
f=ΛΕΥΟΕΡΗ ΚΥΟΡΕΑ 1?5 
---------·-·-·----

Ο ΚΟΡΑΗΣ Κ' Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

(Συνέχεια απο το προηγούμενο τεύχος) 

Μετάφραση του συνεργάτη μας 

κ. ΦΡIΞΟΥ Σ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ 

Πεντε χρόνια αργότερα επrόκειτο να 

δημοσιέψει το «Υπόμνημα δια την κατάστα

σιν τηc Ελλάδος» το κειμενο διαλεξης που 

εδωσε στην Ετωρεια Παρατηρητών του Αν

θρώπου στο Παρισι το 1803. Αυτή ήταν ιδι 

ωτερα διορατική, αν κω κat ανάγκη προπα

γπνδιστικη ανάλυση των αλλαγών που ση

μειώνονταν στην ελληνικη κοινωνία κατά τις 

κρίσιμες δεκαετίες πριν απο την έκρηξη του 

ενοπλου αγώνα για ανεξαρτησία Ορθα είδε 

ο Κοραης την αναγκαία συνάρτηση ανάμεσα 

στην α[ιοθαύμαστη εμπορικη αναγέννηση 

i(C11 την συνακολουθο δημιουργία μιας ισyυ

ρης ελληνικης εμπορικης διασποράc σκορ

πιομενης από το Αμστερνταμ ως τη Βομβάη 

κω την άνθησn του «Νεοελληνικου Διαφω

τισμοί!» Αναφερομενος στην εμφονιση για 

πρωτη φορο εκπτομμυριουyων αναμεσα σ 

ενα λαό. ο οποίος ηταν συνηθισμενοc; να 

θεωρεί τουc λιγουc εκεινουc; που κατείχαν 

κεφάλωο εκατόν πουγγίων σαν ιδιαίτερα 

ευνοουμενουc; της τ ύyης, εγρωμε nτι οι 

εμποροι αυτοί στην διαyεφιση του πλουτου 

τους προηγουμένως στηρίζονταν οε Ευ

ρωπωους τωρα 6μως ολοενα κω nερισσό

τεrC'ι στρέφονταν στη νεολαία του Εθνουc; 

τους η οποία ενθορrυμενη από το δολωμα 

του μεγαλου εισοδηfιιπος αναζητούσε 

ονωτερη μ6ρφωση Η μελέτη των γλωσσών 

των χωρών με τις οποίες ειyαν εμπορικές 

σyεσειc; έδινε στους νεαροίJC; εμπόρους 

"μια γεύση μάθησης κω γραμμάτων» 

