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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
  Από τον ανεξάντλητο κόσμο, όπως έχω χαρακτηρίσει τον τε-
ράστιο πνευματικό μόχθο του Κοραή, άντλησα υλικό και συνέ-
γραψα προ ετών έναν τόμο προς τιμή του, σε μια προσπάθεια να 
δειχθεί το μέγα εύρος και βάθος του έργου ενός λογίου, ο οποίος 
εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να μένει άγνωστος και παρεξηγημέ-
νος, όχι μόνο από το ευρύ κοινό αλλά και από επιστήμονες, οι 
οποίοι θεραπεύουν πεδία προσκείμενα κατεξοχήν στο έργο του, 
όπως είναι λ.χ. οι φιλόλογοι. Μου έμεινε όμως η αίσθηση ή μάλλον 
η βεβαιότητα ότι προσπαθώντας να καλύψω πολλές ειδικεύσεις 
του Κοραή, άφησα κάποιες πτυχές αυτού του κόσμου ανεξέταστες 
ή ότι τις αδίκησα, διότι δεν τους αφιέρωσα τον χώρο που απαι-
τούσε μια λεπτομερέστερη εξέτασή τους.  
  Για να συμπληρώσω λοιπόν κενά ή να προβάλω πτυχές του 
κοραϊκού έργου που αδικήθηκαν, κατά τον τρόπο που προανέ-
φερα, παρουσιάζω σ’ αυτόν τον τόμο και μια άλλη διάσταση του 
έργου και της προσωπικότητας του Κοραή, η οποία αποβλέπει, 
κατά τον τίτλο, να κάνει γνωστούς τους αγώνες και τις αγωνίες 
του για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Το βιβλίο είναι συνει-
σφορά στην επέτειο για τα 200 χρόνια από την έκρηξη της επα-
νάστασης των Ελλήνων κατά των Οθωμανών. 
  Η συγγραφική πείρα μου από τον πρώτο τόμο με έπεισε ότι ο 
ασφαλέστερος τρόπος, όταν γράφει κανείς για τον Αδαμάντιο 
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Κοραή, είναι να του δίνει συχνά τον λόγο, για να καταθέτει ο ίδιος, 
με το γλαφυρό ύφος και την επιχειρηματολογία του τις συμβουλές, 
τις προτροπές, τις ιδέες, τις σκέψεις, τις εμμονές του. Μ’ αυτόν τον 
τρόπο αποφεύγει κανείς αφορισμούς, γενικεύσεις και παρεξηγή-
σεις, που οφείλονται σε ιδεοληψίες, που αγνοούν συνεπώς ή και 
κακοποιούν την πραγματικότητα και τον ορθό λόγο, τον οποίο ο 
Κοραής υπηρέτησε με συνέπεια σε όλη τη ζωή του. Δυστυχώς 
ακούγονται και σήμερα φωνές, που φορτώνουν στον Κοραή τη 
στραβή πορεία του Ελληνισμού και όλες τις αμαρτίες και τα δεινά 
των Ελλήνων, χωρίς να έχουν σκύψει στο έργο του, χωρίς να γνω-
ρίζουν τις απόψεις του. Τον φορτώνουν με λάθη που δεν έκανε ή 
παραποιούν σκέψεις και λόγους του, κινημένοι προφανώς από κα-
θαρά ιδεοληπτικά κίνητρα. Ελπίζω ότι ο αναγνώστης του βιβλίου 
θα πεισθεί ότι ο Κοραής μια ζωή ολόκληρη συγκινήθηκε από τις 
ιδέες του Διαφωτισμού και κινήθηκε από αγάπη για την Ελλάδα 
και τους Έλληνες. 
  Από τη βιβλιογραφία διαπιστώνει εύκολα κανείς: Α. ότι αρκε-
τοί ερευνητές έγιναν κοραϊστές, αφού έσκυψαν και μελέτησαν το 
πλούσιο έργο του Κοραή για πολλά χρόνια, πράγμα που προκύπτει 
από το πλήθος των δημοσιευμάτων τους. Β. Ότι το έργο του απλώ-
νεται σε πολλά πεδία, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να τρυγή-
σουν απ’ αυτό επιστήμονες πολλών κλάδων και ειδικοτήτων: φιλό-
σοφοι, θεολόγοι, κοινωνιολόγοι, παιδαγωγοί, ιστορικοί, φιλόλογοι, 
γλωσσολόγοι αλλά και λαογράφοι. Παρά ταύτα εξακολουθώ να 
πιστεύω ότι ο κόσμος του Κοραή είναι ανεξάντλητος και ότι, συνε-
πώς, έχουν ακόμη πολλά να αντλήσουν όσοι μελετούν το έργο του.  
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  Η συγγραφή και δεύτερου βιβλίου για τον Κοραή μπορώ να 
πω ότι ευνοήθηκε από τον αναγκαστικό, λόγω κορονοϊού, κατ’ 
οίκον εγκλεισμό μας, όπου η γυναίκα μου άκουγε με υπομονή και 
καλή διάθεση όσα συμπεριέλαβα στον τόμο. Γι’ αυτό και, εκτός 
από τις ευχαριστίες, τής αφιερώνω και αυτόν τον Κοραή, που μας 
στάθηκε συμπαραστάτης και παρηγοριά στον τωρινό πόλεμο με 
αντίπαλο έναν ύπουλο εχθρό.  
  Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον εκδότη Γιάννη Τσαχουρίδη, 
υπεύθυνο των εκδόσεων «Γράφημα» και τους συνεργάτες του για 
την επιμελημένη έκδοση του βιβλίου μου. 
 
