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ΜΔΡΟ Α  

ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΗΣΧΝ: ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΡΑΖ 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Πξνδξνκηθέο θάζεηο ηνπ γιωζζηθνύ δεηήκαηνο. Ζ ζπγθπξία ηεο 

εκθάληζεο ηνπ δεκνηηθηζκνύ 

Σν γισζζηθφ δήηεκα δε γελληέηαη κε ηνλ Φπράξε· εδξάδεηαη ζηελ 

αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί επαξθέο γισζζηθφ φξγαλν γηα ην λενζχζηαην 

ειιεληθφ θξάηνο θαη πξνυπάξρεη ζηηο ηδέεο θαη ηα γξαπηά εθείλσλ πνπ νη 

δεκνηηθηζηέο ζεψξεζαλ πξνγφλνπο ηνπο, αιιά θαη αληηπάινπο ηνπο1. 

Ο Κνξαήο, πνπ θαηαηάζζεηαη απφ ηνπο δεκνηηθηζηέο ζην ζηξαηφπεδν 

ησλ ερζξψλ ηνπο, ζεσξεί ηε γιψζζα θηήκα νινθιήξνπ ηνπ έζλνπο πνπ 

απνθαιχπηεη ην ραξαθηήξα ηνπ2 θαη ηελ εμεηάδεη αξρηθά ζηελ πνιηηηθή ηεο 

δηάζηαζε, ζπλδπάδνληάο ηελ κε ηελ παηδεία, ε νπνία αθνινπζψληαο ην 

επξσπατθφ-δηαθσηηζηηθφ ηδεψδεο ζα κφξθσλε ηνλ πνιίηε ζε κηα ειιεληθή 

δεκνθξαηία3. Παξάιιεια, αληηκεησπίδεη ηε γιψζζα θαη σο εζηθφ γεγνλφο· 

είλαη άξξσζηε θαη έρεη αλάγθε ζεξαπείαο. Θεξαπεχνληαο ηε γιψζζα ζα 

επηηεπρζεί θαη ε εζηθή βειηίσζε ησλ Βιιήλσλ. Πξψηνο απαίηεζε 

θαζαξεχνπζα γιψζζα, δειαδή, θαζαξκφ ηεο γιψζζαο απφ ηα ηνπξθηθά θαη 

μέλα ζηνηρεία κε βάζε ηνλ νξζφ ιφγν, θχξηα απαίηεζε ηνπ δηαθσηηζηηθνχ ηνπ 

νξάκαηνο. Χο ζεξαπεία πξνηείλεη ηε κέζε νδφ, κεηαμχ αξραΎδνπζαο θαη 

νκηινπκέλεο, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηε δεχηεξε. Παξφια απηά νη ιφγηνη, νη 

«πεπαηδεπκέλνη», ζα απνηειέζνπλ ηνπο «λνκνζέηεο ηεο γιψζζαο»4. 

 Δ γιψζζα, φκσο, πνπ ηειηθά θαζηεξψλεηαη σο θαζαξεχνπζα δελ είλαη 

εθείλε ηνπ Κνξαή, αιιά ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο εμαξρατζκνχ ηεο 

                                                 
1
 D. Tziovas, The nationism of the Demoticists and its impact on their literary theory (1888-1930 ), 

Amsterdam 1986, ζ.96-98, υπμο ελεηάγεηαζ δ μιάδα πμο ιε πνχημ ημκ Καηανηγή εεχνδζε υηζ δ 

βθχζζα οπυηεζηαζ ζε αθθαβέξ ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ ανπασζηέξ πμο ηδ εεςνμφζακ έκα ζηαεενυ ιδ 

ελεθζζζυιεκμ ακηζηείιεκμ.  
2
 V. Rotolo, «Δ βθςζζζηή εεςνία ημο Κμναή. Εδεμθμβζηέξ νίγεξ ηαζ ροπμθμβζηά ηίκδηνα», Γηήκεξν 

Κνξαή. Πξνζεγγίζεηο ζηε γισζζηθή ζεσξία, ηε ζθέςε θαη ην έξγν ηνπ Κνξαή, Β.Ε.Β., Ώεήκα 1984, ζ.49. 
3
 S. Petmezas, «The formation of early Hellenic nationalism and the special symbolic and material 

interests of the new radical republican itelligentsia (1790-1830)», Historein, v.1, Ώεήκα 1999, ζ.64. 
4
 V. Rotolo, υ.π., ζ.50-53. 
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πνπ επηρεηξήζεθε ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα. Σν 1853 ν Παλαγηψηεο νχηζνο 

κε ην έξγν ηνπ Νέα ρνιή ηνπ γξαθνκέλνπ ιφγνπ ή αλάζηαζηο ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο γιψζζεο ελλννπκέλεο ππφ πάλησλ ζα ζπζηεκαηνπνηήζεη ηελ 

πξνζπάζεηα εμαξρατζκνχ ηεο γιψζζαο, ηνπνζεηψληαο ηε ζην θέληξν ησλ 

ζπδεηήζεσλ ηεο επνρήο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηαπηφηεηαο1. Δ πξνζέγγηζε ηεο 

ηειεηφηεηαο ηνπ αηηηθνχ ιφγνπ εμαζθαιίδεη ζην λενζχζηαην θξάηνο κηα 

γιψζζα ηδαληθή γηα ηε δηνηθεηηθή ηνπ ζπγθξφηεζε, πνπ ππνγξακκίδεη ηε 

ζπγγέλεηά ηνπ κε ηελ αξραία Βιιάδα θαη ηαπηφρξνλα απνπνηείηαη ηελ 

παξαθκηαθή πεξίνδν ηεο δνπιείαο. ην ζηφραζηξν ηνπ ζπγγξαθέα βξίζθεηαη ν 

ειιεληθφο δηαθσηηζκφο θαη ε Αχζε.  

Ο Κσλζηαληίλνο Ώζψπηνο, θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην Ώζελψλ, ζα 

απαληήζεη κε ηα νχηζεηα θαη ζα πξνζπαζήζεη λα ξπζκίζεη «ηελ ηαθηηθή ηνπ 

ειιεληθνχ δηαθσηηζκνχ ζηα 1853, κπξνζηά ζηελ νξκεηηθή ξνκαληηθή 

πξνέιαζε»2, ππεξαζπηδφκελνο ηα Βπηάλεζα θαη ηε ινγνηερληθή παξαγσγή 

ηνπο, ηνλ Βξσηφθξηην, ην ΐειαξά, ην νισκφ έλαληη ησλ Φαλαξησηψλ, 

παξαγσγή πνπ ζα απνηειέζεη αξγφηεξα ην ινγνηερληθφ θαλφλα ησλ 

δεκνηηθηζηψλ.  Σν κέησπν πνπ ζπγθξνηείηαη ππφ ηνλ Ώζψπην απνηειείηαη απφ 

ηνπο κεηξηνπαζείο νπαδνχο ηνπ θνξατθνχ ζπζηήκαηνο3, νη νπνίνη εκθνξνχληαη 

απφ ην πλεχκα ηνπ Αηαθσηηζκνχ, εθθξάδνπλ ηελ αγάπε ηνπο γηα ηελ 

αξραηφηεηα, απνξξίπηνπλ ην ΐπδάληην θαη ζπλζέηνπλ κηα παξάδνζε απφ ηνλ 

Κνξαή κέρξη ην νισκφ, πνπ πεξηιακβάλεη ηε δεκνηηθή γιψζζα θαη ηα 

δεκνηηθά ηξαγνχδηα. ε απηή ηελ νκάδα αλήθεη θαη ν Γεψξγηνο Μηζηξηψηεο. Οη 

αληίπαινη, φπσο ν Παπαξξεγφπνπινο, ππεξαζπίδνληαη ην ειιελνρξηζηηαληθφ 

δφγκα θαη ηε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο κέζσ ηεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ4.  

                                                 
1
 P. Moullas, Les concours poétiques de l’ Université d’ Athènes 1851-1877, Ώεήκα 1989, ζ.24, 69, 87. 

Γζα ηδ ζφκδεζδ ημο ελανπασζιμφ ηδξ βθχζζαξ ιε ημκ εθθδκζηυ εεκζηζζιυ ιεηά ημκ Κνζιασηυ πυθειμ, 

αθ. Π. Αζαηζέκημξ, «Φμαμφ ημοξ Αακαμφξ ηαζ δχνα θένμκηαξ: “Δ εθθδκζηή ςξ δζεεκήξ βθχζζα” ηαζ δ 

εδναίςζδ ηδξ ζδεμθμβζηήξ κμιζιυηδηαξ ηδξ ηαεανεφμοζαξ ιεηά ημκ Κνζιασηυ πυθειμ», Θέξκε θαη 

Φσο, Ώθζενςιαηζηυξ ηυιμξ ζηδ ικήιδ ημο Ώ.-Φ. Υνδζηίδδ, (επζι. Μανία Θεμδςνμπμφθμο), Κέκηνμ 

Βθθδκζηήξ Γθχζζαξ, Θεζζαθμκίηδ 2008, ζ.343-352. 
2
 Π. Μμοθθάξ, «Δ δζαιάπδ Π. μφηζμο – Κ. Ώζχπζμο (1853) ηαζ δ ζζημνζηή ζοβηονία» Ο Δξαληζηήο, 

έημξ Εΐ΄, η.ΕΕ, 1974, ζ.132-150. Σμ απυζπαζια ανίζηεηαζ ζηδ ζ. 147. 
3
 Γζα ηδ ζφβηνμοζδ μφηζμο Ώζχπζμο, αθ., επίζδξ, Moullas P., Les concours poétiques, υ.π., ζ.81-88. 

Γζα ηδκ πνμζπάεεζα ημο Ώζχπζμο κα ζηνέρεζ ημκ Σζμηάκεζμ δζαβςκζζιυ ζηδ ιεθέηδ ηδξ κευηενδξ 

βθχζζαξ ζηα ιέζα ημο 19
μο

 αζχκα, αθ. Π. Αζαηζέκημξ, «Δ Γθςζζζηή Μεηαννφειζζδ ακάιεζα ζηζξ 

Βββνάιιαηεξ Βθίη ηαζ ημ Βθθδκζηυ Κνάημξ ηαηά ημ Αεφηενμ Μζζυ ημο 19
μο

 αζχκα», Μειέηεο γηα ηελ 

ειιεληθή γιώζζα, 28(2008), ζ.153-4. 
4
 ημ ίδζμ, ζ.371. 
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Δ Βπηαλεζηαθή παξάδνζε, πηζηή ζηε ιατθή γιψζζα, φπσο ηελ 

εμχκλεζε ν νισκφο κε ην Γηάινγν ην 1824, ζα επηρεηξήζεη κε ηνλ Νηθφιαν 

Κνλεκέλν ην 1873 θαη ην έξγν ηνπ Σν δήηεκα ηεο γιψζζαο λα ηεθκεξηψζεη 

ζεσξεηηθά ηελ αλσηεξφηεηα ηεο δεκνηηθήο, πξνθξίλνληαο ην παξφλ ηεο 

γιψζζαο θαη ηνπ έζλνπο. Σειηθά, κπξνζηά ζηελ απφιπηε ζεζκηθή επηθξάηεζε 

ηεο αξραΎδνπζαο ζα πξνηείλεη θη απηφο θάπνηεο δηνξζψζεηο ηεο γιψζζαο 

πξνο ηελ θνξατθή θαηεχζπλζε1. 

Σν 1882, ν Κσλζηαληίλνο Κφληνο κε ην έξγν ηνπ Γισζζηθαί 

Παξαηεξήζεηο αλαθεξφκελαη εηο ηελ Νέαλ Διιεληθήλ Γιψζζαλ ζα ππνζηεξίμεη 

ηνλ εμαξρατζκφ ηεο θαζαξεχνπζαο, ελψ ηελ νκηινχκελε γιψζζα ζα 

ππνζηεξίμεη απηή ηε θνξά ν, αληίζεηνο ζην Αηαθσηηζκφ, Αεκήηξηνο 

ΐεξλαξδάθεο, ν νπνίνο ζα πξνηείλεη ηελ αθνκνίσζε ηεο γξαπηήο απφ ηελ 

νκηινχκελε γιψζζα· «ε ζεκεξηλή ειιεληθή νθείιεη φρη λα θαξθηλνβαηή πξνο 

ηελ αξραίαλ αηηηθήλ, αιιά ηνπλαληίνλ λα ρσξή βαζκεδφλ νινλέλ πξνο ηελ 

δψζαλ γιψζζαλ ηνπ ιανχ, βαζκεδφλ θαη αδηαθφπσο αλαθαηληδνκέλε κελ 

πξνο ην πξφηππνλ ηνχην […] κέρξηο νπ επί ηέινπο ε γξαπηή γιψζζα ηνπ 

έζλνπο ζπλαθνκνησζή θαη΄ νπζίαλ θαη επαξθψο πξνο ηελ θαζνκηινπκέλελ, 

ηελ κφλελ αιεζή, ηελ κφλελ πξαγκαηηθήλ ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο γιψζζαλ»2. 

Ο Γεψξγηνο Υαηδηδάθηο, ελψ είρε ππεξαζπηζηεί ηελ αμία ηεο νκηινπκέλεο, ζα 

πάξεη ην κέξνο ηνπ Κφληνπ θαη ζα δηαηππψζεη ηελ άπνςε φηη νη δχν ηχπνη ηεο 

γιψζζαο, νκηινχκελε θαη γξαπηή, δηαθξίλνληαη φρη κφλν γισζζνινγηθά, αιιά 

θαη θνηλσληθά, αθνχ κηιηνχληαη απφ δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο. Δ Έθε 

Γαδή ζα απνδψζεη ηε ζηάζε απηή ζηελ πξνζπάζεηά λα ζπκθηιηψζεη ηηο 

απφςεηο ηνπ κε ηελ εγεκνλία ηεο θαζαξεχνπζαο ζην παλεπηζηήκην, απφπεηξα 

πνπ αμηνινγείηαη σο «πνιηηηθνπνίεζε ελφο επηζηεκνληθνχ πεδίνπ»3, εξκελεία 

                                                 
1
 «Ββχ εφνδηα έκακ ιέζμ υνμ ηαζ ηα θηζάκς ιαγή ζαξ. Ββχ δέπμιαζ απυ ζαξ ηδκ ίδζα εηείκδ βθχζα 

δζμνεςιέκδ. Ώθθά πχξ δζμνεςιέκδ; […] Σδκ θέλζ Φ ς ι ί, ’πμο είκ’ εθθδκζηή, δεκ εα ηδκ πεηάλςιε 

αέααζα, ηαζ κα εζπμφιε ζημκ ηυπμ ηδξ Άνημξ, επεζδή ημφημ δεκ εα ήημοκ δζυνεςζζ, αθθά εα ήημοκ 

παναθμβζζιυξ. Θα ηδκ δζμνευζςιε υιςξ ηαζ εα αάθμιε ιζα ζοθθααή ’πμο ηδξ θείπεζ (ηαεχξ δδθ. θέη’ 

εζείξ, επεζδή εβχ πζζηεφς πςξ είκαζ ζςζηή ηαζ δεκ ηδξ θείπεζ ηίπμηα) ηαζ εα εζπμφιε Φσκίνλ.  […] 

πμο ιαξ θείπεζ δ θέλζ, εα ηδκ δακεζγυιαζηε, δζαθέβςκηαξ ηδκ πθέμκ ηαηάθθδθδ, ηαζ ιία ιυκμκ βζα 

ηάεε ακηζηείιεκμ, ηζ΄ υπζ πενζζζυηεναζξ απυ ιία», Ν. Κμκειέκμξ, Σν Εήηεκα ηεο Γιώζζαο, Κένηονα 

1873, ζ.58-60. 
2
 Α. ΐενκανδάηδξ, Φεπδαηηηθηζκνύ έιεγρνο ήηνη Κ. . Κόληνπ γισζζηθώλ παξαηεξήζεσλ αλαθεξνκέλσλ 

εηο ηελ Νέαλ ειιεληθήλ γιώζζαλ, Σενβέζηδ 1884, ζ.464.   
3
 E. Gazi, «Linguistics and Politics in 20

th
 century Greece», Standard Languages and Language 

Standards: Greek Past and Present, (ed. Al. Georgakopoulou and Michael Silk), 2009, ζ.284-290. 
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πνπ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη θαη ηηο ζθνδξέο ζπγθξνχζεηο πνπ ζα 

ραξαθηεξίζνπλ ην γισζζηθφ δήηεκα κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ Φπράξε.     

Δ κεηξηνπάζεηα φισλ εθείλσλ πνπ ζεσξήζεθαλ πξφδξνκνη ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ (Κνλεκέλνο, ΐεξλαξδάθεο) ζα ηεξκαηηζηεί κε ην έξγν ηνπ 

Φπράξε Σν Σαμίδη κνπ (1888). ινη νη ππφινηπνη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην 

ζηξαηφπεδν ησλ αληηπάισλ. Σν γισζζηθφ δήηεκα, φπσο εγθαηληάδεηαη απφ 

ηνλ Φπράξε, εγγξάθεηαη ζε κηα θαηλνχξγηα πξνζπάζεηα ηνπ ειιεληθνχ 

έζλνπο, κεηά ηελ πηψρεπζε ηνπ 1893, ηελ ήηηα ηνπ 1897 θαη ηνλ Αηεζλή 

Οηθνλνκηθφ Έιεγρν, λα νξζνπνδήζεη νηθνλνκηθά θαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, εζληθή θαη πνιηηηθή, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

ζπγθξφηεζεο ελφο ζχγρξνλνπ θξάηνπο. Ο ζεσξεηηθφο ιφγνο ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ, επνκέλσο, απνηειεί κηα πξνζπάζεηα απάληεζεο ζηελ 

πνιχκνξθε θξίζε, νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη ηειηθά εζληθή, πνπ ηαιαλίδεη ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία, γη΄ απηφ θαη ε γιψζζα ζα αλαδεηρηεί ζε πξνλνκηαθφ πεδίν, 

φπνπ πνηθίινη ιφγνη ζα εθβάιινπλ θαη ζα αληηπαξαηεζνχλ κεηαμχ ηνπο κέρξη 

ηελ πιήξε απηνλφκεζή ηνπο απφ ηηο γισζζηθέο ζπδεηήζεηο. 

 

Υπνζέζεηο εξγαζίαο θαη θξηηηθή ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο 

Δ παξνχζα εξγαζία απνηειεί ζπλέρεηα θαη επέθηαζε ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο κε ηίηιν Γεκνηηθηζκφο: Γισζζηθέο ζέζεηο θαη πνιηηηθέο 

αληηπαξαζέζεηο (1888-1917), ε νπνία είρε επηρεηξήζεη λα θαηαδείμεη ηε 

δπλακηθή ηνπ δεκνηηθηζκνχ θαη λα αληηθξνχζεη ηελ παγησκέλε αληίιεςε πνπ 

ζπλφςηδε ην δεκνηηθηζκφ ζ΄ έλαλ επηηπρεκέλν αγψλα ελάληηα ζε 

παξσρεκέλεο θνηλσληθέο δπλάκεηο. Άθεζε, βέβαηα, θαη ζέκαηα εθθξεκή, φπσο 

ε εκβέιεηα ηεο θίλεζεο ζηελ θνηλσλία, ηελ νπνία, κεηαμχ άιισλ, επηρεηξεί ε 

παξνχζα εξγαζία λα δηεξεπλήζεη. 

Δ έξεπλα κε αληηθείκελν ην δεκνηηθηζκφ κνηάδεη σο επηινγή ελφο 

νιηζζεξνχ εδάθνπο, θαζψο ην ζέκα ζεσξείηαη πνιπζπδεηεκέλν θαη 

εμαληιεκέλν. Ώπηφ νθείιεηαη, πξψηνλ, ζε κηα πξαγκαηνινγηθή δηαπίζησζε, 

φηη, δειαδή, πιεζψξα θηινινγηθψλ έξγσλ επηζηεκνληθψλ ή κε έρεη 

αληηθείκελν ην γισζζηθφ δήηεκα θαη θπξίσο ηνλ έλα πφιν ηνπ, ην δεκνηηθηζκφ, 

θαη δεχηεξνλ, ζε κηα ηδενινγηθή πξνθαηάιεςε πνπ, επηδηψθνληαο λα 

ζπγθξνηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ κηα γελεαινγία ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, αλαδεηά ηε 
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κήηξα ηεο αληίδξαζεο ηνπ θαηεζηεκέλνπ ζηελ πνιεκηθή ελάληηα ζην 

δεκνηηθηζκφ θαη εμ απηνχ θαηαζθεπάδεη δηρνηνκίεο1. Παξφια απηά ηα ακηγψο 

ηζηνξηθά έξγα πνπ πξαγκαηεχνληαη ην γισζζηθφ δήηεκα ή εηδηθφηεξα ην ζέκα 

ηνπ δεκνηηθηζκνχ είλαη πνιχ ιίγα θαη θσηίδνπλ κεξηθέο κφλν φςεηο ηνπ 

θηλήκαηνο2. 

Βπνκέλσο, νη βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θηινδνμνχλ 

λα αλαπιεξψζνπλ θελά ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο. Σν εξψηεκα αλ ν 

δεκνηηθηζκφο ππήξμε θίλεκα κε παλεζληθή εκβέιεηα ζα επηηξέςεη λα 

απνθαηαζηαζεί ε νιφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ. Δ δηάδνζε ζηηο πεξηνρέο εθηφο ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο, εθηφο απφ ηελ Ώίγππην πνπ κειέηεζε ε Ρέλα ηαπξίδε-

Παηξηθίνπ κέζα απφ ηε δξάζε ηνπ Γεψξγηνπ θιεξνχ3, δελ έρεη κειεηεζεί. 

Βπνκέλσο, ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη αθνξνχλ ηηο κνξθέο δξάζεο, ην ρψξν 

εμάπισζεο, ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ θηλήκαηνο. Βπίζεο, δελ έρεη αλαδεηρηεί κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν πνηα θνηλσληθά ζηξψκαηα θηλεηνπνίεζε ν δεκνηηθηζκφο, 

ζε πνηα ηδενινγηθά πεδία θηλήζεθε θαη πνηεο πνιηηηθέο πξαθηηθέο επέιεμε, 

ζέκαηα πνπ ζα απνδείμνπλ ηελ αθνκνησηηθή ηνπ δχλακε, ηνλ ηδενινγηθφ 

ζπγθξεηηζκφ ηνπ θαη ηελ θνηλσληθή δπλακηθή ηνπ. 

Πηζηεχσ, ινηπφλ, φηη παξά ηηο ζπδεηήζεηο δελ έρνπκε θαηαλνήζεη 

πιήξσο ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δπλακηθή ηνπ θηλήκαηνο. Οη αληηδξάζεηο πνπ 

γέλλεζε απνζησπνχλ ή επηθαιχπηνπλ ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ είηε ζηε 

ζχγθξνπζε κε ηελ θαζαξεχνπζα είηε ζε ζρέζε κε ηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο 

θαη δηακάρεο. Ο δεκνηηθηζκφο ππήξμε πνιπδηάζηαην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ 

θαηλφκελν, πνπ ελψ δνκήζεθε γχξσ απφ κηα πνιηηηζκηθή θαηλνηνκία, ηελ 

αιιαγή, δειαδή, γισζζηθνχ νξγάλνπ, ηαπηφρξνλα θαη ζπλεηδεηά έζεζε θαη ελ 

κέξεη απάληεζε ζε πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά δεηήκαηα, πνπ θαηέζηεζαλ 

πεξηζζφηεξν δηαθξηηέο  ηηο νκάδεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ.  

                                                 
1
 ΐθ. ηδ δζάηνζζδ πμθζηζηήξ απυ πμθζηζζηζηή ηαοηυηδηα, ιε ηδκ πνχηδ κα παναηηδνίγεηαζ απυ ηζξ 

έκκμζεξ ημο έεκμοξ, ημο ηνάημοξ ηαζ ημ δοηζηυ πνμζακαημθζζιυ ηαζ ηδ δεφηενδ απυ ηδκ 

εθθδκμμνεμδμλία ιε ηάζεζξ εζςζηνέθεζαξ, αοημηέθεζαξ ηαζ απμιμκςηζζιμφ, Α. Γ. Σζαμφζδξ, 

«Βθθδκζζιυξ ηαζ Βθθδκζηυηδηα. Σμ πνυαθδια ηδξ κεμεθθδκζηήξ ηαοηυηδηαξ», Διιεληζκόο – 

Διιεληθόηεηα. Ηδενινγηθνί θαη βησκαηηθνί άμνλεο ηεο Νενειιεληθήο Κνηλσλίαο, (επζιέθεζα Α. Γ. 

Σζαμφζδ), Βζηία, Ώεήκα 1998 (3
δ
 έηδμζδ), ζ.22-24. ΐθ., επίζδξ Κ. Σζμοηαθάξ, «Πανάδμζδ ηαζ 

Βηζοβπνμκζζιυξ: Μενζηά βεκζηά ενςηήιαηα», ζην ίδην, ζ.38-44.  
2
 Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Γεκνηηθηζκόο θαη Κνηλσληθό πξόβιεκα, 1976· Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Ο Γ. 

θιεξόο ζηελ Αίγππην. νζηαιηζκόο, Γεκνηηθηζκόο θαη Μεηαξξύζκηζε, Θειέθζμ 1999· Μ. Ρεπμφζδ, Σα 

Μαξαζιεηαθά 1925-1927, Πυθζξ, Ώεήκα 2012. Δ Έθδ Γαγή ζημ ένβμ ηδξ, Παηξίο, Θξεζθεία, 

Οηθνγέλεηα. Ηζηνξία ελόο ζπλζήκαηνο. 1880-1930, Πυθζξ, Ώεήκα 2011, ακαδεζηκφεζ ηδκ ακηίδναζδ ζημ 

Πανεεκαβςβείμ ημο ΐυθμο ςξ ιία απυ ηδξ ιήηνεξ πμο βέκκδζακ ημ ζφκεδια πμο πναβιαηεφεηαζ.   
3
 Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Ο Γ. θιεξόο ζηελ Αίγππην, υ.π. 
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 Μέρξη ηψξα, ν θχξηνο φγθνο ηεο ειιεληθήο ηζηνξηνγξαθηθήο θαη 

θηινινγηθήο παξαγσγήο γηα ην Αεκνηηθηζκφ, παξαγσγή  πνπ εγγξάθεηαη 

ρξνληθά ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ ζην κεηαπνιηηεπηηθφ πιαίζην ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, εληάζζεη ην θίλεκα ζηελ επξχηεξε πνξεία ηνπ αζηηθνχ 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Δ ειιεληθή κεηαπνιηηεπηηθή 

ηζηνξηνγξαθία αληηκεηψπηζε, δειαδή, ην δεκνηηθηζκφ σο αξξαγέο θίλεκα ηεο 

αλεξρφκελεο αζηηθήο ηάμεο. Ώληαπνθξηλφκελε ζηηο επηηαγέο ηεο επνρήο γηα 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη εθθαζάξηζε ηνπ πνιηηηθνχ βίνπ απφ ηα 

παζνγφλα ζηνηρεία, ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο ηα ελλνηνινγηθά εξγαιεία ηεο 

Κνηλσληνινγίαο, επηρείξεζε λα ζεκειηψζεη ηε γελεαινγία ηνπ θηιειεχζεξνπ 

αζηηθνχ ζηνηρείνπ θαη ηνπνζέηεζε ζπλνιηθά ην δεκνηηθηζκφ ζηελ πξσηνπνξία 

ηνπ πξννδεπηηθνχ ζηξαηνπέδνπ. 

Ο αζηηθφο απηφο ραξαθηήξαο, σο θαηλφκελν εθζπγρξνληζηηθφ, 

λεσηεξηθφ, ζπλδέζεθε κε ηελ πνιηηηθή ηνπ Σξηθνχπε γηα λα θηάζεη ζην 

απφγεηφ ηνπ κε ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ Βι. ΐεληδέινπ1. Παξφιν πνπ ηνλίδεηαη  

ζπρλά ε πνιππινθφηεηα ηνπ θηλήκαηνο θαη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα ελεξγνπνηεί 

πνηθίιεο δπλάκεηο (εζληθηζηέο, ζνζηαιηζηέο, θνηλσληνιφγνπο)2, θαζψο θαη ην 

                                                 
1
 ΐαζζηά  αζαθία πμο εκηάζζμοκ ημ Αδιμηζηζζιυ ζηα πθαίζζα ηδξ επζδίςλδξ ηδξ αζηζηήξ μθμηθήνςζδξ 

είκαζ: Γ. Κμνδάημξ, Ηζηνξία ηνπ γισζζηθνύ καο δεηήκαηνο, Μπμοημοιάκδξ, Ώεήκα 1973· G. 

Augustinos, Consciousness and History: Nationalist critics of Greek Society 1897-1914, 1977· Ώ. 

Φναβημοδάηδ, Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξύζκηζε θαη Φηιειεύζεξνη Γηαλννύκελνη. Άγνλνη αγώλεο θαη 

ηδενινγηθά αδηέμνδα ζην κεζνπόιεκν, Κέδνμξ, 1992 (α΄ έηδμζδ 1977) ηαζ Ο Δθπαηδεπηηθόο 

Γεκνηηθηζκόο θαη ν Γισζζηθόο πκβηβαζκόο ηνπ 1911, 1977. ημ ηεθεοηαίμ ηδξ αζαθίμ δ Ώ. 

Φναβημοδάηδ, Ζ Γιώζζα θαη ην Έζλνο 1880-1980. Δθαηό ρξόληα αγώλεο γηα ηελ απζεληηθή ειιεληθή 

γιώζζα, Ώθελάκδνεζα, 2001, πανυθμ πμο ακαγδηά ηδκ ζζημνία ηδξ ηαφηζζδξ ημο ηαεανεομοζζακζζιμφ 

ιε ηδκ ακηίδναζδ ηαζ ημο δδιμηζηζζιμφ ιε ηδκ πνυμδμ ηαζ ακαθένεηαζ ζηζξ πμθζηζηέξ απμηθίζεζξ εκηυξ 

ημο δδιμηζηζζιμφ (ζ.27, ζδι.1), μζ ενιδκείεξ πμο ζηδ ζοκέπεζα δίκεζ ηαοηίγμκηαζ ιε εηείκεξ ηςκ 

πνμδβμφιεκςκ αζαθίςκ. Δ ααζζηή ζοκζζηαιέκδ ημοξ είκαζ δ έκηαλδ ημο δδιμηζηζζιμφ ζημκ αζηζηυ 

εηζοβπνμκζζιυ πμο μθμηθδνχκεηαζ ιε ημ ΐεκζγέθμ· Φ. Δθζμφ «Βζζαβςβζηυ διείςια», Α. Γθδκυξ, 

Άπαληα, η. Ώ΄, ΐ΄, Θειέθζμ, Ώεήκα, 1983, ζ.ζα΄-θδ΄· Βι. Κνζανάξ, Πξόζσπα θαη ζέκαηα από ηελ 

ηζηνξία ηνπ Γεκνηηθηζκνύ, 1986· Ώ. Φςηζάδδξ, Ίσλ Γξαγνύκεο. Οη απόςεηο ηνπ γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή 

Μεηαξξύζκηζε θαη ηνλ Δθπαηδεπηηθό Γεκνηηθηζκό, Ώθ. Κονζαηίδδ, Θεζζαθμκίηδ 1986· Α. 

