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ΔΥΟ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΤΙΧΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΑΡΙΚΑ 

Στο 'Αρχείο Κοδρικά στο Νεοελληνικό 'Ινστιτούτο της Σορβόννης 

στο Παρίσι υπάρχουν ανάμεσα στα άλλα χαρτιά τοϋ Κοδρικα καί δύο 

στιχουργήματα με περιεχόμενο πού τα ξεχο}ρίζει άπα τα άλλα ποιή

ματα τοϋ 'Αθηναίου λογίου, τα όποια έ'χουν σχεδόν πάντοτε χαρακτήρα 

ερωτικό.1 Πρόκειται για ενα ποιητικό σχεδίασμα αφιερωμένο στον Να

πολέοντα με τίτλο «Ώδή προς τον αυτοκράτορα των Φραντζέζων» καί 

για ενα στιχούργημα εμπνευσμένο άπό την Ελληνική Επανάσταση πού 

επιγράφεται «~Ασμα πολεμικόν». Στίς περιπτώσεις αύτεΓ μπορούμε να 

1. Για τη ζωή καί για το έργο, σέ 
γενικές γραμμές, τοϋ Κοδρικά, τα βα

σικά βοηθήματα, στηριγμένα καί στο 

'Αρχείο του, είναι Κ. Θ. Δημαρά, 

Ό Κοραής και ή εποχή του, 'Αθήνα, 

1953 καί Κ. Θ. Δημαρά, Φροντ'ι-

σματα Α'. 'Από τήν 'Αναγέννηση στο 

Διαφωτισμό, 'Αθήνα 1963 (Ειδικά 

το κεφάλαιο : Προτομή τοΰ Κορδικά). 

Οι ίδιες περίπου πληροφορίες επανα

λαμβάνονται σε Ά π . Β. Δασκαλάκη, 

Κοραής και Κοδρικας, ή μεγάλη φιλο

λογική διαμάχη των Ελλήνων, 1815-

1821, 'Αθήναι 1966. (Είδικώτερα το 

κεφάλαιο : Παναγιώτης Κοδρικας, 6 

'Αθηναίος Φαναριώτης) καί Ι. Μ. 

Χατζηφώτη, Ό ελληνικός διαφωτι

σμός προάγγελος τον εικοσιένα, 'Α

θήνα 1971 (Το κεφάλαιο : ό Πανα

γιώτης Κοδρικας). Ό Κοδρικας γεν

νήθηκε στην 'Αθήνα πιθανώς το 1762. 

Γραμματικός τοϋ Πατριάρχη 'Ιερο

σολύμων για εξι χρόνια στην πρώτη 

του νεότητα «σταδιοδρόμησε» άπό το 

1783 τον περισσότερον καιρό στίς 

αυλές της Βλαχίας καί Μολδαβίας 

κοντά στους Έλληνες όσποδάρους 

(κυρίως ώς γραμματικός τοΰ Μιχαήλ 

Σούτσου). Στίς παραδουνάβιες ηγεμο

νίες είχε τήν ευκαιρία να συμπλήρωση 

τήν παιδεία του, καί μάλιστα στο 

Βουκουρέστι, κοντά στο λαμπρό δά

σκαλο της εποχής Λάμπρο Φωτιάδη, 

άλλα καί να έθισθή στο ιδιότυπο κλίμα 

της φαναριώτικης κοινωνικής ζωής. 

