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ΚΟΡΑΗΣ ΚΑΙ Ι. Π. ΚΟΚΚΩΝΗΣ 

Νεότερα στοί,χεΐα για τις σχέσεις τους το 1826 

ΣΤΙΙ «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, χαρακτικών-ντοκουμέν-

των», πού διοργάνωσε στην 'Αθήνα στίς αρχές Νοεμβρίου του 2001 

ό Πέτρος Βέργος, εμφανίστηκε γ ια πώληση μια αυτόγραφη επιστολή του 

Α δ α μ ά ν τ ι ο υ Κοραή προς τον Στέφανο Φραγκιάδη με ημερομηνία 30 

'Οκτωβρίου 1826. ι Ή επιστολή, πού είναι ανέκδοτη και αθησαύριστη, 

σχετίζεται με τη βοήθεια πού προσέφερε ό Κοραής στον Ι. Π. Κοκκώνη 

ποοκειμένου να δημοσιεύσει το έργο του «Περί Πολιτειών». 'Ανέκδοτα 

όμως και αθησαύριστα έχουν μείνει και κάποια άλλα στοιχεία γ ια το 

'ίδιο θέμα, πού σώζονται στο προσωπικό σημειωματάριο του Κοκκώνη 

και χρονολογούνται στην ί'δια εποχή. Ζήτησα την άδεια άπο τον φίλο 

Πέτρο Βέργο να δημοσιεύσω την επιστολή, ανέσυρα τίς φωτογραφίες 

πού μού είχε παραχωρήσει το 1967 ή αείμνηστη Μαρία Ά μ α ρ ι ώ τ ο υ 

άπο το σημειωματάριο του Κοκκώνη και τα παρουσιάζω σήμερα, ελπί

ζοντας δτι θα είναι χρήσιμα και στους εκδότες της 'Αλληλογραφίας τού 

Κοραή και στους μελετητές του Κοκκώνη. 

'Από το δημοσίευμα της Μαρίας Ά μ α ρ ι ώ τ ο υ γνωρίζαμε ότι ό Κο

ραής έστειλε στον Ι. Π. Κοκκώνη, πού διέμενε τότε στο Montpel l ier , μια 

επιστολή με ημερομηνία 9 'Οκτωβρίου 1826. Τ Η τ α ν ή απάντηση του 

Κοραή στο αίτημα του Κοκκώνη να τον βοηθήσει γ ια την έκδοση του 

έργου του «Περί Πολιτειών». 2 Ή απάντηση ήταν θετική, μολονότι, 

δπως αναφέρεται ρητά, ό Κοραής δεν είχε διαβάσει το έργο. Π ώ ς και 

γ ιατί οδηγήθηκε ό Κοραής σε αυτή τή στάση απέναντι στον Κοκκώνη ; 

Ή σχέση τού Ι. Π. Κοκκώνη με τον Κοραή δέν χρονολογείται στα 

1. Στον έντυπο Κατάλογο της δημοπρασίας ή επιστολή έχει τον άρ. 133. 
2. ΛΙαρία 'Αμαριώτου, Ίω. Π. Κοκκώνης, ό πρώτος μας παιδαγωγός, 'Αθήνα 

1937, σ. 19-21· βλ. και Φίλιππος Ή λ ι ο υ , «'Ανέκδοτα και ξεχασμένα γράμματα 
άπο τήν 'Αλληλογραφία του Κοραή», "Ερανος εις Άδαμάντιον Κοραήν, 'Αθήνα 
1965, σ. 64. Ή επιστολή πέρασε άπο το δημοσίευμα της Άμαριώτου στο Γ. Βα
λέτας, Κοραής, "Απαντα τα πρωτότυπα έργα. Οι 'Επιστολές, τ . Β2, 'Αθήνα 1965, 
σ. 504-505 (με κάποιες σιωπηρές παρεμβάσεις) και στον πέμπτο τόμο της Αλλη
λογραφίας του Κοραή, εκδ. ΟΜΕΔ, 'Αθήνα 1983, σ. 347-349, άρ. 1216. 
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1826. Ή πρώτη τους συνάντηση θα πρέπει να έγινε δταν δ Κοκκώνης 

επισκέφθηκε το Παρίσι. Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς έφτασε ό Κοκκώ

νης στη γαλλική πρωτεύουσα, 3 εΐ'μαστε ωστόσο βέβαιοι οτι το φθινόπωρο 

του 1823 ήταν εκεί και διέμενε στην όδο St . J a c q u e s 164. Τήν πληρο

φορία τήν έχουμε άπο δύο επιστολές του, με ημερομηνίες «(ζ ' )/ ιθ ' 8βρίου 

1823 Ν.» καί «7 Νοεμβ. 1823», πού έστειλε στον 'Αλέξανδρο Μαυρο

κορδάτο στην Τρίπολη καί στον Κωνσταντίνο Ά σ ώ π ι ο στην Κέρκυρα. 

στις όποιες σημείωσε τή διεύθυνση της παρισινής διαμονής του. 4 Ή άφι

ξη του ωστόσο στο Παρίσι Οά πρέπει να εϊχε γίνει αρκετό χρόνο πιο 

πρίν, άλλα καί ή γνωριμία του με τον Κοραή δεν θα πρέπει να έγινε τήν 

εποχή πού στέλνει τις επιστολές πού αναφέραμε. Τήν εντύπωση αυτή 

τήν διαμορφώνουν στοιχεία πού περιέχονται στην επιστολή του Κ ο κ κ ώ -

νη προς τον Ά σ ώ π ι ο . Του γράφει γ ια παράδειγμα οτι πέρασε τις εξετά

σεις Ζωολογίας. 5 Προφανώς θα ήταν εξετάσεις μαθήματος του οποίου ή 

διδασκαλία θα είχε αρχίσει κάποιους μήνες πιο πρίν, κατά συνέπεια ή 

άφιξη του Κοκκώνη στο Παρίσι θα πρέπει να τοποθετηθεί στο 1822 ή το 

αργότερο στις αρχές του 1823. Ά λ λ α καί το γεγονός οτι του διαβιβάζει 

τους ασπασμούς του Κοραή, καί θέλει να φανεί ενήμερος τών πνευματικών 

ενασχολήσεων του «γέροντος», 6 υποδηλώνει οτι είχε ήδη κ ά π ο ι α εξοι

κείωση, αν οχι μέ τον ίδιο τον Κοραή, τουλάχιστον με το περιβάλλον του. 

