικής του σκέψης), ή έντονη δια
μάχη γύρω ακριβώς άπο τίς κοινωνικές καί παιδευτικές προϋποθέσεις 
τής εθνικής ανασυγκρότησης, οδήγησε τον Κοραή σέ εμπλοκές πού θα 
προκαλούσαν μια νέα ριζοσπαστική ρήξη στις πολιτικές του απόψεις. 
Στο πλαίσιο τής πολύπλευρης κοινωνικής κρίσης κατά τήν τριετία πριν 
άπο τήν έκρηξη τής Ελληνικής 'Επανάστασης, ό Κοραής, ως ή κορυ-
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φαία μορφή του νεοελληνικού Διαφωτισμού, βρέθηκε στο επίκεντρο 
τής διαμάχης. Το γεγονός αυτό συνετέλεσε στην παραγωγή κατά τήν 
περίοδο αυτή της οξύτερης κοινωνικής του κριτικής σέ κείμενα δπως 
ή Συμβουλή τριών 'Επισκόπων (1820). 

Ή ριζική κοινωνική κριτική αυτής τής περιόδου ξανασύνδεσε για 
άλλη μια φορά τον Κοραή με τήν παράδοση τοϋ νεοελληνικού ριζοσπα
στισμού άπο τήν οποία τον είχε απομακρύνει ή χαρακτηριστική φιλελεύ
θερη πεποίθηση για τήν ανάγκη τακτικών συμμαχιών και εξισορροπή
σεων στην προώθηση τής υπόθεσης τής εθνικής αποκατάστασης. Ή 
κοινωνική κριτική του Κοραή δεν συνιστούσε ιδιαίτερα ρηξικέλευθη εκ
δήλωση του νεοελληνικού Διαφωτισμού μετά τις συμβολές τών ανώ
νυμων συγγραφέων τοϋ Ρωσσαγγλογάλλου, τής Ελληνικής Νομαρ
χίας, τοϋ Λιβέλλου τών 'Αρχιερέων, τών Στοχασμών τοϋ Κρίτωνος. 
Μαρτυροΰσε ωστόσο τις επιπτώσεις τών κοινωνικών αγώνων στην πολι
τική σκέψη δπως και τις διαφοροποιήσεις, πού οι απαιτήσεις τής πολι
τικής πράξης επέβαλλαν στή θεωρητική ενατένιση τών πραγμάτων. 
Είχε εξάλλου δύο σημαντικές συνέπειες. Πρώτο, συσπείρωσε γύρω στον 
Κοραή τή γενιά τών νεότερων ριζοσπαστών του νεοελληνικοΰ Διαφω-
τισμοΰ16, σέ τρόπο ώστε οι πιο προωθημένες απόψεις πάνω στο ελλη
νικό κοινωνικό πρόβλημα να συνδεθοΰν με τον κοραϊσμο και να αποτε
λέσουν αντίστοιχα στόχους τών εχθρών του. "Ετσι ό κλασικός φιλελεύ
θερος Κοραής εμφανίστηκε 6χι μόνον ως εμπνευστής του κύκλου τών 
τολμηρών νέων πού εκφράστηκαν με το περιοδικό Μέλισσα, άλλα και 
ως γενάρχης τής χαμένης για τήν έρευνα ομάδας τών Ελλήνων οπαδών 
τών ουτοπιστών σοσιαλιστών. 