Υαναθάιπμοξ, Ο Δθπαηδεπηηθόο κηινο: ε ίδξπζε, ε δξάζε ηνπ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε θαη 

ε δηάζπαζή ηνπ, Θεζζαθμκίηδ 1987· Υανάθαιπμξ Γ. Υανίημξ, Σν Παξζελαγσγείν ηνπ ΐυθμο, η.Ώ΄, 

Ώεήκα 1989. Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Γεκνηηθηζκόο θαη Κνηλσληθό πξόβιεκα, 1976 ηαζ Γιώζζα, 

Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηθή, 1999· Μ. Μ. Παπασςάκκμο, Από ηνλ Φπράξε ζην Γιελό, 1986· Γζχνβμξ 

Γάημξ, Σν κέγα πάζνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δεκνηηθηζκνύ. 41 γξάκκαηα ηνπ Γιελνύ ζην Γεικνύδν, 

Βθθδκζηή Γνάιιαηα, Ώεήκα 2003. Ο Βιι. Μμζπμκάξ ζημ «Έκαξ αζχκαξ δδιμηζηζζιμφ. Κμζκςκζηέξ 

ηαζ πμθζηζηέξ πνμζεββίζεζξ» πμο απμηέθεζε ημκ πνυθμβμ ζημ ένβμ ημο Ώθ. Πάθθδ, Μπξνπζόο, Βνιήξ, 

Ώεήκα 1975, ζ.ζα΄-νηα΄ επζθένεζ νςβιή ζηδ ηονίανπδ εέζδ πμο ηαοηίγεζ ημ δδιμηζηζζιυ ιε ημοξ 

αζημφξ. 
2
 Δ Ρ. ηαονίδδ – Παηνζηίμο ζημ ηεθεοηαίμ ηδξ αζαθίμ εα ηαοηίζεζ ηαζ πάθζ ημ δδιμηζηζζιυ ιε ηζξ κέεξ 

ημζκςκζηέξ δοκάιεζξ ηαζ ημκ εηζοβπνμκζζιυ, βεβμκυξ πμο ημκ ηαεζζηά θυαδηνμ. Πανάθθδθα, εα 

ημκίζεζ ηαζ ηδκ ζδεμθμβζηή ημο δζαηφιακζδ ιεηαλφ ζοκηδνδηζζιμφ, θζθεθεοεενζζιμφ ηαζ ζμζζαθζζιμφ, 

Οη θόβνη ελόο αηώλα, Μεηαίπιζμ, Ώεήκα 2008, ζ.114-123, 155. 
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άγνλν ηνπ αθνξηζηηθνχ εγρεηξήκαηνο πνπ ηαπηίδεη ηε δεκνηηθή κε ηελ πξφνδν 

θαη ηελ θαζαξεχνπζα κε ηελ αληίδξαζε, ε εξκελεία ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο 

επηρεηξείηαη κέζα απφ έλα δηπνιηθφ ζρήκα ηαμηθνχ δηαρσξηζκνχ· ε δεκνηηθή 

ζπλδέεηαη κε ηηο αζηηθέο, εθζπγρξνληζηηθέο δπλάκεηο, απνηειεί επνπνηία ηεο 

αζηηθήο ηάμεο, ελψ ε θαζαξεχνπζα ζπλδέεηαη κε ηηο παξαδνζηαθέο, πξν-

αζηηθέο ειίη, ηα «ηδάθηα» θαη έρεη ηελ ππνζηήξημε ζεζκψλ, φπσο ε 

θπβεξλεηηθή εμνπζία, ην Παλεπηζηήκην, ε Βθθιεζία. Έηζη ε κελ θαζαξεχνπζα 

έρεη ην θχξνο θαη ηελ απζεληία ηεο εμνπζίαο, ηελ νπνία ζα πξνζπαζήζεη λα 

δηαθπιάμεη, ελψ ε δεκνηηθή πξνζπαζψληαο λα αξζξψζεη έλαλ εγεκνληθφ 

ιφγν ζε ρψξνπο, φπσο ε ινγνηερλία, ε εθπαίδεπζε, νη επηζηήκεο, ζα 

αλαδείμεη  λένπο δηαλννχκελνπο, «νξγαληθνχο»1, ηεο αλεξρφκελεο αζηηθήο 

ηάμεο έλαληη ησλ «παξαδνζηαθψλ» δηαλννπκέλσλ πνπ ππεξαζπίδνληαη ηα 

θεθηεκέλα. Καηά ηελ Παηξηθίνπ «ν δεκνηηθηζκφο ππήξμε ν ρψξνο κέζα ζηνλ 

νπνίν θάλεθε αλάγιπθε ε πξφζθξνπζε ηεο λεσηεξηθφηεηαο ζηηο αδξάλεηεο 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο»2. Βληζρχνληαο ηελ παξαπάλσ επηρεηξεκαηνινγία ε 

Παηξηθίνπ ζπζρεηίδεη ηελ εγεηηθή νκάδα ηνπ δεκνηηθηζκνχ, ηδηαίηεξα ηνπο 

Ώιέμαλδξν Πάιιε, Ώξγχξε Βθηαιηψηε, Αεκήηξε Πεηξνθφθθηλν θαη Πέηξν 

ΐιαζηφ, σο πξνο ηε ζχλζεζε θαη ηνπο ζθνπνχο κε ηηο αζηηθέο δπλάκεηο πνπ 

ζπγθξφηεζαλ ηελ θνηλσληθή βάζε ηνπ Νενειιεληθνχ Αηαθσηηζκνχ· «Οη 

άλζξσπνη απηνί παιεχνπλ φπσο θαη ηφηε, κε ην ιφγν ηνπο αιιά θαη κε ην 

ρξήκα ηνπο, γηα ηελ πξναγσγή ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο […] ζε ζπλζήθεο 

θνηλσληθήο αξξπζκίαο θαη εζληθήο θξίζεο, ηηο νπνίεο έρνπλ πξνθαιέζεη ε 

πηψρεπζε ηνπ 1893 θαη ν πφιεκνο ηνπ 1897»3.  

Βίλαη, πηζηεχσ, αλνηθηφ αθφκε ην εξψηεκα θαηά πφζνλ ην θίλεκα ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ εθθξάδεη ηηο «πξννδεπηηθέο» θαη εθζπγρξνληζηηθέο αζηηθέο 

δπλάκεηο. Ώπνηειεί, δειαδή, βαζηθή ππφζεζε εξγαζίαο αλ, απφ ηα πξψηα 

ρξφληα ηνπ δεκνηηθηζκνχ, εκθαλίδνληαη νη εθπξφζσπνί ηνπ πνιηηηθά θαη 

θνηλσληθά πην ξηδνζπαζηηθνί απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπο ή αλ έηζη 

                                                 
1
 Σμκ υνμ ημο A. Gramsci οζμεεηεί δ Φναβημοδάηδ ζημ ένβμ Δθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε θαη 

Φηιειεύζεξνη Γηαλννύκελνη, υ.π., ζδζαίηενα ζ.92-96. 
2
 Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Γιώζζα, Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηθή, υ.π., ζ.15. Ο Φ. Δθζμφ εα ιζθήζεζ βζα ηδκ 

ακημπή «ηςκ παναδμζζαηχκ δμιχκ δ μπμία εκζζπφεζ ηζξ αδνάκεζεξ ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ ηαζ 

πανειπμδίγεζ ή ακαζηέθθεζ ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ ιεηαζπδιαηζζιχκ πμο πνμηείκμκηαζ απυ ηζξ 

ακενπυιεκεξ ημζκςκζηέξ μιάδεξ», Α. Γθδκυξ, Άπαληα, υ.π., η. Ώ΄, ζ.ζδ΄. 
3
 Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Γιώζζα, Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηθή, υ.π., ζ.139-140. 
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παξνπζηάδνληαη απφ ηε πιεπξά ησλ θαζαξνιφγσλ, πνπ ηνπο αληηκεησπίδνπλ 

ζπιιήβδελ σο «ερζξφ». 

Δ απηνχζηα κεηαθνξά ησλ πεγψλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ ίδησλ ησλ 

πξσηαγσληζηψλ γηα ηε δξάζε ηνπο ρσξίο θξηηηθή απνηίκεζε νδεγεί ζηε 

ζχλδεζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ απνθιεηζηηθά κε ηνλ αζηηθφ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ 

πξφνδν. Υσξίο λα αξλνχκαζηε φηη ηα βαζηθά αηηήκαηα, πνπ δηαηππψλνληαη 

απφ ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα, φπσο ζχγρξνλν θξάηνο κε αθκαία νηθνλνκία, 

ζηξαηφ, δηνίθεζε, ινγνηερλία, επαξθή εζληθφ ρψξν, πνπ ζα ζηέθεηαη κε 

αμηψζεηο απέλαληη ζηα δπηηθά επξσπατθά θξάηε, εληάζζεη ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία ζηελ αζηηθή πξννπηηθή, δελ κπνξνχκε, φκσο, λα κελ ζεκεηψζνπκε 

φηη απηά απνηεινχλ αηηήκαηα θαη ησλ θαζαξνιφγσλ θαη ησλ δεκνηηθηζηψλ. 

ηελ εξκελεπηηθή απηή απφπεηξα αγλνείηαη ην γεγνλφο φηη ν δηαθσηηζκφο 

απεηέιεζε ηδενινγηθή αλαθνξά θαη δηαλννπκέλσλ πνπ εληάζζνληαη ζην πεδίν 

ηεο θαζαξεχνπζαο1 θαη φηη απνξξίθζεθε απφ ζεκαληηθνχο δεκνηηθηζηέο. 

Βπίζεο, νη λεσηεξηθέο απφςεηο ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζπκπνξεχνληαη κε ζέζεηο 

αληίζεηεο ζην Αηαθσηηζκφ, φπσο ε κειέηε ηνπ ΐπδαληίνπ, ε ακθίζπκε ζέζε 

απέλαληη ζηε Αχζε, ε επηινγή ηνπ φξνπ Ρσκηνζχλε έλαληη ηνπ φξνπ 

Βιιεληζκφο, ε ππνβάζκηζε ηεο αξραίαο Βιιάδαο. Ο V. Rotolo ζεσξεί φηη ε 

επξπκάζεηα ηνπ Κνξαή, αιιά θπξίσο νη δεκνθξαηηθέο ηνπ ηδέεο έπξεπε λα ηνλ 

ηνπνζεηήζνπλ ζηε δεκνηηθηζηηθή παξάηαμε2, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ην 

επηρείξεκά κνπ γηα ην άηνπν ηνπ δηαρσξηζκνχ δεκνηηθήο θαη θαζαξεχνπζαο 

κε βάζε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζρήκαηα. Ο Φίιηππνο Διηνχ, επεηδή αθξηβψο 

ηαπηίδεη ην δεκνηηθηζκφ κε ην θηιειεπζεξηζκφ, ηε δεκνθξαηία θαη ηηο αξρέο ηνπ 

Αηαθσηηζκνχ, ζα παξαμελεπηεί γηα ηελ απνδνρή ηνπ Αεκήηξηνπ ΐεξλαξδάθε, 

αληηδηαθσηηζηή θαη νπαδνχ απνιπηαξρηθψλ ηδεψλ, απφ ηνπο δεκνηηθηζηέο. 

Γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ν Διηνχ· «Χζηφζν, νχηε δεκνηηθηζηήο θαίλεηαη λα 

ππήξμε ν ΐεξλαξδάθεο θαη, πάλησο, απφ λσξίο βξέζεθε ζε αληίζεζε κε ηνπο 

“πεξί ηνλ Ώζψπηνλ” θαη κε ην πλεχκα ηνπ Αηαθσηηζκνχ, ελψ, παξάιιεια, 

έγηλε απνινγεηήο ησλ απνιπηαξρηθψλ ηδεψλ. Γηα ηνλ καρφκελν δεκνηηθηζκφ 

ηεο γεληάο ηνπ 1880, εθείλν πνπ, κφλν, κεηξνχζε είηαλ ν αγψλαο γηα ηε 

γιψζζα: ζχκκαρνη ζεσξήζεθαλ φινη φζνη, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, ήξζαλ ζε 

                                                 
1
 ΐθ. παναπάκς ηδκ ακαθμνά ζημκ Κμναή ηαζ ηδ δζαιάπδ μφηζμο, Ώζχπζμο.  

2
 V. Rotolo, «Δ βθςζζζηή εεςνία ημο Κμναή. Εδεμθμβζηέξ νίγεξ ηαζ ροπμθμβζηά ηίκδηνα», υ.π., ζ.57. 

Γζα ηδκ ακηίδναζδ ηςκ δδιμηζηζζηχκ ζημκ Κμναή, αθ. Φ. Δθζμφ, Ηδενινγηθέο ρξήζεηο ηνπ Κνξατζκνύ 

ζηνλ 20
ν
 αηώλα, ΐζαθζυναια, Ώεήκα 2003, ζ.35-61 ημ ηεθάθαζμ «Ο ηαημφνβμξ Κμναήξ». 
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αληίζεζε κε ην αληίπαιν ζηξαηφπεδν»1. Ο Διηνχ έρεη, νπσζδήπνηε, δίθην ζην 

φηη νη ζπκκαρίεο ησλ δεκνηηθηζηψλ ζπγθξνηνχληαλ ζηε βάζε ηεο 

αληηπαιφηεηαο κε ηελ θαζαξεχνπζα, αιιά απηφ δελ πξέπεη λα ζπζθνηίδεη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ζε ζρέζε κε ηελ ηζηνξηθή ζπγθπξία ζηελ 

νπνία εγγξάθεηαη. Δ εμήγεζε, επνκέλσο, γηα ηε ζπκπφξεπζε ησλ 

δεκνηηθηζηψλ κε πνιηηηθέο απφςεηο αζχκβαηεο πξνο εθείλεο πνπ αζπάδνληαλ 

ή πνπ ηνπο απνδίδνληαη, δελ κπνξεί λα αλαδεηεζεί κφλν ζηελ επθαηξηαθή φζν 

θαη αλαγθαία αλαδήηεζε ζπκκάρσλ, αιιά θαη ζην φηη ε ζπδήηεζε πεξί 

γιψζζαο απνηειεί ζχλζεην πνιηηηθφ πξφβιεκα πνπ δελ ιχλεηαη κε ςεπδείο 

δηρνηνκίεο, αιιά πξέπεη θάζε θνξά λα ηνπνζεηείηαη ζην ηζηνξηθφ ηεο πιαίζην. 

Σν πξφβιεκα ηνπ πψο ε πνιιαπιφηεηα ησλ πνιηηηζκηθψλ επηινγψλ 

δηαπιέθεηαη κε δηαθνξεηηθά πνιηηηθά πξνηάγκαηα είλαη έλα ζέκα πνπ πξέπεη ν 

ηζηνξηθφο λα εξεπλήζεη, δηεπξχλνληαο ηελ νπηηθή ηεο ππάξρνπζαο 

ηζηνξηνγξαθίαο.   

  Μέζσ, επίζεο, ηνπ δηρνηνκηθνχ ζρήκαηνο δελ κπνξεί λα απαληεζεί  ην 

εξψηεκα, γηαηί έλα κεγάιν κέξνο ηνπ αζηηθνχ θφζκνπ, ζηειέρε ηνπ 

βεληδειηθνχ ρψξνπ, ζα επηδηψμνπλ ηελ θαζηέξσζε ηεο θαζαξεχνπζαο σο 

επίζεκεο γιψζζαο ηνπ θξάηνπο ζην χληαγκα ηνπ 1911, θαζψο θαη ηηο 

ζπλερείο παιηλδξνκήζεηο ηεο εμνπζίαο ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε, ε νπνία αηειψο επηηπγράλεηαη ην 1917 ζην πιαίζην κηαο 

επαλαζηαηηθήο θπβέξλεζεο. Γη‟ απηφ, άιισζηε, ν Βκκ. Μνζρνλάο επηζεκαίλεη 

φηη νη θνξείο ηεο ζπληήξεζεο αλήθνπλ ζηελ ίδηα θνηλσληθή ηάμε θαη πνιηηηθή 

παξάηαμε κε ηνπο δεκνηηθηζηέο, ηνπιάρηζηνλ απφ ην 1909 θαη κεηά. Ο ίδηνο 

βιέπνληαο ην εξκελεπηηθφ αδηέμνδν πξνηείλεη σο πην πηζαλφ ζρήκα εξκελείαο 

εθείλν πνπ ηαπηίδεη ηε δεκνηηθή κε ηνπο θηιειεχζεξνπο αζηνχο θαη ηελ 

θαζαξεχνπζα κε ηνπο ζπληεξεηηθνχο αζηνχο2. 

Νεψηεξεο έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη φηη ζρεηηθά κε ην γισζζηθφ δήηεκα 

θαη ν θαζαξεπνπζηαληζκφο θαη ν δεκνηηθηζκφο αληινχλ απφ ηελ παξάδνζε ηεο 

επξσπατθήο λεσηεξηθφηεηαο3, άξα ηα ζρήκαηα ηεο πξνγελέζηεξεο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ δηαθξίλνπλ κεηαμχ νπηζζνδξφκεζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ 

                                                 
1
 Α. Γθδκυξ, Άπαληα, η. Ώ΄, υ.π, ζ.528. 

2
 Β. Μμζπμκάξ, «Έκαξ αζχκαξ δδιμηζηζζιμφ. Κμζκςκζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ πνμζεββίζεζξ», υ.π., ζ.θγ΄, νζγ΄-

νζδ΄. 
3
 Ώ.-Φ. Υνδζηίδδξ, «Εζημνίεξ ηδξ Βθθδκζηήξ Γθχζζαξ», Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο από ηηο αξρέο 

έσο ηελ ύζηεξε ανπαζυηδηα, (επζζηδιμκζηή επζιέθεζα Ώ.-Φ. Υνδζηίδδξ), Εκζηζημφημ Νεμεθθδκζηχκ 

πμοδχκ, Ίδνοια Μακυθδ Σνζακηαθοθθίδδ, 2001, ζ.10. 
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είλαη κάιινλ άηνπα. Δ πξφζθαηε βηβιηνγξαθηθή παξαγσγή ζα εληνπίζεη ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ δεκνηηθηζκνχ1, αιιά θαη ηηο ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο 

αληηθάζεηο ηνπ2. Δ Έιιε θνπεηέα, εζηηάδνληαο ζην Ννπκά, ζα κηιήζεη γηα 

ηδενινγηθή αζπλαξηεζία πνπ θπκαίλεηαη απφ θνηλσληζηηθέο κέρξη ξαηζηζηηθέο 

ζέζεηο θαη έρεη θνηλφ παξνλνκαζηή κφλν ηε δεκνηηθή γιψζζα3. Δ άπνςε απηή 

θαίλεηαη ζσζηή εθ πξψηεο φςεσο, επεηδή αθξηβψο νη αληηπαξαζέζεηο γηα ηε 

γιψζζα ππεξέβαηλαλ ηα γισζζηθά δεηήκαηα ή ζπγθαιχπηνληαλ απφ απηά, 

θαηά ηελ εχζηνρε παξαηήξεζε ηεο Έθεο Γαδή4. Δ παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί 

λα θαηαδείμεη φηη ε πνιππινθφηεηα ησλ ηδενινγηθψλ ηνπνζεηήζεσλ δελ 

ζπληζηά ζχγρπζε, αιιά εδξάδεηαη ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηθά πξνγξάκκαηα ή 

δηαθνξεηηθέο ζέζεηο επί ησλ θνηλσληθψλ θαη εζληθψλ ζπγθξνχζεσλ. Ο 

Γηψξγνο Κφθθηλνο ραξαθηεξίδεη ην δεκνηηθηζκφ σο πλεπκαηηθφ θίλεκα πνπ 

ζπλδχαδε εθζπγρξνληζηηθά θαη ζπληεξεηηθά αηηήκαηα. Δ πνιπζπιιεθηηθφηεηα 

ηνπ δεκνηηθηζκνχ αληαλαθιάηαη ζηνλ εθιεθηηθηζκφ ηεο ηδενινγηθήο ηαπηφηεηαο 

ηνπ Αεικνχδνπ πνπ θηλείηαη κεηαμχ ζπληεξεηηζκνχ θαη θηιειεπζεξηζκνχ5.  

O Peter Mackridge ζα ραξαθηεξίζεη ην δεκνηηθηζκφ λεν-ξνκαληηθφ, 

αιιά θαη αληη-ειηηίζηηθν θίλεκα, πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε ιατθά αηηήκαηα, έλα 

θαηεμνρήλ θνζκηθφ θίλεκα, γηα λα θαηαιήμεη λα κηιήζεη γηα θνηλσληθή 

επαλάζηαζε απφ ηα πάλσ πνπ αξζξψλεηαη κε φξνπο εζληθήο 

απειεπζέξσζεο6. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αλαδεηρηεί ε δηαθνξεηηθή 

                                                 
1
 Ο Υ. Ώεακαζζάδδξ, Γάζθαινη θαη Δθπαηδεπηηθόο Γεκνηηθηζκόο. Σν πεξηνδηθό Απγή (1923-1925), 

Μεηαίπιζμ, Ώεήκα 2001, ζ.17 εα ιζθήζεζ βζα «εηενμβεκέξ ηίκδια». Βπίζδξ, δ Μ. Ρεπμφζδ, Σα 

Μαξαζιεηαθά (1925-1927), Πυθζξ, Ώεήκα 2012, ζ.63 ηαζ ζδιείςζδ 61, εα ιζθήζεζ βζα πμθθμφξ 

δδιμηζηζζιμφξ. 
2
 Δ Β. ημπεηέα εα επζζδιάκεζ ημ πανάδμλμ ημ Κμιιμοκζζηζηυ Κυιια κα επζθέβεζ ηδκ ηαεανεφμοζα 

ηαζ μ Μεηαλάξ κα πνςημπμνεί ζπεηζηά ιε ηδ δδιμηζηή, αθ. «Ώνπαία, ηαεμιζθμοιέκδ ηαζ ηαεανεφμοζα 

εθθδκζηή βθχζζα», Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο από ηηο αξρέο έσο ηελ ύζηεξε αξραηόηεηα, υ.π., 

ζ.962. Ο Ώ. Λζάημξ εα ιζθήζεζ βζα ηδκ ζδεμθμβία ημο δδιμηζηζζιμφ πμο ηοιαίκεηαζ απυ ημ ζμζζαθζζιυ 

ιέπνζ ημκ ακηζημζκμαμοθεοηζζιυ, αθ. «Βλ εθθδκζηήξ εζξ ηδκ διχκ ημζκήκ βθχζζακ», ζην ίδην, ζ.968. Ο 

. Μπμονκάγμξ εα δζεοηνζκίζεζ υηζ ιεηά ηδκ ειθάκζζδ ημο αζαθίμο ημο Γ. ηθδνμφ Σν Κνηλσληθόλ καο 

Εήηεκα, μζ ανπζηέξ ακηζθαηζηέξ ζδεμθμβζηέξ εέζεζξ απμηνοζηαθθχκμκηαζ ζημκ εεκζηζζιυ ηαζ ζημκ 

ζμζζαθζζιυ, πανυθμ πμο οπάνπεζ ανπζηά ζοιπυνεοζδ, αθ. «Δ εηπαίδεοζδ ζημ εθθδκζηυ ηνάημξ»,  

Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, Οη Απαξρέο, (επζζηδιμκζηή επζιέθεζα Υνήζημξ Υαηγδζςζήθ),  

Ώ2, ΐζαθζυναια, ζ.236, 239. Γζα ηδκ αζάθεζα ημο θζθεθεφεενμο πχνμο ιε ηδκ άθζλδ ημο ΐεκζγέθμο, 

αθ. ζημ ίδζμ, ζ.266.
 
 

3
 Β. ημπεηέα, «Οζ Έθθδκεξ ηαζ μζ επενμί ημοξ», Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20

νπ
 αηώλα, Ώ2, υ.π., ζ.32-3. 

4
 Β. Γαγή, Παηξίο, Θξεζθεία, Οηθνγέλεηα. Ηζηνξία ελόο ζπλζήκαηνο. 1880-1930, Πυθζξ, Ώεήκα 2011, 

ζ.316. 
5
 Γ. Κυηηζκμξ, «Κμζιμεεςνία, Εδεμθμβία, Πμθζηζηή ζηνάηεοζδ. Δ πενίπηςζδ ημο Ώθέλακδνμο 

Αεθιμφγμο (1880-1956)», Μλήκσλ, 24(2002), ζ.227-268. Βζδζηυηενα, βζα ηα εέιαηα πμο 

ακαθένεδηακ, αθ. ζ.231-234, 242, 265-269. 
6
 P. Mackridge, Language and National Identity in Greece, 1766-1976, Oxford University Press, 2009, 

ζ.229-30. 
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αληηκεηψπηζε ηνπ ιανχ, εζληθά θαη θνηλσληθά, ε επηδίσμε πξνζέιθπζεο ησλ 

ειίη ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ παξαδνζηαθή εγεζία ηνπ δεκνηηθηζκνχ, θαζψο θαη ε 

δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ζξεζθείαο θαη ηνπ θιήξνπ απφ ηνπο 

δεκνηηθηζηέο, απφςεηο πνπ αληηζηξαηεχνληαη ηελ απνιπηφηεηα ηνπ παξαπάλσ 

νξηζκνχ.  Σν θνκβηθφ ζεκείν ζην βηβιίν ηνπ Mackridge είλαη ε αιιειεπίδξαζε 

γιψζζαο θαη εζληθήο ηαπηφηεηαο1 θαη φρη ε αλαδήηεζε ησλ θνηλσληθψλ 

δπλάκεσλ πνπ ελεπιάθεζαλ ζην γισζζηθφ δήηεκα, νχηε ην πψο επεξεάδεηαη 

ε επηινγή ηνπ γισζζηθνχ νξγάλνπ απφ ηελ ηάμε ή ηελ πνιηηηθή ηδενινγία2. 

Ώθξηβψο απηή ηελ έιιεηςε θηινδνμεί λα θαιχςεη ε παξνχζα εξγαζία, ζηφρνο 

ηεο νπνίαο είλαη κηα θνηλσληθή ηζηνξία ηνπ δεκνηηθηζκνχ, κεξηθή έζησ, πνπ 

ππαγνξεχεηαη πξψηα απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πεγψλ θαη δεχηεξνλ απφ ηηο 

επηινγέο ηεο ζπγγξαθέσο.  

Ο δεκνηηθηζκφο επηρεηξεί λα δηακνξθψζεη έλα εγεκνληθφ παξάδεηγκα 

ζηε ινγνηερλία θαη ηελ εθπαίδεπζε, κέζσ ηεο γιψζζαο, ελψ ζηηο πνιηηηθέο 

επηινγέο εκπιέθεηαη ζηηο θπξίαξρεο ζπδεηήζεηο ηεο αζηηθήο ηάμεο γηα ηελ 

απνζαθήληζε πνιηηηθψλ φξσλ φπσο θηιειεπζεξηζκφο, εζληθηζκφο, θνηλφηεηα, 

θνηλσλία, ηζηνξία. Παίξλεη, δειαδή, ζέζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ ηαιάληδαλ ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία ζην ηέινο ηνπ 19ν αηψλα θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ.  

Βπηιέγεη ηελ νκηινπκέλε, φπσο επέβαιε ν δηαθσηηζκφο3, αιιά 

παξάιιεια, ππνηάζζεη ην εγρείξεκά ηνπ ζηα αηηήκαηα ηνπ εζληθηζκνχ. Χο 

πξνο ηηο κεζφδνπο επηβνιήο δηράδεηαη αλάκεζα ζηε ζθαίξα ηεο απηνζέζκηζεο 

θαη ησλ ζπιιφγσλ ηνπ 19νπ αηψλα  θαη ηελ θξαηηθή παξέκβαζε ηνπ 20νπ. Χο 

πξνο ηηο πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο επηινγέο θαίλεηαη φηη αληαλαθιά ηηο 

πεξηπέηεηεο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ ζηελ Βπξψπε, αιιά θαη ηελ πξνζπάζεηα 

δηεπθξίληζεο ηνπ ηη απνηειεί ν θηιειεπζεξηζκφο γηα ηελ Βιιάδα ηνπ ηέινπο ηνπ 

19νπ αηψλα θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ, κε απνηέιεζκα ηνλ εθιεθηηθηζκφ θαη ηε 

ζηαδηαθή ηάζε πξνο ην ζπληεξεηηθφ θηιειεπζεξηζκφ4. Οη αληηθαηηθέο απφςεηο, 

πνπ κπνξεί λα δηαηππψλνληαη, απνθαιχπηνπλ ηηο δηεξγαζίεο πνπ έιαβαλ 

ρψξα εληφο ηνπ δεκνηηθηζκνχ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο ηδενινγίαο πνπ 

                                                 
1
 ην ίδην, ζ.2. 

2
 ην ίδην, ζ.4. 

3
 Ώ.-Φ. Υνδζηίδδξ, «Εζημνίεξ ηδξ Βθθδκζηήξ Γθχζζαξ», Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο, υ.π., ζ.6. 

4
 Ο Υν. Υαηγδζςζήθ εεςνεί ημζκςκζηυ ζηυπμ ηςκ δδιμηζηζζηχκ, αθθά ηαζ ηαεανμθυβςκ ηδκ 

επζηάποκζδ ημο αζηζημφ ιεηαζπδιαηζζιμφ ηδξ ημζκςκίαξ, αθ. Βζζαβςβή ζηδκ Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 

20
νπ

 αηώλα, Ώ1, υ.π., ζ.22.  
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πξνζπαζεί λα ζπγθεξάζεη ηνλ επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ κε ηελ αλαδήηεζε 

ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο ζην πιαίζην ηνπ έζλνπο-θξάηνπο. Ο ειιεληθφο 

αζηηζκφο παξαθνινπζεί ηνλ επξσπατθφ θηιειεπζεξηζκφ θαη ηε ζηαδηαθή 

ζπληεξεηηθνπνίεζή ηνπ απέλαληη ζηελ εκθάληζε ηνπ θνηλσληθνχ δεηήκαηνο 

θαη ησλ εξγαηηθψλ ζηξσκάησλ, αιιά θαη ζε αληηπαξάζεζε κε αηηήκαηα ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο, πνιηηηθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά. Αελ απνηειεί, δειαδή 

δεηνχκελν λα ηαπηηζηεί ε πνξεία ηεο ειιεληθήο αζηηθήο ηάμεο θνξκαιηζηηθά κε 

ην επξσπατθφ ππφδεηγκα, αιιά λα δηαπηζησζεί πψο ν δεκνηηθηζκφο 

απνηχπσζε ηηο εγρψξηεο πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο δπκψζεηο θαη πψο 

αληαπνθξίζεθε ζε απηέο.  