Μέλος της πρώτης τουρκικής διπλω

ματικής αποστολής στο Παρίσι το 

1797, σύντομα θα γίνη πράκτορας των 

Γάλλων καί θα άναλάβη πιθανώς άπό 

το 1800 επισήμως υπηρεσία στο γαλ

λικό Υπουργείο 'Εξωτερικών ώς δι

ερμηνέας (παίζοντας συγχρόνως καί 

το ρόλο τοΰ μυστικοσυμβούλου για 

τα πράγματα της Ανατολής) ώς το 

θάνατο του στα 1827. 'Από το 1794 

πού δημοσίευσε τή μετάφραση τοΰ 

ε'ργου τοΰ Fontenel le «Όμιλίαι περί 

τής πληθύος των κόσμων» μέχρι τήν 

έκδοση, το 1818, τοΰ μεγάλου ε'ργου 

του «Μελέτη τής κοινής ελληνικής 

διαλέκτου», όπου προσπαθεί να στή

ριξη καί τή θεωρία του για τή «γλώσσα 

τών ευγενών», ό Κοδρικας συνεχίζει 

τις φιλολογικές του επιδόσεις μέ διά

φορα δημοσιεύματα καί μέ τή συν

εργασία του στα φιλολογικά περιοδικά 
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μιλήσουμε γ ια ποίηση πολιτική, αφού αιτία της υπήρξαν γεγονότα π ο 

λιτικά, έστω καί αν το δεύτερο στιχούργημα θα μπορούσε να χαρακτη-

ρισθή είδικώτερα ως εθνικό, αν ληφθή ύπ ' οψη το θέμα του καί ή κατα

γ ω γ ή του στιχουργού του. 

Ά π α ποιητική πλευρά οι στιχοπλοκές αυτές τοΰ Κοδρικά ελάχι

στο παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Είναι άτεχνα καί άπειρόκαλα κατασκευά

σματα χωρίς ποιητική έ'μπνευση. Τ α νοήματα τους είναι άλλωστε γε

νικώς κοινά καί ό δλος τόνος τους τα κάνει λίγο να διαφέρουν άπο σύγ

χρονα τους κείμενα πολιτικής αρθρογραφίας. Ή «ποιητική» προσπά

θεια τοΰ δημιουργού τους φαίνεται να εξαντλείται στην αναζήτηση λέ

ξεων πού να όμοιοκαταληκτοΰν. Το ενδιαφέρον τους επομένως γ ια τον 

σημερινό μελετητή έγκειται άλλου : δείχνουν μαζί με τα άλλα λίγα δη

μοσιευμένα, ανάλογα σε αξία, ποιήματα του το γενικά χαμηλό καλαι

σθητικό επίπεδο του Κοδρικά καί τήν αντίφαση πού ενυπάρχει στην 

πνευματική φυσιογωνμία αύτοϋ του κατά τ α άλλα εύφυοϋς καί προικι

σμένου άνθρωπου, πού, ένώ ώς λόγιος παρουσιάζει αξιόλογες επιδό

σεις, ως «ποιητής» επιτρέπει στον εαυτό του έργα τόσον κοινότοπα. 

Ά π ο τήν άποψη αύτη είναι χαρακτηριστικό Οτι, όπως φανερώνουν οι 

χρονολογίες τών ποιημάτων αυτών, 1806 καί 1822, καμμιά εξέλιξη 

δεν παρατηρήθηκε στην ποιητική του πρακτική μέσα σε τόσα χρόνια. Έ ξ 

άλλου να στιχουργήματα αυτά δείχνουν οτι ό Κοδρικάς αντλούσε το 

υλικό γ ια τις στιχουργικές του δοκιμές οχι μόνο άπο θέματα πού, δπως ό 

έ'ρωτας, συνδέονται άμεσα με τον συναισθηματικό κόσμο καί αποτελούν 

τις συνηθισμένες πηγές της ποιητικής εμπνεύσεως, άλλα — έ'στω καί 

σπανιώτερα •— άπο τα γεγονότα της εποχής του, Οσα κινούσαν το 

ενδιαφέρον του καί προκαλούσαν τις ψυχικές του αντιδράσεις. 

Ή « Ώ δ ή προς τον αυτοκράτορα τών Φραντζέζων», πού έχει ημε

ρομηνία «Παρίσι 10 Φεβρουαρίου 1806», αποτελείται άπο πέντε δίστι-

χες όμοικοκατάληκτες στροφές τροχαϊκού ρυθμού καί έναν τελευταίο 

στίχο μονό. Φαίνεται δηλαδή π ώ ς το στιχούργημα έμεινε άτελείο^το. 