Πρίν ωστόσο άπο τήν προσωπική γνωριμία, ό Κοραής είναι πιθανό 

να είχε ακούσει κάτι γ ια τον Κοκκώνη. "Αν είναι, ορθή, όπως νομίζω, ή 

ταύτιση πού έχει προτείνει ό Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, του υποδιδασκάλου 

στο Φιλολογικό Γυμνάσιο της Σμύρνης «'Ιωάννου Πελοποννησίου» ή 

«'Ιωάννου Παναγιώτου» μέ τον Ι. Π. Κοκκώνη, 7 τότε είναι πιθανό να τον 

3. 'Από τις αναμνήσεις πού ό Κοκκώνης καταγράφει το 1839 στο περιοδικό 

πού εξέδιδε ( Ό Παιδαγωγός 1 (1839), 262) μπορούμε να παρακολουθήσουμε ως 

ενα σημείο τήν πορεία του: τον πρώτο χρόνο της 'Επανάστασης έφυγε άπο τήν Κων

σταντινούπολη, οδηγήθηκε στή Σμύρνη καί άπο εκεί πέρασε στην "Τδρα. Δέν αναφέ

ρει δμως οΰτε πότε αναχώρησε άπο εκεί οΰτε αν πήγε κατευθείαν στο Παρίσι. 

4. Τα κείμενα καί τών δύο επιστολών του έχουν δημοσιευτεί - βλ. Έ μ μ α ν . Γ. 

Πρωτοψάλτης, Ιστορικόν Άρχεΐον 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου. III. "Εγγραφα 

τον 1823, 'Αθήνα 1968 [Μνημεία της Ελληνικής 'Ιστορίας, τ. 5], σ. 538-542 καί 

Δημ. Γ. Άποστολόπουλος, «Σημειώσεις στην " Έ κ Παρισίων, R u e St . J a c q u e s 

No 164 - τήν 7 Νοεμβρίου 1 8 2 3 " επιστολή του Ι. Κοκκώνη προς τον Κ. Ά σ ώ π ι ο » , 

Νέα 'Εστία 44 (Χριστούγεννα 1970), 262-265. 

5. «Έπέρασα μέ τήν εύχήν σου τήν Ζωολογίαν», δ.π. 

6. α'Ο Γέρων σέ ασπάζεται, κάτι νέον φτιάνει πάλιν», ο.π. 

7. Καί τα δύο ονόματα παρουσιάστηκαν σέ κείμενα πού δημοσιεύτηκαν το 1812 
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είχε εντοπίσει ό Κοραής δεδομένου ότι ενδιαφερόταν, δπως είναι γνωστό, 

ζωηρά γ ια το γυμνάσιο αυτό. Υ π έ ρ της ταύτισης συνηγορεί και ή μετέ

πειτα αλληλογραφία πού εϊχαν ό ((διδάσκαλος)) του γυμνασίου Κωνσταν

τίνος Οικονόμος μέ τον 'Ιωάννη Κοκκώνη, όταν ό δεύτερος βρέθηκε, 

μετά το 1815, στην Κωνσταντινούπολη. 8 Είναι ακόμα πιθανό ό Κοκκώ

νη ς να εϊχε στείλει στον Κοραή ένα αντίτυπο του βιβλίου πού δημοσί

ευσε στην Κωνσταντινούπολη το 1817 μέ τον τίτλο « Π α ι δ α γ ω γ ό ς των 

νέων», 9 βιβλίο στο όποιο τονίζει τις προόδους πού έχουν γίνει στην «πε-
/ τ^ y ' ί ο 

φωτισμένη Ε,υρωπη)).^ 

Μέ αυτά τα εύσημα θα παρουσιάστηκε ό Κοκκώνης στον Κοραή, 

όταν συναντήθηκαν στο Παρίσι, εύσημα πού θα φρόντισε να τα κάνει 

γνωστά, αν δέν τα γνώριζε ήδη ό Κοραής. ΟΊ προσωπικές πάντως σχέ

σεις τους θα διακοπούν στα 1825, καθώς ό Κοκκώνης θα κατεβεί στο 

Montpe l l ie r . Δέν γνωρίζαμε τήν ακριβή χρονολογία, ούτε το λόγο της 

μετακίνησης του άπα το Παρίσι. Στο προσωπικό του ωστόσο σημειω

ματάριο έχει ενσωματώσει το αντίγραφο μιας επιστολής πού έ'στειλε 

άπο το Montpe l l i e r στις 25 Μαρτίου τού 1825 προς τον 'Αλέξανδρο 

Μαυροκορδάτο στην οποία σημειώνει, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα 

πού απαντούν στο ερώτημα μας. 

Ήναγκάσθην δια την νγείαν μου ν' αναχωρήσω προ ολίγον από τους 

ΙΤαρισίονς.11 

άπο τις στήλες του περιοδικού 'Ερμής ό Λόγιος, σ. 32 καί 130 - βλ. Έ μ μ . Ν. Φραγ

κίσκος (έπιμ.), Τά ελληνικά προεπαναστατικά περιοδικά. Ευρετήρια. Β' «'Ερμής δ 

Λόγιος» 1811-1821, 'Αθήνα 1976, σ. 21, λήμμα: Κοκκώνης Ί ω . Ά ς θυμίσουμε 

έδώ δτι ό Κοκκώνης ως το 1818 περίπου χρησιμοποιούσε ως επώνυμο το «Κόκκων»· 

για λόγους πού δέν γνωρίζουμε το άλλαξε σε Κοκκώνης, επίθετο πού διατήρησε ως 

το τέλος της ζωής του. 

8. Κώστας Αάππας - Ρόδη Σταμούλη (επιμ.), Κωνσταντίνος Οικονόμος ό εξ 

ΟΙκονόμων, 'Αλληλογραφία, τ. 1: 1802-1817, 'Αθήνα 1989, σ. 190 κ.ε. Ή αλληλο

γραφία τους διατηρείται, δπως εΐχε τήν καλοσύνη να μέ πληροφορήσει ό Κώστας 

Αάππας, ως το 1820. 

9. Δημ. Σ. Γκίνης - Βαλέριος Γ. Μέξας, 'Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, 

τ. 1, 'Αθήνα 1939, σ. 159, άρ. 990. 

10. Μέ τη σκέψη αύτη ανοίγει ό συγγραφέας τον Πρόλογο του βιβλίου του, σ. 

α'. Για τους δρους και τή σημασία τους στα χρόνια του Νεοελληνικού Διαφωτισμού 

βλ. Κ. Θ. Δημαράς, ( (Ή φωτισμένη Ευρώπη», Νέα 'Εστία 51 (1952), 225-230 καί 

306-311 [ = Φροντίσματα, 'Αθήνα 1962, σ. 3-23" 'Ιστορικά φροντίσματα, Α' Ό 

Διαφωτισμός καί το κορύφωμα του, 'Αθήνα 1992, σ. 115-129 καί 279-281]. 

11. Στο σημειωματάριο του ό Κοκκώνης έχει ενσωματώσει το πρόχειρο της 

επιστολής, μέ ημερομηνία 25 Μαρτίου 1825, πού έστειλε άπο το Montpel l ier στον 
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Συνεπώς στις αρχές της άνοιξης του 1825 θα πρέπει να χρονολογή

σουμε τη μετάβαση του στο Montpel l ie r , να δεχτούμε ώς αιτία της μετα

κίνησης τους λόγους υγείας πού επικαλείται στο γράμμα του Μαρτίου του 

1825 και να υποθέσουμε δτι ή επιλογή του τόπου μπορεί να μήν ήταν 

άμοιρη άπο συμβουλές του Κοραή, ό όποιος γνώριζε καλά και το κλίμα 

και τα εκπαιδευτικά π ρ ά γ μ α τ α του Montpel l ier . 