Δ πξνζπάζεηα επηβνιήο ηεο δεκνηηθήο εγγξάθεηαη πιήξσο ζηελ 

επξσπατθή πξνζπάζεηα ζπγθξφηεζεο ησλ εζληθψλ θξαηψλ θαη αλάδεημεο ηεο 

ηδηαίηεξεο ηαπηφηεηάο ηνπο. Αελ είλαη, φκσο, κφλν απηφ. Οη πνιηηηζκηθέο 

δηαζηάζεηο ηνπ θηλήκαηνο δελ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο πνιηηηθέο θαη 

θνηλσληθέο δπκψζεηο θαη δελ ζρεηίδνληαη κφλν κε ηελ αλαδήηεζε ηαπηφηεηαο 

εζληθήο, αιιά θαη κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο, φπσο 

θαηαδεηθλχεηαη ζε κηθξνθιίκαθα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, αιιά θαη ζην β΄ 

κέξνο ηεο δηαηξηβήο. λησο, ν δεκνηηθηζκφο είλαη θαηλφκελν αζηηθφ θαη κε ηηο 

δχν έλλνηεο, αθνχ εκπιέθεη θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ θαη κέιε ηεο αζηηθήο 

ηάμεο, αιιά φρη αλαγθαζηηθά αληίπαιν ζηηο παξαδνζηαθέο αμίεο. Σηο πξνθαιεί, 

αιιά δελ ηηο αλαηξέπεη. Ώθφκα θαη ε ζξεζθνιεςία ησλ θαζαξεπνπζηάλσλ 

αληηκεησπίδεηαη κε ηνλ αληηθιεξηθαιηζκφ θαη φρη κε ηνλ εμνβειηζκφ ηεο 

ζξεζθείαο, ζηάζε, βέβαηα, πνπ ραξαθηεξίδεη γεληθά ηνπο δηαλννχκελνπο ηεο 

επνρήο. ην ηδενινγηθφ θαη πνιηηηθφ πεδίν νη ηδέεο ηνπ ζπκθχξνληαη ζπρλά κε 

ηηο απφςεηο ησλ αληηπάισλ, θαζψο νη αιιαγέο πνπ επαγγειίδεηαη δελ είλαη 

ηφζν ηνικεξέο φζν ε γιψζζα πνπ πξνηείλεη. Δ δηαδξνκή ηεο αζηηθήο ηάμεο 

απφ ηηο θηιειεχζεξεο αμίεο κέρξη ην ζπληεξεηηζκφ θαηαγξάθνληαη απφ ηελ 

αξρή ηνπ θηλήκαηνο. Παξά ην φηη νη ίδηνη ζεσξνχζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

πξννδεπηηθφ θαη κεηαξξπζκηζηή, ε εκπινθή ηνπο ζηηο πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο 

θαηαδεηθλχεη ηα φξηα ηνπ πξννδεπηηζκνχ ηνπο1. Γηα παξάδεηγκα, ελψ ε 

θαζαξεχνπζα βαζηδφηαλ ζην δηραζκφ ζθέςεο θαη νκηιίαο θαη ν δεκνηηθηζκφο 

                                                 
1
 Ο Υν. Υαηγδζςζήθ βνάθεζ υηζ εκχ δ πμθζηζηή ζδεμθμβία ηςκ δδιμηζηζζηχκ ήηακ ζοκηδνδηζηή, μζ 

ίδζμζ εεςνμφζακ ημοξ εαοημφξ ημοξ νζγμζπάζηεξ. Ώπθχξ μζ δζαθμνέξ ζηα ιέζα πμο πνδζζιμπμζμφζακ 

έηακε ημ πάζια κα ιμζάγεζ αβεθφνςημ, ζημ ίδζμ, ζ.22.  
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επηδίσθε ηελ ελνπνίεζή ηνπο, σζηφζν θαη νη δχν πξνέβαηλαλ ζε θνηλσληθνχο 

δηαρσξηζκνχο. Οη θαζαξεπνπζηάλνη κέζσ ηεο πλεπκαηηθήο αλσηεξφηεηαο πνπ 

επέηξεπε ε ρξήζε κηαο γιψζζαο δχζθνιεο γηα ηνπο πνιινχο θαηνρχξσλαλ 

ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο γηα θνηλσληθή αλσηεξφηεηα. Οη δεκνηηθηζηέο κέζσ ηεο 

ιατθήο γιψζζαο πνπ γίλεηαη επθνιφηεξα θαηαλνεηή επηρεηξνχζαλ λα 

θαζνδεγήζνπλ ην ιαφ θαη λα ηνλ θαηαζηήζνπλ πην απνηειεζκαηηθφ σο πνιίηε, 

σο εξγαδφκελν, σο ζηξαηηψηε. 

Δ δηαθνξά, ινηπφλ, ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έγθεηηαη ζην φηη δελ 

ηαπηίδεη ηε δεκνηηθή κε ηελ πξφνδν θαη ηελ θαζαξεχνπζα κε ηελ 

νπηζζνδξφκεζε, γηαηί απηφ ην γεγνλφο ζπζθνηίδεη πξσηίζησο ηηο δηεξγαζίεο 

εληφο ηνπ δεκνηηθηζηηθνχ ζηξαηνπέδνπ. Ο ζπληεξεηηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

ζηξαηφπεδν ησλ θαζαξνιφγσλ ζην επίπεδν ηεο πνιηηηθήο, ηεο ζξεζθείαο, ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ησλ παξαδφζεσλ δελ αξθεί γηα λα ηνπνζεηήζεη ην δεκνηηθηζκφ 

ζηελ αληίπεξα φρζε. Πνιιέο απφ απηέο ηηο απφςεηο θπξηαξρνχλ θαη εληφο ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ. Γηαηί αθξηβψο ν δεκνηηθηζκφο, αθφκα θαη αλ ζηε δεκφζηα εηθφλα 

ηνπ θξίλεηαη θπξίσο ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ θαζαξεχνπζα, ζηελ νπζία δελ 

απαηηεί αλαηξνπή ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο, αιιά κφλν αλαηξνπή ησλ 

γισζζηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ απφςεσλ ησλ θαζαξνιφγσλ, θαζψο 

πξνηάζζεη ην παξφλ έλαληη ηνπ αξραίνπ παξειζφληνο, ην νπνίν βεβαηφηαηα 

δελ αγλνεί, θαη ηηο πξαθηηθέο γλψζεηο έλαληη ηεο αξραηνιαηξίαο. Δ ζπδήηεζε 

γηα ηε γιψζζα ππνθξχπηεη ηελ αλάγθε δηαρείξηζεο ησλ ζπκβφισλ γηα ηελ 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αλαδήηεζε ηνπ 

πνιηηηθνχ πξνηάγκαηνο εληφο ηνπ αζηηθνχ θφζκνπ πνπ ζα εμαζθαιίζεη ζην 

ειιεληθφ θξάηνο ηε ζέζε πνπ ηνπ αξκφδεη ζηελ επξσπατθφ θφζκν, αιιά θαη 

ζηελ Ώλαηνιή. Δ θαζαξεχνπζα θαη ε δεκνηηθή είλαη πνιπεπίπεδα θαηλφκελα 

κε θνηλά ζεκεία, φπσο δχν θχθινη πνπ ηέκλνληαη. 

Δ παξνχζα εξγαζία απνδεηθλχεη ην δπλακηζκφ ηνπ δεκνηηθηζκνχ ηφζν 

ζηελ νξγάλσζε ησλ δηθηχσλ γηα ηελ εμάπισζή ηνπ θαη ηελ επέθηαζε ηεο 

πλεπκαηηθήο ηνπ εγεκνλίαο ζε ρψξνπο, φπσο ην ζρνιείν, φζν θαη ηελ 

εκπινθή ηνπ ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο πνπ άλδξσζαλ ηνλ 

αζηηζκφ ζηελ Βπξψπε. Δ ηδενινγηθή πνξεία ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζπκβαδίδεη κε 

ηελ αλαδήηεζε ηδενινγηθήο ηαπηφηεηαο φρη απιά ζην επίπεδν ηνπ εζληθηζκνχ, 

αιιά ζην πεδίν ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, νξίδνληαο θάζε θνξά ζε ηη ζπλίζηαηαη ε 

νπζία ηνπο κέζα απφ παιηλδξνκήζεηο, απνξξίςεηο θαη ζπγθξνχζεηο.  
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Δ αλάδπζε ησλ θαηψηεξσλ ζηξσκάησλ κέζσ ηεο δεκνηηθήο δελ 

απνηέιεζε απεηιή, παξφιν πνπ ν ζνζηαιηζηηθφο ιφγνο δηακέζνπ ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ φμπλε ηηο αληηδξάζεηο θαη ελεξγνπνίεζε ηα αζηηθά 

αληαλαθιαζηηθά γηα ηελ θαηαπίεζε απηψλ ησλ νκάδσλ. Καη ε θαζαξεχνπζα, 

φκσο, ζα θηλεηνπνηήζεη ηα ρακειά θνηλσληθά ζηξψκαηα, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεη φηη ηα πξάγκαηα δελ είλαη κνλνζήκαληα. ηα Βπαγγειηθά ε 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ησλ θαηψηεξσλ ζηξσκάησλ, ηα ηνπνζεηεί ζηνπο 

αληηπάινπο ηεο δεκνηηθήο. Καη κπνξεί νη θνηηεηέο λα κελ έλνησζαλ φηη αλήθαλ 

ζηα ιατθά ζηξψκαηα, νη ζπληερλίεο, φκσο, εθπξνζσπνχλ ηε κηθξναζηηθή 

ηάμε1. Βπνκέλσο, ε ζχγθξνπζε δεκνηηθήο θαη θαζαξεχνπζαο δελ είλαη 

απφιπηα πξνθαλήο σο ζχγθξνπζε λεσηεξηθφηεηαο θαη παξαδνζηνθξαηίαο, 

εηδηθά αλ ηελ εληάμνπκε ζηηο πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο ηεο επνρήο θαη ηαπηίζνπκε 

ην δεκνηηθηζκφ κε ηνλ ηξηθνππηθφ εθζπγρξνληζκφ θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ ιανχ 

ζε απηφλ. 

Ο δεκνηηθηζκφο σο πεδίν πνπ επηδέρεηαη αλαγλψζεηο, θαη 

παξαλαγλψζεηο, εξκελείεο θαη παξεξκελείεο καο απνθαιχπηεη ηελ εζσηεξηθή 

ηνπ πνιππινθφηεηα, αιιά θαη ηελ ηδενινγηθή ρξήζε ηνπ απφ ην αληίπαινλ 

δένο. Οη θαζαξνιφγνη θαηαζθεχαδαλ ζπρλά έλα πιαζηφ δεκνηηθηζηηθφ 

νπινζηάζην γηα λα πνιεκήζνπλ έλαλ πξαγκαηηθφ ερζξφ θαη λα επηηχρνπλ ηε 

ζπλνρή ηνπ ρψξνπ ηνπο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πνιεκηθή ηνπ ιφγνπ 

ηνπο2. 

                                                 
1
 Ν. Πμηαιζάκμξ, Ζ παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε ηεο Αζήλαο. Μαγαδάηνξεο θαη βηνηέρλεο (1880-

1925), αδδιμζίεοηδ δζδαηημνζηή δζαηνζαή, Ρέεοικμ 2011. 
2
 ΐθ., βζα πανάδεζβια, πχξ μζ ηαεανεομοζζάκμζ, εηιεηαθθεουιεκμζ ηδ πνήζδ κεμθμβζζιχκ απυ ημοξ 

δδιμηζηζζηέξ, ημοξ απέδζδακ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ ημοξ ίδζμοξ δδιμηζημθακείξ θέλεζξ βζα κα ημοξ 

ζοημθακηήζμοκ. Σέημζμζ κεμθμβζζιμί ήηακ βζα πανάδεζβια, Σοπμβναθείμ = ηαιπανία (Σοπμβναθείμ 

δ Βζηία = ηαιπανία ημ Οηγάηζ), Θεμηυημξ = Θεμθηζάζηνα, Μκήζεδηί ιμο ηφνζε= εοιήζμο ιε 

αθεκηζηυ υηακ ένεδξ ζηα πνάιαηα, Πδθέαξ = Λαζπζάξ, Οζδίπμδαξ = Πνδζημπυδδξ, Σδθεβνάθδια = 

βμνβμπάιπενμ, Ώηάεζζημξ Όικμξ = αιακέξ πμδανάημξ, μθία μνεή = ζμθία ζμφγα, Κφνζε δ εκ 

πμθθαίξ αιανηίαζξ πενζπεζμφζα βοκή = Ώθέκηδ δ βοκαίηα πμο πακηαηχεδηε ζηα πμθθά 

παναζηναηήιαηα, 

«Σδκ είδα ηδκ Ξακεμφθα, 

Σδκ είδα ρεξ ανβά,                      

Πμο ειπήηε ζηδ αανημφθα 

κα πάδ ζηδκ λεκζηζά» (μθςιυξ) = 

Σδ ιπάκζζα ηδκ Ξακεμφθα,  

ηδ ιπάκζζα ρεξ ζμονμοπςηά, 

πμο βζμφνκηακε ζηδ αανημφθα  

βζα πμφθεια ζηδκ λεκζηεζά. 

Γζα επζπθέμκ παναδείβιαηα, αθ. . Μπμονκάγμξ, «Δ εηπαίδεοζδ ζημ εθθδκζηυ ηνάημξ», Ηζηνξία ηεο 

Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, Ώ2, υ.π., ζ.275-6. 
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πκπεξαζκαηηθά, ν ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη δηηηφο. Ώπφ 

ηε κηα, επηρεηξεί λα θαηαδείμεη ηε δπλακηθή ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπ λα θαηαμησζεί ζην δεκφζην ρψξν θαη ηηο αληηδξάζεηο θαη δηαθσλίεο πνπ 

γέλλεζε απηή ε απφπεηξα εθηφο αιιά θαη εληφο ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν αλαδεηθλχεη ηηο εζσηεξηθέο αληηθάζεηο ηνπ θηλήκαηνο, θαζψο θαη ηα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα πνπ επεξεάζηεθαλ απφ ην δεκνηηθηζηηθφ ιφγν. Ώπφ ηελ 

άιιε, εμεηάδεη ηελ ηδενινγία ησλ δεκνηηθηζηψλ πξνβεβιεκέλσλ θαη κε, πνπ 

έδξαζαλ εληφο ή εθηφο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη εζηηάδεη ζηε ζρέζε ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ κε ηηο πνιηηηθέο ηδέεο θαη ηα θνηλσληθά δεδνκέλα ηεο επνρήο.  

Οη ζηφρνο απηνί επηηπγράλνληαη κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

δξάζεο ηεο αξρηθήο νκάδαο ησλ δεκνηηθηζηψλ, ε νπνία δηεπξπλφκελε 

απνηέιεζε ηνλ ππξήλα, πνπ κε πξσηεξγάηε ηνλ Φπράξε, αλαθίλεζε ην 

γισζζηθφ δήηεκα. Δ νκάδα απηή απνθαιείηαη εγεηηθή φρη επεηδή εθιέρηεθε 

απφ θάπνηα φξγαλα, αιιά επεηδή de facto θηλνχζε ηα λήκαηα, θαζφξηδε, 

δειαδή, ηηο κνξθέο δξάζεο θαη ηηο ρξεκαηνδνηνχζε. Δ επηινγή απηή νθείιεηαη 

ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πεγψλ, αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη ε ηζηνξηνγξαθία δελ 

έρεη παξαθνινπζήζεη ηνλ αξρηθφ ππξήλα είηε ζην επίπεδν ηεο δξάζεο είηε ζην 

επίπεδν ηεο ηδενινγίαο. Βπνκέλσο, ε παξαθνινχζεζή ηεο ζα αλαδείμεη πνηνη 

άιινη θαη πνηεο άιιεο δξάζεηο, αιιά θαη ηδέεο αλαπηχζζνληαη ζε ζρέζε ή ζε 

ζχγθξνπζε κε απηή. ην β΄ κέξνο ηεο εξγαζίαο ε αξρηθή νκάδα απνηειεί ην 

ζεκείν εθθίλεζεο, γηα λα κπνξέζνπκε λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ αλάπηπμε 

ησλ ηδενινγηθψλ απφςεσλ ζε έλα νινέλα κεγαιχηεξν θάζκα δεκνηηθηζηψλ. 

Χο εθ ηνχηνπ, ε έξεπλα δελ αλαιψλεηαη ζε θηινινγηθά ή ινγνηερληθά 

δεηήκαηα. Οζνλ αθνξά ηηο γισζζηθέο απνθιίζεηο, εζηηάδεη κφλν ζηελ αληίζεζε 

ζηνλ ςπραξηζκφ, επεηδή ζρεηίδεηαη κε ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο. ηα 

παξαζέκαηα αθνινπζείηαη ε νξζνγξαθία θαη ε ζχληαμε ησλ ζπληαθηψλ, γηα λα 

δηαθαλνχλ νη δηαθνξνπνηήζεηο ζην ιφγν ησλ δεκνηηθηζηψλ θαη λα θαηαδεηρηεί 

φηη ε δηαδηθαζία δηακφξθσζήο ηεο δεκνηηθήο εμειηζζφηαλ παξάιιεια κε ηνλ 

αγψλα. Δ θαζαξεχνπζα δελ εξεπλάηαη αλαιπηηθά, αιιά κφλν ζην βαζκφ πνπ 

ν αληηξξεηηθφο ηεο ιφγνο αλαδεηθλχεη ηηο δηεξγαζίεο ζην δεκνηηθηζηηθφ ρψξν. 
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Γιώζζα, Κνηλωλία θαη Τάμε 

Δ παξνχζα εξγαζία εθιακβάλεη ηε γιψζζα φρη σο κία ιεηηνπξγία 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλζξψπηλε θπζηνινγία ή σο αθεξεκέλν ζχζηεκα 

ζεκείσλ πνπ θείηαη εθηφο ηζηνξίαο, νπδέηεξν θαη αληηθεηκεληθφ, δειαδή, 

επηζηεκνληθφ, αιιά σο ηζηνξηθφ γεγνλφο1 θαη πεδίν, φπνπ θαηαγξάθνληαη θαη 

αλαδεηθλχνληαη νη θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο2. Βπνκέλσο, ζηε γιψζζα δελ 

κεηέρνπλ φινη κε δεκνθξαηηθή ηζφηεηα3, αιιά ην γισζζηθφ θεθάιαην θαη νη 

ρξήζεηο ηνπ θαηαλέκνληαη αλάινγα κε ηε ζρέζε κε ηελ εμνπζία4. Καηά ηνλ 

Pierre Bourdieu νη αληζφηεηεο ηνπ γισζζηθνχ θεθαιαίνπ αλαθαίλνληαη ζηηο 

αγνξέο, ζηε ζρέζε κε ηηο νπνίεο δηακνξθψλεηαη ε γισζζηθή έμε (habitus), 

έηζη ψζηε κηα γισζζηθή αληαιιαγή λα απνηειεί θαη νηθνλνκηθή αληαιιαγή γηα 

ηελ θαηάθηεζε πξαγκαηηθνχ ή ζπκβνιηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηελ εκπέδσζε ηεο 

ζπκβνιηθήο εμνπζίαο5. Σν ηαμηθφ habitus, κάιηζηα, εθθξάδεηαη κέζα απφ ην 

γισζζηθφ6.  

Γηα ηνλ Antonio Gramsci ε γιψζζα ιεηηνπξγεί παξαδεηγκαηηθά γηα ηνπο 

κεραληζκνχο ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο θαη ηελ επίηεπμε ηεο πνιηηηζκηθήο 

εγεκνλίαο7. Βπηρεηξεκαηνινγνχζε, κάιηζηα, ππέξ ηεο κνλνγισζζίαο, κηαο 

                                                 
1
 «Αεκ οπάνπεζ βθχζζα εηηυξ ζζημνίαξ, υπςξ δεκ οπάνπεζ ζζημνία πςνίξ ηδ βθχζζα», Ώ.-Φ. 

Υνδζηίδδξ, «Εζημνίεξ ηδξ Βθθδκζηήξ Γθχζζαξ», Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο, υ.π., ζ.4. 

Ο F. Saussure ιε ηδκ ακηζηεζιεκζημπμίδζδ ηδξ βθχζζαξ εέηεζ ηδ ιεθέηδ ηδξ εηηυξ ζζημνίαξ, αθ. T. 

Crowley, Language in History, London 1996, ζ.18-21. Γζα ηζξ ακηζννήζεζξ ημο Volosinov, ζην ίδην, 

ζ.19. Γζα ηδκ βθςζζμθμβία υπζ ςξ θοζζηή επζζηήιδ, αθθά ςξ ζζημνζηή επζζηήιδ πμο ζοκηεθείηαζ «εκ 

πχνς ηαζ πνυκς» ζηδ ζηέρδ ημο Bartoli, επζαθέπμκηα ζημ δζδαηημνζηυ ημο Ώ. Gramsci, αθ. ηζ είπε μ 

ίδζμξ μ Gramsci, ζην ίδην, ζ.42, οπμζ.1. 
2
 ΐ. ΐμθμζίκμθ, Μαξμηζκόο θαη Φηινζνθία ηεο Γιώζζαο, Παπαγήζδξ, Ώεήκα 1998 (1

δ
 έηδμζδ 1930). 

ΐθ., επίζδξ, T. Crowley, Language in History, υ.π., ζ.188.  
3
 Ο P. Bourdieu έπεζ παναηηδνίζεζ ηδκ άπμρδ ημο Saussure, υηζ δ βθχζζα ακήηεζ ζε υθμοξ ημοξ 

πνήζηεξ ηδξ ηαζ δζαηίεεηαζ ζε μθυηθδνδ ηδκ ημζκυηδηα, ςξ «βθςζζζηυ ημιιμοκζζιυ», αθ. T. Crowley, 

Language in History, υ.π., ζ.35-6.    
4
 ην ίδην, ζ. 36. ΐθ., επίζδξ, P Burke, «Introduction», The social history of language, (ed. Peter Burke 

and Roy Porter), Cambridge University Press, 1987, ζ.13. 
5
 P. Bourdieu, Γιώζζα θαη πκβνιηθή Δμνπζία, Εκζηζημφημ ημο ΐζαθίμο-Κανδαιίηζα, Ώεήκα 1999, 

ζ.26-30, 33-35, 91-2. Ο P. Mackridge, Language and National Identity in Greece1766-1976, Oxford 

University Press, 2009, ζ.4-5, ελεηάγεζ, ιε αάζδ ημκ Bourdieu, ημοξ ηνυπμοξ ιε ημοξ μπμίμοξ 

πνδζζιμπμζείηαζ δ βθχζζα βζα κα δμιήζεζ εεκζηέξ ηαοηυηδηεξ ηαζ κα αζηήζεζ πμθζηζζιζηή ηαζ πμθζηζηή 

ελμοζία.  
6
 P. Bourdieu, Γιώζζα θαη πκβνιηθή Δμνπζία, υ.π., ζ.30-31, 115-116. 

7 T. Crowley, Language in History, υ.π., ζ.42 ηαζ J. Steinberg, «The historian and the “Questione della 

Lingua”», The social history of language, υ.π., ζ.205-6. Δ δζαθμνά ηδξ δβειμκίαξ ημο Gramsci ηαζ ηδξ 

ζοιαμθζηήξ ελμοζίαξ ημο Bourdieu, πμο θαίκμκηαζ εη πνχηδξ υρεςξ πανυιμζεξ έκκμζεξ, έβηεζηαζ ζηδκ 

έκκμζα ηδξ ζοκαίκεζδξ. Ο Gramsci ακηζθαιαάκεηαζ ηδκ δβειμκία ςξ ζοκδοαζιυ πίεζδξ, ελακαβηαζιμφ 

ηαζ ζοκαίκεζδξ, άνα ζοκεζδδηή εκένβεζα, εκχ βζα ημκ Bourdieu ημ habitus θεζημονβεί αζοκείδδηα. Έηζζ 

δ ζοιαμθζηή ελμοζία δεκ ααζίγεηαζ μφηε ζε θοζζηή πίεζδ μφηε ζε κμιζιμπμίδζδ. ΐθ. Michael 

Burawoy, “Cultural domination: Gramsci meets Bourdieu”: 
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θνηλήο εζληθήο γιψζζαο, γηαηί, δεδνκέλσλ ησλ γισζζηθψλ αληζνηήησλ θαη 

ηεξαξρηψλ, ε άξλεζε γηα ελνπνηεκέλνπο γισζζηθνχο ηχπνπο ελίζρπε ηελ 

άδηθε θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο1. 

ζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή πεξίπησζε, κε ηελ θαζαξεχνπζα ε 

γισζζηθή ηεξαξρία είλαη πξνθαλήο. Δ δεκνηηθή, φκσο, ζέιεζε λα δηαξξήμεη 

ηελ άληζε θαηαλνκή ηεο γιψζζαο θαη λα επηδηψμεη ηζφηεηα ζηελ θαηαλφεζε 

ηνπ θφζκνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ίζρπε νιφηεια απηφ. Δ δεκνηηθή 

ζπγθξνχζηεθε γηα ην γισζζηθφ κνληέιν πνπ ζα απνδεηθλπφηαλ εγεκνληθφ, 

εληφο ηεο αζηηθήο ηάμεο, ζε ζεζκνχο πνπ επηδίσθαλ ηελ αθνκνίσζε θαη 

πξνζαξκνγή ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ, φπσο θξάηνο, ζρνιείν, ζηξαηφο. Δ 

εζσηεξηθή, εληφο ηεο θαηεζηεκέλεο ηαμηθήο δνκήο, γισζζηθή αλαδηάξζξσζε 

έθεξε ηνπο κηθξναζηνχο θπξίσο ζην πξνζθήλην, ηνπο έδσζε θσλή θαη 

αλέδεημε ηηο αληηδξάζεηο ησλ αλψηεξσλ ζηξσκάησλ απέλαληί ηνπο.  

Δ αξρηθή παξαδνρή γηα ηε γιψζζα σο ηζηνξηθφ γεγνλφο καο νδεγεί 

ζηελ αλαδήηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γιψζζαο ζηελ ηζηνξηνγξαθία. Δ 

ζχγρξνλε ηζηνξηνγξαθία έρεη δηεπξχλεη ηε ζπδήηεζε πεξί ηεο γιψζζαο ζηελ 

ηζηνξία, ζέηνληαο εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλ ε γιψζζα απιψο 

απνηειεί παζεηηθφ κέζν, ράξε ζην νπνίν εθβάιινπλ ζην πνιηηηθφ πεδίν 

θνηλσληθέο αληηζέζεηο θαη αηηήκαηα, αλ δειαδή, αληαλαθιά ηελ θνηλσλία ζηελ 

νπνία κηιηέηαη, ή έρεη απηφλνκν βάξνο ηθαλφ λα γελλήζεη θηλήκαηα 

αλαγέλλεζεο αθφκα θαη λα δνκήζεη ηελ εκπεηξία, αλ δειαδή, δηακνξθψλεη ηελ 

θνηλσλία ζηελ νπνία κηιηέηαη.  

Δ εμέιημε ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ δνκηθνχ 

καξμηζκνχ πνπ εμσζνχζε ηνλ πνιηηηζκφ ζην πεξηζψξην ηεο θνηλσληθήο 

κειέηεο θαη ηνλ αληηκεηψπηδε σο επηθαζνξηδφκελν θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ νδήγεζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ππφ ηελ 

επίδξαζε κνξθψλ ηεο επξσπατθήο θηινζνθηθήο δηαλφεζεο, φπσο νη Michel 

Foucault, Jacques Derrida, Roland Barthes, ηεο γισζζνινγίαο θαη ηεο 

ινγνηερληθήο θξηηηθήο («linguistic turn», Heyden White) θαη ηεο 

αλζξσπνινγίαο (Clifford Geertz) ζηελ «πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή» ηνπ 

                                                                                                                                            
http://markcarrigan.net/2014/04/17/bourdieu-meets-marx-gramsci-fanon-freire-beauvoir-and-mills-in-

burawoys-imagination (5/3/2015).  
1
 T. Crowley, Language in History, υ.π., ζ.45. 

http://markcarrigan.net/2014/04/17/bourdieu-meets-marx-gramsci-fanon-freire-beauvoir-and-mills-in-burawoys-imagination
http://markcarrigan.net/2014/04/17/bourdieu-meets-marx-gramsci-fanon-freire-beauvoir-and-mills-in-burawoys-imagination
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θνηλσληθνχ1. Δ επίδξαζε ηεο ινγνηερληθήο θξηηηθήο δίδαμε ηνπο ηζηνξηθνχο λα 

αλαγλσξίδνπλ ην δξαζηηθφ ξφιν ηεο γιψζζαο, ησλ θεηκέλσλ θαη ησλ 

αθεγεκαηηθψλ δνκψλ ζηε δεκηνπξγία θαη πεξηγξαθή ηεο ηζηνξηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο2. 

Δ θιαζζηθή δηρνηνκία κεηαμχ πξαγκαηηθφηεηαο θαη αλαπαξάζηαζεο 

δελ πθίζηαηαη γηα απηνχο ηνπο δηαλννχκελνπο. Καλέλα θείκελν, αθφκα θαη ην 

πην «αληηθεηκεληθφ», φπσο έλαο ζηαηηζηηθφο πίλαθαο, δε δηαηεξεί κηα δηαθαλή 

ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ εθθξάδεη. Βπνκέλσο, φ,ηη είλαη πξαγκαηηθφ 

δελ είλαη (ή δελ είλαη κφλν) φ,ηη ην θείκελν παξνπζηάδεη, αιιά ελδηαθέξεη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην θείκελν αληηκεησπίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζα ζηελ 

ηζηνξηθφηεηα ηεο παξαγσγήο ηνπ θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζπγγξαθήο ηνπ. Οη 

θνηλέο πεπνηζήζεηο ηεο αληίζεζεο αλάκεζα ζηα θείκελα θαη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη αλππφζηαηεο, γηαηί ην «παξειζφλ» θηάλεη κε ηε κνξθή 

θεηκέλσλ. Δ ηάζε ησλ ηζηνξηθψλ λα δνπλ ην context σο νπζηψδε θαη ζπρλά 

ελνπνηεκέλε αηηηαθή δχλακε νθείιεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο δπηηθήο 

κεηαθπζηθήο παξάδνζεο γηα ην θαζαξφ νλ θαη ηελ εμηδαληθεπκέλε ηδέα ηεο 

πιήξνπο ζεκαζίαο. Σν πιαίζην αλαθνξάο ή ν «πξαγκαηηθφο θφζκνο» είλαη 

απφ κφλνο ηνπ «θεηκελνπνηεκέλνο» κε κηα πιεζψξα ηξφπσλ. Δ δεκφζηα θαη 

ηδησηηθή δσή έρνπλ ελ κέξεη θεηκεληθή δνκή. Δ έλλνηα ηεο θεηκεληθφηεηαο 

ζπκβάιιεη ζην λα θαηαζηεί ιηγφηεξν δνγκαηηθή ε έλλνηα ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο3.  

Ο Jacques Derrida ηνλίδεη ηελ αλάγθε ηεο «δηπιήο αλάγλσζεο» ηνπ 

text θαη context θαη αξλείηαη ηηο «δπαδηθέο αληηζέζεηο» ηνπ δνκηζκνχ, φπσο 

άλδξαο-γπλαίθα. Κάζε ηδέα κεηαθέξεη ή θαιχπηεη ελ κέξεη ή ζπκπιεξψλεη ηελ 

άιιε θαη έηζη απνθιείεη ηελ πηζαλφηεηα πιήξνπο ή θαζαξήο ηαπηφηεηαο. Ώπηή 

ε ηδέα ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ηνπ Derrida είλαη ρξήζηκε γηα ηνπο 

ηζηνξηθνχο πνπ ςάρλνπλ ζπλερψο λα δηαζπάζνπλ ηνλ θφζκν ζε θαηεγνξηθέο 

                                                 
1
 Β. Ώαδεθά, «Δ ημζκςκζηή ηάλδ ζηδ ζφβπνμκδ ζζημνζμβναθία: απυ ημ μζημκμιζηυ δεδμιέκμ ζηδκ 

πμθζηζζιζηή ηαηαζηεοή», Ηζηνξηθά, 22( Εμφκζμξ 1995), ζ. 191-197. Γζα ιζα ζοκμπηζηή πανμοζίαζδ ηδξ 

κέαξ πμθζηζζιζηήξ ζζημνίαξ, ηςκ πνμβυκςκ ηδξ ηαζ ηςκ πεζεανπζχκ απυ ηζξ μπμίεξ ακηθεί ηα 

ιεεμδμθμβζηά ηδξ ενβαθεία, αθ. Β. Ώδαιμπμφθμο, Νέα Πνιηηηζκηθή Ηζηνξία, (αδδιμζίεοηδ 

ιεηαπηοπζαηή ενβαζία), Πακεπζζηήιζμ Ρεεφικμο, 1999.  
2
 Γζα ιζα ζοκμπηζηή πανμοζίαζδ ηδξ επίδναζδξ ηδξ ζφβπνμκδξ θμβμηεπκζηήξ εεςνίαξ ζηδκ ζζημνία αθ. 

L. Kramer, «Literature, Criticism and Historical Imagination: The literary challenge of Hayden White 

and Dominick La Capra»,  L. Hunt, (επζι.), The New Cultural History, University of California Press, 

1989, ζ. 97-128.    
3
 D. La Capra, «Βπακελέηαζδ ηδξ δζακμδηζηήξ ζζημνίαξ ηαζ ηδξ ακάβκςζδξ ηςκ ηεζιέκςκ», Γηαλνεηηθή 

Ηζηνξία: ςεηο κηαο ζύγρξνλεο ζπδήηεζεο, Β.Μ.Ν.Β.-ΜΝΔΜΧΝ, 1996, ζ.71-72. 
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αληηζέζεηο θη έηζη δηαζηξεβιψλνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ηζηνξηθήο 

εκπεηξίαο θαη ησλ θεηκέλσλ. Ο Derrida πξνηείλεη κηα «επηζηήκε» ηνπ γξαπηνχ 

ζεκείνπ πνπ ηελ νλνκάδεη Γξακκαηνινγία, φπνπ ηνλίδεη ηελ πξσηαξρηθφηεηα 

ηεο γξαθήο· «Δ πξσηαξρηθή, θπζηθή γιψζζα δελ ππήξμε πνηέ, (φηη) πνηέ δελ 

ήηαλ άζηθηε, αλέγγηρηε απφ ηε γξαθή, (φηη) αλέθαζελ ε ίδηα ήηαλ γξαθή»1. 