Η επιθυμία να μορφωθουν κπι να μετα

βουν στο εξωτερικο που κυριαρχούσε στην 

ψυyη των νεων κι η επιθυμία που ο πλου τος 

ενεπνεε σε κεινους που τον είχαν τους 

εκαν<. να επεκτεινουν από τη μια το εμποριο 

τους με γραφεία σε ξενες χώρες κι απο την 

αλλη να αυξάνουν τα μέσα διδασκαλίας στη 

διάθεση τουλάχιστον των παιδιών τους 

Ενα άλλο σπουδαίο πολιτικο φυλλάδιο 

αυτηc; της περιόδου εφερε τον τιτλο «Τι 

συμφέρει εις την ελευθερωμένην απο τους 

Τοίφκους Ελλάδα να πράξει εις τος παρου

σας περιστάσεις Διάλογος δυο Γραικών 

όταν ηκουσαν διό τος λαμπρός νίκας του 

Αυτοκράτορος Ναπολεοντοc; ( 1805)» Μ 

αυτο ο Κοραής ζητουσε ν απομακρύνει 

τους Ελληνεc από την πατροπαράδοτη ηί· 

στη τους στους Ρώσοοuc; τους ορθόδο· 

ξ ους ομόθρησκους τους. 6τι απ α υ τους θα 

προερyοταν η ελευθερία τους και να τους 

κ6νει να προσβλέπουν προς τους Γάλλους 

μάλλον για την ελευθερία τους Οταν οι 

Γάλλοι επιδόθηκαν σε κπτακτητικούς πολέ

μους ο Κοραής ισχυριζόταν ότι το έκαναν 

για να ελευθερώσουν τους λαούς από τους 

δικούς τους τυράννους Με τους Αγγλους 

συνέβωνε ακριβώς το αντίθετο 

«Πιο εγωιστες πιο προσηλωμένοι οτο 

εμποριο κω πιο φιλάργυροι κι από τους αρ

yπίουc; Χαλκηδόνιους, οι Αγγλοι ασχολούν

τω μέρα νυχτα για ν αυξήσουν την επιτυχία 

τους. κι αν ακομα αυτο σημαίνει να τρέφον

ται με το αίμα ολοκληρου του κοσμου Κα

τακτουν την Ινδία οyι για να ελευθερωσουν 

τους iνδους απο τους δικους τους τυράν

νους αλλιΊ για να πλουτίσουν με τον καθη

μερινό τουc: ιδρώτα» 

Στα υστεροτερα του χρόνια ωοτοοο ο 

ενθουσιασμοc; του Κοραη γιο τον Ναπολε

οντα μειώθηκε πολυ και κατά τη γεροντική 

του ηλικία τον yαρακτηριοε «τυραννο των 

τυραννων» 

Με την αποχώρηση των γαλλικών δυνά

μεων από τη Μέση Ανατολή οι ελπιδεc; του 

Κοραή για την άμεση ιιπελευθέρωση των 

υπόδουλων λαών της Οθωμανικής αυτοκρα

τοριας διαλυθηκαν Απο δω και πέρα κυριοc; 

στόχος των ενεργειών του θα ήταν ν· ανυ

ψώσει το μορφωτικό και πνευματικό επίπε

δο των αδελφών του Ελληνών κω πάνω aπ· 
όλα να τους βοηθήσει να γνωρίσουν την 

λαμπρη κληρονομια των αρχαίων προγόνων 
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τους Δε φαίνεται να σκέφτηκε ποτέ τις 
πρακτιι<ές δυσκολίες που συνεπάγετο η από
κτηση της ανεξαρτησίας από τους Οθωμα

νούς Μάλλον φαίνεται να πίστευε ότι κατά 
κάποιο τρόπο αυτή θα προσφερόταν στους 

· Ελληνες σαν επιβράβευση των aρετών 

τους. 

Το κύριο μέσο για την προσπάθεια του 

Κοραή να ενσταλάξει στους· Ελληνες την 
επιθυμία να μιμηθούν την Φωτισμένη Ευρώ
πη και να ξαναζωντανέψουν τα περασμένα 

μεγαλεία της φυλής τους. ήταν η Ελληνική 
βιβλιοθήκη. Η φιλόδοξη αυτή εκδοτική προ
σπάθεια εγκαινιάσθηκε το 1805 ό απάντηση 
στο ερώτημα των αδελφών Ζωσιμά, πλούσι
ων εμπόρων από τα Γιάννινα. πως καλύτερα 
μπορούσε να επιταχυνθεί η επερχόμενη 
επανάσταση στην Ελλάδα. Σ· απάντηση ο 

Κοραής συνέλαβε το σχέδιο να κυκλοφορή

σει ό εκδόσεις που απόβλεπαν στο ελληνικό 
αναγνωστικό κοινό. το μεγαλύτερο μέρος 

των κλασσικών έργων. αρχίζοντας με τον 
·Ομηρο. Οι εκδόσεις αυτές θα επιχορη

γούνταν από τους αδελφούς Ζωσψά. και θα 

διανέμονταν δωρεάν σε απορφανεμένους 
κι απόρους σπουδαστές. Η εξαιρετική μά

θηση του Κοραή κι η καταπληκτική του φι

λοπονία θα εξασφάλιζαν την έκδοση κατά 

τα επόμενα είκοσι χρόνια ολόκληρης σειράς 
κλασσικών κειμένων. κυρίως εκείνων με πο
λιτικό και ηθικό περιεχόμενο. 