Σ τ α 1826, όταν θα έχει έτοιμο το «Περί Πολιτειών», θα θελήσει να 

ζητήσει τή βοήθεια του Κοραή. Πριν του στείλει σχετική επιστολή, προ

σπάθησε να τον βολιδοσκοπήσει και να προετοιμάσει το έδαφος: στέλνει 

λοιπόν μια επιστολή, μέ ημερομηνία 31 Μαΐου, στον στενό συνεργάτη του 

Κοραή Φίλιππο Φουρναράκη, τον όποιο είχε γνωρίσει στο Παρίσι , 1 2 

και του ζητάει να τον προετοιμάσει. Τό κείμενο της επιστολής αυτής 

£χει χαθεί ή λανθάνει· στο σημειωματάριο Ομως του Κοκκώνη σώζονται 

τα βασικά σημεία του περιεχομένου της, Οπως τα έχει καταγράψει ό 

ίδιος. 

Μαΐου 31 [1826] προς τόν Φίλ[ιππον] Φονρναράκην εις Παρισίους. 

Τοϋ έλεγα περί τον σνγ[γράμματ]ός μου δτι θα το στείλω δλον ή μέ

ρος εις τον γέρ[οντα] να το θεο^ρήση και αν το κρίνη ώφέλιμον να σκε-

φθώμεν τότε περί της πωλήσεως του. Ή αρετή και ή φιλογενεια τοϋ γέ-

[ροντος] με οίδει πασαν πίστιν, ώστε να τον καθίσω κριτήν εμοϋ και της 

οποίας στοχάζομαι δτι θέλω προξενήσει ωφελείας εις τους ομογενείς δια 

τΐις τνπώσεως τον συγ[γράμματος]. Είμαι ποτισμένος από τ ας διδασκα-

λίας και τα φρονήματα, ήγωνίσθην ν' ακολουθήσω αυτά δσον το δυνατόν 

ήτον ευχής έργον να είχα πλειοτέραν άξιότητα, ώστε να κάμω το έργον 

τελειότερον. Αι άρχαι όμως εις τάς οποίας βαίνει είναι όρθοφρονονντων 

και αυτός κατά τό παρόν είναι ανάγκη να σκορπίσωμεν εις δσονς τελειό

τερους δυνηθώμεν. Φανέρωσον [[μου]] την γνώμψ μου εις αυτόν και δός 

με ευθύς άπόκρισιν, σε έξορκίζιο δε εις δ,τι έχεις ιερόν, να μήν εκστομίσης 

τό πράγμα εις κανένα άλλον.13 

Μαυροκορδάτο. Το πρωτότυπο δεν βρίσκεται προφανώς στο 'Αρχείο Μαυροκορδά
του και για το λόγο αυτό δεν δημοσιεύτηκε στα « 'Έγγραφα του 1825» άπο τον Έ μ μ . 
Πρωτοψάλτη (βλ. σημ. 4). 

12. Στο Περί Πολιτειών ό Κοκκώνης τον αποκαλεί ((φίλο» (βλ. τ. 2, Παρίσι 
1829, σ. 227 σημ. 1). 

13. Αυτόγραφες έγγραφες του Ι. Π. Κοκκώνη στο προσωπικό του σημειωμα
τάριο, διαστάσεων 157 Χ 104. Θυμίζω Οτι ό Φίλιππος Φουρναράκης εΐχε μεταφράσει, 
μέ τις οδηγίες τοϋ Κοραή, το έργο του P. C laude-François Daunou , Essai sur les 
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Σημειωματάριο του I. I I . Κοκκώνη. Ή έγγραφη ή σχετική 

με τήν επιστολή του προς τον Φίλιππο Φουρναράκη. 

Κάποια απάντηση έλαβε άπο τον Φουρναράκη, ή οποία προφανώς τον 

ενεθάρρυνε, και στις 3 'Οκτωβρίου στέλνει, προς τον Κοραή τήν επιστολή 

πού το περιεχόμενο της το αναπλάθουμε άπο δσα αναφέρει εκείνος στην 

απαντητική του επιστολή: του ζητούσε τή βοήθεια του γ ια να βρει έκδοτη 

ό όποιος θα αναλάμβανε τή δαπάνη για τή δημοσίευση του έργου του 

«Περί Πολιτειών» πού είχε ετοιμάσει. 

Μαζί με τήν επιστολή αυτή στέλνει και μία ακόμα, ευχαριστήρια 

προφανώς, προς τον Φουρναράκη γ ια τή μεσολάβηση του. Και οι δυο επι

στολές λανθάνουν άλλα είμαστε βέβαιοι γ ια τήν αποστολή τους άπο τήν 

εγγραφή πού υπάρχει στο σημειωματάριο: 

garanties individuelles, το όποιο είχε εκδοθεί τήν προηγούμενη χρονιά στο Παρίσι 

άπο τον εκδοτικό οΐκο A m b r o i s e - F i r m i n Didot με τον τίτλο Δοκίμων περί τών 

προσωπικών ασφαλειών..., ΙΙαρίσι 1825 (βλ. Δημ. Σ . Γκίνης - Βαλέριος Γ. λΐέξας, 

"Ελληνική Βιβλιογραφία..., δ.π., σ. 233, άρ. 1492). Για το ιδεολογικό κλίμα μέσα 

στο όποιο κινείται ό συγγραφέας του βιβλίου, ό εμπνευστής της μετάφρασης και ό 

μεταφραστής βλ. Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Άπο 

τις πρώτες ρίζες ως τήν εποχή μας, 'Αθήνα 9 2000, σ. 266 και Φίλιππος Ή λ ι ο υ , 

«Στην τροχιά τών Ιδεολόγων. Κοραής - D a u n o u - Φουρναράκης», Χιακά Χρονικά 

10 (1978), 36-68. 
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Την 3 Όκτοψβρίον [1826] προς τον Κοραήν και Φονρναράκην εχω 

το άντίγραφον. 

Ή απάντηση του Κοραή έχει ημερομηνία 9 'Οκτωβρίου 1826. Το 

κείμενο της είναι, δημοσιευμένο, όπως είπαμε, άπο τη Μαρία Ά μ α ρ ι ώ -

του, άλλα εϊναι χρήσιμο yt.à τη ροή της αφήγησης μας να το αναδημοσιεύ

σουμε έδώ. 

Φίλε κύριε Κοκκώνη 

Ζητείς βοήθειαν άπο νεκρόν, και πιθανόν δτι και χωρίς να εχης χρείαν 

βοηθείας. "Οποίς αν ήναι, Ιδού τι σε λέγει δ μέλλων μετ ολίγον κάί ελ-

πίζων να ελενθερωθη άπο γήρας δια πολλά σοψατικά και ψυχικά παθή

ματα δδννηρόν. 