Βπεηδή ην θείκελν ζηεξίδεηαη ζηε γιψζζα δελ έρεη ζρέζε κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Γηα ηνλ Derrida δελ ππάξρεη εμσ-θείκελν. Οη δεζκνί ηνπ 

ζεκαίλνληνο θαη ηνπ ζεκαηλνκέλνπ ζπάλε. Σν θείκελν δελ είλαη εληαίν, αιιά 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αληηθάζεηο θαη πεξηέρεη ακέηξεηεο δπλαηφηεηεο 

εξκελείαο2. 

Δ εκπεηξία δε δνκείηαη «εθεί έμσ» γηα λα ηελ πξνζιάβνπκε κέζσ ηεο 

γιψζζαο (θνηλσληθφο θαζξέθηεο). Δ εκπεηξία δνκείηαη εληφο ηεο γιψζζαο θαη 

επεηδή αθξηβψο ππάξρεη απηή. Δ γιψζζα, δειαδή, είλαη θνηλσληθφο παξάγσλ, 

ελεξγφο ζπληειεζηήο ζηε δφκεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο3. Βλψ ε θνηλσληθή 

ηζηνξία αληηκεησπίδεη ηελ θνηλσλία σο πεδίν ζχγθξνπζεο ηάμεσλ ή νκάδσλ 

ηα ζπκθέξνληα ησλ νπνίσλ πξνυπάξρνπλ ηεο έθθξαζήο ηνπο, ε 

«γισζζνινγηθή ζηξνθή» εζηηάδεη ζηε «ινγνζεηηθή» (discursive) δνκή ηεο 

πνιηηηθήο γιψζζαο4. Ο φξνο discursive αλάγεηαη ζηνλ Michel Foucault. Μεηά 

απφ απηφλ ηα ηζηνξηθά αληηθείκελα δελ είλαη «θπζηθά αληηθείκελα» πνπ 

πνηθίιινπλ κφλν ζηηο θαλεξψζεηο ηνπο κέζα ζην ρξφλν, πνπ κεηαβάιινληαη 

δειαδή κφλν κε βάζε ηνπο ηζηνξηθνχο ηξφπνπο χπαξμεο5. Βίλαη 

                                                 
1
 J. Derrida, Πεξί Γξακκαηνινγίαο, Γκχζδ, 1990, ζ.101. ΐθ., επίζδξ, T. Hawkes, Structuralism and 

Semiotics, London, 1977, ζ.145-150. Γζα ημ ιεηαδμιζζιυ βεκζηά, αθ. T. Eagleton, Δηζαγσγή ζηε 

ζεσξία ηεο Λνγνηερλίαο, Οδοζζέαξ, 1989, ζ.193-222. 
2
 Ο H. White, ζημ ηείιεκμ ημο L. Kramer, υ.π., ζ.111, θέεζ υηζ δ ένεοκα ημο Derrida βζα ηδ βθχζζα ημκ 

πάεζ ηυζμ ιαηνζά, χζηε κα δζααεααζχζεζ υηζ «δεκ οπάνπεζ ζδιαζία πανά ιυκμ ημ ζημζπεζςιέκμ 

ιπαθέημ ηςκ εκαθθαηηζηχκ ζδιαζζχκ ημ μπμίμ πανέπεζ πμζηίθμοξ ηνυπμοξ ιεηαθμνάξ». Καζ βζ’ αοηυ 

πνμεζδμπμζεί ημοξ ζζημνζημφξ κα απμθφβμοκ ηδκ επίδναζδ ημο Derrida. 
3
 Γζα ιζα ζοκμπηζηή ηαζ δζεζζδοηζηή ελέηαζδ ηδξ «βθςζζζηήξ ζηνμθήξ» (linguistic turn) ζηδκ ζζημνία 

αθ. G. Iggers, «Γζα ηδ “βθςζζζηή ζηνμθή” ζηδκ ζζημνζηή ζηέρδ ηαζ ηδκ ζζημνζμβναθία», Ίζησξ, 

9/Αεηέιανζμξ 1996, ζ.ζ.17-32 ηαζ G. Iggers, Ζ Ηζηνξηνγξαθία ζηνλ 20
ν
 αηώλα. Από ηελ επηζηεκνληθή 

αληηθεηκεληθόηεηα ζηελ πξόθιεζε ηνπ κεηακνληεξληζκνύ, Νεθέθδ, Ώεήκα 1999. Βζδζηά βζα ηδ βθςζζζηή 

ζηνμθή, αθ. ημ ηεθάθαζμ, «Δ “βθςζζζηή ζηνμθή”: Σμ ηέθμξ ηδξ ζζημνίαξ ςξ επζζηδιμκζημφ ηθάδμο;», 

ζ.156-175. Δ Lynn Hunt ακαθενυιεκδ ζημ αζαθίμ ηδξ βζα ηδ Γαθθζηή Βπακάζηαζδ θέεζ υηζ μζ θέλεζξ 

ηυηε δεκ ακηακαηθμφζακ απθχξ ηδκ πναβιαηζηυηδηα· ήηακ υνβακα βζα ηδκ ακαιυνθςζή ηδξ L. Hunt 

(επζι.), The New Cultural History, υ.π., ζ.17, υπμο ακαθένεηαζ ζημ αζαθίμ ηδξ Politics,Culture and 

Class in the French Revolution. 
4
 G. S. Jones, Languages of Class. Studies in English Working Class History1832-1982, Cambridge 

1983, ζ.21. 
5
 R. Chartier, Cultural History: Between Practices and Representations, Polity Press, 1988, ζ.60-61 ηαζ 

R. Chartier, «Αζακμδηζηή ή Κμζκςκζημπμθζηζζιζηή Εζημνία; Δ Γαθθζηή ογήηδζδ», Γηαλνεηηθή 

Ηζηνξία: ςεηο κηαο ζύγρξνλεο ζπδήηεζεο, υ.π., ζ.61-62. 
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ραξαθηεξηζηηθή ε κεζνδνινγηθή θεληξηθφηεηα ηνπ ιφγνπ (discours) ζηε κειέηε 

ηνπ Foucault γηα ηελ εμνπζία. Δ θνπιηνχξα κειεηάηαη ππφ ην πξίζκα ηεο 

ηερλνινγίαο ηεο εμνπζίαο πνπ ν Foucault ηελ ηνπνζεηεί ζην ιφγν. Σν θξάηνο, 

ην ζψκα, ε θνηλσλία, ην θχιν, ε ςπρή, ε νηθνλνκία δελ είλαη ζηαζεξά 

αληηθείκελα, αιιά ιφγνη, δειαδή, αληηθεηκεληθνπνίεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη 

ηδεψλ κηαο θνηλσλίαο1. Λφγνο είλαη ε ηαμηλφκεζε ησλ αληηθεηκέλσλ, φρη απιψο 

σο νκάδαο ζεκείσλ αιιά σο ζρέζεσλ εμνπζίαο. Οη ζρέζεηο εμνπζίαο κπνξεί 

λα ππεξεηνχλ νηθνλνκηθά ελδηαθέξνληα, αιιά δελ είλαη ηα πξσηεχνληα.  Δ 

ηαμηθή πάιε δηαηεξείηαη, αιιά απνξξίπηεηαη σο αηηία (ratio) γηα ηελ άζθεζε 

εμνπζίαο. Ο Gareth Stedman Jones αληηκεησπίδεη ηελ ηάμε σο «ινγνζεηηθή» 

(discursive) θαη φρη νληνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα2.  

Δ ζηάζε απηή αλάγεηαη ζηνπο καξμηζηέο ηζηνξηθνχο πνπ ζηε δεθαεηία 

1960-1970 εζηίαζαλ ζηε ζεκαζία ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο θνπιηνχξαο γηα ηελ 

ηαμηθή ζπγθξφηεζε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην βηβιίν ηνπ E. P. 

Thompson, The making of the English Working Class, πνπ θπθινθφξεζε ην 

1963. Ο Thompson3 δίλεη έκθαζε ζηνλ απνθαζηζηηθφ ξφιν πνπ παίδεη ε 

θνπιηνχξα ζηελ ηζηνξηθή αιιαγή. Ώπνξξίπηεη ηελ αλαγσγηθή, δνκηθή 

πξνζέγγηζε, βάζε-επνηθνδφκεκα, γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ πνιηηηζκηθψλ 

αληηιήςεσλ. Παξφιν πνπ δελ αξλείηαη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιηθψλ 

παξαγφλησλ, εμεηάδεη «ηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη ρεηξίδνληαη ηηο πιηθέο 

εκπεηξίεο κε πνιηηηζκηθνχο ηξφπνπο». «Δ ηαμηθή ζπλείδεζε είλαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη ρεηξίδνληαη ηηο παξαγσγηθέο ζρέζεηο κε πνιηηηζκηθνχο 

φξνπο, ελζσκαησκέλεο, δειαδή, ζε παξαδφζεηο, ζπζηήκαηα αμηψλ, ηδέεο θαη 

ζεζκηθέο κνξθέο»4. Κνκβηθά ζεκεία απνηεινχλ ε εκπεηξία θαη ε ζπκπεξηθνξά 

ησλ ππνθεηκέλσλ παξά ε αιιαγή θαη ε αηηηφηεηα, γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

απνθηνχλ θσλή νη κάδεο πνπ άθεζαλ ιίγα γξαπηά κλεκεία. Οη θαηψηεξεο 

                                                 
1
 Ε. Πεκηάγμο. «Δ βθχζζα ςξ ηχδζηαξ επζημζκςκίαξ ηαζ δ ιεηάααζδ ζηδκ έκκμζα ημο Λυβμο ημο 

Michel Foucault», «Ώθδβδιαηζηέξ ζηναηδβζηέξ ζηδκ ζζημνζηή βναθή.  Οζ πνμηάζεζξ ηςκ Hayden 

White, Paul Ricoeur, Jerzy Topolski ηαζ ηα πενζμδζηά Past and Present, Annales, Μκήιςκ ηαζ 

Εζημνζηά», Μλήκσλ, 15(1993), ζ.228-229.  

Γζα ιζα ακάθοζδ ηςκ ααζζηχκ ζδεχκ ημο Foucault ηαζ ιζα απμηφπςζδ ηδξ απμδμπήξ πμο ημοξ 

επζθοθάπεδηε απυ ημοξ ζζημνζημφξ αθ. Patricia O’ Brien, «Michel Foucault’s History of Culture» ζημ 

L. Hunt (επζι.), ό.π., ζ.25-46. 
2
 G. S. Jones, Languages of Class, υ.π., ζ.8. 

3
 S. Desan, «Crowds, Community and Ritual in the work of E. P. Thompson and Natalie Davis», L. 

Hunt, The new Cultural History, υ.π., Κεθάθαζμ 2. 
4
 E.P. Thompson, The making of the English Working Class, New York 1963, ζ.10. Σμ πανάεεια αοηυ, 

υπςξ ηαζ ημ πνμδβμφιεκμ, δακείγμιαζ απυ ημ L. Hunt, ό.π, ζ.4. 
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ηάμεηο δελ ήηαλ έξκαην ησλ εμσηεξηθψλ θαζνξηζηηθψλ δπλάκεσλ ζηελ ηζηνξία, 

αιιά έπαημαλ δξαζηηθφ ξφιν ζην λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθηά ηνπο ηζηνξία θαη 

λα θαζνξίζνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα1. 

 Αείγκα, επίζεο, ηεο ζηξνθήο ησλ καξμηζηψλ ηζηνξηθψλ πξνο ηελ 

θνπιηνχξα είλαη ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε γιψζζα. Ο William 

Sewell ζην έξγν ηνπ Work and Revolution in France: The language of Labor 

from the Old Regime to 1848, 1980, γηα λα θαηαλνήζεη ηελ επαλάζηαζε ηνπ 

1848 αλαδνκεί ηνλ θφζκν ησλ ζθέςεσλ πνπ αλαδείρηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηά 

ηεο, φπσο απηφο ζπλνςίζηεθε φρη ζηα κεγάια πξνγξακκαηηθά θείκελα, αιιά 

ζε κηα πιεζψξα απφ δηαθεξχμεηο, εθθιήζεηο, νξγαλσηηθά πξσηφθνιια, 

πνιηηηθέο νκηιίεο, ζαηηξηθέο γεινηνγξαθίεο, πξαθηηθά ησλ νξγαλψζεσλ ησλ 

ηερληηψλ, ηππηθά θαη ηειεηέο. Ώπνθαιχπηεη έηζη ην ζπκβνιηθφ πεξηερφκελν θαη 

ηελ ελλνηνινγηθή ζπλνρή φισλ ησλ εηδψλ εκπεηξίαο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Αελ 

αξλείηαη, φκσο, ηνλ θεληξηθφ ξφιν ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ζηελ εξγαηηθή ηζηνξία. Ώπιψο, απνξξίπηεη ηελ 

νληνινγηθή ηνπο πξνηεξαηφηεηα. Ο ξφινο ηνπο πξέπεη λα κειεηεζεί ζε 

ζπλάξηεζε κε δηάθνξεο άιιεο κνξθέο εκπεηξίαο2.     

Ώθφκα, φκσο, θαη νη ίδηνη νη πνιηηηζκηθνί ηζηνξηθνί δε ζπκκεξίδνληαη ηηο 

αθξφηεηεο ηεο «γισζζηθήο ζηξνθήο». Ο La Capra3 αληηηίζεηαη ζηελ ηδέα λα 

βιέπνπκε φιν ηνλ θφζκν σο γιψζζα (θεηκεληθφο ηκπεξηαιηζκφο) ή ηε γιψζζα 

σο απιή αληαλάθιαζε ηνπ θφζκνπ (αλαγσγηθή ζεψξεζε πιαηζίνπ). O Roger 

Chartier, κάιηζηα, ηνλίδεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν θαη ζηηο 

αλαπαξαζηάζεηο, νη νπνίεο ππνηίζεηαη φηη ηνλ αληαλαθινχλ ή ηνλ 

δηαζηξεβιψλνπλ4. Δ πνιηηηζκηθή ηζηνξία πξέπεη λα θαηαλνεζεί σο ε κειέηε 

ηεο δηαδηθαζίαο απφ ηελ νπνία θαηαζθεπάδεηαη ε ζεκαζία, θαζψο 

                                                 
1
 Εδζαίηενδ εθανιμβή ανίζημοκ αοηά ζημ άνενμ ημο «The Moral Economy of the English Crowd in the 

Eighteenth Century», Past and Present, 50(1971), ζ.76-136, υπμο αζπμθείηαζ ιε ημ πχξ ζοβηνμηείηαζ δ 

ημζκυηδηα. Γζα ημ ίδζμ εέια αθ. S. Desan, «Crowds, Community and Ritual in the work of E. P. 

Thompson and Natalie Davis», υ.π., ζ.56-61, υπμο εθέβπεηαζ δ εέζδ ημο Thompson , επεζδή δεκ έδςζε 

ηδκ απαζημφιεκδ πνμζμπή ζηζξ ζοβηνμφζεζξ βζα ηδκ ελμοζία πμο ειθακίζηδηακ εκηυξ ημο πθήεμοξ. 
2
 G. Iggers, «Γζα ηδ “βθςζζζηή ζηνμθή” ζηδκ ζζημνζηή ζηέρδ ηαζ ηδκ ζζημνζμβναθία», υ.π., ζ.29-30.  

3
 L. Kramer, «Literature, Criticism and Historical Imagination: The literary challenge of Hayden White 

and Dominick La Capra»,  υ.π., ζ.107. 
4
 R. Chartier, Cultural History.., υ.π., ζ. 13-14. Σδκ ίδζα άπμρδ έπεζ εηθνάζεζ ηαζ μ G. S. Jones, υηακ 

επζζδιαίκεζ υηζ ζδιαζία έπεζ υπζ δ ακηζηαηάζηαζδ ηδξ ημζκςκζηήξ ενιδκείαξ απυ ηδ βθςζζζηή, αθθά δ 

επακελέηαζδ ηδξ ζπέζδξ ημοξ, αθ. G. S. Jones, Languages of Class, υ.π., ζ. 95 ηαζ G. Iggers, Ζ 

Ηζηνξηνγξαθία ζηνλ 20
ν
 αηώλα, υ.π., ζ.175.  
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απνθφπηεηαη απφ ηελ παιηά ηδέα φηη ηα θείκελα θαη νη πξάμεηο πξνηθίδνληαη κε 

έλα αιεζέο, απφιπην θαη κνλαδηθφ λφεκα.  

Δ παξνχζα εξγαζία εθιακβάλεη ηε γιψζζα σο θνηλσληθφ γεγνλφο πνπ 

αληαλαθιά ηελ θνηλσληθή δπλακηθή, αιιά ηαπηφρξνλα θαη σο πεξηέρνλ πνπ 

επηθέξεη αιιαγέο. Ώπηφ δε ζεκαίλεη φηη απνηειεί απηφλνκν γεγνλφο πνπ 

ππνθαζηζηά ηελ θνηλσληθή δπλακηθή. Πην ζσζηά ε ζρέζε γιψζζαο θαη 

εκπεηξίαο ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο ζρέζε αιιειεπίδξαζεο1. Δ γιψζζα 

δελ είλαη έλα θέιπθνο πνπ επηθαζνξίδεη ηα πάληα θαη απνθιείεη ζπδεηήζεηο, 

αιιά αληίζεηα κηα δπλακηθή πνπ γελλά θαη πξνσζεί ηδενινγηθέο δπκψζεηο θαη 

πνιηηηθέο ιχζεηο. Έηζη, ν ρψξνο ηνπ δεκνηηθηζκνχ, κε ηε δξάζε ηνπ, απέθηεζε 

ηε δπλακηθή λα εθθξάζεη θαη λα θηλεηνπνηήζεη θνηλσληθέο νκάδεο, νη νπνίεο 

δελ είραλ θσλή, φπσο ήηαλ γηα παξάδεηγκα νη δάζθαινη. 

Βπνκέλσο, ε γιψζζα σο πεδίν αλάδεημεο θνηλσληθψλ θαη ηαμηθψλ 

ζπγθξνχζεσλ απνηειεί ην έλα κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο εξγαζίαο, 

παξάιιεια, κε εθείλν ηνπ έζλνπο. 

 

Γιώζζα θαη έζλνο 

Δ ζρέζε ηνπ έζλνπο κε ηε γιψζζα είλαη ζηελή θαη έρεη αλαδεηρηεί 

επαξθψο απφ ηε βηβιηνγξαθία είηε ζην δηεζλέο πιαίζην είηε ζην εζληθφ ζε 

ζρέζε κε ηελ δεκνηηθή. ζν δηαθνξεηηθέο θαη αλ είλαη νη ζεσξήζεηο γηα ηνλ 

εζληθηζκφ ε γιψζζα ζεσξείηαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο2. Οη 

                                                 
1
 P Burke, «Introduction», The social history of language, υ.π., ζ.15. 

2
 Ο E. Kedourie, Nationalism, 1960, ζ.62-73, πμο ζοκδέεζ ημκ εεκζηζζιυ, ιε ημκ Αζαθςηζζιυ, ηδκ ανπή 

ηδξ αοημδζάεεζδξ ηαζ ημκ Kant, ακαγδηά ηζξ απανπέξ ηδξ ζφκδεζδξ έεκμοξ ηαζ βθχζζαξ ζημοξ Herder, 

Fichte, Gobineau· μ E. Gellner, Έζλε θαη Δζληθηζκόο, Ώθελάκδνεζα 1992, ζ.71-75, πμο ζοκδέεζ ημκ 

εεκζηζζιυ ιε ηδκ ανπή ηδξ εηαζμιδπάκζζδξ, επζζδιαίκεζ υηζ δ αζμιδπακζηή ημζκςκία απαζηεί 

ηοπμπμζδιέκδ βθχζζα· μ B. Anderson, Φαληαζηαθέο Κνηλόηεηεο. ηνραζκνί γηα ηηο απαξρέο θαη ηε 

δηάδνζε ηνπ Δζληθηζκνύ, Νεθέθδ, Ώεήκα 1997, ζ. 194, πμο δίκεζ ημ πνμαάδζζια ζημ ηνάημξ ηαζ 

ζοκδέεζ ηζξ απανπέξ ηδξ εεκζηήξ ζοκείδδζδξ ιε ημκ έκηοπμ ηαπζηαθζζιυ, δίκεζ ημ πνμαάδζζια ζηδκ 

έκηοπδ βθχζζα· μ A. Smith, Δζληθή Σαπηόηεηα, Οδοζζέαξ, Ώεήκα 2000 (1
δ
 έηδμζδ 1991), ζ.110-111, 

πμο εα δζαπςνίζεζ ημκ εδαθζηυ απυ ημκ εεκμηζηυ, πμθζηζζιζηυ εεκζηζζιυ, εα δχζεζ ζηδκ εεκζηζζηζηή 

βθχζζα δζάζηαζδ υπζ ιυκμ βκςζηζηή, αθθά ηαζ εηθναζηζηή· μ J. Fishman, Language and Nationalism. 

Two Integrative Essays, 1972, ζ. 40-75, πμο εεςνεί ηαηυνεςια ημο εεκζηζζιμφ ηδ ζοιθζθίςζδ 

ιμκηενκζζιμφ ηαζ αοεεκηζηυηδηαξ, επζζδιαίκεζ ηδκ ακάβηδ βζα ζπεδζαζιυ ηδξ βθχζζαξ· μ Π. Λέηηαξ, 

Ζ εζληθηζηηθή ηδενινγία. Πέληε ππνζέζεηο εξγαζίαο ζηελ ηζηνξηθή θνηλσληνινγία, Καηάνηζ 1996, ζ.163-

177, πμο αζπμθείηαζ ιε ηδκ παναβςβή ηδξ εεκζηζζηζηήξ ζδεμθμβίαξ, εα εεςνήζεζ ηδ βθχζζα ηαζ ηδ 

ενδζηεία ηα δφμ ζδιακηζηυηενα πμθζηζζιζηά ηνζηήνζα βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ εεκζηήξ ηαοηυηδηαξ· μ 

ίδζμξ, Σν Παηρλίδη κε ην Υξόλν. Δζληθηζκόο θαη Νενηεξηθόηεηα, Βθθδκζηά Γνάιιαηα, Ώεήκα 2001, 

ζ.114-123, πμο ακαδεζηκφεζ ηδκ «εεκμβεκεηζηή» δζάζηαζδ ημο εεκζηζζιμφ ςξ κεςηενζημφ θαζκμιέκμο, 

ζοκδέεζ ηδκ εεκζηή βθχζζα ιε ηδκ πμθζηζηή ακαζοβηνυηδζδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ· μ D. Tziovas, The 

Nationism of the Demoticists and its impact on their literary theory, Amsterdam 1986, πμο ελεηάγεζ ηδ 
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δεκνηηθηζηέο ζε θακία πεξίπησζε δελ ακθηζβήηεζαλ ηελ εζληθή ζπλέρεηα θαη 

ηε ζρέζε γιψζζαο θαη έζλνπο. Ο Peter Mackridge ζεσξεί φηη ν εζληθηζκφο 

απνηειεί ηδενινγία θαη εζληθφ θίλεκα θαη φηη νη δηαθσλίεο γηα ηε γιψζζα 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαθσλίεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ειιεληθήο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο. Μάιηζηα, επηρεηξεί θαη κία δηάθξηζε ηαμηθνχ ηχπνπ ιέγνληαο φηη ηα 

εζληθηζηηθά θηλήκαηα πξνζπάζεζαλ λα πξνσζήζνπλ ζην πνιηηηθφ δεκφζην 

ρψξν ηηο ρακειφηεξεο ηάμεηο, ελψ ε θαζαξεχνπζα είλαη ειηηίζηηθε1. Σν ζρήκα 

ηνπ είλαη ρξήζηκν θαη ηαηξηάδεη κε ηηο δηαπηζηψζεηο κνπ φηη νη κηθξναζηνί 

θηλεηνπνηήζεθαλ κέζσ ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Δ παξνχζα εξγαζία, φκσο, 

επεθηείλεη ην επηρείξεκα, γηαηί εμεηάδεη ηε ζρέζε κεγαιναζηψλ θαη κηθξναζηψλ 

δεκνηηθηζηψλ θαη αλαιχεη ηνπο θνηλσληθνχο δηραζκνχο πνπ ππνθξχπηεη αθφκα 

θαη ν εζληθφο ηνπο ιφγνο.  

ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία πξνβάιινληαη θαη εμεηάδνληαη ηα 

ηζηνξηθά δηθαηψκαηα ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο, φπσο απηά αλαδεηήζεθαλ θαη 

ηεθκεξηψζεθαλ απφ ηνπο δεκνηηθηζηέο. Δ δεκνηηθή είλαη απφγνλνο ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο κέζσ ηνπ ΐπδαληίνπ, πνπ απνηειεί ην γελέζιην ηφπν ηεο 

θαζνκηινπκέλεο, θαη εμαζθαιίδεη ηε ζπλέρεηα ζηε ινγνηερλία κέζσ ηνπ 

ινγνηερληθνχ θαλφλα ησλ δεκνηηθηζηψλ (Αηγελήο Ώθξίηαο, Κξεηηθή πνίεζε, 

δεκνηηθά ηξαγνχδηα, νισκφο). Βπίζεο, δηακέζνπ ηεο νξγαληθήο αληίιεςεο 

γηα ηελ εμέιημε ηνπ έζλνπο ζεκειηψλεηαη ε εζληθή ζπλέρεηα θαη κάιηζηα ε 

γιψζζα είλαη ν πην θαηάιιεινο θψδηθαο γηα λα θαηαδεηρηεί ε ζπλέρεηα θαη ε 

ηζηνξηθφηεηα ηνπ έζλνπο, αθνχ νη πνηφηεηεο ηεο γιψζζαο κπνξνχλ λα 

κεηαβηβαζηνχλ εχθνια ζην νκηινχλ ππνθείκελν, δει. ζην έζλνο2.  H ίδηα ε 

Εδέα ηνπ Φπράξε βξίζθεη ην αληίζηνηρφ ηεο ζηε Μεγάιε Εδέα3. 

Δ εζληθή λνκηκφηεηα ηεο θαζαξεχνπζαο ήηαλ εμίζνπ ππαξθηή, αθνχ 

ήηαλ ε γιψζζα ησλ ηεξψλ θεηκέλσλ, αιιά θαη εθείλε πνπ ζπλέδεε κέζσ κηαο 

                                                                                                                                            
ζπέζδ εεκζζιμφ ηαζ θμβμηεπκζηήξ εεςνίαξ ζημ πθαίζζμ ημο δδιμηζηζζιμφ, ακηζιεηςπίγεζ ηδκ αημιζηή 

ηαοηυηδηα ςξ «θμβμεεηζηή» (discursive)· μ P. Mackridge, Language and National Identity in 

Greece1766-1976, Oxford University Press, 2009, ζ.8-19, ελεηάγεζ ημ νυθμ ηδξ βθχζζαξ ζηδκ 

ηαθθζένβεζα εεκζηήξ ηαοηυηδηαξ. Ώπμννίπηεζ ηδκ ηαοηυηδηα ςξ πμθζηζηή δδιζμονβία ηαζ επζθέβεζ ηδκ 

πμθζηζζιζηή ελήβδζδ.   
1
 ην ίδην, ζ.14-19. 

2
 D. Tziovas, The Nationism of the Demoticists, υ.π., ζ.90-91, 99-104. Δ ζδέα υηζ ζηδ βθχζζα 

απμηοπχκεηαζ δ ιμκαδζηυηδηα ημο ηάεε έεκμοξ, βζ’ αοηυ ηαζ είκαζ ημ πζμ ζπμοδαίμ ηνζηήνζμ ηδξ 

φπανλδξ ημο ακήηεζ ζημκ Herder, Β. Kedourie, Nationalism, υ.π., ζ.62-64 ηαζ D. Tziovas, ό.π., ζ.98.  
3
 Γ. Φοπάνδξ, Σν Σαμίδη κνπ, (επζιέθεζα Άθηδξ Ώββέθμο), Βζηία, Ώεήκα 1993. ηδκ εζζαβςβή ημο μ 

Ώββέθμο εεςνεί υηζ μ Φοπάνδξ ζοκεζδδηά ζοκηαοηίγεζ ημ βθςζζζηυ ημο αβχκα ιε ηδ Μεβάθδ Εδέα, 

ζ.22. 
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ζηαηηθήο κνξθήο ηεο γιψζζαο, ηεο γξαπηήο, ηε ζχγρξνλε Βιιάδα κε ηελ 

αξραία1. Καη γηα ηηο δχν γισζζηθέο κνξθέο ήηαλ θπξίαξρν ην εζληθφ 

πξφηαγκα. Καη νη δχν απνπεηξψληαη λα απνδείμνπλ ηε ζρέζε ηνπο κε ην 

παξειζφλ θαη ηελ αδηάζπαζηε ζπλέρεηα κε ην παξφλ κέζσ κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο έθθαλζεο ηεο γιψζζαο. Καη νη δχν, ινηπφλ, ζηεξίδνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπο ζην εζληθηζηηθφ ζχζηεκα ζθέςεο θαη έηζη 

δηαθεξχηηνπλ ηα ηζηνξηθά ηνπο δηθαηψκαηα. Βθείλν, φκσο, πνπ βάξαηλε πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο νκηινπκέλεο ήηαλ ην θξηηήξην ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο2. Οη 

δεκνηηθηζηέο ζεσξνχλ ηε δεκνηηθή επαξθέζηεξε γηα ηελ εθπαίδεπζε, αθνχ 

απαιιάζζεη ην παηδί απφ ηε ραψδε δηαθνξά κεηαμχ γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο 

γιψζζαο. Παξάιιεια, κπνξεί λα ππεξεηήζεη θαιχηεξα ηνπο εζληθνχο 

ζθνπνχο ζε πεξηνρέο φπσο ε Μαθεδνλία, αιιά θαη λα θάλεη θαηαλνεηέο απφ 

ην ιαφ ηηο θξαηηθέο εληνιέο ζην ζηξαηφ, ζηε δηνίθεζε, ζηελ εξγαζία. Παξφια 

απηά, ην γισζζηθφ δήηεκα νμπλφηαλ νινέλα θαη ε δεκνηηθή επηβιήζεθε πάξα 

πνιχ αξγά. Καη απηφ γηαηί ην δήηεκα δελ ήηαλ δηνηθεηηθφ, αιιά πνιηηηθφ, 

ηδενινγηθφ θαη θνηλσληθφ θαη απαηηνχζε ηελ παξέκβαζε ηεο θξαηηθήο 

εμνπζίαο3. 

Ώλ ην βαζηθφ είλαη λα δνχκε πψο ε έλλνηα ηνπ έζλνπο ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηε δφκεζε ηεο εμνπζίαο, αιιά θαη ζηελ ακθηζβήηεζή ηεο, ηειηθά ζηε 

ζπγθξφηεζε ηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ4 ε ζχγθξνπζε θαζαξεχνπζαο θαη δεκνηηθήο 

θαη ε αλζεθηηθφηεηα ηεο θαζαξεχνπζαο κπνξεί λα εξκελεπηεί ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηαμηθά θξηηήξηα. Δ δεκνηηθή δελ απαζρνινχζε ηελ αλψηεξε αζηηθή ηάμε, 

φπσο θαηαδεηθλχεηαη ζην θεθάιαην ην ζρεηηθφ κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε νχηε 

ηνλ ακφξθσην ιαφ, πνπ ζπλέδεε ην θχξνο θαη ηελ θνηλσληθή άλνδν κε ηελ 

                                                 
1
 Ο Λμνέκηγμξ Μααίθδξ εα οπμζηδνίλεζ ηα ζζημνζηά δζηαζχιαηα, αηυιδ ηαζ ηδ θεζημονβζηυηδηα ηδξ 

ηαεανεφμοζαξ, αθ. Λ. Μααίθδξ, «Ώπυζπαζια απυ Αμηίιζμκ πενί Γθχζζδξ», Άπαληα, (επζι. Μ. 