Τις εκδόσεις προλόγιζε με μακροσκε
λείς εισαγωγές. γνωστές σαν «Αυτοσχέδιοι 
στοχασμοί περί της Ελληνικής παιδείας και 

γλώσσης» στις οποίες ανέπτυσσε τις σκέ

ψεις του πάνω σε πολιτικά. εκπαιδευτικά και 
γλωσσικά θέματα Μια από τις σφοδρότερες 

του επικρίσεις στρέφονταν εναντίον του 

μοναχικού κλήρου τον οποίο θεωρούσε κα

τά το πλείστο αδαή. εχθρό της προόδου και 
πνευματικά στείρο. Αν και συμμεριζόταν 

πολλές από τις aντικληρικές διαθέσεις του 

Διαφωτισμού. πρόσεχε πάντοτε ώστε ν· 
ακολουθεί τη μέση οδό ανάμεσα σ· ο .τι 

αποκαλούσε «Τη Σκύλλα του αθεισμου και 

την Χάρυβδη της δεισιδαιμονίας». για να 

μην θίξει την θρησκευτική ευαισθησία των 
συμπατριωτών του. των οποίων τη δριμεία 
προκατάληψη κατά του καθολικισμού συμ

μεριζόταν πλήρως. · Οσες κι· αν ήταν οι ατέ
λειες της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν ήσαν 

τίποτε. πίστευε. σε σύγκριση μ· εκείνες της 

παπωσύνης- και «το να καταδικάζει ένας 

την Ορθόδοξη εκκλησία λόγω της ηδυπα-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

θειας λίγων ιερωμένων σατραπών που γλεν
τούσαν' στην «Κωνσταντινούπολη». ήταν 
εμφανώς άδικο. 

Θλιβόταν ο Κοραής για την αδιαφορία 
τόσον πολλών Ελλήνων. κι ιδιαίτερα του κλή
ρου. ο οποίος έπρεπε να γνωρίζει καλύτε
ρα. για τα υλικά κατάλοιπα της ελληνικής 
αρχαιότητας. Εξοργίσθηκε με την πεpιφημη 
πώληση στον Ε.Δ. Κλαρκ του κώδικα που 
περιείχε τους Διαλόγους του Πλάτωνα από 
τη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 
στην Πάτμο και παραπονέθηκε πικρά στον 
πρόλογο του στην έκδοση του Ισοκράτη ότι 
οι Ευρωπαίοι μάδισαν την Ελλάδα <<αrΊόλα τα 
μνημεία και κατάλοιπα της αρχαίας δοξας 
της». πρόσθεσε ωστόσο ότι αυτοί τουλάχι
στον εξασφάλισαν τη διατήρηση τους. yι αυ
τό δεν καταδίκαζε τόσο τους ξένους άρπα
γες των ελληνικών θησαυρών όσο εκείνους 
από τους συμπατριώτες του, οι οποίοι είτε 
από άγνοια είτε από βουλιμία. ήσαν πρόθυ
μοι να υποθηκεύσουν την αρχαία κληρονο
μιά της χώρας τους σε ξένα έθνη. 

Ο Κοραής δεν r'Ίταν καθόλου ο μόνος. 
ανάμεσα στην αναδυόμενη ελληνική διανό
ηση. ο οποίος ανέπτυξεν ένα σχεδόν έμμο
νο ενδιαφέρον για τη δόξα που ήταν κάποτε 
Ελλάδα. · Ηταν ακριβώς κατά τις πρώτες 
δεκαετίες του 19ου αιώνα. για παράδειγμα. 
όταν · Ελληνες παrριι~τες. παρά την aντί
θεση των αρχών της Ορθόδοξης εκκλησίας. 
άρχισαν να δίνουν στα παιδιά τους ονόματα 
μεγάλων ανδρών της αρχαίας Ελλάδας στα 
νεώτερα χρόνια. ήταν οι συζητήσεις. που κά
ποτε διεξάγονταν με καταπληκτικό φανατι
σμό και πάθος. σχετικά με τη μορφή της 
γλώσσας που ταίριαζε στην αναγεννωμένη 
Ελλάδα. Στο ένα άκρο του φάσματος ήσαν 
εκείνοι που διατείνονταν ότι με την επάνο
δο στην καθαρότητα της αττικής διαλέκτου. 
οι · Ελληνες θ αποδεικνύονταν άξιοι του πα~ 
ρελθόντος τους Στο άλλο άκρο ήσαν εκεί
νοι που ισχυρίζονταν ότι η καθομιλουμένη η 