Θεσσαλονίκη  
Ιανουάριος του 2021  

Ν. Β. 
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Ο  Κοραής προς τις πολιτικές και στρατιωτικές Αρχές  
του Ναυπλίου (2.8.1825) 

 

 Σεβάσμιοι Πρόεδροι του Νομοθετικού και Νομοτελεστικού συνεδρίου, 

Σεβάσμιοι Αντιπρόσωποι, Γενναίοι στρατηγοί και ναύαρχοι, όσοι τρέφετε 

εις τα σπλάχνα σας ειλικρινή και άδολον της ταλαιπώρου μητρός και 

πατρίδος μας αγάπην. 

 Παρακαλώ σας όλους, Αγαπητοί μου αδελφοί, με τρέμουσαν χείρα και 

οφθαλμούς διά το γήρας και τυφλωμέρενους την ώραν ταύτην από τα 

δάκρυα, να ακούσετε με εύνοιαν τας τελευταίας ταύτας τας φωνάς γέρο-

ντος, μέλλοντος μετ’ ολίγον να ταφεί εις ξένην γην, διότι δεν έχει πατρίδα ο 

ταλαίπωρος. 

  Πεντήκοντα χρόνοι είναι απού απεσπάσθην από τας αγκάλας της, όχι 

τόσον διά τους αγρίους Τούρκους, με τους οποίους δεν είχα καμίαν κοι-

νωνίαν, όσον δι’ ομογενείς επαγγελλομένους χριστιανούς και μολυσμένους 

με ήθη ψυχής αγριότερα των τουρκικών ηθών… 

  Διά να ελαφρύνω οπωσούν την απαρηγόρητον της εξορίας θλίψιν, 

ησχολήθην, όσον εσυγχώρει η μικρά μου δύναμις να συνεργήσω κ’ εγώ, ως 

και άλλοι δυνατότεροί μου αδελφοί, εις την παιδείαν του γένους. Διότι 

επρόβλεπα ότι, κι αν ευτυχούσε το γένος να ελευθερωθεί από αλλοφύλους 

τυράννους, ολίγον ηθελ’ ωφεληθείν από την ελευθερίαν, αν δεν ήτο προετοι-

μασμένον εις αυτήν με την παιδείαν την εν δικαιοσύνη, ως την ονομάζει ο 

Απόστολος, μόνον μέσον δραστικόν να φυλάξει την ελευθερίαν. 