Μακημφααθμο), ζ.290-295.  
2
 J. A. Fishman, Language and Nationalism. Two integrative essays, υ.π., ζ.40. 

3
 Καηά ημκ E. Hobsbawm μ βθςζζζηυξ εεκζηζζιυξ είκαζ άννδηηα ζοκδεδειέκμξ ιε πνμαθήιαηα 

ελμοζίαξ, εέζδξ, πμθζηζηήξ ηαζ ζδεμθμβίαξ ηαζ υπζ επζημζκςκίαξ ή ημοθημφναξ, E. J. Hobsbawm, Έζλε 

θαη Δζληθηζκόο από ην 1780 κέρξη ζήκεξα. Πξόγξακκα, κύζνο, πξαγκαηηθόηεηα, Κανδαιίηζαξ, Ώεήκα 

1994, ζ.156-7, 159-160. 
4
 Ώ. Λζάημξ, Πώο ζηνράζηεθαλ ην έζλνο απηνί πνπ ήζειαλ λα αιιάμνπλ ηνλ θόζκν, Πυθζξ, Ώεήκα 2005, 

ζ.149. Γζα ηδκ εεκυηδηα ςξ πμθζηζηή έκκμζα πμο εδνάγεηαζ ζηδκ ζδέα ημο ηνάημοξ, αθ. A. Gat, 

Nations.The Long History and Deep Roots of Political Ethnicity and Nationalism, Cambridge 

University Press, New York 2013, ζ.3. 
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θαζαξεχνπζα, αιιά ηνπο κνξθσκέλνπο ησλ κεζναζηηθψλ θαη κηθξναζηηθψλ 

ζηξσκάησλ1, φπσο ζα θαλεί ζηα νηθεία θεθάιαηα. 

Δ εξγαζία ρσξίο λα παξαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο πνιηηηζκηθήο 

δηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ηε δφκεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο2, επηθεληξψλεηαη 

ζηνπο θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ 

ζπγθάιππηε ε αλαθνξά ζην έζλνο. ην θεθάιαην πνπ αζρνιείηαη κε ην έζλνο 

(22ν) ελδηαθέξεη ν αληίθηππνο ηεο εζληθήο ηδενινγίαο ζηηο ηζηνξηνγξαθηθέο 

απφπεηξεο ησλ δεκνηηθηζηψλ, αιιά θαη ην ηη πίζηεπαλ γεληθά γηα ηελ ηζηνξία 

θαη πψο εθάξκνζαλ ηηο εζληθέο ηνπο ηδέεο ζηελ πξάμε. Σν ζέκα είλαη αλ 

ελεπιάθεζαλ ζην αιπηξσηηθφ πξφγξακκα ηεο ρψξαο θαη αλ ππεξέηεζαλ ηε 

κεγάιε ηδέα θαη κε πνην ηξφπν. Ώπηφ θαηαδεηθλχεηαη ζηα νηθεία θεθάιαηα θαη 

ηδηαίηεξα ζηε ζηάζε ηνπ Πάιιε, ν νπνίνο αλέπηπμε πνιπζρηδή δξάζε πνπ 

αθνξνχζε φια ηα ζεκεία ηνπ ειιεληζκνχ. ε αληίζεζε κε ηελ θπξίαξρε άπνςε 

πνπ ζέιεη ηνλ δεκνηηθηζηηθφ εζληθηζκφ εζσζηξεθή θαη απνξξηπηηθφ πξνο ηε 

Αχζε3, παξαδνρή πνπ ίζρπε γηα κέξνο ησλ δεκνηηθηζηψλ, ν Πάιιεο ζα 

επηδείμεη δπλακηζκφ ζηε δηαρείξηζε ησλ εζληθψλ ζεκάησλ θαη ζα εγθαηληάζεη 

κηα παξεκβαηηθή ηαθηηθή ζηελ πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο, είηε απηφ αθνξά ηε 

δξάζε ζηα ζρνιεία ηεο Μαθεδνλίαο είηε αθνξά ηελ παξέκβαζε ζηελ 

επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ πξνζάξηεζε πεξηνρψλ, φπσο ηα Ασδεθάλεζα ή 

γηα γεληθφηεξα πνιηηηθά θαη εζληθά ζέκαηα. 

Ώθφκα θαη νη εζληθηζηέο, νκάδα πνπ ζπγθξνηήζεθε σο αληίπαιε εθείλεο 

ησλ ζνζηαιηζηψλ ζηε ζπδήηεζε ηνπ Ννπκά ην 1907, ππνθξχπηνπλ θάησ απφ 

ηελ νκνγελνπνηεηηθή εζληθή ηδενινγία ζρέδηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά. Ώπηέο νη δηαπηζηψζεηο νδήγεζαλ ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηάμεο σο 

αλαιπηηθήο θαηεγνξίαο. Άιισζηε, ε γιψζζα απνηειεί πεδίν φπνπ 

ζπγθξνηνχληαη ηαμηθέο ηαπηφηεηεο4.  

Σν έζλνο θαη ε ηάμε σο ζπγρξνληθά θαηλφκελα5 ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

αλαιπηηθά εξγαιεία, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη θαη ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ 

                                                 
1
 E. J. Hobsbawm, Έζλε θαη Δζληθηζκόο, υ.π., ζ.161-171. 

2
 A. Kitroeff, «Greek Nationhood and modernity in the 19

th
 century», Balkan Studies, Vol.40, 1999, 

ζ.26 ηαζ P. Mackridge, Language and National Identity in Greece, υ.π., ζ.9-11. 
3
 Γ. Λεμκηανίηδξ, «Βεκζηζζιυξ ηαζ Αζεεκζζιυξ: Πμθζηζηή Εδεμθμβία», Διιεληζκόο – Διιεληθόηεηα. 

Ηδενινγηθνί θαη βησκαηηθνί άμνλεο ηεο Νενειιεληθήο Κνηλσλίαο, (επζιέθεζα Α. Γ. Σζαμφζδ), Βζηία, 

Ώεήκα 1998 (3
δ
 έηδμζδ), ζ.27-35.  

4
 T. Crowley, Language in History, υ.π., ζ.98. 

5
 M. Mann, Οη Πεγέο ηεο Κνηλσληθήο Δμνπζίαο. Ζ αλάπηπμε ησλ ηάμεσλ θαη ησλ εζλώλ-θξαηώλ 1760-

1914, η. ΐ΄, Πυθζξ, Ώεήκα 2009 (1
δ
 αββθζηή έηδμζδ 1993), ζ.13-19. 
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ηαπηνηήησλ ηνπ δεκνηηθηζηή. Δ αιιεινγξαθία ηνπ Ώ. Πάιιε απνδεηθλχεη φηη νη 

δεκνηηθηζηέο απηνπξνζδηνξίδνληαη θαη εζληθά θαη ηαμηθά. Οη επηζηνιέο ησλ 

απιψλ δεκνηηθηζηψλ βξίζνπλ απφ εζληθέο αλαθνξέο, πνπ ζπλδένπλ άκεζα ηε 

δξάζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ κε ηελ εζληθή απνζηνιή. Ώθφκα θαη άηνκα πνπ 

αξγφηεξα ζα αιιάμνπλ ζηάζε, φπσο ν Γηάλλεο Κνξδάηνο, ην 1912 

εληάζζνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Άιινη, ελψ εθζεηάδνπλ ηελ εζληθή εξγαζία 

πνπ επηηειεί ν Πάιιεο κε ην έξγν ηνπ, ην ραξαθηεξίδνπλ σο αληίζεην πξνο 

ηελ ηάμε ηνπ, αθνχ επηδεηά ηε κφξθσζε, άξα θαη ηελ απηνλφκεζε ηνπ ιανχ. 

Ο ίδηνο ν Πάιιεο αληηκεησπίδεη ην έζλνο πνιηηηθά, αθξηβέζηεξα αζθεί πνιηηηθή 

γηα ινγαξηαζκφ ή ελαληίνλ ηνπ θξάηνπο1, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ηηο 

ηδενινγηθέο, αιιά θαη θνηλσληθέο ηνπ ζέζεηο. ηαλ παξεκβαίλεη ζηελ πνιηηηθή 

ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο εληφο θαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ δελ παξεκβαίλεη κφλν 

σο δεκνηηθηζηήο, αιιά σο Έιιελαο φζνλ αθνξά ηελ εζλφηεηα, σο Άγγινο 

πνιίηεο φζνλ αθνξά ην θξάηνο, σο θηιειεχζεξνο φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή 

ηδενινγία θαη απηέο νη ηαπηφηεηεο πξνζδηνξίδνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπ επηινγέο θαη 

ηε δξάζε ηνπ. 

Δ πνιππινθφηεηα θαη νη ακθηζεκίεο θάπνηε ησλ εζληθψλ θαη ηαμηθψλ 

ηαπηνηήησλ επέηεηλαλ ηε ζχγθξνπζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ κε ηελ θαζαξεχνπζα, 

θαζψο θαη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ δηραζκφ. 

 

Πεγέο θαη ρξνληθά όξηα ηεο κειέηεο 

Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πξσηνγελέο πιηθφ ηα 

αξρεία θαη νη αδεκνζίεπηεο αιιεινγξαθίεο ησλ δεκνηηθηζηψλ, Ώιέμαλδξνπ 

Πάιιε, Πέηξνπ ΐιαζηνχ, Νίθνπ Γηαλληνχ, Μάξθνπ Σζηξηκψθνπ, Hubert Pernot, 

ηέθαλνπ Πάξγα, Κσλζηαληίλνπ Υαηδφπνπινπ, Μέλνπ Φηιήληα, Υξίζηνπ 

ΐαξιέληε, πνπ απφθεηληαη ζην Βζληθφ Λνγνηερληθφ θαη Εζηνξηθφ Ώξρείν 

(Β.Λ.Ε.Ώ.)2 θαη ησλ Ίσλα Αξαγνχκε3 θαη Αεκήηξε Πεηξνθφθθηλνπ πνπ 

απφθεηληαη ζηε Γελλάδεην ΐηβιηνζήθε. 

                                                 
1
 Καηά ημκ M. Mann, ζην ίδην, ζ.917, ημ ηνάημξ εεκζημπμίδζε ηδ Αφζδ ηαζ ηζξ ηάλεζξ ηδξ. 

2
 Καηά ηζξ παναπμιπέξ ζημ ηφνζμ ζχια ηδξ ενβαζίαξ ακαθένεηαζ ημ ανπείμ ή δ αζαθζμεήηδ, υπμο 

απυηεζκηαζ μζ αθθδθμβναθίεξ, ιυκμ ηδκ πνχηδ θμνά πμο παναπέιπς ζε ηάεε ιία απυ αοηέξ. 
3
 Βπεζδή δ ιεθέηδ ηδξ αθθδθμβναθίαξ ημο Ίςκα Αναβμφιδ πνμδβήεδηε ηδξ δθεηηνμκζηήξ ηαλζκυιδζδξ 

ηαζ ηδξ ακάνηδζδξ ηδξ ζηδκ ζζημζεθίδα ηδξ Γεκκαδείμο ΐζαθζμεήηδξ, μζ παναπμιπέξ βίκμκηαζ ζηδκ 

αθθδθμβναθία, υπςξ είπε ηαλζκμιδεεί ανπζηά. 
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πνπδαηφηεξε πεγή απνηειεί ε αιιεινγξαθία ηνπ Ώιέμαλδξνπ Πάιιε, 

γηαηί καο επέηξεςε λα δηεπξχλνπκε ηνλ νξίδνληα ηεο έξεπλαο, θαζψο 

αλαδεηθλχεη ηνλ Πάιιε ζε βαζηθφ πξσηαγσληζηή θαη ρξεκαηνδφηε ηνπ 

θηλήκαηνο, αιιά θαη απνθαιχπηεη ηε δηάδνζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζε δηάθνξα 

κέξε ηνπ ειιεληζκνχ. Δ επηινγή ηνπ Πάιιε λα κνηξάδεη δσξεάλ ηα 

δεκνηηθηζηηθά βηβιία, ηελ έθδνζε ησλ νπνίσλ ρξεκαηνδνηνχζε, είηε ήηαλ δηθά 

ηνπ είηε άιισλ ζπγγξαθέσλ, δεκηνχξγεζε κηα νγθψδε αιιεινγξαθία κε 

δεκνηηθηζηέο απφ φια ηα ζεκεία ηνπ ειιεληζκνχ, θαζψο κάιηζηα, θαηά 

απαίηεζή ηνπ, έπξεπε νη ίδηνη λα ηνπ γξάθνπλ θαη λα δεηνχλ βηβιία.  

Δ αιιεινγξαθία ηνπ Ίσλα Αξαγνχκε, επίζεο, κε επηθαλείο 

πξνζσπηθφηεηεο ηνπ δεκνηηθηζκνχ, αιιά θαη κε ιηγφηεξν γλσζηνχο 

εθπξνζψπνπο ηνπ, πνπ εκπιέθνληαη, φκσο, άκεζα ή έκκεζα ζηελ 

νξγαλσκέλε δξάζε, κάο επηηξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε ηελ εηθφλα ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ. Οη ππφινηπεο αιιεινγξαθίεο απνηεινχλ πνιχηηκε πεγή, αιιά 

θπξίσο γηα φζα δηεκείθζεζαλ κεηαμχ ησλ πξνβεβιεκέλσλ δεκνηηθηζηψλ. Δ 

αιιεινγξαθία ηνπ Πέηξνπ ΐιαζηνχ, εθηφο ησλ ππνινίπσλ, απνηειεί 

πνιχηηκε πεγή γηα ηελ εμάπισζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζηελ Κχπξν, θπξίσο, 

φκσο, ηελ επνρή ηνπ κεζνπνιέκνπ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ αθφκα 

ζπκπιεξσκαηηθά φιεο νη δεκνζηεπκέλεο αιιεινγξαθίεο ησλ δεκνηηθηζηψλ, 

θαζψο θαη ηα έξγα ηνπο. Δ πην ζεκαληηθή απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο είλαη ε 

αιιεινγξαθία ηνπ Ώδεξθάηνπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο1, ε νπνία επηηξέπεη λα 

κειεηεζεί ε ζεκαζία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο σο θέληξνπ ελφο εθηεηακέλνπ 

δηθηχνπ, αιιά θαη σο πεδίν γισζζηθψλ θαη ηδενινγηθψλ αλαδεηήζεσλ πνπ 

ζπκπιεξψλεη ηελ Ώζήλα. 

Αεχηεξν πεδίν κειέηεο θαη αλαδήηεζεο πιηθνχ απνηέιεζε ην πεξηνδηθφ 

Ο Ννπκάο, ην θαηεμνρήλ δεκνηηθηζηηθφ φξγαλν, πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ 

ηνπο επηθαλείο δεκνηηθηζηέο θαη απνηέιεζε ηε καθξνβηφηεξε θσλή ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ. Ώληηθείκελν έξεπλαο απνηέιεζε ε πεξίνδνο απφ ην 1903, πνπ 

θπθινθφξεζε γηα πξψηε θνξά, κέρξη ην 1917 πνπ δηαθφπεθε ε έθδνζή ηνπ. Δ 

κεηέπεηηα πεξίνδνο, πνπ ην πεξηνδηθφ ζα εμειηρζεί ζε θαζαξά ινγνηερληθφ, 

δελ ελδηαθέξεη ηελ παξνχζα εξγαζία σο αληηθείκελν. Παξφια απηά ππάξρνπλ 

παξαπνκπέο θαη απφ ηηο κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο, φπνπ θξηλφηαλ 

                                                 
1
 Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην «Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο». Ζ Αιιεινγξαθία, 

Β.Λ.Ε.Ώ., Ώεήκα 1985. 
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απαξαίηεην λα εληζρπζεί ε επηρεηξεκαηνινγία. Βπίζεο, αμηνπνηήζεθε πιηθφ 

απφ εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ηεο Ώζήλαο, αιιά θαη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, 

ηεο κχξλεο, ηεο Ώιεμάλδξεηαο, ηεο άκνπ, ηεο Μπηηιήλεο, ηεο Κχπξνπ. 

Γίλεηαη αληηιεπηφ, επνκέλσο, φηη ν ρψξνο πνπ επεθηείλεηαη ε δξάζε δελ 

αθνξά κφλν ην ειιεληθφ θξάηνο, αιιά θαη φια ηα ζεκεία ηνπ εθηφο ζπλφξσλ 

ειιεληζκνχ απφ ηε Απηηθή Βπξψπε κέρξη ηνλ Πφλην θαη ηηο Δ.Π.Ώ. 

Γηα ην θεθάιαην πνπ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

αμηνπνηήζεθε ην Ώξρείν ηεο Κνηλφηεηαο ηαπξνδξνκίνπ ην νπνίν απφθεηηαη, κε 

ηε κνξθή ησλ κηθξνθίικ, ζην Σκήκα Μεζνδνινγίαο, Εζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηεο 

Βπηζηήκεο (Μ.Ε.Θ.Β.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ1. Γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ ίδηνπ 

θεθαιαίνπ κειεηήζεθαλ θαη θάθεινη απφ ην Ώξρείν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Βμσηεξηθψλ. 

Οη πεγέο, αλ θαη άληζεο ρξνλνινγηθά, αιιά θαη ζε είδνο, θξίλνληαη 

επαξθείο θαη καο επέηξεςαλ λα ηεθκεξηψζνπκε ηηο ππνζέζεηο εξγαζίαο. Οη 

πεγέο αληηκεησπίζηεθαλ θξηηηθά, έηζη ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο λα 

απαληνχλ ζηα εξσηήκαηα πνπ έζεζε ε έξεπλα, αιιά θαη λα πεξηνξίδνληαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνζσπηθή νπηηθή ηνπ ζπληάθηε ηφζν 

ησλ επηζηνιψλ, φζν θαη ησλ άξζξσλ ησλ εθεκεξίδσλ.  

ην θεθάιαην πνπ αθνξά ηελ Κνηλσληθή χλζεζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ ε 

αιιεινγξαθία ηνπ Ώιέμαλδξνπ Πάιιε, αιιά θαη νη εθινγηθνί θαηάινγνη ηεο 

Κνηλφηεηαο ηαπξνδξνκίνπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, φζν θαη ηα Πξαθηηθά ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ ηεο Κνηλφηεηαο απνηέιεζαλ ηελ πεγή γηα ηελ θαηάξηηζε ελφο 

πίλαθα επαγγεικάησλ, φπσο αλαιχεηαη δηεμνδηθά ζην νηθείν θεθάιαην. Δ 

επαγγεικαηηθή θαηάηαμε απνηέιεζε κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

απνηχπσζε ησλ θνηλσληθψλ δπλάκεσλ πνπ θηλεηνπνίεζε ν δεκνηηθηζκφο. 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαζρφιεζε ηελ παξνχζα εξγαζία εθηείλεηαη 

απφ ην 1888 σο ην 1922. Σν 1888 ζεσξείηαη ν γελέζιηνο ρξφλνο ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ, αθνχ ηφηε εθδίδεηαη ην έξγν ηνπ Φπράξε Σν Σαμίδη κνπ, πνπ ζα 

ιέγακε φηη απνηειεί ηε ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ελφο θηλήκαηνο πνπ 

θηινδνμεί λα θαλνληθνπνηήζεη ηε ιατθή γιψζζα θαη λα αλαδείμεη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο, ψζηε λα κπνξεί λα ζεζκνζεηεζεί σο επίζεκε γιψζζα. 

                                                 
1
 Θα ήεεθα κα εοπανζζηήζς απυ ηδ εέζδ αοηή ημκ ηαεδβδηή Κχζηα Γαανυβθμο πμο ιμο επέηνερε ηδκ 

πνυζααζδ ζημ ανπείμ αοηυ, ηαεχξ ηαζ ηδκ Έθδ Κάκκεν, οπεφεοκδ ηυηε ημο ανπείμο πμο ιε 

ηαεμδήβδζε ζηδ ιεθέηδ ημο. 
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Σν 1888 ζεσξείηαη κηα ηππηθή-ζπκβαηηθή αξρή απηνχ πνπ ζα νλνκάδακε 

γισζζηθφ δήηεκα, αθνχ ην ζέκα ηίζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Νενειιεληθνχ 

Αηαθσηηζκνχ, ζηνλ Ώγψλα θαη δηαηξέρεη φιν ην 19ν αηψλα1, φπνπ αλαδεηείηαη 

ε θαηάιιειε γιψζζα γηα ην λεφηεπθην θξάηνο πνπ αθξνβαηεί, ζηελ 

πξνζπάζεηα λα ζπγθξνηήζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, αλάκεζα ζηελ επηζπκία 

εμαξρατζκνχ, γηα λα ζπκβαδίδεη θαη κε ηε δπηηθή αληίιεςε γηα ηελ Βιιάδα, θαη 

ζηελ νκαιή ελζσκάησζε ηνπ ΐπδαληίνπ θαη ηεο Σνπξθνθξαηίαο ζηνλ εζληθφ 

θνξκφ.  

Δ απνδνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνλνινγίαο δελ νθείιεηαη κφλν ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο επίδξαζεο ηνπ έξγνπ ζηε ινγνηερλία. Βίλαη ζεκαληηθή, 

επεηδή ππνδεηθλχεη ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ν Φπράξεο απνθηά 

ζπλείδεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ σο δηαλννχκελνπ κέζσ ηεο επαθήο ηνπ κε 

γάιινπο δηαλννχκελνπο, φπσο ν Ernest Renan θαη ν Hippolyte Taine. Δ 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο εζληθήο ηνπ απνζηνιήο ζα επέιζεη κεηά ηελ ήηηα ηνπ 

1897 θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ ζηελ ππφζεζε Dreyfus.  

Σν 1922 ζεκαηνδνηεί έλα φξην, θαζψο κε ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή 

έρεη πεξηνξηζηεί ν ξφινο ηνχ εθηφο ζπλφξσλ Βιιεληζκνχ, πνπ είρε 

ζεκαίλνπζα ζέζε θαη απνθαζηζηηθή δξάζε ζην δεκνηηθηζκφ. Δ πεξίνδνο ηνπ 

κεζνπνιέκνπ δελ αλαιχεηαη νχηε κειεηάηαη εμνλπρηζηηθά, φπσο νη 

πξνεγνχκελεο πεξίνδνη, επεηδή, ε ζπδήηεζε γηα ηε γιψζζα, εηδηθά κεηά ην 

Αηραζκφ, αιιάδεη πνηνηηθά θαη αληηκεησπίδεηαη σο δεπηεξεχνπζα ζηα πιαίζηα 

ησλ πνιηηηθψλ θαη ηδενινγηθψλ αλαδεηήζεσλ. Βπίζεο, ε δηάζπαζε ηνπ 

Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ ην 1927 (δηάζπαζε θηιειεχζεξσλ αζηψλ θαη 

ζνζηαιηζηψλ)  θαη ε δηάιπζή ηνπ ην 1929 (δηάζπαζε ηνπ κεηψπνπ 

ζνζηαιηζηψλ – θνκκνπληζηψλ), φηαλ ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη θαη δηεθδηθνχλ 

ζέζε ζην δεκφζην, πνιηηηθφ ρψξν ηδενινγίεο πνπ δηαηππψζεθαλ γηα πξψηε 

θνξά ην 1907, θαζψο θαη ε ζηάζε ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο απέλαληη 

ζηε γιψζζα, αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα θαη απαηηνχλ εηδηθή κειέηε. Παξφιν πνπ 

δελ εκπιέθνκαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ κεζνπνιέκνπ, νη αλαθνξέο ησλ πεγψλ κε νδεγνχλ ζπρλά πξνο ηα εθεί 

κφλν, φκσο, σο ζπλέρεηα ή ζπκπιήξσζε ηεο θηινζνθίαο ηεο πξνεγνχκελεο 

                                                 
1
 Βίδαιε παναπάκς βζα ηδ ζφβηνμοζδ ζηα ιέζα ημο 19

μο
 αζχκα. Σμ εέια, αέααζα, ηδξ θασηήξ βθχζζαξ 

έπεζ ηεεεί απυ ημ 16
μ
 αζχκα, αθθά δ βθςζζζηή ζφβηνμοζδ  λεηζκάεζ ιεηά ημ α΄ ιζζυ ημο 18

μο
 αζχκα, αθ. 

P. Mackridge, Language and National Identity in Greece, υ.π., ζ.66-71, 80-83.   
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πεξηφδνπ. Ώπηφ επηβάιιεηαη, θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα 

παξαθνινπζήζνπκε κέρξη ηέινπο ηε δξάζε ζεκαληηθψλ κνξθψλ ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ θαη ηδηαίηεξα ηνπ Ώ. Πάιιε, ε εκπινθή ηνπ νπνίνπ ζηα εζληθά 

ηδίσο ζέκαηα ζπλερίδεηαη κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ.    

 

Γηάξζξωζε ηεο κειέηεο 

 Ο ρσξηζκφο ηεο εξγαζίαο ζε δχν κέξε αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο, 

φπσο ηέζεθαλ παξαπάλσ. ην πξψην κέξνο εμεηάδεηαη ε ζπγθξφηεζε θαη 

ζπληήξεζε ησλ δηθηχσλ κεηαμχ ησλ δεκνηηθηζηψλ. Ο αξρηθφο ππξήλαο, ησλ 

Φπράξε, Πάιιε, Βθηαιηψηε, δηεπξπλφκελνο, ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη ηνπο 

δηαλννχκελνπο φρη κφλν ζην ειιεληθφ θξάηνο, αιιά θαη ζηε δηαζπνξά, 

ζρεδηάδεη ηε δξάζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ πξνπαγάλδηζε ηεο δεκνηηθηζηηθήο 

ηδέαο θαη ηελ πξνβνιή ηεο ζην δεκφζην ρψξν. Βηδηθά, ε παξνπζία ηνπ 

Ώιέμαλδξνπ Πάιιε πνπ ρξεκαηνδνηεί θαη ειέγρεη ην δίθηπν είλαη θαηαιπηηθή. Δ 

παξάζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο δελ είλαη ρξνλνινγηθή, αιιά 

ζεκαηηθή θαη εζηηάδεη ζηε γεσγξαθηθή εμάπισζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ θαη ζηηο 

επηινγέο ηεο δξάζεο, φπσο ηε δηαλνκή βηβιίσλ, ηε ζπγθξφηεζε ζπιιφγσλ, 

ηελ έθδνζε εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, ηελ παξέκβαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Εδηαίηεξα ζηα ζρνιεία ηνπ εμσ-ειιαδηθνχ ρψξνπ, κε ππξήλα ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, αλαδεηθλχεηαη ε δπλακηθή, γισζζηθή, εθπαηδεπηηθή θαη 

πνιηηηθή ηνπ θηλήκαηνο, θαζψο θαη ηα φξηά ηνπ.  

   πγθεθξηκέλα, ην πξψην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηε ζπγθξφηεζε ηεο 

παξαδνζηαθήο εγεζίαο ηνπ δεκνηηθηζκνχ θαη πψο απνθηά ζπλείδεζε ηεο 

πνιηηηθήο απνζηνιήο ηεο. Ο Βθπαηδεπηηθφο κηινο, παξφιν πνπ πξνβάιιεη 

σο ην αληίπαινλ δένο, δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφιπηα απφ ηε δξάζε ησλ 

εγεηψλ ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Οη γισζζηθέο δηαθνξέο, φκσο, κε ηνλ ςπραξηζκφ 

είλαη κεγάιεο. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην ζα εμεηάζεη ην γεγνλφο φηη ε γιψζζα γηα ηελ 

επηβνιή ηεο νπνίαο αγσλίδνληαλ νη δεκνηηθηζηέο δελ ήηαλ κία. Ο 

«ςπραξηζκφο» ζπλψλπκν ησλ γισζζηθψλ αθξνηήησλ ζα θαηαδηθαζηεί απφ 

ινγνηέρλεο θαη γισζζνιφγνπο. Ο Βθπαηδεπηηθφο κηινο δηα ζηφκαηνο 

Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε ζα πξνθξίλεη κηα γιψζζα κεηξηνπαζή, ηε 

«λενδεκνηηθή», πνπ ζπκίδεη ηα θεξχγκαηα ηνπ Γεσξγίνπ Υαηδηδάθη θαη δελ 
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αξλείηαη ην ζπκβηβαζκφ κε ηελ θαζαξεχνπζα. Δ ζπδήηεζε ζηελ 

Ώλαζεσξεηηθή ΐνπιή ηνπ 1911 ζα γεληθεχζεη ηελ επίζεζε ελαληίνλ ηνπ 

ςπραξηζκνχ. Οη γισζζηθέο αληηπαξαζέζεηο ζηελ νπζία, φκσο, ππεξβαίλνπλ 

ηηο επηζηεκνληθέο θαη γισζζνινγηθέο δηαθνξέο θαη επεθηείλνληαη ζην 

ηδενινγηθφ θαη πνιηηηθφ πεδίν. Σν ζέκα απηφ, θαζψο θαη ε πνιηηηθνπνίεζε ησλ 

γισζζηθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη κεηαμχ θαζαξεπνπζηάλσλ θαη δεκνηηθηζηψλ, 

αιιά θαη εληφο ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζα εμεηαζηνχλ ζηα θεθάιαηα ηνπ δεχηεξνπ 

κέξνπο ηεο εξγαζίαο, ζπγθεθξηκέλα ηα θεθάιαηα 9 θαη 14. ην θεθάιαην 9 

απνδεηθλχεηαη φηη ε αληηπαιφηεηα ζηνλ ςπραξηζκφ δελ νθείιεηαη κφλν ζηηο 

γισζζηθέο αθξφηεηεο ηνπ Φπράξε πνπ έζηγαλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

δηθαίσο, ηελ αηζζεηηθή ησλ αθξναηψλ. Δ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο 

γιψζζαο, ε γισζζηθή απνιπηφηεηα, ε αλάγθε δεκηνπξγίαο εζληθήο 

ινγνηερλίαο ζπλέδεζαλ ζηε ζθέςε ησλ αληηπάισλ ηνπ ηνλ Φπράξε κε ηνλ 

επξσπατθφ ζεηηθηζκφ θαη θαη΄ επέθηαζε κε ην δαξβηληζκφ θαη ηνλ πιηζκφ.  

Παξφια απηά ζα θαηαδεηρηνχλ, ηειηθά, ηα φξηα ηεο ςπραξηθήο ζθέςεο πνπ 

έζεηε ηνλ άλζξσπν πάλσ απφ ηε ζξεζθεία, αιιά δελ απέθιεηε ηελ ηδεαιηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ πξαγκάησλ. 

ην ηξίην θεθάιαην ζα αλαδεηρηνχλ νη βαζηθνί ρξεκαηνδφηεο ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ, κε ζεκαληηθφηεξν ηνλ Ώιέμαλδξν Πάιιε. Βπίζεο ζα αλαιπζεί ε 

εμάπισζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ εθηφο Βιιάδνο, ζε φια ηα κέξε ηεο Οζσκαληθήο 

Ώπηνθξαηνξίαο, ηεο Απηηθήο Βπξψπεο, ηεο Ώθξηθήο, ηεο Ώζίαο θαη ηεο 

Ώκεξηθήο, φπνπ ππήξρε ειιεληζκφο. Σν θεθάιαην ζπλνδεχεηαη απφ κηα ζεηξά 

ράξηεο πνπ βξίζθνληαη ζην παξάξηεκα θαη θαηαγξάθνπλ ηε δηεηζδπηηθή 

δχλακε ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Οη ράξηεο ζπγθξνηήζεθαλ κε βάζε ηνλ ηφπν 

απνζηνιήο ησλ γξακκάησλ ηεο Ώιιεινγξαθίαο ηνπ Ώιέμαλδξνπ Πάιιε.  