δημοτική γλώσσα του λαού έπρεπε iιαποτε
λέσει τη βάση του γραπτού λόγου 

Ο Κοραής, που έπαιξε αποφασιστικό ρό-' 
λο ό αυτές τις συζητήσεις. συνηγορούσε 
για την μέση οδό. Ανησυχώντας μήπως η 
διαμορφωση της γλώσσας αφεθεί <<στα χέ
ρια του αγροίκου όχλου". θεωρώντας την 
υιοθετηση αρχαiκής μορφής της γλώσσας 
σαν τυραννική. η γνώμη του ήταν όπως η 
καθομιλουμένη αποτελέσει τον πυρήνα του 
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γραπτού λογου σφου σπσλλογει σπο ξενεc; 

λεξειc; και φράσεις Οτον η Ελλσδο σπο

κτησε την ονεξορτησιο της. επικρστησον οι 

θιασώτες της κοθορευουσοc; οι οποιοι πολ

λες φορες επικολουντσν τον Κοροη σον 

ουθεντιο γιο την επιβολή της ορχοιζουσοc; 

μορφηc της γλωοσσc; Στην πραγμστικοτητο 

ωστόσο η γνώμη τοu Κοραή στο θεμο της 

γλώσσας. το οποιο υπήρξε ν ε να πολυ λεπτο 

και ευαίσθητο ζητημο μεχρι σχεδον των 

ημερ~Jν μας ητον βοσικο λογική κcιι μετριο
ποθης 

Φυσικη συνεπειο της εμμονrjς του Κο

ραή στο κλοσσικο πcφελθον της Ελλαδοι; 

ητσν η οποστροφή του γιο το μεσαιωνικό 

Χριστιανικο πορελθον της Γνηοιο τέκνο του 

Διοφωτισμου συμερ:Ζ.ότον την περιφρονη 

ση του Βολ το ι ρου κο ι του Γιββων γιο τη Βυ

iΌντινη Αυτοκρατοριο και γιο ότι ουτη εσπ:

κε Στο πνεύμα του οχολαστικισμου που 

επικρατούσε στη Βυζσντινη Αυτοκροτοριο ο 

Κοροηc; οπεδιδε cνο μεγολο μέρος των 

στυχιων της ελληνικηc; φυλής Κσrτοτε μο 

λιστσ έγραψε στι το δωβοσμο μ:c~<~ μονο οε
λιδος βυζοντινου yρονικογροφου ήταν ορ 

κετο γιο νο ηροκολt:σει πσδάγρο Ο θουμυ 

ομοc του γιο το ορχωσ πνευμιι τηc; i_'Λιωδοc 

τον ει-ωνε νο περιφρονε,ι τον μεταij:Jζοντινο 

1 ::..Jλ!τΙΟμ:J τη;- ΧC1()(lΚΤΥ:Ίριοε TOV " [ ρωTOKiil 

τσ,, γι::; rτπροδcΙγ;.!c~ :-ο αριοτουργιjμο τηc~ 

Ιφητικης δημοrικηc; τπυ i 7nu 
Πί Oet\i τεροrωδιπ 

Γl.~ρα cπο τις r::<δοτικε~ κοι προnαyπν 

δισ'ιΙ<ες του δrΙcκπ ηριο rη τ ε: ς ο Κcψιπις ου· 

στην υποθr.οη τηc; ο να γεν .ιωι.;~:νηc: 

vεω; Ε-λλοδC1'.:: με πυλλcυς πλλοιJC' ι ροποι1c; 

i=νΟcφουνε Ι<>:,φc;υς FΛι\ηνες rruu σιτου 

δπΖ:αν στα εί,ωτεριi\Ο t~(-11 r~οτελlν_~ μπcιουλο 

γεμ{ιιc' f.)ιr~λιο (αη~_:· Ί(:ν ~~ΓΙλούτο rωv 

·θvων)· :συ ,\δσ~~ ~~e τιc: ((θεραπείεc: 