Ό Διδότος έρχεται κάποτε εις επίσκεψίν μου, άλλ' εως τώρα δεν με 

εΐπε τίποτε περί τον έργον σον. "Αν με φανέρωση τίποτε, θέλω τον πα-

ρακινήσειν, μην άμφιβάλλης, θερμώς. Μ3 όλον τοϋτο, οντ αυτός ελπίζω 

άτι θέλει το άναδεχθήν, δια τάς ενεστώσας άνάγκας χρηματικάς όλων 

τών βιβλιοποΛών και τυπογράφοι, oik' εγώ κρίνω ώφέλιμον εις σε τού

τον τον τρόπον διότι ovo' ή φροντις της Ιδίας ωφελείας πρέπει νά παρα

βλέπεται, όταν δεν φέρη βλάβην εις κανένα. «Τον κοπιώντα γεωργον δει 

πρώτον τών καρπών μεταλαμβάνειν». Μόνος δ εξής τρόπος μ αρέσκει, 

και ως ωφέλιμος, και ως σνντομώτερος. Τύπωσε την άγγελίαν περιέ-

χονσαν όλίγην περιγραφήν τον πονήματος σον, τόσην μόνην όσον νά κα-

ταλαμβάνη ο αναγνώστης το καίριον (Γα propos) τον πράγματος, και 

δχι μακράν, διά νά μη πέσης εις νποψίαν τής οποίας βδελύττεσαι, δεν 

αμφιβάλλω, γοητείας. Πρόσθες, αν το κρίνης εϋλογον, δτι και παρακινού

μενος απ εμέ απεφάσισες νά εκδώσης το σύγγραμμα, χωρίς δμως νά εΐ-

πης δτι το εγνώρισα δΓ αναγνώσεως. Δεν λέγω τοϋτο διστάζων περί τής 

ποιότητος τον έργον σον, καΐ ζητών νά φύγω το νπενθννον, άλλα διά νά 

άποφύγωμεν και οι δύο το και εις τους δύο μισητον ψεύδος. Το έργον σον, 

οποία και αν ήναι ή σύνταξίς τον, το κρίνω άναγκαιότατον εις τάς πα

ρούσας περιστάσεις, αϊ όποΐαι είναι τοιανται, ώστε νά ύποβάλλωσιν εις 

χρέος άπαραίτητον τον οπωσδήποτε δυνάμενον νά ώφελήση, νά γενή προς 

καιρόν τών «εμούντων κάί ου τών άκριβούντων» ως ελεγεν ένας άπο τους 

παλαιούς μας σοφιστάς. Έδώ μόνον είναι δίκαιον νά παραβλέπεται ή 

ωφέλεια και τιμή τον γράφοντος, διά την ελπιζομένην ώφέλειαν τών άνα-

γινωσκόντοιν. 

Άπο τάς αγγελίας στείλε εις τον Φραγκιάδην εις Λόνδραν, τον Φραγ-

κούλην Ροδοκανάκην εις Λιβόρνον, τονς αδελφούς Ράλλην (Frères Rolli) 
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εις την μισόχριστον Βιέννψ, τον Ρώταν και Ζανήν Βλαστον εις Τεργέ-

στψ. Εις όσους εξ αυτών γνωρίζεις προσωπικώς, στείλε τας κατευθείαν 

εις δσους δεν γνωρίζεις στείλε τας δια μέσον μου, αν Θελης. Τούτο μόνον 

ενθνμού, ώς αναγκαΐον, δτι ή τύπ(οσις δεν αρχίζει, αν δεν σνναχθώσι τα 

πανταχόθεν αργύρια εις χείρας τον εν Τεργέστη Ζανή Βλαστού και 'Ια

κώβου Ρώτα. Προς τους δύο γράψε κοινήν επιστολην τα εσω, και τδνομα 

μόνον τοΰ Ζανή Βλαστού εις την επιγραφην. Θέλω γράψειν κ' εγώ προς 

αντούς, όταν στείλ^ς την άγ/ελίαν. Στείλε και εις την 'Ελλάδα, και εξαι-

ρέτως εις την ' Ε π τ ά ν η σ ο ν άλλα να φανερώνη ή αγγελία σου (πάλιν σε 

λέγω) δτι ή τύπωσις δεν αρχίζει πριν συναχθούν τα αργύρια εις τας χεί

ρας Ζανή Βλαστού και Ι. Ρώτα, χοιρίς να τους βαρύνωσιν οι στέλλοντες 

με επιστολών αγώγια. 

Ταύτα με σνγχωρεϊ να σε γράψο το όδννηρόν μον γήρας- εϊθε σύ να 

ζήσης και να γεράσης ανώδυνους! 
δ φίλος Κοραής 

"Εκ Παρισίων, 9 'Οκτωβρίου, 1826. 

[ Σ τ ρ . το φύλλ.] 

Σνμφέρει ίσιος, δια να ενκολννης και να ταχννης την σνλλογήν τών 

χρημάτων, να την καταμέρισης εις τρεις, ήγονν να σννάζωνται τα της 

Βιέννης εις τους αδελφούς Ράλλην, τα της Τεργέστης εις Β[λαστον] και 

'Ρ[ώταν~\, τα της Λιβόρνου εις τον Φραγκούλην, τα της Λόνδρας εις τον 

Φραγκιάδην. Στείλε την αγγελίαν και εις τον εν Κεφαλληνία Βάμβαν. 

Την εδώ σνλλογήν φροντίζει ο Φονρναράκης. 

Σ τ η σκέψη του Κοκκώνη να ζητήσει, τη βοήθεια τοΰ Κοραή ώστε να 

βρει εκδότη πού θα αναλάμβανε τα έξοδα της έκδοσης τοΰ βιβλίου του. 

εκείνος τοΰ αντιπροτείνει τή μέθοδο της συγκέντρωσης τών χρημάτων 

με προπληρωμή τοΰ αντιτίμου τοΰ βιβλίου άπο συνδρομητές. Τον προ

τρέπει να τυπώσει μιαν 'Αγγελία στην οποία να περιγράφει το περιεχό

μενο τοΰ έργου. Τοΰ δίνει το δικαίωμα να επικαλεστεί ότι προβαίνει 

στην έκδοση τοΰ έργου του παρακινημένος άπο εκείνον και θέτει στή 

διάθεση του δλο το δίκτυο τών ανθρώπων πού χρησιμοποιούσε ό 'ίδιος 

γ ια τή διακίνηση τών βιβλίων του. Συγκρίνοντας τα αιτήματα πού è 

Κοκκώνης είχε εκφράσει στην επιστολή του προς τον Φουρναράκη με 

δσα τοΰ άπαντα ό Κοραής μπορούμε να διαπιστώσουμε δτι μία μόνο 

επιθυμία του δεν θέλησε να τοΰ εκπληρώσει: να γίνει ό πρώτος αναγνώ

στης τοΰ έργου. 
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Ό Κοκκώνης, μόλις έλαβε στο Montpe l l i e r την απάντηση του Κοραή, 