«Καλλιόπη» καί «Μέλισσα» (στο τε
λευταίο δημοσιεύονται καί αρκετά 
άπο τα ποιήματα του). 'Ακόμη θα 
πρέπει να σημειωθούν οι «Εφημερί
δες» του (το ημερολόγιο του τών ετών 
1787-1797), πού δημοσιεύθηκε άπο 
τον Ά . 'Αγγέλου το 1963. Ό ρόλος 
του στην 'Ελληνική 'Επανάσταση εκ

δηλώνεται έκτος άπο τίς επαφές του 
καί τίς φροντίδες του στο Παρίσι, άπο 
επιστολές σε παράγοντες της επανα
στατημένης Ελλάδας καί άπο δύο 
φυλλάδια για το ελληνικό ζήτημα πού 
δημοσίευσε γαλλικά τό 1822 καί το 
1824. 
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Ό Κοδρικας μίλα σε υπερθετικό τόνο για τα χαρίσματα και τΙς λαμ

πρές πράξεις τοϋ Ναπολέοντος, κάνει αναφορές σε θεότητες της αρχαιό

τητας (Δία, 'Αθηνά ), για να έξάρη τίς ιδιότητες του και διερωτάται 

που είναι ή λύρα τοϋ Όρφέως καί ή φωνή τοϋ Όμηρου, για να υμνή

σουν αντάξια τα έργα του. 'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ή στροφή 

δπου ό Γάλλος αυτοκράτορας χαρακτηρίζεται ως σωτήρας της Γαλ

λίας καί λυτρωτής της 'Ιταλίας2, ελπίδα τών Ελλήνων και νικητής 

τών βαρβάρων. Οι λόγοι τούτοι μας αποκαλύπτουν τους οραματισμούς 

τοϋ Κοδρικα, πού ζώντας στή Γαλλία καί κατέχοντας εκεί επίσημη 

θέση, άλλα συγχρόνως έχοντας έντονη ελληνική συνείδηση και εθνικές 

ανησυχίες (Οπως καί αργότερα οι δραστηριότητες του στή διάρκεια της 

'Ελληνικής 'Επαναστάσεως θα το δείξουν) ήταν φυσικό νά έλπίζη, δπως 

καί τόσοι άλλοι «φωτισμένοι» "Ελληνες της εποχής του, την απελευθέ

ρωση τοϋ έθνους του άπο τήν προέλαση τοϋ Γάλλου στρατηλάτη. Είναι 

άλλως τε χαρακτηριστικό δτι ή αναφορά στην Ελλάδα γίνεται αμέσως 

μετά άπο τή μνεία τής γειτονικής 'Ιταλίας, πού βρήκε τή «λύτρωση» 

της άπο τήν πολεμική δράση τοϋ Ναπολέοντος. 

Ενδιαφέρον, αν καί άπο άλλη πλευρά, παρουσιάζει επίσης ενα είδος 

προλόγου πού ακολουθεί τον τίτλο «Ώδή προς τον αυτοκράτορα τών 

Φραντζέζων» καί αναφέρει : Σνντεθεΐσα χάριν τής Έλληνίδος Φολοής 

ονσης παρά τή μαδάμ Καμπαί, ήτινι κατά προτροπήν τον μινίστρου 

διδάσκω τήν κοινήν έλληνικήν διάλεκτον. Οι πληροφορίες αυτές μας 

παρέχουν χρήσιμες ενδείξεις για τίς σχέσεις τοϋ Κοδρικα στους κύ

κλους τής ελληνικής καί γαλλικής κοινωνίας τοϋ Παρισιού λίγα χρόνια 

μετά τήν εγκατάσταση του στή γαλλική πρωτεύουσα3. 'Ιδιαιτέρως 

αξιοπρόσεκτη είναι ή πληροφορία του δτι ανέλαβε τήν παράδοση τών 

μαθημάτων τής νέας ελληνικής «κατά προτροπήν τοϋ μινίστρου». "Αν 

καί ό «μινίστρος» αυτός δέν προσδιορίζεται ακριβέστερα, πρέπει να 

2. Φυσικά εννοεί τήν απομάκρυνση 
άπο τήν ιταλική χερσόνησο τής αυ
στριακής κυριαρχίας καί τήν οργά
νωση τών πολιτικών πραγμάτων τής 
'Ιταλίας σε νέες βάσεις μετά τίς εκ
στρατείες τοϋ Ναπολέοντος (ακόμη 
ώς στρατηγού τής γαλλικής Δημο
κρατίας) καί τους άλλους πολέμους 
πού ακολούθησαν (στην εποχή τοϋ 
Διευθυντηρίου καί στις αρχές τής 
Αυτοκρατορίας ). 