ι\φρu:·)ΙΙ-;;υJ,ι ;·~~..\urjι)ι."t 1 JJV») γιο J ι ς βιβλιοθiΊ 

Ι(rς Γr,ιν δ<Ο(jΛJfΙ<,Jν 1ωλλεγιων σ rηv Ελλαδ(Ι 

Γ·,διηφερον γιο την ΙΊ>:ρι. 

φr1μη Λf<llΟημiπ !r]r,· Χιου. διC";τι 11ομο το yε 

γυνοι οτι ο ιiJι:"-: ψωνεται να μην ε:πισ!'ε· 

φθηκε ποτέ τη νηοο Οεωρουσε τον εουτο 

του ποντοτε Χιώτη Τους Χιωτες μάλισrσ 

τους θcωρουσε τους Γολλους Γης Μέ,σης 

Λνοτολής Απέοχεν ωσrοσο οπο τιc; rφnοπο 

θειες rων μc:λ<ον πμ.; Φιλικης ΕτοιρειC1C τηc: 

μυστι•cης εrιονοσωτικης οργάνωσης που 

ιδρυθηκε στην Οδησσο το 1814. γιο να προ
ετοιμοσcι το έδαφος γιο την ενοπλη εξέ

γερση 
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Οτον εξερρογη η Επανάσταση του 

1821 ο Κοροης τη θεώρησε πρόωρη κοτο 
μια γενιά Πιστευε οτι ον ουτη ξεσποζε αρ

γότερο οι ορyηγοι θα ησον τοτε πιο μορφω

μένοι κι η οιμcιτοχυσίο κι ο εμφυλιοc; σπορο

γμοc; που χοροκτηριζον τον Αγωνο μπορου

σε ν αποφευχθει. Οι ξενες Δυνσμειc; ακομα 

δεν θα μπορουσον να επεμβοινουν στα ελ
ληνικο προγματο με τον τρόπο που έκαναν 

Οτον ξεσποσαν οι εχθροπραξίες εν του· 

τοις εκανε ο τι μπορουσε γιο να συμβάλει 

στη διεξαγωγη του πολέμου Αν ηταν εικοσι 

χρονιο νεωτερος (ηταν τότε εβδομηντοτρι

ων yρονων) ουτε Θεοί οuτε δωμονεc; δεν 

θα μπορουσαν να τον εμποδισουν από του 

Ψ1 πορει το οπλο Η χαροκτηριοτικη του αφέ

λε;α σε θc:μοτο πρακτι'\ηC πολιτικης φοινc

ται οπο τη συγκινητικη εκκληση στον πσοε

δρο της Αιτηι; ζητώνως του να στειλε:ι τα

ξιορχιο Λιτινων στη βοηθrΊα :ων c:πανcωτcι

rημένων Ελλήνων 

Ο !<οροης ειχε μεγάλη επιΘυμίn όπωι; 

πετύχει η ΕπονcΊοτοση που ιcηρυχθπκε rωτω 

οπο οντιξοεc; συνθηκcc; φοβοτον ωοτοσο 

μηπως ΟΙ Ελληνες κανουν KC1H1XiJiiOΓ] της 

r~λευθcριας ποι< θα κερδιΖ:αν πλιΙ''1 r<ι C1Ιιτι
:<.οθιστuυοοv cηιλωι~ iΓ1V τυρπννΗι ι W\/ -ί ouπ