Δεύτερο, ή ριζοσπαστικοποίηση τής κοινωνικής σκέψης τοϋ Κοραή 
τίς παραμονές τής 'Επανάστασης αποτέλεσε τήν προϋπόθεση τής πολι-

16. Άπο τους κόλπους αυτής τής ομάδας εμφανίστηκαν τελικά οι πρώτες 
ελληνικές μεταφράσεις τοϋ Rousseau. Βλ. 'Ιωάννου 'Ιακώβου 'Ρουσσώ τοϋ εκ Γε
νεύης, Λόγος περί αρχής και βάσεως τής άνισότητος τών ανθρώπων προς αλλήλους, 
μετάφρ. Σπ. Βαλέτα, Παρίσι 1818 και τήν βιβλιοκρισία στο π. Έρμης ό Λόγιος, 
Θ', 15 Μαρτίου 1819, σ. 213-218. Επίσης Περί τής κοινωνικής συνθήκης ή άρχαΐ 
τοϋ πολιτικοϋ δικαιώματος. Σύγγραμμα τοϋ φιλοσόφου Ι. Ι. Ρουσσώ, μετάφρ. Γρ. 
Ζαλύκη, Παρίσι 1828. Βλ. επίσης Μέλισσα, Α' (1819) σ. 187 και Γ' (1821) σ. 
332. Περισσότερες λεπτομέρειες για τήν παρουσία τοϋ Rousseau στην ελληνική 
φιλολογία τής εποχής δίνονται άπο τήν Ρωξάνη 'Αργυροπούλου, «Ή απήχηση τοϋ 
έ'ργου τοϋ Ρουσσώ στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό», Ό 'Ερανιστής, τόμ. 11 (1974) 
σ. 197-216. 
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τικής θεώρησης του ελληνικού προβλήματος, δπως το έθεσε μέ κατα
λυτική αμεσότητα ή εθνεγερσία, πού ό ϊδιος θεωρούσε τόσο άκαιρη. 
Καρπός τών θεωρήσεων αυτών είναι τα προλεγόμενα στις εκδόσεις του 
'Αριστοτέλη, μέ τα όποια ό Κοραής έπεζήτησε να γαλουχήσει τους μα
χητές τής ελευθερίας μέ τις αρχές του πολιτικού ουμανισμού. Δέν είναι. 
τυχαίο δτι στή φάση αύτη ό Κοραής για άλλη μια φορά στρέφεται στον 
Rousseau17. 

Ή κοινωνική κριτική τής τελευταίας προεπαναστατικής τριετίας 
και οι πολιτικές παραινέσεις τών δύο πρώτων χρόνων τής Επανάστασης 
συνθέτουν τη νέα τομή στή σκέψη του Κοραή, πού συμπίπτει μέ τήν 
τέταρτη φάση τής πολιτικής του θεωρίας. Το θεωρητικό ενδιαφέρον τής 
φάσης αυτής έγκειται στο χαρακτηριστικό τρόπο μέ τον όποιο εικονο
γραφεί τή σύζευξη τής κοινωνικής κριτικής —και μάλιστα τής άντι-
κληρικαλικής της διάστασης— μέ τον πολιτικό ουμανισμό, δπως καΐ 
τήν ιδεολογική λειτουργικότητα τής εννοιολογικών κατασκευών και προ
τύπων του τελευταίου για τήν επαναστατική πράξη. "Ετσι μπορεί να 
ερμηνευθεί ή στροφή του Κοραή προς τα πρότυπα του ριζοσπαστικού 
ουμανισμού, πού θα μπορούσε να θεωρηθεί κάπως δψιμη και αναχρονι
στική μετά τις επικρίσεις τών 'Ιδεολόγων και τήν καταλυτική κριτική 
του Cons tan t για ολόκληρη τήν παράδοση. 

Οι πρακτικές ανάγκες δμως τής οργάνωσης του νέου κράτους, που 
ανέκυπταν στην επαναστατημένη Ελλάδα καί απαιτούσαν συγκεκρι
μένες λύσεις στο επίπεδο τών θεσμικών ρυθμίσεων καί δχι γενικές ανα
γωγές στή σφαίρα τής πολιτικής ηθικής, οδήγησαν τον Κοραή σέ μια. 
επάνοδο στα κλασικά φιλελεύθερα πρότυπα στην τελευταία φάση τής 
πολιτικής του σκέψης18. 'Ερέθισμα για τή νέα εξισορρόπηση υπήρξε 
ή σύνταξη του Προσωρινού Πολιτεύματος τής 'Ελλάδος άπο τήν Ε θ ν ι κ ή 
Συνέλευση τής 'Επιδαύρου. Ό σχολιασμός του Κοραή στο Προσωρινά 
Πολίτευμα τής 'Ελλάδος συμπυκνώνει ανάγλυφα τήν τελική ολοκλήρωση 
τής πολιτικής του σκέψης, πού επιτεύχθηκε μέ τον έστιασμό της σέ 