3. Στην 'Αθήνα πού γράφτηκε αύτύ 
το άρθρο δέν υπήρξε δυνατό να ταυτι-
σθοΰν τα πρόσωπα πού αναφέρονται 
στην προλογική επεξήγηση τοϋ ποιή
ματος καί οι σχέσεις τους μέ τον Κοδρι
κα. Ή βιβλιογραφία δέν βοηθεϊ σ' αυτό. 
Είναι δμως πιθανό 8τι μια συστημα
τική έρευνα στο 'Αρχείο Κοδρικα στο 
Παρίσι θα μπορούσε να δώση χρή
σιμες διευκρινίσεις. 
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ήταν ό υπουργός των Εξωτερικών της Γαλλίας, ό ιεραρχικός προϊστά

μενος του Κοδρικα. Πράγματι και σε άλλα κείμενα και συγκεκριμένα 

σε αναφορές καί γράμματα του πού σώζονται στα 'Αρχεία του γαλλικού 

Υπουργείου τών Εξωτερικών, ό Κοδρικάς με τον δρο μινίστρος εννοεί 

πάντοτε τον υπουργό τών 'Εξωτερικών. Το πράγμα προσλαμβάνει ακό

μη ιδιαίτερη σημασία, αν ληφθή ύπ' δψη δτι την εποχή πού έγραφε το 

ποίημα του υπουργός τών 'Εξωτερικών της Γαλλίας ήταν ό πολύς 

Talleyrand4. 

Tò δεύτερο ποίημα τοϋ Κοδρικα, ακόμη πιο άτεχνο άπο το πρώτο, 

με τίτλο «ΤΑσμα πολεμικον» φέρει ημερομηνία : 3 'Απριλίου Ν. 5 1822. 

'Αποτελείται άπο οχτώ τετράστιχες στροφές ιαμβικού ρυθμού μέ ομοιο

κατάληκτους τον δεύτερο μέ τον τέταρτο στίχο κάθε στροφής. Το ποίημα 

έχει τη μορφή θουρίου (μοιάζει μέ μίμηση τοϋ θούριου τοϋ Ρήγα) καί 

φαίνεται μάλιστα πώς εϊχε σχεδιασθή για να τραγουδιέται, αν κρίνη 

κανείς άπο το δτι ή πρώτη στροφή επαναλαμβάνεται σαν επωδός έπειτα 

άπο δλες τις άλλες. Στο τέλος υπάρχει ή υπογραφή τοϋ Κοδρικα (σέ 

συντομογραφία) σύμφωνα μέ τον τρόπο πού, δπως ξέρουμε, έγραφε 

τότε το ονομά του : Παναγιώτης Κοδρικάς Καγκελάριος8. 

4. Δέν αποκλείεται ή επικοινωνία 

τοϋ υπουργού μέ τον Κοδρικα να μην 

ήταν άμεση, άλλα ό υπουργός, πού 

έγνώριζε την ύπαρξη τοϋ "Ελληνα 

«διερμημένα» στο Υπουργείο, να τοϋ 

έκανε την υπόδειξη δια μέσου κάποιου 

ανωτέρου υπαλλήλου (π. χ. τοϋ προ

ϊσταμένου καί προστάτη τοϋ Κοδρικα 

d ' H a u t e r i v e ) . Καί σέ άλλες περι

πτώσεις, δπως στο ζήτημα τών σχε

δίων τοϋ τάγματος της Μάλτας στην 

'Ελλάδα, όπου ό Κοδρικάς έπαιξε ένα 

ρόλο διαμέσου, (βλέπε τα δημοσιευ

μένα κείμενα του στη μελέτη τοϋ Ή λ . 