ετοιμάζει αμέσως την 'Αγγελία, πού την χρονολογεί 17 'Οκτωβρίου 

1826, και την τυπώνει εκεί: (('Εκ του εν Μομπελλιέρω Λιθογραφικού 

Τύπου» αναφέρεται στο τέλος του κειμένου. Δεν έχει σωθεί κανένα αντί

τ υ π ο , 1 4 το περιεχόμενο της δμως μπορούμε να το αναπλάσουμε, καθώς 

δημοσιεύτηκε δύο φορές, και να εντοπίσουμε τίς διαφορές των δύο κει

μένων. Δημοσιεύτηκε π ρ ώ τ α στη Γενική "Εφημερίδα τής 'Ελλάδος, στο 

φύλλο 40 της 13ης 'Απριλίου 1827 (σ. 159-160), και στα Προλεγόμενα 

του πρώτου τόμου τού Περί Πολιτειών (σ. α ' -ς ' ) . 'Αναδημοσιεύω το 

κείμενο δ π ω ς δημοσιεύτηκε στη Γενική Εφημερίδα και δίνω στο υπό

μνημα τίς διαφορές του άπο εκείνο πού προτάσσεται στον πρώτο τόμο τού 

Περί Πολιτειών.10 Το αναδημοσιεύω εδώ και γ ια τον πρόσθετο λόγο 

δτι ή ανάγνωση τού κειμένου της 'Αγγελίας άπο τον Κοραή τον έκανε, 

χωρίς δπως ε ίπαμε να έ'χει διαβάσει ολο το έργο, να κινητοποιηθεί και 

να παρέμβει ενεργά γ ια να εκδοθεί το βιβλίο. 

'Αγγελία συνδρομής 

[προς εκδοσιν νέον συγγράμματος επιγραφομένου Περί πολιτειών, περί 

τών εις σύνταξιν και συντήρησιν αυτών και περί τής δημοσίου 

κυβερνήσεο)ς Σύνοψις... υπό Ί. Κ.] 

Φί/πατοι 'Ομογενείς "Ελληνες/ 

Εις τον προκείμενον ιερόν τής 'Ελλάδος αγώνα χρέος θείον έχει κα

θείς τών 'Ελλήνων να συντρέξη το κατά δνναμιν, μαχόμενος, άρχων, 

νουθετών, υπουργών, συνεισφέρων, δπως και δ,τι εχη έκαστος, δια ν' 

άνασώσωμεν και ζωήν, και ελευθερίαν, και πατρίδα. "Εν ω και τα φωτι

σμένα έθνη τοϋ κόσμου συν·αγαχνίζονται ήδη συμβοηθοϋντα φιλοτίμως, 

και επευφημοϋντα μετ αγαλλιάσεως το άναγεννώμενον Έλληνικον κλέος, 

είν αϊσχρόν να κάθηται αναίσθητος ο λεγόμενος "Ελλην, με δεμένας χεί

ρας, κατά τήν παροϋσαν τών ομογενών κρίσιμον κίνησιν, μη συναγωνι

ζόμενος εις τίποτε με λόγον ή μ' έργον, καθ* όσον δύναται. Οντε ρώμην 

14. "Οπως διαπιστώνει και ό Φίλιππος Ή λ ι ο υ , «Βιβλία μέ συνδρομητές. Π. 
'Από τα χρόνια της Ε π α ν ά σ τ α σ η ς εως το 1832», Ό 'Ερανιστής 22 (1999), 198 
σημ. 6. 

15. Μέ αραίωση δηλώνω στο κείμενο τίς αλλαγές πού δίνω στο υπόμνημα. 
Μέσα σέ [ ] δηλώνω τίς προσθήκες πού επέφερε ό συγγραφέας στη δεύτερη δημο
σίευση της 'Αγγελίας και σέ { } δηλώνω Οσα αφαίρεσε. 
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σώματος εχω, ούτε μαχιμότητα, αλλ' ούδ' νγείαν καν μ' εχάρισεν ή φύ

σις, ούτε πλοϋτον ή τύχη, ώστε να εκπληρώνω το χρέος μου απ αυτών. 

'Ολίγας γνώσεις έτυχα να μάθω, και αύται είναι το μόνον μου αγαθόν επί 

της γης, εκ τοϋ οποίου εχω να συνεισφέρω εις τα παρόντα μικράν συνει-

σφοράν άλλα και αυτήν δεν δύναμαι, κατά δυστυχίαν, να πρόσφερα) απ' 

εμαυτοϋ μόνον, χωρίς της φιλότιμου συνεργίας τών ευπόρων ομογενών. 

"Οθεν έρχομαι δια της παρούσης αγγελίας να ζητήσω τήν συνδρομήν αυ

τών προς τύπωσιν της περί πολιτειών συνάψεως. 

'Εκ της επιγραφής γνωρίζεται ίκανώς τοϋ βιβλίου ή ύπόθεσις- πλην 

στοχάζομαι πρέπον να φανερώσω εν περιλήψει και περί της διαθέσεοίς, 

και περί τών εν αύτω περιεχομένων. Διαιρείται το σύγγραμμα κατά τήν 

ϋλην εις τ γ ^ α α τ α τέσσαρα. Εις το πρώτον γίνεται ή διήγησις πώς, κατά 

τα Ιστορούμενα, ήρχισαν οι κοινωνοϋντες ανθρο^ποι να πολιτεύονται, και 

πώς, καθ* δσον ετελειοποίουν τάς διανοητικάς αυτών δυνάμεις, μετερόύθ-

μιζον καΐ τάς πολιτείας επί το κρεϊττον. Ή θεοκρατία τών Αιγυπτίου, 

τά πρώτα μικροβασίλεια τα κατά τήν 'Ελλάδα, ai μετά ταύτα δημοκρα-

τίαι αυτής, ώς τών 'Αθηναίων και ή τών Σπαρτιατών, έπειτα ή "Ρωμαϊ

κή πολιτεία, δλαι αλληλοδιαδόχους εξιστορούμεναι διδάσκουσι τον άνα-

γνώστην τους νόμους, τα διάφορα πολιτεύματα, και τήν εις τα τοιαύτα προ-

κοπήν τών παλαιών εθνών. 'Έπειτα συνεχιζόμενος ό λόγος προς δήλωσιν 

και τών μετά τήν καταστροφήν τοϋ "Ρωμαϊκού κράτους συμβάντων, δια

σαφεί πώς, εκ της βαρβαρότητος και της φευδαλικής αναρχίας τοϋ με-

σαιώνος, εγεννήθησαν τα νέα της Ευρώπης πολιτεύματα· τίνι τρόπω με 

τήν προκοπήν τοϋ ανθρωπίνου νοος εστερεώθησαν ai συνταγματι-

κ α Ι βασιλεϊαν και όποϊαι είναι αί εις τήν Άμερικήν συσταθεϊσαι Ισο-

πολιτείαι. 