ην ηέηαξην θεθάιαην αλαδεηθλχεηαη ν θνκβηθφο ξφινο ηνπ Πάιιε, 

γχξσ απφ ηε ζπλήζεηα ηνπ νπνίνπ λα κνηξάδεη δσξεάλ ηα βηβιία πνπ 

ζπλέγξαθε ή ρξεκαηνδνηνχζε, ζπγθξνηήζεθε παλεζληθφ δίθηπν. Δ 

ζπζηεκαηηθφηεηα ηνπ Πάιιε θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο έθδνζεο βηβιίσλ θαη 

άιισλ ζπγγξαθέσλ δηαθνξνπνηεί ηελ ηαθηηθή ηνπ απφ παξφκνηεο ελέξγεηεο. Δ 

νξγάλσζε θαη ν έιεγρνο ηνπ δηθηχνπ απφ ηνλ Πάιιε ξπζκίδεηαη κε βάζε ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηαθηηθή ηεο εηαηξείαο ησλ αδειθψλ Ράιιε, ζηελ νπνία ν ίδηνο 

εξγαδφηαλ. 
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Σν πέκπην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο δξάζεο, 

ζηελ νπζία, δειαδή, πψο ζπγθξνηνχλ νη δεκνηηθηζηέο ηελ ίδηα ηε θπζηνγλσκία 

ηνπ θηλήκαηφο ηνπο, κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα δφκεζεο εληαίνπ ιφγνπ κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε δεκνζηεπκάησλ θαη βηβιίσλ πνπ γξάθνληαλ ζηε δεκνηηθή, κε 

ηελ ίδξπζε ζπιιφγσλ, κε ηε απφπεηξα παξέκβαζεο ζηνλ Σχπν θαη ηελ 

απηνηειή έθδνζε πεξηνδηθνχ ή εθεκεξίδαο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη ηα 

βηβιία πνπ κνηξάδνληαη, θαζψο θαη ε εμάπισζε ηνπ δηθηχνπ κέζσ απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο. Βπίζεο, αλαιχνληαη θαη νη αληηξξήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ γχξσ 

απφ ηε δηαλνκή ησλ βηβιίσλ. ε ζρέζε κε ηνπο ζπιιφγνπο, θαηαγξάθνληαη νη 

απφπεηξεο ζχκπεμεο ζπιιφγσλ, πνπ ειέγρνληαη απφ ηνλ Πάιιε, φπσο ε 

Φνηηεηηθή πληξνθηά, ή δεηνχλ ηε βνήζεηά ηνπ, φπσο δηάθνξεο ζλεζηγελείο 

απφπεηξεο δεκνηηθηζηψλ, εληφο θαη εθηφο Βιιάδνο. 

Οη απφπεηξεο άισζεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ επεθηείλνληαη κε ηελ 

πξνζπάζεηα πξφζβαζεο ζηνλ έληππν ιφγν. Δ ρξεκαηνδφηεζε εθεκεξίδσλ 

θαη πεξηνδηθψλ ή ζπγγξαθέσλ γηα λα γξάθνπλ ζε απηά, θαζψο θαη νη 

ζπδεηήζεηο γηα ηελ έθδνζε απηνηεινχο δεκνηηθηζηηθνχ πεξηνδηθνχ ζα 

ππνλνκεπηνχλ απφ ηηο δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ δεκνηηθηζηψλ. Δ θαηάιεμε είλαη 

ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ Ο Ννπκάο. 

Δ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ννπκά είλαη κηα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα πνξεία 

πνπ μεθηλάεη απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο έθδνζήο ηνπ θαη απνηειεί απ΄ φηη 

θαίλεηαη κηα επθπή θίλεζε ηνπ εθδφηε ηεο Αεκήηξε Σαγθφπνπινπ λα 

πξνζεγγίζεη, αξρηθά, ηνπο Φπράξε θαη Πάιιε. Δ πεξηπέηεηα ηνπ πεξηνδηθνχ 

θαηαγξάθεηαη δηεμνδηθά, φπσο δηαθαίλεηαη κέζα ζηηο αιιεινγξαθίεο ησλ 

δεκνηηθηζηψλ, ηδηαίηεξα ηηο αδεκνζίεπηεο, θαη αλαδεηθλχεη ηελ επηρεηξεκαηηθή 

λννηξνπία ησλ βαζηθψλ ρξεκαηνδνηψλ, ηελ αιαδνλεία ηνπο, ηηο αγθπιψζεηο 

ηνπο θαη ηελ ηδενινγία ηνπο, ζηελ νπνία πξνζαξκφδνπλ θάζε θνξά θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε. Δ παιηλδξφκεζε απηή νδεγεί ζε ζπλερείο απνρσξήζεηο απφ 

ην πεξηνδηθφ θαη επαλαθάκςεηο ζε απηφ. Μηα ηέηνηα καδηθή απνρψξεζε ζα 

ζεκαηνδνηήζεη ε έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο Λαφο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, πνπ 

ζα θπθινθνξήζεη απφ ην Ννέκβξην ηνπ 1908 κέρξη ην Μάην ηνπ 1909 θαη  

εξκελεχεηαη σο πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί ν αληίπνδαο ηνπ Ννπκά, ν 

νπνίνο είρε ζπγθεληξψζεη φιεο ηηο δπζαξέζθεηεο, πξνζσπηθέο θαη ηδενινγηθέο. 

Δ ελαιιαγή ησλ θέληξσλ δξάζεο κεηαμχ Ώζήλαο θαη Κσλζηαληηλνχπνιεο 

απνθαιχπηεη φηη ν ειιεληζκφο αληηκεησπηδφηαλ απφ ην δεκνηηθηζκφ σο εληαίνο 
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ρψξνο. Αελ έπαπε, παξφια απηά, λα ππάξρεη αληηπαιφηεηα θαη θαρππνςία 

κεηαμχ «Βιιήλσλ» θαη «Βιιαδηθψλ», κηα δηάθξηζε πνπ ζεσξνχζε ην 

πεξηνξηζκέλν ειιεληθφ θξάηνο, ην εγθισβηζκέλν ζηηο αγθπιψζεηο ηεο 

επαξρηψηηθεο λννηξνπίαο, απιψο ηε κήηξα γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ εζληθψλ 

νξακάησλ.  

Ο Ννπκάο θαη ε εθεκεξίδα Λαφο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηνπ πψο ην «έμσ» ιεηηνπξγνχζε ζπρλά σο ην αληίπαιν 

δένο ηνπ «κέζα» θαη πψο νη ίδηνη νη δεκνηηθηζηέο έβιεπαλ ηε δηάθξηζε απηή. Δ 

ηδενινγηθή δηάζηαζε πνπ ζπγθεθξηκελνπνηείηαη κε ηελ εκθάληζε ησλ 

ζνζηαιηζηηθψλ ηδεψλ νδήγεζε ην Λαφ ζε λαπάγην. Αελ απνηεινχζε, ινηπφλ, 

εκπφδην ε Ώζήλα κε ηε κηθξφλνηά ηεο, αιιά ε ηδενινγηθή, εθπαηδεπηηθή θαη 

θνηλσληθή αλαλέσζε πνπ επαγγειηδφηαλ ν δεκνηηθηζκφο θαη ε νπνία 

απειεπζέξσλε δπλάκεηο πνπ νη ρξεκαηνδφηεο ηεο δξάζεο θνβνχληαλ θαη 

επηδίσθαλ λα ειέγμνπλ. Δ ηδενινγηθή απηή δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο αλαιχεηαη 

ζην δεχηεξν κέξνο, ζην θεθάιαην 19.1. Οη αληηπαιφηεηεο γχξσ απφ ην Ννπκά, 

φπσο θαηαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία απνθαιχπηνπλ ηηο δηαθσλίεο 

ηαθηηθήο, αιιά θαη ηηο ηδενινγηθέο εληάζεηο κεηαμχ ησλ δεκνηηθηζηψλ. Παξφια 

απηά ν Ννπκάο ζα απνηειέζεη πνιχρξνλν ζεκείν αλαθνξάο ησλ 

δεκνηηθηζηψλ πνπ δελ εγθαηαιείθηεθε ζηελ νπζία πνηέ.  

Δ αλαθνξά ζηελ ηχπν ζηε κχξλε θαη ηελ Ώίγππην θξίλεηαη αλαγθαία, 

γηαηί θαηαγξάθεη, ζηελ πξψηε πεξίπησζε, ηηο αληηδηθίεο ησλ εθεκεξίδσλ, 

Ακάιζεηα θαη Ζκεξεζία κχξλεο, ζε ζρέζε κε ην δεκνηηθηζκφ ή ζηε δεχηεξε 

πεξίπησζε, ην πψο πξνσζείηαη ην δήηεκα ηνπ δεκνηηθηζκνχ απφ 

πξνβεβιεκέλα πεξηνδηθά, φπσο ε Νέα Εσή θαη ηα Γξάκκαηα ηεο 

Ώιεμάλδξεηαο, αιιά θαη απφ ηδησηηθέο εθδνηηθέο απφπεηξεο πνπ εμαξηψληαη 

απφ ηε βνήζεηα ηνπ Πάιιε. ηελ πεξίπησζε ηεο κχξλεο αλαπαξάγεηαη ην 

γλσζηφ απφ ην ειιεληθφ θξάηνο κνηίβν ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ πνιηηηθψλ 

εθεκεξίδσλ, γχξσ απφ ην γισζζηθφ δήηεκα θαη ηελ εζληθή ή αληεζληθή 

απκπεξηθνξά ησλ δεκνηηθηζηψλ. Δ Ώίγππηνο απνηειεί δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε, θαζψο ε γισζζηθή αλαλέσζε ζπλδέεηαη κε ηνλ αηζζεηηθφ ειηηηζκφ 

κηαο αξηζηνθξαηίαο ηνπ πλεχκαηνο πνπ εθθξάδεηαη κέζα απφ ηα ινγνηερληθά 

πεξηνδηθά θαη επηδηψθεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηα δπηηθά πξφηππα, αιιά 

ηαπηφρξνλα ππεξεηεί θαη ηνλ πξννξηζκφ ηεο θπιήο.   
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Δ Βθπαίδεπζε σο πξαθηηθή θαη σο ηδενινγία αλαπηχζζεηαη θαη ζηα δχν 

κέξε ηεο εξγαζίαο. ην πξψην κέξνο, ζην έθην θεθάιαην, δελ ελδηαθέξεη ε 

ηζηνξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ νχηε ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ, 

παξά κφλν φζν ρξεηάδεηαη γηα λα ηεθκεξησζνχλ ηα επηρεηξήκαηα ηεο κειέηεο. 

Δ εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ εθπαίδεπζε, αιιά γηα λα θαηαδείμεη ηε δηείζδπζε 

ησλ δεκνηηθηζηψλ ζηα ζρνιεία ηεο δηαζπνξάο θαη ηελ αληίδξαζε πνπ απηή 

γέλλεζε. Βηδηθά, ην θεθάιαην πνπ αθνξά ηε ζχγθξνπζε γχξσ απφ ην 

Γσγξάθεην Γπκλάζην θαη ηηο αζηηθέο ζρνιέο ηνπ ηαπξνδξνκίνπ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1911, αλαδεηθλχεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θηλήκαηνο 

θαη ην πψο ην γισζζηθφ δήηεκα δελ είλαη κηα αζψα θαη αληδηνηειήο 

επηζηεκνληθή ζπδήηεζε, αιιά πνιχπινθν γεγνλφο κε πνηθίιεο ηδενινγηθέο, 

πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο εθθάλζεηο. Βπίζεο, ζην δεχηεξν κέξνο, ε εξγαζία 

αζρνιείηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή ηδενινγία ησλ δεκνηηθηζηψλ, επεηδή έηζη 

εληζρχνληαη νη ππνζέζεηο εξγαζίαο, ζρεηηθά κε ηελ λνεκαηνδφηεζε ηνπ φξνπ 

θηιειεπζεξηζκφο, θαη δνθηκάδνληαη νη ηδενινγηθέο αληηιήςεηο θαη πνιηηηθέο 

παξαδνρέο ησλ δεκνηηθηζηψλ πνπ νδεγνχλ ζηελ ελδν-αζηηθή ζχγθξνπζε 

(θεθάιαην16). 

ην έβδνκν θεθάιαην αλαιχεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπ δεκνηηθηζηηθνχ 

ζρνιείνπ ζηηο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Δπείξνπ, φπνπ ε εζληθή 

ηδενινγία ζπλδέεηαη κε ηε δεκνηηθή γιψζζα, φρη κφλν σο αίηεκα, αιιά θαη σο 

έκπξαθηε παξέκβαζε, φπσο είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Ώιέμαλδξνπ Πάιιε, ν 

νπνίνο εμνπιίδεη κε ράξηεο, επνπηηθφ πιηθφ θαη βηβιία ηα θησρά ζρνιεία ησλ 

δηαθηινληθνχκελσλ πεξηνρψλ θαη εληζρχεη ηνλ ειιεληζκφ έλαληη ησλ άιισλ 

εζλνηήησλ.  

 Σν θεθάιαην κε ηίηιν «Κνηλσληθή ζχλζεζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ» επηρεηξεί 

λα αλαδείμεη ηελ ηαμηθή ζχλζεζε ηνπ θηλήκαηνο, εθείλεο ηηο ηάμεηο, δειαδή, 

πνπ θαζνδήγεζαλ ην δεκνηηθηζηηθφ αγψλα, θαζψο θαη εθείλεο ζηηο νπνίεο 

βξήθε αληαπφθξηζε ε θίλεζε. Δ γισζζηθή ζπδήηεζε δηεπθφιπλε θαη ηηο 

θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο εληφο ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Ώλαδεηθλχεηαη, δειαδή, ε 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ κεγαινζρεκφλσλ ηνπ δεκνηηθηζκνχ, νη νπνίνη αλήθνπλ 

ζηα κεγάια θαη κεζαία αζηηθά ζηξψκαηα, επηθαινχληαη ην ιαφ, αιιά ηνπ 
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ζηεξνχλ ηελ θνηλσληθή ηνπ ππφζηαζε, άξα δηθαηνχληαη λα ηνλ δηακνξθψλνπλ1 

θαη κεηαμχ ησλ ππφινηπσλ αλψλπκσλ δεκνηηθηζηψλ, νη νπνίνη αλαδεηνχλ 

θσλή κέζσ ηνπ δεκνηηθηζκνχ θαη αλήθνπλ, θπξίσο, ζηε κηθξναζηηθή ηάμε. Σν 

θεθάιαην απηφ απνηειεί έλαλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ηεο δξάζεο, φπσο 

αλαπηχζζεηαη ζην ρψξν, θαη ησλ ηδεψλ, φπσο αλαθαίλνληαη ζηελ θνηλσλία, 

θαζψο νη ηδέεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο 

ελζαξθψλνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο. 

ην δεχηεξν κέξνο εμεηάδεηαη ε ηδενινγία ησλ δεκνηηθηζηψλ, νη 

πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη εζληθέο ηνπο ζέζεηο θαη ην πψο απηέο 

κεηαθξάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή πξαθηηθή. πγθεθξηκέλα, ζην δέθαην 

θεθάιαην θαηαδεηθλχεηαη ην πψο νη δεκνηηθηζηέο ζπλδένληαλ κε ηνλ 

επξσπατθφ θηιειεπζεξηζκφ θαη πξνέθξηλαλ ηνλ αζηηθφ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

Υαξίιανπ Σξηθνχπε. 

ην εληέθαην θεθάιαην αλαιχνληαη νη ηδενινγηθέο απφςεηο ησλ Φπράξε 

θαη Πάιιε γηα λα θαηαδεηρηνχλ ηα φξηα ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ ηνπο. Σν  

επξσπατθφ θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ηνπο εκπλέεη ζπλδπάδεηαη ζηελ 

Βιιάδα απφ ηελ πίζηε ζην βαζηιηθφ ζεζκφ θαη απφ ηελ απνζηξνθή γηα ην 

ζνζηαιηζκφ. Ο Φπράξεο εκθνξείηαη απφ κηα εζηθή αληίιεςε ηεο πνιηηηθήο 

πνπ ηνλ νδεγεί ζηελ απφξξηςε ηνπ γεξκαληθνχ ζνζηαιηζκνχ, ελψ ν ζάλαηνο 

ησλ δχν γηψλ ηνπ θαηά ηνλ Ώ΄ Παγθφζκην Πφιεκν ζα ηνλ νδεγήζεη ζην 

ζπληεξεηηζκφ. Ο Πάιιεο δηαπλέεηαη απφ ην πνπξηηαληθφ αίζζεκα ηνπ 

θαζήθνληνο πνπ νδεγεί ζηελ απηαξρηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ιανχ θαη ζηελ 

απφξξηςε ησλ εξγαηηθψλ θηλεκάησλ. Οπαδφο ηνπ θηιειεχζεξνπ αγγιηθνχ 

θφκκαηνο θαη ηνπ Gladstone, ζα απνξξίςεη ηελ ειιεληθή πνιηηηθή ζθελή, εθηφο 

ηνπ Σξηθνχπε θαη ηνπ ΐεληδέινπ, πξηλ απφ ηελ έιεπζε ηνπ νπνίνπ, 

ππνζηεξίδεη αληηθνηλνβνπιεπηηθέο απφςεηο.  

Δ ρξεσθνπία ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δηαπηζηψλνπλ νη 

δεκνηηθηζηέο ηνχο νδεγεί ζηελ θαηαδίθε ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο, 

φπσο πξνέθπςε απφ ηελ θαζηέξσζε ηεο θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο. Ο Πέηξνο 

ΐιαζηφο θαη ν Μάξθνο Σζηξηκψθνο, εηδηθά, ζα απνξξίςνπλ ηε γαιιηθή 

επαλάζηαζε θαη ηηο αξρέο ηεο θαη ζα πξνθξίλνπλ αξηζηνθξαηηθφ πνιίηεπκα, κε 

                                                 
1
 ΐθ. πχξ απυ ηα ιέζα ημο 19

μο
 αζχκα μ θαυξ πνμαάθθεηαζ ςξ δ ηζαςηυξ ημο εθθδκζζιμφ, αβκυξ, αθθά 

πςνίξ δζηαζχιαηα ηαζ απαζηήζεζξ, Ώ, Πμθίηδξ, Ρνκαληηθά Υξόληα. Ηδενινγίεο θαη Νννηξνπίεο ζηελ 

Διιάδα ηνπ 1830-1880, Β.Μ.Ν.Β-ΜΝΔΜΧΝ 1998, ζ.94-98. 
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ξαηζηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΐιαζηνχ. Ο Σζηξηκψθνο ζα 

ππνηάμεη ην πνιηηηθφ ηνπ φξακα ζηηο εζληθέο, ηζηνξηθέο θαηαβνιέο θαη ζηα 

αιπηξσηηθά αηηήκαηα (θεθάιαην 12). 

Ο ΐεληδέινο ζα πξνζειθχζεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δεκνηηθηζηψλ, αθφκα 

θαη ησλ ζνζηαιηζηψλ, παξά ηηο αξρηθέο παιηλδξνκήζεηο, φπσο θαηαδεηθλχεη ε 

πεξίπησζε ηνπ Ώιέμαλδξνπ Πάιιε (θεθάιαην 13). ε απηά ηα θεθάιαηα 

αλαθαίλεηαη ε επεμεξγαζία ελφο αζηηθνχ κνληέινπ, θηιειεχζεξνπ, αιιά φρη 

δεκνθξαηηθνχ, πνπ ζπλππάξρεη κε ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο, νη εθθξαζηέο ησλ 

νπνίσλ ζα απνξξνθεζνχλ, ηειηθά, απφ ην αζηηθφ ζχζηεκα. Κάζε θεθάιαην 

απηνχ ηνπ κέξνπο πξέπεη λα αλαγλσζηεί παξαπιεξσκαηηθά, γηαηί απνηειεί 

ςεθίδα ζηελ πάιε πνπ δηεμάγεηαη γηα ηελ αλεχξεζε ηεο θπζηνγλσκίαο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ ησλ δεκνηηθηζηψλ. Μέζα ζε απηή ηελ 

πνξεία, ε εθζπγρξνληζηηθή αληηπξφηαζε ησλ δεκνηηθηζηψλ ζρεηίδεηαη θπξίσο 

κε ηελ αιιαγή γισζζηθνχ νξγάλνπ πνπ ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ζην παξφλ ηνπ 

ειιεληζκνχ θαη επηδηψθεη ηνλ πξαθηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο πνιηηηθήο, αιιά 

ηειηθά δελ απνθιείεη ην ζπληεξεηηζκφ.  

Δ επίπνλε δηαδηθαζία ηεο απνθξπζηάιισζεο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ 

θαηαγξάθεηαη ζην θεθάιαην 14, φπνπ ζηε ζπδήηεζε ζηελ Ώλαζεσξεηηθή 

ΐνπιή γηα ηε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο θαζαξεχνπζαο ην 1911 

δηαθαίλνληαη φιεο νη αληηθξνπφκελεο απφςεηο θαζαξνιφγσλ θαη δεκνηηθηζηψλ, 

αιιά θαη εθείλεο πνπ δηαρσξίδνπλ ηνπο δεχηεξνπο. Δ πιεηνςεθία εθείλσλ πνπ 

επηδηψθνπλ ηε ζπληαγκαηηθή αιιαγή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θαζαξεχνπζαο 

αλήθνπλ ζην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ, γεγνλφο πνπ απνθαιχπηεη ηηο 

ηδενινγηθέο δπκψζεηο ζην θηιειεχζεξν ρψξν. Σν θεθάιαην 15, επίζεο, 

δηαζαθελίδεη ηε ζχγθξνπζε Ώιέμαλδξνπ ΐακβέηζνπ θαη ηέθαλνπ Ρακά 

(ςεπδψλπκν ηνπ Μάξθνπ Σζηξηκψθνπ), ζχγθξνπζε εληφο ηνπ αζηηθνχ 

ζηξαηνπέδνπ κε εκθαλείο ηηο απνθιίζεηο κεηαμχ θηιειεχζεξσλ θαη 

ζπληεξεηηθψλ απφςεσλ. ην θεθάιαην απηφ ζα θαηαδεηρηνχλ ηα φξηα ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ ηνπ Ώ. ΐακβέηζνπ, παξά ηνλ αξρηθφ ξηδνζπαζηηζκφ ηνπ, θαη 

ε θιίζε ηνπ ηειηθά πξνο ην ζπληεξεηηζκφ.   

Οη απφςεηο πνπ πνηθίινπλ απφ ηηο θηιειεχζεξεο κέρξη ζπληεξεηηθέο θαη 

θάπνηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ πξσηνθαζηζηηθέο, φπσο 

δηαθαίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Υξήζηνπ Υξεζηνπιάθε (θεθάιαην 15), δελ 

ζρεηίδνληαη κφλν κε ηελ πνιπζπιιεθηηθφηεηα θαη ηηο αληηθάζεηο ηνπ 
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δεκνηηθηζκνχ, αιιά θαηαδεηθλχνπλ ην πφζν επίπνλε δηαδηθαζία ήηαλ ε 

ζπγθξφηεζε ελφο εληαίνπ αζηηθνχ κεηψπνπ, ζην πιαίζην ελφο ζχγρξνλνπ 

δπηηθνχ θξάηνπο, πνπ ζα αληηκεηψπηδε ηηο πξνθιήζεηο ηεο πνιηηηζκηθήο 

εγεκνλίαο ηεο θαζαξεχνπζαο, αιιά θαη ην θνηλσληθφ δήηεκα πνπ έκπαηλε 

νξκεηηθά ζην πξνζθήλην ηεο ηζηνξίαο. Δ δηαδηθαζία απηή δελ απνηειεί κηα 

νκαιή πνξεία, αιιά κηα ηζηνξία ξήμεσλ θαη αληηθάζεσλ. Σν θεθάιαην 16, 

θαηαγξάθεη ηε δηαθσλία Αεκήηξε Γιελνχ θαη ηέθαλνπ Ρακά γηα ηελ 

εθπαίδεπζε, πνπ εγγξάθεηαη ζην ίδην πιαίζην ηεο ζχγθξνπζεο εληφο ηνπ 

αζηηθνχ πεδίνπ. 

Δ πεξίνδνο ηνπ Αηραζκνχ (θεθάιαην 17) ζα δηαζαθελίζεη ηηο πξνζέζεηο 

ησλ δεκνηηθηζηψλ θαη ζα ηνπο επηβάιιεη ηελ επηινγή ζηξαηνπέδνπ. Βδψ, 

εθηφο απφ ηε ζχγθξνπζε Ώιέμαλδξνπ Πάιιε θαη Ίσλα Αξαγνχκε, 

θαηαγξάθεηαη θαη ν αγψλαο πνπ αλέιαβε ν Πάιιεο ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ΐεληδέινπ θαη ηελ απνπνκπή ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ. 

Σν θεθάιαην 18 απνδεηθλχεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επέβαιε ζηνλ 

θηιειεπζεξηζκφ ησλ δεκνηηθηζηψλ ε αληηκεηψπηζε ηνπ ιανχ. Ο ιαφο, ηα 

θαηψηεξα, δειαδή, ζηξψκαηα, είλαη γηα ηνπο δεκνηηθηζηέο ε αιεζηλή πεγή ηεο 

γιψζζαο, αιιά σο θνηλσληθφ ππνθείκελν κε δηθαηψκαηα θαη δηεθδηθήζεηο 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαη ρξεηάδεηαη θαζνδήγεζε. 

Δ ηδενινγηθέο απφςεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζηε δηαζπνξά (θεθάιαην 

19) δελ δηαθέξνπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο πνπ δηαηππψλνληαη εληφο ηνπ θξάηνπο, 

αιιά θπκαίλνληαη θαη απηέο απφ ηηο θηιειεχζεξεο (Κσλζηαληηλνχπνιε, άκνο) 

κέρξη ηηο αληηθνηλνβνπιεπηηθέο, πνπ εξσνπνηνχλ ην βαζηιηά θαη απνξξίπηνπλ 

ηε δεκνθξαηία (Κχπξνο). Ώπνηεινχλ, δειαδή, ζηηγκηφηππα πνπ 

θαηαδεηθλχνπλ δηαθνξεηηθέο θάζεηο ησλ ηδενινγηθψλ αλαδεηήζεσλ ηνπ 

αζηηζκνχ. 

Ο ζνζηαιηζκφο θαη ζηελ Βιιάδα θαη ζηε δηαζπνξά, παξά ηηο 

αληηδξάζεηο πνπ γέλλεζε, ζα θηλεζεί ζην πιαίζην ηεο γεξκαληθήο 

ζνζηαιδεκνθξαηίαο πνπ επηδίσθε ηε δηθαηφηεξε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

(θεθάιαην 20). Δ ζπδήηεζε πνπ ζα δηεμαρζεί ζην πεξηνδηθφ Γξάκκαηα ηεο 

Ώιεμάλδξεηαο ζα αλαθηλεζεί απφ ηνλ Γ. θιεξφ κε επίθεληξν ηηο ηδέεο πνπ 

αλαπηχζζεη απφ ην 1907, κε ηε δεκνζίεπζε ηνπ Κνηλσληθνχ Εεηήκαηνο, 

ζπδήηεζε, φκσο, πνπ ζα αλαδείμεη ηελ ηδενινγηθή κεηαηφπηζε ηνπ θιεξνχ 

πξνο ην θηιειεπζεξηζκφ (θεθάιαην 20.1).  
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ζνλ αθνξά ηε ζξεζθεία (θεθάιαην 21), νη δεκνηηθηζηέο, παξφιν πνπ 

θαηεγνξήζεθαλ σο άζενη, πνπ δηαζαιεχνπλ ηα ζεκέιηα ηεο ρξηζηηαληθήο 

εζηθήο, επηηέζεθαλ κφλν ζηνλ θιήξν θαη δελ ακθηζβήηεζαλ ηνλ θνηλσληθφ 

ξφιν ηεο ζξεζθείαο. Ο Πάιιεο, κάιηζηα, ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ πνιηηηθφ ξφιν 

ηεο εθθιεζίαο, φπσο θαηαγξάθεηαη ζην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηα ηεθηαηλφκελα 

ζην Παηξηαξρείν Εεξνζνιχκσλ. Μφλν ν Αξαγνχκεο θαη ν ΐιαζηφο ζα 

απνξξίςνπλ ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία, γηαηί ηε ζπλδένπλ κε ηελ θαηίζρπζε ησλ 

αδπλάησλ θαη θαη΄ επέθηαζε κε ηε δεκνθξαηία θαη ην ζνζηαιηζκφ.  

ην θεθάιαην πεξί έζλνπο (22) δελ κε απαζρνιεί ε ζεσξεηηθή ζρέζε 

έζλνπο θαη γιψζζαο, αιιά πψο ηεθκεξηψλεηαη απηή ε ζρέζε ζην πεδίν ηεο 

ηζηνξηνγξαθίαο θαη ζε εθείλν ηεο αιπηξσηηθήο πνιηηηθήο. Οη εζληθέο αλαθνξέο 

ησλ δεκνηηθηζηψλ, αθφκα θαη ησλ πην αθξαηθλψλ εζληθηζηψλ, ππνθξχπηνπλ ην 

πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ, ηαμηθφ ηνπο φξακα. Δ ηζηνξία πνπ ππεξεηνχλ, ηζηνξία 

πνπ ζηελ ηζηνξηνγξαθηθή ηεο εθδνρή ζπλδπάδεη ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηέρλε, 

είλαη ε εζληθή ηζηνξία πνπ ηειενινγηθά νδήγεζε ζηελ δηακφξθσζε ηνπ 

ειιεληζκνχ θαη ζηελ θαηάθηεζε ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο. ην δεχηεξν κέξνο 

ηνπ θεθαιαίνπ αλαιχεηαη ε εκπινθή ησλ δεκνηηθηζηψλ ζηηο εζληθέο 

δηεθδηθήζεηο. Κνκβηθή ζέζε θαηέρεη θαη εδψ ν Ώιέμαλδξνο Πάιιεο, ν νπνίνο 

αγσλίζηεθε ζην εμσηεξηθφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ.  

Ο δεκνηηθηζκφο απνηειεί παξαδεηγκαηηθφ πεδίν δηαζαθήληζεο ηεο 

εμέιημεο ηνπ ειιεληθνχ αζηηζκνχ, πξνλνκηαθφ ηφπν εμέηαζεο ηεο πνξείαο ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ έσο ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, γηαηί νη 

παιηλδξνκήζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ πεξηθιείνπλ 

κεησλπκηθά φιεο ηηο αλαδεηήζεηο ηεο ειιεληθήο αζηηθήο ηάμεο είηε 

δεκνηηθηζηηθήο είηε θαζαξεπνπζηάληθεο. Παξά ηελ θνηλή δξάζε θαη παξά ηελ 

ελνπνηεηηθή δχλακε ηνπ αηηήκαηνο γηα αλαγέλλεζε ηνπ θξάηνπο κέζσ ηεο 

ιατθήο γιψζζαο νη απνθιίζεηο είλαη κεγάιεο, γηαηί ην δηαθχβεπκα ππεξέβαηλε 

ην δεκνηηθηζκφ. Έηζη θαηαδεηθλχεηαη φηη ην θίλεκα ηνπ δεκνηηθηζκνχ δελ 

απνηειεί δεκηνχξγεκα ηεο αζηηθήο ηάμεο, αιιά ζπλπθαίλεηαη κε ηηο δηεξγαζίεο 

θαη ηηο ζπγθξνχζεηο εληφο ηεο αζηηθήο ηάμεο, Δ γισζζηθή ζπδήηεζε, ζπδήηεζε 

πνπ δηεμήρζε θαη εληφο ηνπ θαζαξεπνπζηαληζκνχ,  δηεπθφιπλε ηηο πνιηηηθέο θαη 

ηδενινγηθέο αλαθαηαηάμεηο θαη απέδεημε φηη δελ ιεηηνπξγεί ην δίπνιν, δεκνηηθή 

– θηιειεπζεξηζκφο θαη θαζαξεχνπζα – ζπληεξεηηζκφο. 