  Και συνέβη, Αγαπητοί αδελφοί, ό,τι επρόβλεπα. Η αποστασία μας, 

αν και κατά πάντα δικαία, έγινεν όμως προ του πρέποντος καιρού· το κατά 

των Τούρκων μίσος ήτον εκ γενετής φυτευμένον εις όλων ημών τας ψυχάς· 

αλλ’ εχρειάζοντο ακόμη ολίγοι χρόνοι, διά να φυτεύσομεν εις αυτάς και 

παιδείαν ικανήν να μας φέρει εις αποστροφήν και μίσος πάσης τουρκικής 

πράξεως…» 

Αλληλογραφία ΟΜΕΔ τόμ. 5ος σελ. 250 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο Κοραής, η Επανάσταση  
και η παιδεία των Ελλήνων  

 
Επιστήμαι και τυραννία  

ποτέ δεν συγκατοίκισαν ομού.  
Αν η τυραννία δεν προφθάσει να τας διώξει, 

 πρέπει εξάπαντος να διωχθεί απ’ αυτάς.  
Α. Κοραής 

 
Στην κοινή γνώμη των Ελλήνων η σχέση του Κοραή με την Επα-
νάσταση του 1821 κατά των Οθωμανών και, γενικότερα, με τον 
αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία της Ελλάδας παραμένει αρκετά 
ασαφής έως παρεξηγημένη, όπως δυστυχώς συμβαίνει και με άλλες 
πτυχές του ανεξάντλητου κοραϊκού κόσμου1, μολονότι ο Χίος 
λόγιος αφοσιώθηκε στον αγώνα και εργάστηκε άοκνα και με 
ένταση για την αίσια έκβασή του.  
  Εντυπωσιάζεται όντως ο μελετητής του κοραϊκού έργου, όταν 
διαπιστώνει ότι οι περισσότεροι Έλληνες (ακόμη και όσοι τελείω-
σαν τη Μέση και την Ανώτατη Εκπαίδευση) σχετικά με το θέμα 
αυτό γνωρίζουν κυρίως ότι ο Κοραής θεωρούσε πρόωρη την έκρη-
ξη της Επανάστασης το 1821 και ότι επιθυμούσε να εκδηλωθεί αρ-
                                                 
 1  Βλ.  Νίκος Δ.  Βαρμάζης, Αδαμάντιος Κοραής (1748-1833).  Ένας ανεξάντλη-

τος κόσμος, εκδ.  Γαβριηλίδης, Αθήνα 2016.  2η έκδοση, εκδόσεις Γράφημα, 
Θεσσαλονίκη 2020  



Αδαμάντιος Κοραής: Αγώνες και αγωνίες του  

για την απελευθέρωση της Ελλάδας 
 

16 

γότερα. Φαίνεται ότι τα σχολικά βιβλία ιστορίας, όταν αναφέ-
ρονται στον Κοραή, σημειώνουν με έμφαση την άποψη αυτή και, 
έτσι, εμπεδώνουν στη μνήμη των μαθητών τη γνώμη του εκ Χίου 
λογίου.  
  Εκείνο ωστόσο που οι περισσότεροι δεν θυμούνται ή δεν 
προσλαμβάνουν ορθά είναι ότι ο Κοραής αιτιολογούσε τη θέση 
του για το «άωρον» της επανάστασης λέγοντας ότι το επίπεδο παι-
δείας των Ελλήνων την εποχή εκείνη δεν θα μπορούσε να εξα-
σφαλίσει την επιτυχή έκβαση της Επανάστασης, ενώ μετά από 
τριάντα χρόνια οι συνθήκες θα ήταν καλύτερες. Γράφει συγκεκρι-
μένα:  