Το δε δεύτερον τμήμα διαλαμβάνει περί της συντάξεως τών πολι

τειών εν γένει' εκ πόσων και όπούον συρμάτων πολιτικών πρέπει να συ-

στήνωνται, ή εις πόσα μέρη πρέπει να ήναι διηρημένον το κράτος· πώς να 

συντάσσωνται εκαστον, και οποία και πόση εξουσία ανήκει εϊς το κάθε 

εΐδος τών αρχόντων, ώστε να μή κινδυνεύη ή ελευθερία τών πολιτών άπα 

κανενός το αύτόγνωμον. 'Εν ενί λόγω εξετάζεται ακριβώς, πώς ή συν

ταγματική και κοινοβουλευτική πολιτεία δύνα

ται να συνταχθή κατά λόγον της εκτάσεοίς τοϋ τόπου και τοϋ πλήθους 

τών κατοικούντων, δσον το δυνατόν άρμοδιώτερα, προς τήν εύνομίαν 

δλης της επικρατείας γενικώς, και εκάστης επαρχίας ιδίως. 

συνταγματικοί : πολιτικοί \ συνταγματική και κοινοβουλευτική πολιτεία : αί άντι-

προσωπεντικαί πολιτεΐαι γινόμεναι κοινοβουλευτικοί 
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Εις δέ το τρίτον γίνεται λόγος περί των συντηρητικών μέσων της πο

λιτείας. Οι νόμοι, ή ανατροφή, ή Θρησκεία, τα περί την ήθικήν και κοι-

νοίνικην κατάστασιν των πολιτών κυρίως εξετάζονται, όποια πρέπει να 

ήναι, ώς τα άρμοδιώτερα προς συντήρησιν τών καθεστώτων και τέλος ή 

κυβέρνησις, ήτις γίνεται του τετάρτου τμήματος ύπόθεσις. "Οσα απαι

τούνται εις την εσωτερικήν και εξοιτερικήν οίκονομίαν τα κατά τους πο

λιτικούς άρχοντας, κυβερνήτας ή δικαστάς, και υπουργούς· ο διοργανι-

αμός αυτών, και τών κυβερνητικών λειτουργείων, κ αϊ το έργον εκάστου 

λειτουργού· ή σύνταξις τού στρατιωτικού, και ή έξεύρεσις τών λοιπών 

αναγκαίων προς ύπεράσπισιν της πατρίδος· τα προς αϋξησιν τού εθνικού 

πλούτου συντείνοντα, και τα περί τών εσόδων και εξόδων της πολιτείας· 

όλα εν ένι λόγω τα κατά την κυβέρνησιν διασαφούνται ακριβώς, καθ' όσον 

το συνοπτικόν τού συγγράμματος συγχαίρει και τελευταΐον εις τον επί-

λογον εξετάζεται και τό είδος της πολιτείας τό συμφερώτερον εις την άνα-

γεννιομένην 'Ελλάδα. 

Τοιαύτη είναι ή περίληψις και ή διάθεσις τού συγγράμματος, περί τού 

οποίου πλειότερα να εϊπω, της παρούσης αγγελίας τα όρια δεν με ανγ-

χωρούσιν. "Ηθέλησα να συνάψω εις εν οσ' άποβλέπουσι την σύνταξιν τών 

πολιτειών, και την εϋνομον και ασφαλή τών ανθρώπων κυβέρνησιν, έπ 

αγαθοί της, συν Θεώ, άναζώσης 'Ελλάδος, και χάριν τών καταγινομένων 

εις την κυβέρνησιν αυτής· εκείνων μάλιστα, όσοι δεν δύνανται εις πολυ-

ειδή αλλόγλωσσα βιβλία να μάθιοσι τα δέοντα. Δεν λέγω τίποτε περί της 

ωφελείας τού συγγράμματος εις την παρούσαν μας κατάστασιν δέν εχο-

μεν χρείαν μόνον τού πώς να ελευθερωθώ μεν, αλλά και τού πώς να πολι-

τευθώμεν, δια να συντηρήσο^μεν την μετά τοσούτων πόναιν άνακτηθεΐσαν 

ελευθερίαν, και να εύτυχήσωμεν, ώς τα πεπαιδευμένα έθνη, φωτιζόμενοι 

και ευνομούμενοι. Λεν εχομεν δέ κανεν σύγγραμμα την σήμερον διαλαμ-

βάνον περί τών τοιούτων ούδ' άλλα εχουσι ν' άναγνώσο^σιν οι κατά την 

'Ελλάδα, ειμή όσα ό άναγεννητής τών 'Ελλήνων σοφός μας γέρων Κ. 

έγραψε εις τα προλεγόμενα τών όποίοιν εξέδωκε προγονικώ>ν συγγραμ

μάτων, μετά την άνάστασιν της 'Ελλάδος. Τό παράδειγμα τού σοφού 

ανδρός τούτου μιμούμενος, και υπ' αυτού παρακινηθείς εις τό να εκδώσω 

τό σύγγραμμα, επείσθην να επιχειρησθώ την δημοσίευσιν, à γ ων ί

α θ ε ι ς το κατά δύναμιν, δια να κοινοποιήσω εις τό Πανελλήνιον πολλά 

τών όσων ή τών παλαιών και νειοτέρων πείρα απέδειξεν αναγκαιότατα 

εις τον πολιτισμόν και την εύνομίαν τών εν κοινιονία ζώντοιν ανθρώποιν. 

και : ora | Κ. : Κοραής | αγωνισθείς : και ι)γοινίσθην 
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Ή ελλειιρις της αναγκαίας χρηματικής δαπάνης εμποδίζει έ'ως την 

σήμερον τον συγγράμματος την τύποίσιν. Το βιβλίον θέλει τνπωθή κατά 

πάντα όμοιότνπον με τα υπό τον σοφον μας γέροντος εκδοθέντα Πολιτικά 

τον Άριστοτέλονς' και περιέχει, νομίζω, όμον με τον πίνακα των λέ

ξεων, νπέρ τάς πεντακόσιας σελίδας τουλάχιστον. Κατ' αρχάς εστοχά-

σθην νά ζητήσω δια της σννδρομής μόνην νπογραφήν ονομάτων αλλ? ή 

παντελής χρηματική απορία μ αναγκάζει σήμερον νά ζητήσω και τήν 

προπληρωμήν της τιμής από τονς φιλοτίμονς σννδρομητάς' ονδ' είναι 

δννατον ν' αρχίσω τήν τνπωσιν τον βιβλίον, πριν νά σνναχθώσιν, εκ της 

πανταχόθεν σννδρομής, τ à ικανά δια το εξοδον %ρ>^ατα, εις τάς χείρας 

των εν Τεργέστη Κυρίων Ζαννή Βλαστού και 'Ιακώβου 'Ρώτα, και τον 

εν Λιβόρνω Φραγκούλη Ροδοκανάκη, πεμπόμενα εις αυτούς υπό των κατά 

τάς λοιπάς πόλεις επιμελητών, εις τους οποίους έχουν νά π λ η ο ό ν ω

ά ιν οι συνδρομηταί. Οι δε άναδεχθέντες τήν επιμέλειαν ταύτην, γνωστοί 

δια τήν ψιλογένειάν των άνδρες, εχουσι ίκανήν ύπόληψιν, ώστε καθείς 

τών συνδρομητών νά εμπιστευθή άφόβως εις αυτούς το άργύριόν του, εως 

ου παρά τών αυτών νά λάβη και το βιβλίον. 