Γεωργίου, Ό Ph. Jourdain καί ό 

Sainte - Croix Molay εν rrj κατά το 

1823 σννθήκτ] τών Ίωαννιτών Ιππο

τών μετά της ελληνικής κυβερνήσεως, 

'Αθήναι 1952), ό 'Αθηναίος λόγιος, 

τοϋ οποίου ή τάση για επίδειξη είναι 

γνωστή, εμφανίζεται να παίρνη εντο

λές άπ' ευθείας άπο τον υπουργό του 

(στην περίπτωση τοϋ τάγματος της 

Μάλτας άπο έναν άλλον μεγάλο: τον 

C h a t e a u b r i a n d ) , πράγμα πού καί 

εκεί δέν φαίνεται πολύ πιθανόν. (Δέν 

είναι πάντως καί τελείως αδύνατο στα 

υπουργεία τών άρχων τοϋ 19ου αιώνα, 

πού ή οργάνωση τους ήταν ακόμη 

σχετικά απλή καί το προσωπικό τους 

ολιγάριθμο, να υπήρχε προσωπική 

σχέση τοϋ ύπουργοΰ μέ δλους τους 

υπαλλήλους του). 'Οπωσδήποτε είναι 

γνωστό ότι ό Κοδρικας παρά τα επα

νειλημμένα διαβήματα του δέν κατόρ

θωσε ποτέ να έπιτύχη τήν πραγματο

ποίηση τοϋ ονείρου του, τή μετάταξη 

του άπο τή θέση τοϋ διερμηνέα στην 

καθαυτό διπλωματική υπηρεσία τοϋ 

υπουργείου. 

5. Ν. = Νέον. (Δηλαδή σύμφωνα μέ 

το νέο ημερολόγιο). 

6. "Οπως είναι γνωστό, το επώ

νυμο τοϋ Κοδρικα άπο τον πατέρα 

του ήταν Κατζηλιέρης, άλλα αύτος 

υιοθέτησε το επώνυμο της μητέρας 
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Στο πατριωτικό αυτό στιχούργημα ό Κοδρικας κάνει έκκληση 

στους "Ελληνες να αγωνισθούν για την ελευθερία, διεκτραγωδεί τις 

αγριότητες των άσεβων Τούρκων εις βάρος των αναξιοπαθών Χρι

στιανών και οραματίζεται μια ελεύθερη πατρίδα με υψωμένο στην 

Κωνσταντινούπολη τον τίμιο σταυρό. 'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιά

ζει ή τύχη της πέμπτης στροφής. 'Αρχικά ό Κοδρικας ευαγγελίζεται 

έκεϊ μια μεγάλη δύναμη να έρχεται για να λύτρωση τη χριστιανική πίστη 

(υπαινιγμός στη Ρωσσία). Φαίνεται δμως οτι ή στροφή αντικαταστά

θηκε αργότερα (δεν εΐναι γνωστό πότε) άπο άλλη. Πράγματι στο πλαϊ 

της υπάρχει μια χαρακτηριστική σημείωση «'Αφαιρείται ως έψευ-

σμένη έλπίς», ενώ στο δεξιό μέρος της σελίδας μια νέα στροφή με θέμα 

διαφορετικό παίρνει τή θέση της : πρόκειται για το αθώο αίμα ενός λαοΰ 

πιστού πού χύνεται για την πίστη του Ίησοϋ Χρίστου. Είναι φανερό 

δτι και ό Κοδρικάς, δπως καί πολλοί άλλοι "Ελληνες της εποχής, είχε 

για μια περίοδο στηρίξει τίς ελπίδες του για τήν απελευθέρωση τής πα

τρίδας του σε μια ρωσική παρέμβαση, για να τις χάση δμως αργότερα 

με τή νέα τροπή των γεγονότων. 
'Ιωάννης Δ. Δημάκης 

Τ Α Σ Τ Ι Χ Ο Υ Ρ Γ Η Μ Α Τ Α 

1 

'Ωδή προς τον Αυτοκράτορα των Φραντζέζων 
(σνντεθεΐσα χάριν τής Έλληνίδος Φολοής ούσης παρά τή μαδάμ Καμτταί, 

ήτινι κατά προτροπήν τον μινίστρον διδάσκω τήν κοινήν έλληνικην διά-

λεκτον). 
Παρίσι, 10 Φεβρουαρίου 1806 

Ψάλλε Μούσα των 'Ηρώων "Ηρωα τερατουργόν, 

τροπαιοϋχον εν πολέμοις και ειρήνης χορηγόν. 