~--~:,Jv με τη 6ικf1 τους (<Το νcι ιcoΊuoτp~lf'ε:c-· 

Ι(J( 

μ~:γοΛη οοφιυ. ίδιntτcρα rι:η\ί ~ίιJlΧι i:•f")i\5ι-\f" 

lll.Ι ΟΤΟ ;<ειλος Π](~ KOTόμpE-:lJUΓ)C: CΠΙ(_) !ΊΟλU 

καιρο Η μcγοιlη και ι σο μι ρ: ι ουοκοi\ιο 

νπ το Ε:ανιιyτωειι, 

Ο Κοραης συνεχιοε νο εκδιί'rει Ι\ι,rιοοι

:<α κειμενο καθ όλη τη δωοκειο πις ιrrονο-

μυ (\{ιω~ <<Το πυλi!ΊΚΟ>, ι 1ελi'Ι 

«Ω: ποrnλληλοι Ε\ιο~>' του r iλαιr' ψyou iΊο 

ρ(Η~ΩλουΑοuσε ,'::J'Jl~J~ i·'~ σ 1-.~~vΩ Ί r~ι ~ΙιCΙφυr-χ1 

011\/Τ(lγμΓ; ΓΠ ΠΩU Ot ε1i0\/Οι: Ί F<( !<Ο Ί 

KL'ιi σχυλίο?~ι \_flιlV αλλ1 1 λι;γ(Χ~ψιcι Ι'._Ju 

τον Λ~ιε:οικοvο ()ωμci 1 ( ~~:.fΗ{Η/ροον -i ον 

οποιο σιJΊΙ(;ντηπι::: ττριv τριοVΊ'" χ(.),-J\ιιο .~ 

Ποριυι ι---\πί με τοv Τζέμι,μη ΙνΙ,υ:.,vιJυμ υνε, 

χωι: ειωνι: ιηι μπορουσι, γιι.Ί νο οιcηηρηο~~~ 

ΓΟ γολλικό ενδιοφ<~ροv νιυ ων Λγω~ιυ 

Η ιωτcιστροφη τοιJ I οιιρκοοιγιιτιτιωωυ 
στολου απο τον ενιιηιr:νο Βρεττονικο F'ωο 

σttω ~:οι Γο,Λλιιω οτολn c;τ" 1\Ι;:ωcφινο τον 

Οχτωβρη του 1827. οημωνε ο τι Θα δημιουρ
γοταν ΚC1ΓΙΟιος μορφης ονεΕcφτητη Ελλοδα 

Την ανεξαρτησία ακολούθησc λιγουc; μήνες 

αργότερο η άφιξη σαν πρωτου κυβερνήτη 

της Ελλοδοc; Ιωοννη Κοποδιστριο ο οπο;ος 
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γιο πολλο χρονιο ητον στην υπηρεσιο του 