Τά ονόματα τών συνδρομητών θέλουν τνπίοθή εις το τέλος τον τό

μου. Ή δε τιμή τον βιβλίον άδετου προσδιορίζεται, δια τονς κατά τήν 

"Ελλάδα σννδρομητάς, δύο τάλληρα δίστυλα' δια δε τους κατά τήν Εν-

ρώπην, δέκα φράγκα δια τους εν Γαλλία, καί δέκα και ήμισυ δια τονς 

εξοι αυτής. 'Ή τύπωσις άρχίζεται ευθύς άφ' ου έμβωσι τά εκ της σννδρο

μής χρήματα εις τάς χείρας τών οποίων ανέφερα ανωτέρω Κυρίων Ζ. 

Βλαστον κανί. 'Ρώτα εν Τεργέστη, και τον εν Λιβόρνω Φρ. Ροδοκανάκη. 

Έρρωσθε αδελφοί "Ελληνες όμονοοϋντες. 

Οι κατά τάς εξής πόλεις επιστάται της σννδρομής είναι οι Κύριοι: 

Έν Νανπλίω [, ό εκδότης τής Γεν. 'Εφημ. Θεόκλητος Φαρμακίδης 

— και 6 χρ. έμπορος Ι. Ξένος.] 

Έν "Υδρα [, ο Ν. Παγκαλάκης.] 

[Έν Αίγίνη, 'Ανδρέας Παπαδόπουλος.] 

Έν Κέρκυρα ο εις τήν Άκαδ. Διδ. Κ. Άσώπιος· καί ο χρ. έμπορος 

Κωνστ. Γεροστάθης. 

"Εν Κεφαλληνία ό Γεράσιμος Λειβαδάς και ο Ίερ. Διδ. Ν. Βάμβας. 

Έν Ζάκυνθο) [, ό Διονύσιος καί Αδελφοί Μητζενόπον?„ον.] 

πληρόνωοιν : προπληρώνωσιν 
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Έν Λιβόρνο) Φραγκονλης r Ροδοκανάκης' καί εν Π ίση ο Παν. πρώην 

Ονγγροβλ. 'Ιγνάτιος. 

Έν Όδησσφ Σπ. Κονσταντάς [και Σπ. Ντάλλας.] 

[Έν Μόσχα, Ίω. Μπούμας.] 

Έν Τεργέστη Ί. 'Ρώτας καί Ζ. Βλαστός. 

{Έν Βιέννη οι αδελφοί 'Ράλλοι. 

Έν Βενετία] 

Έν Μασσαλία 'Ροδοκανάκης καί Υιοί. 

Έν Παρισίοις (ο σεβάσμιος μας γέρων Κ. και ό Φ. Φονρναράκης.} 

[ο Κ. Έβεράρτος] 

Έν Λόνδρα [Στέφανος] Φραγκιάδης. 

{Έν Μομπελλιέρα)} [Έκ τον εν Μομπελλιέρω ?αθογρα(μκον τύπον] 

την ιζ' Όκτιοβ. μιοκστ . 

{'/. Κ.) 

Στην 'Αγγελία ό Κοκκ^υνης μένει πιστός στον Κοραή οχι μόνο σε 

θέματα πολιτικής ιδεολογίας άλλα ακολουθεί κατά γράμμα καί δσα του 

είχε υποδείξει στο πρακτικό επίπεδο στην επιστολή τής 9ης 'Οκτωβρίου. 

"Οταν λοιπόν ό Κοραής τή λαβαίνει, πριν άπο το τέλος του 'ίδιου μήνα 

—πιθανότατα σε πολλαπλά αντίτυπα—, 'ικανοποιείται τόσο άπο το π ε 

ριεχόμενο της ώστε αποφασίζει να τον βοηθήσει ακόμα περισσότερο. 

"Οχι μόνο γράφει επιστολή στον εκδότη A m b r o i s e - F i r m i n D i d o t (του 

είχε απλώς υποσχεθεί π ώ ς αν τον επισκεπτόταν, δεν θα παρέλειπε να τον 

παρακινήσει) 1 6 και στέλνει ο 'ίδιος την 'Αγγελία, όπως του είχε υποσχε

θεί, στους ανθρώπους πού είχε υποδείξει στον Κοκκώνη, άλλα άπο το 

περιεχόμενο τών επιστολών του μπορούμε να διαπιστώσουμε το προσω

πικό ενδιαφέρον πού επιδεικνύει γ ια την έκδοση του βιβλίου. 

Σ τ ι ς 30 'Οκτωβρίου ò Κοραής στέλνει την πρώτη επιστολή. Την 

απευθύνει στον Στέφανο Φραγκιάδη στο Λονοίνο —είναι ή ανέκδοτη 

καί αθησαύριστη επιστολή πού παρουσιάστηκε στή δημοπρασία του 

Πέτρου Βέργου. 1 7 

16. 'Αδαμάντιος Κοραής. 'Αλληλογραφία, δ.π., σ. 350-351, άρ. 1218: ανα
δημοσιεύεται άπο τήν έκδοση Lettres inédites de Coray à Chardon de la Ro
chelle, 1790-1796, Παρίσι 1877, σ. 427. 

17. Ή επιστολή όπως είπαμε είναι αυτόγραφη καί οι σημερινές της διαστά
σεις εΐναι 18 Χ 7,7. Οι αρχικές διαστάσεις του φύλλου τής επιστολής ήταν ασφαλώς 
μεγαλύτερες, άφοΰ στο verso του φύλλου έ'να μέρος μόνο άπο τήν επιγραφή προς τον 
αποδέκτη έχει απομείνει: Monsieur S / No 28 Mar. Με τις νέες της διαστάσεις 
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Φίλε Φραγκιάδη, 

'Έλαβα την επιστολών σου (22 'Οκτωβρίου). Έδώ κλεισμένων σε 

πέμπω την άγγελίαν, εις την οποίαν βλέπεις, δτι είσαι εις από τους διο-

ρισθέντας να συναθροίζητε της συνδρομής τα αργύρια. Προθυμήσου πα

ρακαλώ σε, δσον είναι δυνατόν και συγχωρούν αϊ περιστάσεις να καταγρά-

ψης συνδρομητάς, δχι μόνον από τους ημετέρους, άλλα αν ήναι τρόπος και 

άπα τους "Αγγλους. Το βιβλίον είναι άναγκαΐον εις το άπαίδευτόν μας 

έθνος, και συνταγμένον από ανθρο^πον, όστις είναι και λόγιος, και το πολύ 

καλητερον ακόμη, και λογικός. "Ο,τι δύνασαι να κατορθώσης, το κατορ

θώνεις διά την πατρίδα. Εύτύχει. 
Ό Κοοαής. 