17. 'Αριστοτέλους Πολιτικών τά σωζόμενα, έκδ. Α. Κοραή, Παρίσι 1821, σ, 
κη', hfl' - hW, 225. 

18. Ό φιλελεύθερος έπαναπροσανατολισμος της σκέψης του κατοπτρίζεται-
στο ενδιαφέρον του γιά τήν ελληνική έκδοση τοϋ έργου τοΰ Pierre-Claude-François· 
Daunou, Essai sur les garanties individuelles, πού κυκλοφόρησε σέ μετάφραση 
Φ. Φουρναράκη ώς Αοκίμιον περί τών προσωπικών ασφαλών, Παρίσι 1825. Για 
λεπτομέρειες βλ. Φ. Ήλιου, «Στην τροχιά τών 'Ιδεολόγων. Κοραής-Daunou-Φουρ-
ναράκης», Χιακά Χρονικά, Γ (1978) σ. 36-68. 
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συγκεκριμένα πολιτικά αιτήματα και ανάγκες. Ό νομοθετημένος πολι
τικός λόγος του πολιτεύματος προσφέρει την αφετηρία για τη διατύ
πωση τής κοραϊκής θεωρίας τοϋ φιλελεύθερου κράτους19. "Ετσι με τις 
Σημειώσεις εις το Προσοιρινον Πολίτευμα τής 'Ελλάδος κλείνει ή καμπύ
λη τής πολιτικής σκέψης του Κοραή, πού είχε αρχίσει με το σχολιασμό 
τής Γαλλικής Επανάστασης τρεις δεκαετίες ενωρίτερα. 'Αμετακίνητος 
άξονας παρέμεινε ή λατρεία τής ελευθερίας, πού διεκήρυξε ό Κοραής στις 
επιστολές τής δεκαετίας του 1790 και βρήκε την τελική συγκεκριμενο
ποίηση της στις θεσμικές ρυθμίσεις για την οικοδόμηση του νέου κρά
τους, πού πρότεινε στις Σημειώσεις. 'Από ιδεώδες πολιτικής ηθικής ή 
Ελευθερία καταλήγει σέ αίτημα νομοθετικής ρύθμισης. Οι νέες επιταγές 
πού απασχολούν τη σκέψη του Κοραή μπορούν να γίνουν κατανοητές 
και πάλι μέσα άπο το πρίσμα μιας τελευταίας σύγκρισης. Ά ν στις προη
γούμενες φάσεις τής πολιτικής του σκέψης οί αναφορές στον Montesquieu, 
τον Rousseau, τον Condorcet , τον Cons tan t καί τους 'Ιδεολόγους μας 
επέτρεψαν να εντοπίσουμε το στίγμα του πολιτικού του προσανατολι
σμού, στην τελευταία αύτη φάση ή σύγκριση πού επιβάλλεται είναι με 
τον J e r e m y B e n t h a m . Στο σχολιασμό του συντάγματος τής Ε π ι δ α ύ 
ρου ή σκέψη του Κοραή συναντάται με έκείνην του B e n t h a m , πού επίσης 
σχολίασε το πρώτο ελληνικό πολίτευμα20. Ή διασταύρωση αύτη όμως 
γίνεται σέ εποχή πού ή σκέψη του B e n t h a m έ'χει μπει σέ στάδιο προοδευ
τικού ενστερνισμού προωθημένων δημοκρατικών αιτημάτων, πού τον 
οδηγούσαν πέρα άπο τον ποδηγετημένο ωφελιμιστικό φιλελευθερισμό 
τής προγενέστερης σκέψης του, πού είχε θαυμάσει ό Κοραής. 'Αντίθετα 
ή σκέψη του Κοραή ύπο τις ιδεολογικές πιέσεις του κλίματος τής γαλ
λικής παλινόρθωσης βρίσκεται σέ αναδίπλωση σέ σχέση μέ τις προωθη
μένες θέσεις τής αμέσως προηγούμενης περιόδου. 'Ανοιχτό αίτημα τής 
νεοελληνικής έρευνας παραμένει ή ανατομία τής αναδίπλωσης αυτής μέ
σω τής ανάλυσης τής πολιτικής θεωρίας τών Σημειώσεων εις το ΙΊροσω-
ρινον Πολίτευμα τής 'Ελλάδος. Το εγχείρημα απαιτεί συστηματικές 
συγκριτικές προσεγγίσεις πού δέν είναι τής στιγμής. Παρά την δποια 
αναδίπλωση ωστόσο, πού επέβαλε ή διαλεκτική τής θεωρητικής όλοκλή-