Αλε.Ξονδρου Α της Ρωσσιοc; Η χορο του 

Κοροη οτι οι Τουρκοι τελικό είχαν διωχθεί 

απο το ελληνικο εδαφος η τουλαχιστον με

ροc; του μετριαζοταν με την αποστροφη 

του για τους aυταρχικούς τρόπους του Κα

ποδίστριcι Φαινοτcιν στον Κορcιη όπως και 

σε πολλους cιλλουc; Ελληνες πατριωτες οτι 

ο Κcιποδίστριcις πρόδωνε τcι ιδανικό για τcι 

οποίcι ειχε γινει ο μcικροc; κοι αιματηρός 

cιγώνοc; για ελευθερίcι 

Φοβουμενοc; μήπως η Ελλαδcι κcπω 

cιπο τον Κοποδιστριο τεθει κοτω οπο Ρωσ

σική επιρροη ο Κοραής εΙΞεδωσε δυο φυλ

λcΊδιcι κοτω οπό ψευδώνυμο στcι οποία υπο

δείκνυε τους κινδυνουc; που οντιμετώηι(ε η 

ΕλλcΊδο εΙΞεφραζε τους φοβους του γιο τον 

χειρισμό των γεγονοτων στη χώρα κι επιτί

θετο αγρια κοτcΊ του νεου κυβερνητη Ανα

μεσcι στο αλλο τον κοτηγορουσε γιcι cφχοιο

καπηλιcι. cιποκολώντος τον "ΠΙΟ βόρβορο 

οκομο κι οπό το βόρβορο Λορδο Ελγίνο>> 

Εφτασε στο σημειο να διερωτc'ηcιι κοτc1 πό

σο ο Καποδιστριαc; μπορουσε να ονομοσθει 

Ελληνος Λίγο πρν δημοσιευθεί το δευτερο 

φυλλαδιο ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε 

σcιν εμπαινε στην εκκλησιο τον Οχrωβρη 

του 1831 Ο θcΊνοτος του Κοποοιστ ριcι ειyεν 
ομως οπλωc; σαν οποτέλεομο η1ν εrτιβολη 

οπο τις Μεγcιλες Δυνc1μειc; του δεκοεφτο

χρονου Πριγκηπο Οττο Βιττελσμποχ δευ

τεροτοκου γιου του Βασιλιcι της Βουοριας 

Λουδοβικου τοιJ Β και την οντικοτcιστcωη 

του δεσποτισμου cιπο το βcιυcιρικο Ο Κορcι

ης πεθανε το Μcιρτη του 1833. λιγο μετcι 
την cινοδο του Οθωνα οτο θρονο με τιc; 

f /IEYOFF'I-1 ΚΥΟfΈ Α 

τελευτοιεc; του μερεc; γεμοτες πικρcτ οπο 

το συνοισθημο τηc cτποτυχιος 

Πως μrτορουν τα εττιτευγμcιτcl του νεου 

C1UTOU Ιrπτοκράτη όπως με εvθοuσιοσμο 

χcιιρετισθηκε ο Κοροηc; οπο τους συγχρο

νουc; του. να cινcικεφcτλαιωθουν Η φιλοπο

νίcτ του βέβοιcι η μοθηση του κι η προσήλω

ση του στην ιδέcτ μιοc; ελευθερηc; ΕλλcΊδcτc; 

είναι πέρcιν πcΊσηc; cτμφιβολιcιc; Εινcιι ωστοσο 

αμφίβολο κοτο ποσο οι προσπcιθειεc; του v 
ανυψ~)σει το μορφωτικό επίπεδο των Ελλη

νων ουμπατριωτών του και πcινω ori ολα να 
ενσταλcΊΙΞει σ· cιυτουc; "επίγνωση του πcι

ρελθοντος>> κοι περηφονειο γιcι την cιπcιρο

μιλλη προγονικη τους κληρονομια βρηκον 

την δέουσα αντοποκριση ονομεσο στις ευ

ρειε<: μcΊζες του ελληνικοu λαού. οι περισσο

τεροι οπό τους οποίους ηοον cιγρομμοτοι 

Ανcιμφίβολο εν τουτοις ο Κοραηc; οσκησε 

τερcΊστιο επιρροη πονω στη οκεψη της μ, 

κρης cτλλό ισχυρης διcτνοησηc; π οποίο δημι 

· ουργηθηκε κοτο τις τελευτcτιες δεκαετιε( 
του 19ου cτιωνα. το περιαο6τερο μελπ τη( 

οποιοc; ανηκαν στις κοινσrπτεc; τηc; ελλπνι

κηc; διοσπορcις μcτλλον ττορα Ζουσον στο 

οθωμονικcι εδοφη Αλλο cιν οι ενερyειες του 

Κορcιη έπcιι<':cιν σχετικcι μιι<ρο ρόλο στην 

πρcιγματικη ε<':ελιξη του Αγωνο yιο ονεFcτr

τησιο χωριc; ομφιβολιο ου τος επcιι[ ε τον 

πρωτευοντcι ρολ ο δινοντ ας εκφρcιση cπιc: 

προσδοκιες του εθνικου κινημιποc, των ι=·Λ 

ληνu)\1 Κ'lΙ κcιτευθυνση c>τov πνι:ιψc1 rικο 

προσονcιτολισμο του νcοοιΙσΊnτrιυ Ι'λληνι 

κου κρcιτους 

ΦΡΙ=ΟΣ Σ ΜΑΡΑΘΕ'ΥΊΗΣ 