30 'Οκτωβρίου, 1826. 

Ή αυτόγραφη επιστολή του Κοραή προς τον Στέφανο Φραγκιάδη. 

Την επόμενη κιόλας μέρα, στις 31 'Οκτωβρίου, στέλνει, παρόμοιου 

περιεχομένου επιστολή προς τον ' Ιάκωβο Ρ ώ τ α στην Τεργέστη, άπο την 

οποία παραθέτω δ,τι άφορα το θέμα μας. 

... Διά της παρούσης παρακαλάω... και τους δύο νά δώσετε προσοχήν 

εις την περικλεισμένην διπλήν άγγελίαν (στέλ,λοντες την μίαν χωρίς άνα-

βολήν εις τον Βάμβαν), και νά προμηθεύσετε είς αυτήν όσους δύνασθε 

συνδρομητάς. Ό εκδότης τοϋ συγγράμματος είναι δχι μόνον λόγιος, άλλα 

(το εύτνχέστερον και το σπανιώτερον) και λογικός. Το σύγγραμμα είναι 

ήταν επικολλημένη κάπου - φέρει στο πίσω μέρος έντονα ϊχνη της κόλλας πού έχει 
δημιουργήσει δύο οπές στο άνω, δεξιό και αριστερό, τμήμα της. Προέρχεται άπο 
παλαιοβιβλιοπώλη του Λονδίνου. 
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άναγκαϊον εις τας παρούσας περιστάσεις- και δια τήν ανάγκην ταύτην τον 

παρεκίνησα να κάμη τοιαντην άγγελλίαν. Πέμπο) σήμερον εξ αυτής και 

εις τους Άδ[ελφούς\ Ράλ[λη] εις Βιεν[νην] και εις τους ύ[ιούς] Ροδ[οκα-

νάκη] και Σ[ία] εις Μασσαλίαν, και εις τον Φραγκ[ονλην] τοϋ Λιβόρνου, 

και εις τον Φραγκιάο[ην] της Λόνδρας...18 

Τήν επιστολή προς τον Φραγκιάδη πού λάνθανε την έχουμε" λανθά

νουν επομένως ακόμα οί επιστολές προς τον Ροδοκανάκη στη Μασσαλία 

και προς τον Φραγκούλη στο Λιβόρνο, πού θα είχαν προφανώς πανομοι

ότυπο περιεχόμενο. 

Παράλληλα κινείται και ό Κοκκοονης για να βρει ανθρώπους πρόθυ

μους να τον βοηθήσουν στην εγγραφή συνδρομητών και έτοιμους να ανα

λάβουν τή συγκέντρωση των χρημάτο^ν. Στο σημειωματάριο του ωστό

σο υπάρχει μία μόνο σχετική εγγραφή: 

[έγραψα] προς τον 'Αργνρόπωλον εν Λιβόρνο) περί της 'Αγγελίας. 

Ό κατάλογος πάντως τών ανθρώπων πού δημοσιεύεται στο τέλος 

του κειμένου της 'Αγγελίας στή Γενική 'Εφημερίδα19 δείχνει δτι παράλ

ληλα με όσους τοϋ είχε υποδείξει ό Κοραής, ό Κοκκώνης προσπάθησε να 

αξιοποιήσει τις γνωριμίες του για να διευρύνει τον κατάλογο τών «επι

στατών της συνδρομής». Στην Κέρκυρα δρισε τον Κωνσταντίνο Ά σ ώ -

πιο, με τον όποιο συνδεόταν με προσωπική φιλία όπως δείχνει ή επιστολή 

πού τοϋ έστειλε άπο το Παρίσι το 1823, 2 0 και τον έμπορο Κωνσταντίνο 

Γεροστάθη. Στην Κεφαλλονιά τον Γεράσιμο Λειβαδά. Στην Π ί ζ α τον 

πρώην Ούγγροβλαχίας ' Ιγνάτιο. Στην 'Οδησσό τον Σπυρίδωνα Κων-

σταντά, στον όποιο είχε αφιερώσει το πρώτο του δημοσίευμα. 2 1 

Τ α προβλήματα δμως για τήν πραγματοποίηση της έκδοσης του βι

βλίου άρχισαν να παρουσιάζονται: ό A m b r o i s e - F i r m i n D i d o t φαίνεται 

δτι αρνείται να αναλάβει τήν έκδοση του και ή ανταπόκριση στην έγγρα

φη συνδρομητών είναι ισχνή. "Ενα περίπου χρόνο μετά ό Κοκκώνης δη

λώνει: (('Ολίγοι τών παροικούντων ομογενών ε'ίς τινας τών άνω είρημέ-

νων πόλεοον τών χριστιανικών ξένων εθνών συνέδραμον και εξ αυτών έως 

18. 'Αδαμάντιος Κοραής, 'Αλληλογραφία, ο.π., σ. 349-350, άρ. 1217: αύτό-
γραφη πού προέρχεται άπο το 'Αρχείο Ρώτα της 'Ακαδημίας 'Αθηνών. 

19. Βλ. εδώ σ. 278-279. 
20. Βλ. εδώ σ. 270. 

21. Παιοαγωγο; τών νέων ή Νέον άλφαβι/τάριον... προσενεχθεν τω Κνρίω 
Σττνρίοωνι Κωνσταντά, 'Εν Κωνσταντινονττόλει 1817 ετει- βλ. εδώ σ. 255. 
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την σήμερον [το θέρος περίπου του 1827] μόλις εΐκοσιν έστερξαν να προ

πληρώσω σιν». 2 2 

Ή τελευταία και ουσιαστική υπηρεσία πού του προσέφερε ό Κοραής 

το 1826 —ή στις αρχές του 1827— ήταν να παρέμβει στον έτερο και μο

νιμότερο άπο τους εκδότες του, τον Ι. Μ. E b e r h a r t , ώστε να αναλάβει 

αυτός την έκδοση του βιβλίου πού, προφανώς, είχε αρνηθεί ό Διδότος: 

ό πρώτος τόμος του έργου, πού θα δει τελικά το φώς της δημοσιότητας 

στο Παρίσι το 1828, θα εκδοθεί « Έ κ της Τυπογραφείας Κ. "Ε^ζράρ-

του». "Οσον άφορα τα οικονομικά προβλήματα, θα αντιμετωπιστούν 

με φροντίδες πού θα εκδηλωθούν τα επόμενα χρόνια, μετά το 1826 πού 

θέσαμε ως χρονολογικό ορόσημο αυτής της μελέτης. 

Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ 

22. Ή δήλωση του στη σ. ζ ' του πρώτου τόμου του Πεοϊ Πολιτειών. 
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