43 

 

ηφρν ηεο εξγαζίαο δελ απνηειεί απιψο ε αλαδήηεζε ησλ απαξρψλ 

θαη ηεο εμέιημεο ελφο πνιηηηζκηθνχ θαηλνκέλνπ, αιιά πψο απηφ δηαπιέθεηαη κε 

ηε δξάζε, ηηο νηθνλνκηθέο ελαζρνιήζεηο, ηελ ηδενινγία, ηελ πνιηηηθή πξάμε γηα 

λα θαηαιήμεη ζηελ αληαπφθξηζε ζηελ θνηλσλία θαη ηελ αλάδεημε ησλ 

ζηξσκάησλ πνπ εληάρζεθαλ ζην δεκνηηθηζκφ. Βπνκέλσο, ε δηάξζξσζε ηεο 

εξγαζίαο θαη ηα ρξνλνινγηθά ηεο φξηα κάο επηηξέπνπλ λα δηαπηζηψζνπκε πψο 

ν δεκνηηθηζκφο ιεηηνχξγεζε απηνηειψο ζπγθξνηψληαο δίθηπα δηείζδπζεο ζην 

δεκφζην ρψξν, απφ πνχ άληιεζε ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ, πψο ελεπιάθε κε ηα 

θπξίαξρα ηδενινγηθά ξεχκαηα, ηη ιφγν άξζξσζε θαη ηη πξαθηηθέο πηνζέηεζε σο 

αληαπφθξηζε ζε απηά, θαζψο θαη πνηα θνηλσληθά ζηξψκαηα θηλεηνπνίεζε. 
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1. Ζ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΧΝ ΠΤΡΖΝΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΗΜΟΤ ΚΑΗ Ζ 

ΤΓΚΡΟΤΖ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΒΑΗΚΧΝ ΣΑΔΧΝ 

Δ έθδνζε ηνπ έξγνπ ηνπ Φπράξε Σν Σαμίδη κνπ ην 1888 ζα ηαξάμεη ηα 

λεξά ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη ην γισζζηθφ ηνπ θήξπγκα γηα ηελ αμία ηεο 

δεκνηηθήο γιψζζαο θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ην κέιινλ ηνπ έζλνπο ζα βξεη 

ζεξκή ππνδνρή ζηνπο ινγνηερληθνχο θχθινπο, αλ θαη ε δηαδηθαζία πηνζέηεζήο 

ηεο, εηδηθά ζην ρψξν ηεο πεδνγξαθίαο, ζα είλαη καθξφρξνλε1. 

Οη θνηλέο αλαδεηήζεηο, αηζζεηηθέο θαη πνιηηηθέο, κε ππξήλα ηε δεκνηηθή 

γιψζζα, είλαη ην ζεκείν πνπ ζα ζπλδέζεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Φπράξε κε 

εθείλεο ηνπ Ώιέμαλδξνπ Πάιιε θαη ηνπ Ώξγχξε Βθηαιηψηε, νη νπνίνη ζα 

απνηειέζνπλ ηνλ πξσηαξρηθφ ππξήλα ησλ δεκνηηθηζηψλ θαη ζα απνθιεζνχλ 

ηζηνξηθνί εγέηεο ηνπ θηλήκαηνο. Καη νη ηξεηο δνπλ θαη εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθφ· 

o Φπράξεο ζηε Γαιιία, νη Πάιιεο θαη Βθηαιηψηεο ζηελ Ώγγιία. Έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο· επηζηήκνλαο γισζζνιφγνο ν 

Φπράξεο, έκπνξνη ζηνλ εκπνξηθφ νίθν Ράιιε ζηελ Ώγγιία νη άιινη δχν2. Σελ 

                                                 
1
 Δ θμβμηεπκία είκαζ ημ πεδίμ πμο εα εομδςεεί δ πνμζπάεεζα, ιε ηδκ ηαεζένςζδ ηδξ δδιμηζηήξ 

πνςηίζηςξ ζηδκ πμίδζδ ηαζ ιε ανβυηενμοξ νοειμφξ ζηδκ πεγμβναθία, Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο 

(ΕΒΒ), η. ΕΑ΄, ζ.408. Υαναηηδνζζηζηή είκαζ δ βθςζζζηή ιεηαζηνμθή ημο πεγμβνάθμο Ώκηνέα 

Κανηααίηζα πμο, οπυ ηδκ επίδναζδ ημο ροπανζημφ ηδνφβιαημξ, εα απμπμζδεεί ηδκ ηαεανεφμοζα ηαζ 

εα παναβάβεζ ένβα ζηδ δδιμηζηή. Οζ δοζημθίεξ ζηδκ πεγμβναθία επζαεααζχκμκηαζ απυ ηδκ 

αβακάηηδζδ ημο Φοπάνδ βζα ημ υηζ μζ πνχηεξ θμβμηεπκζηέξ απυπεζνεξ ηςκ δδιμηζηζζηχκ πνμζηνμφμοκ 

ζηδκ αδζαθμνία ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ, αθ. επζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, Πανίζζ 3/12/1898,  

Από ηελ Αιιεινγξαθία ησλ πξώησλ δεκνηηθηζηώλ, Η. Γηάλλε Φπράξε θαη Αξγύξε Δθηαιηώηε 

Αιιεινγξαθία. 716 Γξάκκαηα (1890-1923), (επζι. ηαι. Καναηγά – Βναη. Καρςιέκμο), Εςάκκζκα 

1988, ζ.105. Ώπυ ηχνα ηαζ ζημ ελήξ μζ παναπμιπέξ εα βίκμκηαζ ζοκημιμβναθζηά ζημ Αιιεινγξαθία Η. 

ΐθ., επίζδξ,  Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, «Ο Πέηνμξ ΐθαζηυξ ηαζ δ ζδεμθμβζηή πμθοιμνθία ημο 

δδιμηζηζζιμφ», εζζαβςβή ζημ ένβμ Π. ΐθαζηυξ, πλώλπκα θαη πγγεληθά, Β.Λ.Ε.Ώ., Ώεήκα 1989, ζ.10. 
2
 Ο Αιέμαλδξνο Πάιιεο (1851-1935) εα εβηαηαζηαεεί ζημ Μάκηζεζηεν ημ 1869. Θα πνμζθδθεεί 

ζημκ ειπμνζηυ μίημ Ralli Bros ηαζ ημ 1881 εα πακηνεοηεί ηδκ ηυνδ ημο Πακηζά Ράθθδ, Εμοθία. ηα 

μζημκμιζηά αζαθία ηδξ εηαζνείαξ ειθακίγεηαζ βζα πνχηδ θμνά ημ Αεηέιανζμ ημο 1873, αθ. επζζημθή Γ. 

Αδιδηνζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Ralli bros, Manchester 31/5/1915, ΒΛ.Ε.Ώ., Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, 

οπμθ.3.3, 3/318. Σμ 1875 εα ζηαθεί ζηδκ ΐμιαάδ ηςκ Εκδζχκ, υπμο απυ ημ 1883 - 1887 εα δζεοεφκεζ 

ημ οπμηαηάζηδια ημο μίημο. Βηεί εα ζοκδεεεί ιε ημκ Ώνβφνδ Βθηαθζχηδ, θζθμθμβζηυ ρεοδχκοιμ ημο 

Κθεάκεδ Μζπαδθίδδ, ηαζ ημ Αδιήηνδ Πεηνμηυηηζκμ πμο ενβάγμκηαζ ζημκ ίδζμ μίημ. Σμ 1894 εα 

ιεηαηεεεί ζημ Λίαενπμοθ, υπμο εα ακαθάαεζ ηδκ επζπείνδζδ αάιααημξ ημο μίημο. Οζ πθδνμθμνίεξ 

ακηθήεδηακ απυ ημ αζαθίμ ημο βζμο ημο, Ώ.Ώ. Πάθθδξ, Ξελεηεκέλνη Έιιελεο. Απηνβηνγξαθηθό ρξνληθό, 

Ώεήκα 1950, ζ.20, 24, 25-33, 34, ηαεχξ ηαζ Ώ.Ώ. Πάθθδξ, «Μενζηέξ ακαικήζεζξ ημο Ώθελ. Πάθθδ», 

Διιεληθά Φύιια, Πνςημπνμκζά 1936, ζ.311. Πναθ, επίζδξ, ημ αζμβναθζηυ ζδιείςια ημο ίδζμο ημο 

Πάθθδ ζημ Émile Legrand, Hubert Pernot, Çhrestomathie Grecque Moderne, Paris 1899, ζ.XVIII ηαζ 

ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο δίκεζ μ Πέηνμξ ΐθαζηυξ ημ 1932 ζημκ John Mavrogordato, ιέθμξ ηδξ Anglo-

Hellenic League, βζα ηδ ζφκηαλδ ηεζιέκμο πμο αθμνά ζημκ Ώ. Πάθθδ· επζζημθή J. Mavrogordato ζε Π. 

ΐθαζηυ, 11/8/1932, Β.Λ.Ε.Ώ., Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, θ.5, οπμθ.5.2, 5/200 ηαζ επζζημθέξ Π. ΐθαζημφ 

ζε J. Mavrogordato, 12/8/1932 ηαζ 13/8/1932, ζην ίδην, 5/201 ηαζ 5/202. 

Ο Αξγύξεο Δθηαιηώηεο (1849-1923) εα ιπεζ ζημκ ειπμνζηυ μίημ Ράθθδ ηδ δεηαεηία 1870-1880 ηαζ 

ημ 1903 εα ακαθάαεζ ημ οπμηαηάζηδια ζημ Υμθ ηδξ κμηζμακαημθζηήξ Ώββθίαξ. Δ ηεθεοηαία 

πθδνμθμνία ακηθείηαζ απυ Κ. ΐμονηαηζχηδ, Ο νίθνο ησλ αδεξθώλ Ράιιε, 1841-1961. Σν αξρέηππν ηεο 
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επνρή πνπ εθδίδεηαη Σν Σαμίδη κνπ εξγάδνληαη ζην ππνθαηάζηεκα ηνπ νίθνπ 

ζηελ ΐνκβάε. ηε Γαιιία, ηνπ ζεηηθηζκνχ, θαη ζηελ Ώγγιία, ηνπ πξαθηηθνχ 

πλεχκαηνο, ζα γελλεζεί ν δεκνηηθηζκφο. 

Δ έληαμή ηνπο ζηελ αζηηθή ηάμε ηεο Απηηθήο Βπξψπεο θαη ε 

απνκφλσζε ησλ Ελδηψλ ηνπο νδεγεί λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ πλεπκαηηθφ 

θχθιν πνπ επεμεξγάδεηαη έλα φξακα γισζζηθφ, αιιά θαη πνιηηηθφ γηα ηελ 

θαζπζηεξεκέλε Βιιάδα. Σν 1907 ν Βθηαιηψηεο ζα πεξηγξάςεη ηελ ηδενινγηθή 

ζπλάληεζε θαη ηελ άηππε ζχκπεμε ηεο νκάδαο, αιιά ηαπηφρξνλα, θαη ηελ 

αξρηθή απνπζία νξγάλσζεο· 

«Βίλαη ίζα ίζα είθνζη ρξφληα αθφηνπ ν θίινο κνπ ν Πάιιεο θ΄ εγψ, 

θαηνηθψληαο καδί ζηε ΐνκπάε, κηινχζακε ζπρλά ππθλά γηα ην κεγάιν βάξνο 

πνπ ζήθσλε ν ξσκαίτθνο ν λνπο κε ηάπξαγα θαη ηα ζθνιαζηηθά ηνπ 

παηδεπηηθά θαη γισζζηθά ζπζηήκαηα. […] Κάζε βξάδπ έβγαηλε απηή ε νκηιία 

ζηε κέζε. Πξαρηηθή αλαζξνθή θη απιή γιψζζα απφ ηε κηα, δαζθαιηζκφο, 

ακάζεηα, ραζνκέξη απφ ηελ άιιε. Σν ζπκάκαη ζα λα είηαλ ερηέο, φηαλ άμαθλα 

καο ήξζε ηνπ Φπράξε ην πεξίθεκν ην «Σαμίδη». Σφλε ζπκάκαη ηνλ Πάιιε φηαλ 

έλα πξσί κε ην «Σαμίδη» ζην ρέξη κνχ θψλαμε, - Να ηα εθείλα πνπ ιέγακε. Σα 

είπε φια ν θίινο. Γήησ ν Φπράξεο, θάησ εζείο νη θνιαζηηθνί. Ώπφ ηε ζηηγκή 

εθείλε ςεχηηθν είδσιν δε ιάηξεςε ε ςπρή καο. Βίκαζηαλ φινη φινη ηξεηο ηφηεο. 

Σξεηο, θη ν πιαησληθφο καο εξαζηήο ν ΡνΎδεο. Ώξρίζακε ηε δνπιεηά ζηα γεξά. 

Αίρσο πξφγξακκα, δίρσο ζπλελλφεζε θακηά. Έηζη, ν θαζέλαο δνχιεπε θαηά 

ηα γνχζηα ηνπ θαη θαηά ηε δχλακή ηνπ»1.  

Ώπφ ηνπο θφιπνπο ηνπ νίθνπ Ράιιε εκθαλίδεηαη ζην πξνζθήλην θαη ν 

Αεκήηξεο Πεηξνθφθθηλνο, πνπ ζην πεξηβάιινλ ησλ Ελδηψλ ζα ζπλδεζεί κε ηνλ 

Πάιιε θαη ηνλ Βθηαιηψηε2. Ο Πέηξνο ΐιαζηφο1, γηνο ηνπ Θεφδσξνπ ΐιαζηνχ 

                                                                                                                                            
επηρεηξεκαηηθόηεηαο ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο, αδδιμζίεοηδ δζδαηημνζηή δζαηνζαή, Πάκηεζμξ, 2004, 

ζ.90. ΐθ., επίζδξ, Π. Ανακδάηδξ, Μεγάιε Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα, η.11, ζ.865. 
1
 Αδθχζεζξ ημο Βθηαθζχηδ ζε ζοβηέκηνςζδ δδιμηζηζζηχκ ζημ ζπίηζ ημο Φχηδ Φςηζάδδ ζηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαλζδζμφ πμο πναβιαημπμίδζε ιε ημκ Πάθθδ ημ 1907, αθ. 

Ώηνμπμθίηδξ, «Γνάιια απυ ηδκ Πυθδ», Ο Ννπκάο, 9/9/1907, αν. 260, ζ.1-2. Δ οπμβνάιιζζδ δζηή ιμο. 

Ο Φοπάνδξ εα επζαεααζχζεζ ηδκ ηαηαθοηζηή ζδιαζία ημο ηαλζδζμφ, ημοξ δζζηαβιμφξ ημο Βθηαθζχηδ 

ηαζ ημ λεηίκδια ηςκ ηνζχκ, αθ. ημ ζδιείςια πμο έβναρε μ Φοπάνδξ βζα ημ εάκαημ ημο Βθηαθζχηδ «Ο 

Ώνβφνδξ Βθηαθζχηδξ», Ο Ννπκάο, 776(1923), ζ.465-467. 
2
 Ώ.Ώ. Πάθθδξ, Ξελεηεκέλνη Έιιελεο. Απηνβηνγξαθηθό Υξνληθό, υ.π., ζ.29-30. Ο Γεκήηξηνο 

Πεηξνθόθθηλνο (1861-1941), έπεζηα απυ ιαηνυπνμκδ ενβαζία ζηζξ Εκδίεξ ζημκ μίημ Ράθθδ, 

εβηαηαζηάεδηε μνζζηζηά ζηδκ Ώεήκα ημ 1909, αθ. Π. Αέθηα, Αιιεινγξαθία 1906-1940, (επζι. Ξ. 

Λεοημπανίδδ), Βζηία 1997(1
δ
 έηδμζδ 1957), ζ.365. Σμ βεβμκυξ υηζ μ Αδιήηνδξ Πεηνμηυηηζκμξ 

δζαιμνθχεδηε βθςζζζηά ζημ πενζαάθθμκ ηδξ Εκδίαξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ηζξ επζζημθέξ πμο ακηαθθάζζεζ 

ιε ημκ Π. ΐθαζηυ, ιε ημκ μπμίμ ενβάγμκηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ ηςκ Εκδζχκ, αθ. Αξρείν Πέηξνπ 
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θαη ηεο Μαξηέηηαο Ράιιε, εξγάζηεθε ζηελ επηρείξεζε πξψηα ζηελ Ελδία απφ 

ην 1901-1919 θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Λίβεξπνπι. Δ έληαμή ηνπ ζηνλ νίθν Ralli 

bros θαη ε γλσξηκία ηνπ κε ηνλ Φπράξε ζα είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

πξνζρψξεζή ηνπ ζην δεκνηηθηζκφ. Δ αιιεινγξαθία ηνπ κε ηνλ Ίσλα 

Αξαγνχκε, κε ηνλ νπνίν ήηαλ παηδηθνί θίινη, είλαη ελδεηθηηθή γηα ηηο επηδξάζεηο 

πνπ δέρηεθε ζην δήηεκα ηεο γιψζζαο2.  

Ο Ίσλ Αξαγνχκεο ζα αθνινπζήζεη αλεμάξηεηε πνξεία. Θα απνδερηεί 

ηελ αμία ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο, φληαο αθφκα καζεηήο, παξαβαίλνληαο ηηο 

γισζζηθέο αξρέο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη επεξεάδνληαο ηνπο θίινπο ηνπ. Ο 

ΐιαζηφο καξηπξά φηη απνπεηξάζεθαλ, κάιηζηα, λα εθδψζνπλ έλα πεξηνδηθφ 

κε ηνλ ηίηιν «πίζα», φπνπ ζα δεκνζίεπαλ θάπνηα πξσηφιεηα έξγα ηνπο3.  

Δ επηζηεκνληθή επάξθεηα ηνπ Φπράξε θαη ε νηθνλνκηθή αθκαηφηεηα, 

ηδηαηηέξσο ηνπ Πάιιε, ζα εμαζθαιίζνπλ ζηε δεκνηηθή – ηελ ΕΑΒΏ - ηελ 

επηζηεκνληθή βαξχηεηα, αιιά θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ αλάιεςε ελφο αγψλα πνπ ζα πξνζθξνχζεη ζε πνηθίιεο αληηδξάζεηο. 

Ώξρηθά ζα ζπγθιίλνπλ ζηελ ππεξεζία ηεο ινγνηερλίαο, ε νπνία αλαδεηθλχεηαη 

ζε πξνλνκηαθφ πεδίν, φπνπ κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηε δεκνηηθή γιψζζα ζα 

επηρεηξεζεί λα αισζεί ε πξσηεχνπζα ζέζε ηνπ «θαζαξεχνληνο» ιφγνπ. 

Δ επηινγή ηνπ Φπράξε λα δηαδψζεη ηηο γισζζηθέο ηνπ απφςεηο κε 

ινγνηερληθή κνξθή εθπνξεχεηαη απφ ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη ε ινγνηερλία, «ε 

ειαθξά θηινινγία», φπσο ηε ραξαθηεξίδεη, νδεγεί έλα έζλνο ζηελ 

                                                                                                                                            
Βιαζηνύ, Δπηζηνιέο Γ. Πεηξνθόθθηλνπ,( 1901-1908). διακηζηή, επίζδξ, επίδναζδ άζηδζε δ επαθή ημο 

ιε ημκ Φοπάνδ, Γεκκάδεζμξ ΐζαθζμεήηδ, Αξρείν Γεκήηξε Πεηξνθόθθηλνπ, επζζημθέξ ημο Φοπάνδ 

(1900-1908, 1919).  
1
 Πέηξνο Βιαζηόο (1879, Καθημφηα-1941, Ώββθία). Ο παηέναξ ημο, Θευδςνμξ ΐθαζηυξ, εζζήθεε ςξ 

εηαίνμξ ζηδκ Ralli bros ημ 1892. Πέεακε ημ 1901. Ο λάδενθμξ ημο Πέηνμο ΐθαζημφ, Ώκηχκζμξ 

Ώθελάκδνμο ΐθαζηυξ, εα ζοκδζεοεφκεζ ηδκ επζπείνδζδ απυ ημ 1911-1933, αθ. Κ. ΐμονηαηζχηδ, Ο 

νίθνο ησλ αδεξθώλ Ράιιε, 1841-1961, υ.π., ζ.132-133. 
2
 Σμκ Εμφθζμ ημο 1900 μ ΐθαζηυξ ημκ πθδνμθμνεί βζα ηδ βκςνζιία ιε ημκ Φοπάνδ, ιέζς ημο 

Βπζζημπυπμοθμο, αθ. επζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, Liverpool Εμφθζμξ 1900,  Γεκκάδεζμξ 

ΐζαθζμεήηδ, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, Αιιεινγξαθία, θάη.1, οπμθ. 3, ε επυιεκδ επζζημθή (Λίαενπμοθ 

Ώφβμοζημξ 1900, ζην ίδην) αζζεάκεηαζ ηδκ ακάβηδ κα απμθμβδεεί ηαζ κα απακηήζεζ ζηζξ πζεακέξ 

επζηνίζεζξ ημο Αναβμφιδ βζα ηζξ κέεξ ημο βκςνζιίεξ· «Πμηέ δεκ είπα πςξ εαοιάγς ημκ Φοπάνδ. Βίκε 

έλοπκμξ άκενςπμξ, είκε υιςξ ιάηαζμξ ηαζ πςνίξ πνςημηοπία. […] Αεκ εεαφιαζα ημκ Πάθθδ. Έπεζ 

πάνα πμθφ ιεβάθδ ζδέα ημο εαοημφ ημο. Αεκ είκε ημοηυξ υιςξ». Δ πνυζθδρή  ημο ζημκ μίημ Ράθθδ 

είκαζ ηαεμνζζηζηή, αθμφ ημκ ζοκδέεζ ακαβηαζηζηά ιε ημκ Πάθθδ, βεβμκυξ πμο αολάκεζ ηδκ εηηίιδζδ 

ζημ πνυζςπυ ημο ηαζ ημκ μδδβεί κα παναβκςνίζεζ ηα εθαηηχιαηά ημο, αθ. επζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. 

Αναβμφιδ, Λίαενπμοθ, 15/9/1900, ζην ίδην.  
3
 John Dragoumis, a man of action and of letters, Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, θ.3, οπμθ.3.1, 3/18, ζ.35. 

Πνυηεζηαζ βζα απνμκμθυβδημ δαηηοθυβναθμ ηείιεκμ πμο πνμμνζγυηακ πζεακχξ βζα δζάθελδ ζε 

αββθυθςκμ ημζκυ ή δδιμζίεοζδ ζε αββθυθςκμ πενζμδζηυ. Σμπμεεηείηαζ ιε αζθάθεζα ζημ ιεζμπυθειμ, 

αθμφ ζπμθζάγεζ ηδ δμθμθμκία ημο Αναβμφιδ. Ο Ίςκ Αναβμφιδξ βεκκήεδηε ημ 1878 ηαζ δμθμθμκήεδηε 

ημ 1920.  
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απηνζπλεηδεζία θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ1. Ώπηή ηελ αξρή ηελ έρεη ήδε 

εθαξκφζεη ζην Σαμίδη κνπ2, ελψ παξάιιεια σο γισζζνιφγνο θαη θαζεγεηήο 

ζην Παξίζη έρεη ήδε δεκνζηεχζεη επηζηεκνληθά έξγα γηα θηινινγηθά θαη 

γισζζνινγηθά ζέκαηα3. Οη άιινη δχν ζα δηακνξθψζνπλ θπξίσο ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ ινγνηέρλε θαη κεηαθξαζηή4. Καηά ην δηάζηεκα 1890-

1897 ζηηο επηζηνιέο πνπ αληαιιάζζνπλ ν Φπράξεο κε ηνλ Βθηαιηψηε 

θαίλεηαη πσο ην ελδηαθέξνλ είλαη θαζαξά ινγνηερληθφ θαη εμαληιείηαη ζηελ 

αληαιιαγή απφςεσλ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο5.  

Παξφιε ηελ εζσζηξέθεηα πνπ ραξαθηεξίδεη αξρηθά ηε δξάζε, ε 

πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο σο αηηήκαηνο γεληθήο 

αλακφξθσζεο είλαη παξνχζα ήδε ζην Σαμίδη, αιιά, φπσο είδακε, θαη ζηηο 

                                                 
1
 Jean Psichari, «Micropolis», Autour de la Grèce, Paris 1897, ζ.243-4. Σμ βαθθζηυ ηείιεκμ απμηεθεί 

πανάθναζδ εθθδκζημφ πμο βνάθηδηε ημ 1891 ηαζ δδιμζζεφηδηε ιε ημκ ηίηθμ «Ο Μάβμξ» ζηδκ Δζηία, 

10(1892), ζ.145-147 ηαζ ζημ Ρόδα θαη Μήθα, Ώ΄, Βζηία, Ώεήκα 1902, ζ.231-237. Σμ ζδιείμ, υπμο 

ακαθένεηαζ ζηδ ζδιαζία ηδξ θμβμηεπκίαξ, ανίζηεηαζ ζηζξ ζ.147 ηαζ 237 ακηίζημζπα. Ήδδ ζηδκ πνχηδ 

έηδμζδ ημο ένβμο Σν Σαμίδη κνπ είπε βνάρεζ «Έκα έεκμξ, βζα κα βίκδ έεκμξ, εέθεζ δομ πνάιαηα· κα 

ιεβαθχζμοκ ηα ζφκμνά ημο ηαζ κα ηάιδ θζθμθμβία δζηή ημο», Γ. Φοπάνδξ, Σν Σαμίδη κνπ, υ.π., ζ.37. 

ημ «Μάβμ», ιάθζζηα, δ πμίδζδ εα πνμδβδεεί ημο πμθέιμο. 
2
 Ο Κ.Θ. Αδιανάξ εα ιζθήζεζ βζα έκα «ιεζηηυ ένβμ», υπμο δ θμβμηεπκία απμηεθεί ηδ ιμνθή βζα ημ 

βθςζζζηυ ιακζθέζημ ημο Φοπάνδ, αθ. Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο  ̧Ίηανμξ 1987, ζ.358. 

Νεχηενεξ ένεοκεξ εα παναηηδνίζμοκ ημ ένβμ ςξ grammatical fiction, βναιιαηζηή ιεηαιθζεζιέκδ ζε 

ιοεζζηυνδια, πανυθμ πμο ημο θείπμοκ μοζζχδδ ζημζπεία ημο ιοεζζημνήιαημξ, αθ. Ε.Ν. Καγάγδ – Π. 

Υαζνυπμοθμο, «Ζ Μεγάιε Ρσκαίηθε Δπηζηεκνληθή Γξακκαηηθή ημο Γζάκκδ Φοπάνδ: Μμνθή ηαζ 

Εδεμθμβία», Ο Φπράξεο θαη ε επνρή ηνπ. Εεηήκαηα γιώζζαο, ινγνηερλίαο θαη πνιηηηζκνύ, (επζι. Γ. 

Φανίκμο-Μαθαιαηάνδ), ΕΝ, Ίδνοια Μακυθδ Σνζακηαθοθθίδδ, 2005, ζ.118. 
3
 Γζα ηδκ επαββεθιαηζηή ζηαδζμδνμιία ημο Φοπάνδ μ Πεηνμηυηηζκμξ εα βνάρεζ ζημκ ΐθαζηυ· «Ο 

Φοπάνδξ ήηακ Maître de Conférences à l’ École des Hautes-Études ιέζα ζηδ Sorbonne, υηακ ζηα 1886 

ελέδςζε ηα Essais de Grammaire Historique Neo-Grecque ηαεχξ ηαζ ζηα 1889 […]. ηα 1892, υηακ 

έαβαθε ηα Études de Philologie Neo-Grecque ήηακ Directeur adjoint à l’ École Pratique des Hautes 

Études […]. ηδκ École speciale des langues orientales vivantes δζαδέπηδηε ημκ Emile Legrand ζηα 

1904 ςξ Professeur de Grec Moderne. Συηε ήηακ ηαζ Directeur d’ etudes de Philologie Byzantine et 

neo-grecque à l’ école des hautes etudes», αθ. επζζημθή Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε Π. ΐθαζηυ, π.π., Αξρείν 

Πέηξνπ Βιαζηνύ, θ.5, οπμθ.5.2[5/155-5/238], ηεθεοηαία επζζημθή, πςνίξ ανπεζμκμιζηή ανίειδζδ. Δ 

επζζημθή βνάθηδηε ιεηά ημ ηέθμξ ημο Βηπαζδεοηζημφ Οιίθμο ημ 1929. Γζα ημ ίδζμ εέια, αθ. ηαζ Β. 

Κνζανάξ, Φπράξεο. Ηδέεο, Αγώλεο, ν Άλζξσπνο, Βζηία, Ώεήκα 1981, ζ.105-107, 152-3. Γζα πθήνδ 

ηαηάθμβμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο Φοπάνδ, 1881-1888,  ζην ίδην, ζ.170-172. Δ ζηαδζμδνμιία ημο 

Φοπάνδ ζηα βνάιιαηα άνπζζε ημ 1881 ιε ιζα ηνζηζηή έηδμζδ ηςκ Ώδεθθχκ ημο Σενέκηζμο, αθ. Κ. 

Πεηνάημξ, «Δ εεαηνζηή ακηίθδρδ ημο Φοπάνδ», Ο Φπράξεο θαη ε επνρή ηνπ, υ.π., ζ.275. Ο ίδζμξ μ 

Φοπάνδξ πνμέααθε ηδκ πνχηδ επζζηδιμκζηή ιεθέηδ πμο έβναρε ζηδ δδιμηζηή, ηα Ηζηνξηθά θαη 

Γισζζνινγηθά Εεηήκαηα. Γνάθηδηε ημ 1886 βζα κα δζαααζηεί ζε ζοκέδνζμ ημο Φζθμθμβζημφ οθθυβμο 

ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ, ημ μπμίμ ιαηαζχεδηε. Αδιμζζεφηδηε ηεθζηά ζημ Πανάνηδια ηδξ 

Βζημζζπεκηαεηδνίδαξ ημο Φζθμθμβζημφ οθθυβμο. Γζα θεπημιένεζεξ ζπεηζηά ιε ημ ζοκέδνζμ, αθθά ηαζ 

δδιμζίεοζδ ηδξ ιεθέηδξ, αθ. Γ. Φοπάνδξ, Ρόδα θαη Μήια, Ώ΄, 1902, ζ.52-165 ηαζ «Οζ Φοπάνδδεξ», Γ. 

Ε. Γμθχηαξ, Ηζηνξία ηεο Υίνπ, η. Γ΄, ιένμξ ΐ΄, Ώεήκα 1928, ζ.828.  
4
 Ο Βθηαθζχηδξ εα δδιμζζεφζεζ ημ 1894 ηζξ Νεζηώηηθεο Ηζηνξίεο, ημ 1897 ηζξ Φπιιάδεο ηνπ Γεξνδήκνπ 

ηαζ ημ 1901 ηδκ Ηζηνξία ηεο Ρσκηνζύλεο. Ο Πάθθδξ εα δδιμζζεφζεζ ημ 1879 ηαζ 1885 ιζα ηνζηζηή 

έηδμζδ ηδξ Αληηγόλεο ημο μθμηθή, ημ 1889 Σξαγνπδάθηα γηα παηδηά, ημ 1894 εα ιεηαθνάζεζ ημκ 

Έκπνξν ηεο Βελεηηάο ημο Shakespeare, εκχ απυ ημ 1892 είπε ανπίζεζ κα ιεηαθνάγεζ ηδκ Ηιηάδα ημο 

Οιήνμο. 
5
 Αιιεινγξαθία  Η, ζ.3-99.  
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ζπδεηήζεηο ηνπ Πάιιε θαη Βθηαιηψηε. Ο Φπράξεο ζπγθξίλεη ηελ αμία ηεο 

γιψζζαο κε εθείλε ηνπ ζηξαηνχ, φπσο ε Ώγγιία ηνπ 18νπ αηψλα επηδεηνχζε 

ιέμεηο θαη ζπαζηά1. Βπνκέλσο, ην νπζηαζηηθφ πξφηαγκα είλαη πνιηηηθφ θαη γη΄ 

απηφ απαηηείηαη δξάζε θαη πξνπαγάλδα πνπ δελ ζα πεξηνξίδεηαη ζηηο 

αηζζεηηθέο θαη ινγνηερληθέο αλαδεηήζεηο, παξφιν πνπ ν Φπράξεο πηζηεχεη 

ζηελ έιεπζε ηνπ πνηεηή-ιπηξσηή, ηζάμηνπ ηνπ Dante ή ηνπ Shakespeare2.  