«Αν το γένος είχε και κυβερνήτας στολισμένους με παιδείαν 

(κ’ ήθελε τους έχειν εξάπαντος, αν η επανάστασις συνέβαινε 

τριάκοντα χρόνους αργότερα) έμελλε και την επανάστασιν 

να κάμει με πλειοτέραν πρόνοιαν και εις τους αλλογενείς να 

εμπνεύσει τόσον σέβας, ώστε ν’ αποφύγει όσα έπαθε κακά 

από την αντίχριστον Αγίαν συμμαχίαν».2  

 Προφαίνεται λοιπόν ότι ο Κοραής συσχέτιζε την επανάσταση 
με την παιδεία και εξαρτούσε την αίσια έκβασή της από το μορφω-

τικό επίπεδο των Ελλήνων και κυρίως από την ποιότητα της πο-

λιτικής ηγεσίας, η οποία θα μπορούσε να κυβερνήσει με φρόνηση 
ένα νεοσύστατο κράτος. 
  Επειδή όμως οι περισσότεροι Έλληνες δεν θυμούνται πώς 
θεμελιώνει ο Κοραής αυτήν τη γνώμη ή δεν κατανοούν το βαθύτε-
ρο νόημά της, ποια σχέση δηλαδή μπορεί να έχει η επανάσταση με 

                                                 
2  Προλεγόμενα τόμ.  1ος, σελ.  κθ΄ 
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την παιδεία, προσλαμβάνουν τη γνώμη του συνήθως αρνητικά και 
καταλογίζουν στον γέροντα των Παρισίων είτε ουτοπική στάση 
είτε εθνική δειλία είτε ακόμη και επαναστατική μειοδοσία. Κάποιοι 
μάλιστα, αγνοώντας αριθμούς και χρονολογίες, προσθέτουν στην 
άποψή τους εντελώς απερίσκεπτα ότι ο Κοραής έβλεπε, άκαπνος 
και ασφαλής εκ του μακρόθεν, τους αγωνιστές να θυσιάζονται, ενώ 
ο ίδιος δεν τόλμησε ποτέ να κατέβει στην εμπόλεμη Ελλάδα, για να 
προσφέρει τη ζωή του στην πατρίδα. Γι’ αυτόν το λόγο είναι πολύ 
λιγότεροι εκείνοι που αξιολογούν θετικά την άποψη για το πρόωρο 
της Επανάστασης και επαινούν τον Κοραή για την προνοητική φι-
λοπατρία και την προγνωστική σοφία του, η οποία, κατά τη γνώμη 
τους, τόσο εντυπωσιακά επιβεβαιώθηκε από τις μετέπειτα εξε-
λίξεις. 
  Η εμμονή του Κοραή για το πρόωρο της Επανάστασης στη-
ρίζεται στις πολιτικές ιδέες του Διαφωτισμού και, ειδικότερα, στην 
πίστη του ότι η παιδεία συνδέεται υπαρξιακά και άρρηκτα με την 
ελευθερία, ότι δηλαδή ελευθερία χωρίς παιδεία και το αντίθετο 
είναι των αδυνάτων να υπάρξει. Η άποψή του συνεπώς μπορεί να 
γίνει κατανοητή, αν ενταχθεί στο κλίμα και στις συνθήκες της 
εποχής και, κυρίως, αν συσχετισθεί με τα γεγονότα και τις ριζικές, 
πολιτικές και κοινωνικές, αναστατώσεις και μεταβολές, που ακο-
λούθησαν μετά τη Γαλλική Επανάσταση όχι μόνο στη Γαλλία αλλά 
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  
  Τις πολιτικές αυτές μεταβολές και τις κοινωνικές αναστατώ-
σεις και ανατροπές βίωσε ο Κοραής με ένταση στο επαναστατη-
μένο Παρίσι, από αυτές άντλησε την εμπειρία και, κυρίως, οι φορ-
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τισμένες αυτές καταστάσεις συνέτειναν στο να διαμορφώσει την 
πολιτική ιδεολογία και την ηθική στάση, που εφεξής τήρησε στα-
θερά στη ζωή του. Προέχει λοιπόν να δειχθεί ποιες κύριες ιδέες και 
διδάγματα άντλησε ο Κοραής από τη Γαλλική Επανάσταση. 
 

 
 

 
 
 
 

  