του μετά τον πρόωρο θάνατο τοϋ τε

λευταίου εκπροσώπου τής οικογενείας 

της (κοινωνικώς άλλωστε ανώτερης 

άπο τήν επίσης καλή οικογένεια τοϋ 

πατέρα του). 'Αργότερα, εγκατεστη

μένος στο Παρίσι, θα πρόσθεση στο 

Κοδρικάς το δνομα τοϋ πατρικού γέ

νους του, άλλα «εξελληνισμένου» σε 

Καγκελάριος —· ϊσως καί για τις εντυ

πώσεις πού θα μπορούσε να προκα-

λέση ενα τέτοιο όνομα πού ê μοιάζε 

σαν τίτλος. Φυσικά οι αντίπαλοι του 

γνωρίζοντας τήν αγάπη του για επί

δειξη δεν θα χάσουν τήν ευκαιρία νά 

τον διακωμωδήσουν γι ' αυτό. (Βλέπε 

σχετικά Κ. Θ. Δημαρά, Φροντίσματα, 

σ. 67 καί Ά π . Β. Δασκαλάκη, Κο

ραής καί Κοδρικάς, σ. 26). 
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Τής Γαλλίας τον σωτήρα, 'Ιταλίας λυτρωτήν, 

των 'Ελλήνων την ελπίδα των βαρβάρων νικητήν. 

Αυτοκράτορα γενναϊον, Βασιλέα δοξαστόν, 

Ναπολέοντα τον Μέγαν, αΧοίν'ιως σεβαστόν. 

Ποϋ Όρφέως νυν ή λύρα ; Που Όμηρου ή φωνή, 

Διός νέου να ηχήσουν έργα τα λαμπροφανή. 

"Ος τον κεραυνον εις χείρας, Άθηνάν εν κεφαλή, 

φέρων υπερέχει πάντας σθένει, κράτει και βουλή. 

Πλήττει, καίει καταστρέφει γίγαντας. 

2 

3 'Απριλίου Ν. 1822 

ΎΑομα πολεμικον 

'Ελάτε παλληκάρια 

"Ελλάδος τα παιδιά 

κτυπάτε για την πίστη 

καί για την λευτεριά. 

Φίλη ελευθερία 

δύναμις τοΰ σταυρού 

για σένα πολεμοΰμεν 

το κράτος τοΰ εχθρού 

'Ελάτε κτλ. 

'Εχθρός τής πίστεως μας 

και τύραννος τής γής 

είναι στον κόσμον δλον 

Τούρκος δ άσεβης. 
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'Ελάτε 

Έρήμαξε τον τόπον 

έσφαξε τους γονείς 

σκλαβώνει τις γυναίκες 

τέκνα και συγγενείς. 

'Ελάτε 

Μια δύναμις μεγάλη 

"Ανακτος θαυμαστού 

έρχεται να λύτρωση 
την πίστιν του Χρίστου1. 

'Ελάτε 

Τι δόξα μάς προσμένει 

τι στέφανος χρυσός 

σαν ύψωθή στην Πάλιν 

ο τίμιος σταυρός ! 

'Ελάτε 

ΤΩ φίλτατη πατρίδα 

ηρώων και σοφών 

ώς πότε πλια θ à μένης 

στα χέρια άσεβων ! 

'Ελάτε 

"Ολοι μικροί μεγάλοι, 

γέροντες και παιδιά, 

κανένας μας δεν στέργει 

νά μένϊ] στην σκλαβιά. 

Το αίμα το άθώον 
ενός λαοϋ πιστού 

χύνεται για την πίστιν 

τοϋ Ίησοϋ Χρίστου. 

Παναγιώτης Κοδρικάς Καγκελάριος. 

7. Είναι ή στροφή πού, όπως ση
μειώσαμε, έχει άντικατασταθή άπο 

αυτή πού σημειώνεται πλάι της. 
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