19. Στο θέμα αυτό ελπίζω να επανέλθω αναλυτικότερα σέ μελέτη μου πού βρί
σκεται υπό συγγραφή. 

20. Για λεπτομέρειες βλ. την ανακοίνωση μου ((Κοραής και Bentham», στα 
Πρακτικά τοϋ συνεδρίου Κοραής και Χίος, 'Απρίλιος 1983, υπό έκδοση άπο το 
Όμήρειο Πνευματικό Κέντρο Χίου. Βλ. επίσης Jeremy Bentham, Constitutional 
Code, τόμ. Ι, εκδ. F. Rosen καί J. Η. Burns, 'Οξφόρδη 1983, σ. xvi-xxxi. 
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ρωσης καί των πολιτικών δρωμένων μέσα στον πυρετό της επαναστατι
κής δεκαετίας, οι νεότεροι θαυμαστές του Κοραή δέν έπαψαν ως το τέ
λος να τον βλέπουν ως τον εκπρόσωπο του πιο προωθημένου ρεύματος 
τής ελληνικής σκέψης, ώστε Ινας άπο αυτούς να τον αποχαιρετήσει 
πριν εκατόν πενήντα χρόνια, στις 8 'Απριλίου του 1833, Οχι μόνον ως 
δάσκαλο τής Ελευθερίας άλλα καί του Κοινωνισμοΰ21. 

21. Βλ. Φραγκίσκου Πυλαρινοϋ, «Λόγος 'Επιτάφιος... εις την θανήν τοϋ Δ. Α. 
Κοραή», Le polyglotte, τεϋχος 2 (1833) σ. 5. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα 
αναδημοσιεύει ό Φ. Ήλιου στην έκδοση Σταμάτη Πέτρου, Γράμματα από το "Αμ
στερνταμ, 'Αθήνα 1976, σ. οβ'. Αύτη είναι πιθανότατα ή πρωιμότερη χρήση τοϋ 
δρου «κοινωνισμος» στα ελληνικά. Ό Σ . Α. Κουμανούδης, Συναγωγή νέων λέξεων, 
'Αθήνα 1900, φωτομηχανική επανέκδοση μέ προλεγόμενα Κ. Θ. Δημαρά, 'Αθήνα 
1980, σ. 554, εντοπίζει την πρώτη μνεία τοϋ ορού το 1834. Για την μεταγενέστερη 
δράση τοϋ Πυλαρινοϋ καί τις απόπειρες του να εισαγάγει τΙς ιδέες του στην αμέσως 
μετεπαναστατική Ελλάδα, βλ. 'Αντώνη Λιάκου, « Ή διάθλαση των επαναστατικών 
ιδεών στον ελληνικό χώρο 1830-1850», 'Ιστορικά, τόμ. Α', τεϋχος 1 (Σεπτέμβριος 
1983), σ. 135-136. 