Δ ππφζεζε Dreyfus ζηε Γαιιία θαη ε ήηηα ηεο Βιιάδαο ζηνλ πφιεκν 

ηνπ 1897 ζα θηλεηνπνηήζεη ηνπο δεκνηηθηζηέο. Ο Φπράξεο, άιισζηε, 

αλδξψλεηαη πνιηηηθά ζηελ ππφζεζε Dreyfus, κέζα απφ ηελ νπνία ζα  

αλαδπζνχλ νη «δηαλννχκελνη» σο δηαθξηηή θνηλσληθή θαηεγνξία. Δ ζπκβνιή 

ηνπ, βέβαηα, ζηε Γαιιία δελ αληηκεησπίδεηαη κε ην δηζπξακβηθφ ηξφπν πνπ 

αληηκεησπίδεηαη ζηελ Βιιάδα3. Ο Πάιιεο, επίζεο, θαλαηηθφο νπαδφο ησλ 

                                                 
1
 «Σμ βθςζζζηυ γήηδια είκαζ γήηδια πμθζηζηυ· υ ηζ πμθειά κα ηάιδ μ ζηναηυξ βζα ηα θοζζηά ζφκμνα, 

εέθεζ δ βθχζζα κα ημ ηάιδ βζα ηα ζφκμνα ηα κμενά», Γ. Φοπάνδξ, Σν Σαμίδη κνπ, Νεθέθδ, Ώεήκα 

1988, ζ.287 ηαζ (επζι. Άθηδ Ώββέθμο), Βζηία 1993, ζ.201. ηδκ Ώββθία ημο 18
μο

 δ ζογήηδζδ βζα ηδ 

βθχζζα είπε ηυζμ ζδιαζία υζδ δ μζημκμιζηή ηαζ εδαθζηή επέηηαζδ, αθ. T. Crowley, Language in 

History, υ.π., ζ.59 ζημ ηεθάθαζμ «Wars of  Words. The role of  language in eighteenth-century 

Britain», ζ.54-98. 
2
 Γ. Φοπάνδξ, «Εζημνζηά ηαζ Γθςζζμθμβζηά Γδηήιαηα», Ρόδα θαη Μήια, η. Ώ΄, υ.π, ζ.156-7. Σμ 1939 

μ ΐθαζηυξ εα παναδεπηεί υηζ ηάπμηε μζ δδιμηζηζζηέξ ακαγδημφζακ ημκ Πανάηθδημ-Πμζδηή, έκακ κέμ 

Dante. Θα ηαηαθήλεζ, υιςξ, υηζ δεκ ανηεί δ θμβμηεπκία, αθθά απαζηείηαζ δ πανέιααζδ εκυξ πμθζηζημφ 

άκδνα βζα κα ηονζανπήζεζ δ «θέθηενδ εεκζηή βθχζζα». Φένκεζ, ιάθζζηα, ςξ πανάδεζβια ημκ 

αοημηνάημνα Φνεζδενίημ ΐ΄ Hohenstaufen (1194-1250) ηαζ ηδ ζοιαμθή ημο ζηδκ ηαεζένςζδ ηδξ 

ζηαθζηήξ ηαζ βενιακζηήξ βθχζζαξ, ηαεχξ ηαζ ημκ Κειάθ, αθ. «Ώπυ ημκ Ίαοημ ζημκ Κάθαμ», Αξρείν 

Πέηξνπ Βιαζηνύ, θ.3, οπμθ.3.1, 3/13, ζ.10-11. Αδιμζζεφηδηε ζημ πενζμδζηυ Νέα Δζηία, ηπ.299, 

1/6/1939, ζ.733-736. Σμ απυζπαζια ανίζηεηαζ ζηδ ζ.736. 
3
 Christophe Charle, Naissance des “intellectuels” 1880-1900, Paris 1990. ημ αζαθίμ μ Φοπάνδξ 

πνμαάθθεηαζ ςξ μ εηπνυζςπμξ ημο κέμο Πακεπζζηδιίμο πμο δζεηδζηεί ηδκ πανέιααζδ ζηα δδιυζζα 

γδηήιαηα, ακ ηαζ πανάθθδθα ημκίγεηαζ δ ζπέζδ ημο ιε ημκ Ernest Renan πμο βζα ηδ βαθθζηή ζηέρδ 

ήηακ ηαεμνζζηζηή ηαζ ημκ ημπμεεημφζε πάκηα ζε οπμδεέζηενδ εέζδ ζε ζπέζδ ιε ημκ πεεενυ ημο, αθ. 

ζημ ίδζμ, ζ.152-153. ημ αζαθίμ ημο Frédérique Neau-Dufour, Ernest Psichari. L’ ordre et l’ errance, 

Paris 2001, ζ.23-28, δ ακάιεζλδ ζηδκ οπυεεζδ Dreufys πνμαάθθεηαζ ςξ εέια βεκζηά ημο γεφβμοξ 

Φοπάνδ ηαζ απμδίδεηαζ θζβυηενμ ζε πμθζηζηέξ πεπμζεήζεζξ, αθμφ, άθθςζηε, δ οπυεεζδ πνμαάθθεηαζ ςξ 

δ αζηία ηδξ ζπέζδξ ημο Φοπάνδ ιε ημ ζμζζαθζζιυ ηαζ υπζ ημ ακηίεεημ, ηαζ πενζζζυηενμ ζηζξ θζθίεξ ιε 

ηα πνυζςπα πμο ακαιείπηδηακ ζε αοηή, υπςξ μ Anatole France ηαζ μ Louis Havet. Σμ αζαθίμ 

βεκζηυηενα ακηακαηθά ηδ δεοηενεφμοζα εέζδ ημο Φοπάνδ ζηδ Γαθθία, αθμφ πάκηα ήηακ μ βαιπνυξ 

ημο Ernest Renan ηαζ μ παηέναξ ημο Ernest Psichari. Ώκηίεεηα, ζηδκ Βθθάδα, ιε εκεμοζζχδδ ηνυπμ 

ακαθένεηαζ δ ακάιεζλδ ημο Φοπάνδ ζηδκ Τπυεεζδ ημ 1906, ιε αθμνιή ηδκ αεχςζδ ημο Dreufys, αθ. 

Γ. Ώθηένζμξ, «Μζα κίηδ», Ο Ννπκάο, 23/7/1906, αν.206, ζ.9-10. Ώκαθμνά ζηδ ζπέζδ ημο Φοπάνδ ιε 

ηδκ οπυεεζδ Dreufys ηάκεζ ηαζ μ Β. Κνζανάξ ζημ αζαθίμ ημο, Φπράξεο. Ηδέεο, Αγώλεο, ν Άλζξσπνο, 

υ.π., ζ.325-327, υπμο πανμοζζάγεηαζ δ επζζημθή ημο Φοπάνδ ζηδκ εθδιενίδα Le Temps ζημ Πανίζζ ημ 

1898, ζηδκ μπμία ιζθάεζ βζα ηδκ ακάβηδ πανέιααζδξ ηςκ πακεπζζηδιίςκ ζημ δδιυζζμ αίμ. ηδκ ίδζα 

επζζημθή εα ακαθενεεί ηαζ δ Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, ακαθένμκηαξ υηζ ημκ υνμ «intellectual» ημκ 

ενιδκεφεζ δδιυζζα μ Φοπάνδξ ιε ηδκ παναπάκς επζζημθή, ζηδκ μπμία ακηζδζαζηέθθεζ ημκ πμθζηζηυ 

απυ ημ δζακμμφιεκμ ηαζ πνμηνίκεζ ημκ ηεθεοηαίμ έκακηζ ημο πνχημο, αθ. Οη θόβνη ελόο αηώλα, υ.π., 

ζ.147-151, βεκζηά βζα ηδκ οπυεεζδ· ζ.150, εζδζηά βζα ηδκ επζζημθή.  
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θηιειεχζεξσλ ηδεψλ ήηαλ νπαδφο ηνπ Dreyfus θαη ηαμίδεςε, κάιηζηα, ζηε 

Γαιιία ην 1899, γηα λα παξαθνινπζήζεη ηελ αλαζεψξεζε ηεο δίθεο1. 

  Δ αλάγθε επξχηεξεο δξαζηεξηφηεηαο ζα πξνθχςεη κεηά ην 1897 θαη ζα 

ζπλδεζεί κε ηελ αλάιεςε πξνζπάζεηαο γηα ηελ αλαγέλλεζε ηνπ έζλνπο πνπ 

έρεη θαηαξξαθσζεί απφ ηελ ηαπεηλσηηθή ήηηα. Ο Πάιιεο δηαπηζηψλεη ηνλ 

εζληθφ μεπεζκφ2, ελψ ν Φπράξεο δηαηππψλεη ηηο θηινδνμίεο ησλ δεκνηηθηζηψλ 

λα αληαπνθξηζνχλ ζην θάιεζκα ηνπ έζλνπο θαη λα αληηπαιέςνπλ κε ηελ 

πλεπκαηηθή εξγαζία ηε γεληθή παξάιπζε πνπ δελ ζπλάδεη κε ηελ εζληθή 

ξσκαιεφηεηα3.  «Δ πέλλα καο απηή κνηάδεη ζα λάλαη ηίπνηηο. Κη σο ηφζν απφ 

θεη ζα ζηάμε ην θσο»4. Δ ρξήζε ηνπ πιεζπληηθνχ θαη ε επίθιεζε κηαο 

ζπιινγηθφηεηαο πνπ δελ έρεη αθφκα ζπγθξνηεζεί ζην πεδίν ηνπ δεκνηηθηζκνχ, 

παξαπέκπεη επζέσο ζηε ζπιινγηθή δξάζε ησλ «δηαλννπκέλσλ» πνπ 

αλαδχζεθαλ απφ ηελ ππφζεζε Dreyfus5.  

 Ο πφιεκνο ηνπ 1897 ζα ελεξγνπνηήζεη ηνλ Ίσλα Αξαγνχκε θαη ηνλ 

Πέηξν ΐιαζηφ ζε ηδησηηθφ επίπεδν. Ο Πέηξνο ΐιαζηφο, πξηλ αθφκα ζπλδεζεί 

κε ηνλ θχθιν ησλ δεκνηηθηζηψλ, πηζηεχεη πσο ν πφιεκνο ηνπ 1897 

παξνπζίαζε ηε γχκληα θαη ηελ αληθαλφηεηα ηνπ έζλνπο, πνιηηηθή θαη 

ζηξαηησηηθή, γεγνλφο πνπ επηζεκαίλεη κε ηελ απαξαίηεηε δφζε εηξσλείαο ζε 

επηζηνιή ηνπ ζην Αξαγνχκε, πνπ έρεη θαηαηαγεί ζην ζηξαηφ6. Καη φηαλ 

ππνγξάθεηαη ε αλαθσρή, δηαπηζηψλεη ηε βιαθεία ηνπ βαζηιηά θαη φζσλ 

επηδίσμαλ ηνλ πφιεκν7. Δ αλάιεςε δξάζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ην ΐιαζηφ, 

αιιά ηνπνζεηείηαη ζην κέιινλ θαη πξνυπνζέηεη ηελ νηθνλνκηθή άλεζε8. 

Ώληίζεηα, γηα ην Αξαγνχκε ην φλεηδνο ηνπ 1897 ήηαλ ηφζν έληνλν, πνπ ν ίδηνο 

έζεζε ζθνπφ ηεο δσήο ηνπ ηελ αλαγέλλεζε ηεο θπιήο9.  

                                                 
1
 Ώ.Ώ. Πάθθδξ, Ξελεηεκέλνη Έιιελεο, υ.π., ζ.77-78. Ο ίδζμξ μ Πάθθδξ εα βνάρεζ ζημκ Hubert Pernot 

υηζ δ οπυεεζδ ημκ ηαεοζηενεί απυ ηδ ιεηάθναζδ ημο Οιήνμο, αθ. επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε H. Pernot, 

19/11/1899, Β.Λ.Ε.Ώ., Αξρείν Hubert Pernot (1897-1913),  Δπηζηνιέο Πάιιε ζε Pernot, αν.8.   
2
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε H. Pernot, 19/11/1899, ζην ίδην. 

3
 Βπζζημθέξ ημο Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, 15/7/1897 ηαζ  7/8/1897, Αιιεινγξαθία Η, ζ. ζ.83 ηαζ 88 

ακηίζημζπα.  
4
 Βπζζημθή ημο Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, 7/8/1897, ζημ ίδζμ, ζ. 88.  

5
 C. Charle, «The intellectuals after the Dreyfus Affair, uses and blindness of historical memory», 

Reintegrating European Cultures: Intellectual Rights and Responsibilities, A workshop held on the 

campus of the University of North Carolina at Chapel Hill, April 16-19, 1998, ζ.1.  
6
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, 23/5/1897, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.1, οπμθ. 3. Δ 

επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.1. 
7
 Βπζζημθή  Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, Βκ Ώεήκαζξ 6/18.8.1897», ζην ίδην. 

8
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, 15/9/1900, ζην ίδην. 

9
 John Dragoumis, a man of action and of letters, υ.π., ζ.14.   
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Παξάιιεια, ην πεξηβάιινλ ηνπ ειιεληθνχ αζηηζκνχ, φπνπ 

δηακνξθψλεηαη ην ινγνηερληθφ γνχζην, κε ηελ έθδνζε πεξηνδηθψλ, 

ινγνηερληθψλ έξγσλ θαη ηελ ίδξπζε ζπιιφγσλ ζα ππνδείμεη ην ρψξν 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ δεκνηηθηζκνχ1. Τπαθνχνληαο ζε κηα κνξθή δξάζεο 

πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ επξσπατθή εκπεηξία ηεο αζηηθήο θνπιηνχξαο θαη 

πξνθξίλεη ηε δηνρέηεπζε ηεο αηνκηθήο ελέξγεηαο ζε θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο ππφ 

ηελ κνξθή ελψζεσλ θαη ζπιιφγσλ2, αιιά αθνινπζψληαο θαη ην παξάδεηγκα 

ηνπ ειιεληθνχ 19νπ αηψλα πνπ θαηά ην ξνκαληηθφ πξφηππν ζπλδέεη ηε 

ινγνηερλία σο πεγή ηεο ςπρήο ηνπ έζλνπο κε ηελ εζληθή αλάπηπμε3, ν 

αξρηθφο ππξήλαο ησλ δεκνηηθηζηψλ ζα νξγαλψζεη ηνλ πξνπαγαλδηζηηθφ ηνπ 

κεραληζκφ γηα απνηειεζκαηηθφηεξε πνιηηηθή παξέκβαζε, βαζηδφκελνο ζε 

παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο δξάζεο, φπσο ινγνηερληθή παξαγσγή, ζχιινγνη, 

δηείζδπζε ζηνλ ήδε ππάξρνληα ηχπν ή έθδνζε εθεκεξίδαο θαη πεξηνδηθνχ. 

Ώπηή ε επηινγή ζα δηαρσξίζεη ηελ πξψηε γεληά ησλ δεκνηηθηζηψλ απφ 

ηελ επφκελε πνπ ζα ζπζπεηξσζεί γχξσ απφ ηνλ Βθπαηδεπηηθφ κηιν, ν 

νπνίνο ζα ηδξπζεί ην 1910. Σηο δηαθσλίεο σο πξνο ηε δξάζε ζα 

πξνζδηνξίζνπλ απφ ηε κηα νη γισζζηθέο αληηπαξαζέζεηο θαη δηαθνξνπνηήζεηο 

θαη απφ ηελ άιιε νη δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο επηινγέο θαη ηαμηθέο πξνηηκήζεηο. 

Δ ηζηνξηθή εγεζία ηνπ δεκνηηθηζκνχ κε πξνεμάξρνληεο ηνλ Φπράξε θαη 

ηνλ Πάιιε ζα ζηεξηρηνχλ ζηα δίθηπα ησλ δηαλννπκέλσλ4 γηα λα δηνρεηεχζνπλ 

ην θήξπγκά ηνπο ζην ιαφ, θηλεηνπνηψληαο ηα κεζαία ζηξψκαηα θαη ηδηαίηεξα 

ηνπο κηθξναζηνχο, παξφιν πνπ, ζηελ νπζία, θνηλσληθά ηνπο απνζηξέθνληαη. 

Ο ιαφο σο θνηλσληθή θαηεγνξία πξέπεη λα ππαρζεί ζην εζληθφ ηδεψδεο· 

                                                 
1
 G. Augustinos, Consciousness and History: Nationalist Critics of Greek Society 1897-1914, υ.π., ζ. 

21, υπμο μ θμβμηεπκζηυξ πχνμξ είκαζ εηείκμξ ζημκ μπμίμ παναηδνείηαζ δ εκενβμπμίδζδ ημο βθςζζζημφ 

γδηήιαημξ, ιέζς ηδξ αθθαβήξ ζηα θμβμηεπκζηά βμφζηα ηαζ ηδξ δζεφνοκζδξ ημο ακαβκςζηζημφ ημζκμφ 

ζημ 3
μ
 ηέηανημ ημο 19

μο
 αζχκα πμο ζδιαημδμημφκ, εηηυξ ηςκ άθθςκ, ηδκ ακάπηολδ ημο αζηζζιμφ ζηδκ 

Βθθάδα.  
2
 J. Kocka, «Das europäische Muster und der deutsche Fall», Bürgertum im 19. Jahrhundert, Band I, 

1995, ζ.18. Ο Φοπάνδξ εα ημκίζεζ υηζ δεκ ανηεί δ ελοπκάδα, αθθά απαζηείηαζ ηαζ μιαδζηή πνμζπάεεζα 

βζα ηδκ επίηεολδ εκυξ ζηυπμο, αθ. Γ. Φοπάνδξ, «Έκςζδ εα πδ δφκαιδ», Ο Ννπκάο, 16/1/1905, θ.132, 

ζ. 1-6. Βπζηαθείηαζ, ιάθζζηα, ηδκ επζηοπία ηδξ εκυηδηαξ ζηδκ οπυεεζδ Dreufys, ζημ ίδζμ, ζ.3. 
3
 D. Tziovas, The nationism of the Demoticists and its impact on their literary theory (1888-1930), υ.π., 

ζ.42-54. Γζα ημοξ πμζδηζημφξ δζαβςκζζιμφξ πμο παναηηδνίγμοκ ημκ 19
μ
 αζχκα, αθ. Moullas P., Les 

concours poétiques de l’ Université d’ Athènes 1851-1877, Ώεήκα 1989.  
4
 Σμ 1905 ιε ημ άνενμ ημο «Έκςζδ εα πδ δφκαιδ», ό.π., ζ.3, μ Φοπάνδξ εα επζπεζνήζεζ κα 

δδιμζζεφζεζ έκακ ηαηάθμβμ δδιμηζηζζηχκ ηαηά ημ πνυηοπμ δνάζδξ ζηδκ οπυεεζδ Νηνέοθμοξ. Σμ 

εέια ακέδεζλε δ Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, «Δ χνα ηςκ δζακμμοιέκςκ», Ζ Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή ζηα 

ρξόληα ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ, Πναηηζηά οκεδνίμο, Ώεήκα 22-24 Εακμοανίμο 2004, Βθθδκζηά 

Γνάιιαηα 2007, ζ.65-66 ηαζ Οη θόβνη ελόο αηώλα, υ.π., ζ.151-152. 
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«πφζα ρξφληα πξέπεη λα δήζε έλαο ιαφο, γηα λα γίλε έζλνο!»1. Οη 

αιιεινγξαθίεο ησλ πξσηαγσληζηψλ κπνξνχλ λα καο δηαθσηίζνπλ γηα ηε 

ζπγθξφηεζε ησλ δηθηχσλ θαη ηνλ ζπγθεληξσηηζκφ ζηελ νξγάλσζε ησλ 

πξνζπαζεηψλ λα αλαδεηρηεί ε αμία ηεο δεκνηηθήο θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ θαζηέξσζή ηεο σο γξαπηήο εζληθήο γιψζζαο. Ο αξρηθφο 

ππξήλαο ησλ δεκνηηθηζηψλ ζα αλαγλσξίζεη ηε  ζεκαζία ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

επίιπζε δεηήκαηνο, αιιά ηειηθά ε δξάζε ηνπ ζα είλαη ζπγθξνπζηαθή κε ην 

θξάηνο. 

Ο Βθπαηδεπηηθφο κηινο θαη εηδηθά ε νκάδα ησλ Μαλφιε 

Σξηαληαθπιιίδε, Ώιέμαλδξνπ Αεικνχδνπ θαη Αεκήηξε Γιελνχ ζα επηδηψμεη 

ηελ θξαηηθή παξέκβαζε, πνπ ζα επηθπξψζεη ηελ επηινγή κηαο νκάδαο εηδηθψλ 

γηα γισζζηθφ ζπκβηβαζκφ2. Ο Σξηαληαθπιιίδεο ζα ηαπηίζεη ην δεκνηηθηζκφ κε 

ηνλ αζηηθφ θηιειεπζεξηζκφ θαη ζα απαμηψζεη ηνπο κηθξναζηνχο σο 

πξσηνπνξία ησλ αιιαγψλ. Δ απνδνρή ηνπ βεληδειηζκνχ σο νρήκαηνο ησλ 

αιιαγψλ ζα νδεγήζεη ζηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ 1917. Καη νη δχν νκάδεο 

ζπκθσλνχλ ζηελ θαζνδεγεηηθή αμία κηαο πλεπκαηηθήο ειίη· νη πξψηνη 

πξνηηκνχλ ηνπο ινγνηέρλεο, νη δεχηεξνη ηνπο επηζηήκνλεο, γισζζνιφγνπο θαη 

παηδαγσγνχο. 

Ρσγκή ζηε θνηλή ζέζε ησλ δχν παξαπάλσ νκάδσλ γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο δξάζεο ησλ εγεηηθψλ νκάδσλ ζα απνηειέζνπλ νη 

ζνζηαιηζηέο πνπ ζα πξνβάιινπλ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ γισζζηθνχ 

δεηήκαηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηάμε σο εξγαιείν γηα ηελ αλάγλσζε θαη 

εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ. ε ζρέζε κε ηε δξάζε θαη ηηο γισζζηθέο επηινγέο, 

νη ζνζηαιηζηέο εληάζζνληαη θαη ζηηο δχν παξαπάλσ νκάδεο.  

Δ θαηεγνξηνπνίεζε απηή δελ θηινδνμεί λα ζπγθξνηήζεη αξξαγή 

κέησπα, θαζψο δελ απνθιείεη ηελ εκθάληζε ησλ ηδίσλ πξνζψπσλ θαη ζηηο 

                                                 
1
 Γ. Φοπάνδξ, Σν Σαμίδη κνπ, υ.π., Βζηία, ζημ ηεθάθαζμ «Ο Πμζδηήξ», ζ.56. 

2
 Γζα ηδκ ακηζπανάεεζδ αοηή ηαζ ηδκ έκηαλδ ημο Φοπάνδ ζηδ θμβζηή ηςκ ηαεανμθυβςκ ημο 19

μο
 αζχκα 

πμο πνμηνίκεζ δζαβςκζζιμφξ, ζοθθυβμοξ, πενζμδζηά, παναβςβή θμβμηεπκίαξ βζα ηδ θοζζηή επζηνάηδζδ 

δδιμηζηήξ πανάθθδθα ιε ηδκ εεκζηή πνυμδμ ημο 19
μο

 αζχκα ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ ηαηηζηή ημο 

Βηπαζδεοηζημφ Οιίθμο πμο εκηάζζεηαζ ζε ιζα ζφβπνμκδ μπηζηή ηαζ επζαάθθεζ ηδκ άιεζδ νφειζζδ ηδξ 

βθχζζαξ  απυ ζηεκυ ηφηθμ εζδζηχκ επζζηδιυκςκ, επζηαθμφιεκδ ημ ηφνμξ ηδξ ηναηζηήξ πμθζηζηήξ, αθ. 

ηδκ ακάθοζδ ημο Π. Αζαηζέκημο, «Σμ ροπανζηυ βθςζζζηυ πνυηαβια ακάιεζα ζηδκ παναδμζζαηή ηαζ 

ηδ ζφβπνμκδ ακηίθδρδ βζα ηδ βθςζζζηή ιεηαννφειζζδ», Ο Φπράξεο θαη ε επνρή ηνπ, υ.π., ζ.99-110. 

Γζα ηδ θεζημονβία, επίζδξ, ημο Βηπαζδεοηζημφ Οιίθμο ςξ «μιάδαξ πίεζδξ» πμο απέηηδζε ηαζ εεζιζηυ 

νυθμ ηαηά ημ δζπαζιυ ηαζ ηαοηίζηδηε ιε ηζξ αεκζγεθζηέξ εηπαζδεοηζηέξ επζθμβέξ, αθ. Γ. Κυηηζκμξ, 

«Κμζιμεεςνία, Εδεμθμβία, Πμθζηζηήξ ηνάηεοζδ. Δ πενίπηςζδ ημο Ώθέλακδνμο Αεθιμφγμο (1880-

1956), Μλήκσλ, 24(2002), ζ.231. 
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δχν πξψηεο νκάδεο, πνπ άιισζηε αλήθνπλ θαη ζην ίδην θνηλσληθφ ζηξψκα, 

αιιά θαη κεηαθηλήζεηο απφ ηε ηξίηε ζηε δεχηεξε. Γηα παξάδεηγκα ν Ίσλ 

Αξαγνχκεο απεηέιεζε ζπλδεηηθφ θξίθν ησλ δχν νκάδσλ, αιιά θαη 

ππνζηεξηθηή ηεο δηάδεπμεο «ςπραξηζκνχ» θαη «πγηνχο δεκνηηθηζκνχ». Ο 

δηαρσξηζκφο επηηξέπεη, φκσο, λα δηαπηζηψζνπκε φηη πίζσ απφ ηελ αληίζεζε 

δεκνηηθήο θαη θαζαξεχνπζαο ππνθξχπηνληαη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ 

δεκνηηθηζηψλ πνπ απνθαιχπηνπλ ηε θχζε θαη ηε δπλακηθή ηνπ θαηλνκέλνπ, 

αιιά θαη ηελ πνιηηηθή ηδενινγία ησλ πξσηαγσληζηψλ. 

Βπεηδή νη γισζζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν παξαπάλσ νκάδσλ 

είλαη εθείλεο πνπ ζα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζχκπεμε ηνπο θαη κε ηνλ πην εκθαλή 

ηξφπν ζα επηβάιινπλ ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή, είλαη απαξαίηεην, λα 

αλαθεξζνχκε ζε απηέο, πξνηνχ πξνρσξήζνπκε ζηε πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ 

ζέκαηνο. 
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2. ΓΛΧΗΚΔ ΑΝΣΗΠΑΡΑΘΔΔΗ 

Σν θεθάιαην απηφ είλαη αλαγθαίν λα ηνπνζεηεζεί ζε απηή ηε ζέζε, αλ θαη εθ 

πξψηεο φςεσο θαίλεηαη φηη δηαζπά ηελ ελφηεηα ηεο δνκήο θαη δελ ζπλάδεη κε 

ηε ινγηθή ηνπ δηθηχνπ. Παξφια απηά, ζπληζηά ζεκαληηθφ βνήζεκα γηα λα 

θαηαλνήζνπκε φηη ε ζχκπεμε ησλ δηθηχσλ δξάζεο δελ απνηειεί εγρείξεκα κε 

εληαία κνξθή, αιιά εγρείξεκα πνπ ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπδηάζπαζε. 

Οη γισζζηθέο δηαθνξέο εληφο ηνπ δεκνηηθηζκνχ είλαη ε πξψηε θαη πην 

ζεκαληηθή ξήμε, ππφβαζξν θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ππνινίπσλ. 

  

2.1 Φπραξηζκόο θαη γισζζηθόο ζπκβηβαζκόο 

Σν 1919 ν Φπράξεο ζα γξάςεη απνγνεηεπκέλνο ζην Αεκήηξε 

Πεηξνθφθθηλν φηη έραζε ηε δσή ηνπ αγσληδφκελνο γηα ηε δεκνηηθή, αθνχ 

θαλέλαο δελ αλαγλσξίδεη ηελ πξνζθνξά ηνπ1. ηελ πξνζπάζεηα απνμέλσζεο 

απφ ηνλ Φπράξε θαη ηα γισζζηθά ηνπ θεξχγκαηα, πνπ είρε αξρίζεη πνιχ 

λσξίο, εληνπίδεηαη κηα δηάζηαζε ηεο δηαθσλίαο ησλ δεκνηηθηζηψλ, πέξαλ ηεο 

θνηλσληθήο, ε «ελδνγισζζηθή», πνπ νδήγεζε, ηειηθά, ζηελ ίδξπζε ηνπ 

Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ ην Μάξηην ηνπ 19102.  

Οη δηαθνξέο, πνπ ζα δηαζπάζνπλ ηνπο δεκνηηθηζηέο θαη ζα 

δηαρσξίζνπλ ηε δεκφζηα δξάζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ απφ ην ζχκπαλ ηνπ 

ςπραξηζκνχ3, πνπ ηαπηίδεηαη κε ην  καιιηαξηζκφ, αθνξνχλ γισζζνινγηθά 

δεηήκαηα (πηνζέηεζε ιφγησλ ιέμεσλ, ηππηθφ θαζαξεχνπζαο), αιιά θαη 

δεηήκαηα «πνιηηηθήο»4, αλ δειαδή πξέπεη λα ππάξμεη ζπκβηβαζκφο θαη γηα 

ιφγνπο ηαθηηθήο λα γίλνπλ παξαρσξήζεηο ζηελ θαζαξεχνπζα. Φνβηζκέλνη νη 

                                                 
1
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, Οπηχανδξ 1919, Γεκκάδεζμξ ΐζαθζμεήηδ, Αξρείν Γ. 

Πεηξνθόθθηλνπ. Αιιεινγξαθία Φπράξε κε Γ. Πεηξνθόθθηλν. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, 

ζ.38.  
2
 ηζξ 2/5/1910, αν. 390, ζ. 1, μ Ννπκάο εα δδιμζζεφζεζ ηδκ πνμηήνολδ ημο Μανηίμο ημο 1910 βζα ηδκ 

ίδνοζδ ημο «Πνυηοπμο Αδιμηζημφ ημθεζμφ» ηαζ ζημ επυιεκμ θφθθμ, 9/5/1910, αν. 391, ζ.6, εα 

δδιμζζεφζεζ βνάιια ημο Α. Πεηνμηυηηζκμο, ιε διενμιδκία 30/4/1910, ιε ημ μπμίμ απεοεφκεζ 

πνυζηθδζδ ζε υζμοξ επζεοιμφκ κα βίκμοκ ιέθδ ημο Οιίθμο. 
3
 Ο Φοπάνδξ ζηδκ «Ώπμθμβία» ημο, Ο Ννπκάο, 22/1/1906, αν. 182, ζ.9, εα απμδχζεζ ημκ υνμ ζηα 

«πνμζςπζηά» πμο ηονζανπμφκ ζηδκ Βθθάδα ηαζ εα απμπμζδεεί ηζξ θέλεζξ «ροπανζζηήξ», 

«ροπανζζιυξ», «ροπανίγς». Ο Κμοιακμφδδξ έςξ ημ 1899 είπε ζοβηεκηνχζεζ ζημ θελζηυ ημο 7 

κεμθμβζζιμφξ πμο πνμέηοπηακ απυ ημ υκμια ημο Φοπάνδ, αθ. . ηαοναημπμφθμο, «Ο Φοπάνδξ ημο 

Κνζανά», Ο Φπράξεο θαη ε επνρή ηνπ, υ.π., ζ.30.  
4
 νμξ πμο πνδζζιμπμζμφκ μζ ίδζμζ μζ δδιμηζηζζηέξ. 
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δεκνηηθηζηέο ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ απφ ηα Βπαγγειηθά, αιιά θαη 

πηζηεχνληαο, επηζηεκνληθά, ζηε ζηαδηαθή επηθξάηεζε ηεο δεκνηηθήο, πνπ 

επηβάιιεηαη λα ελζσκαηψζεη ζηνηρεία ηεο θαζαξεχνπζαο, θαη πξνθξίλνληαο 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο επηινγέο, ζα απνηειέζνπλ ην αληίπαινλ 

δένο ηνπ Φπράξε θαη ησλ ζπλ απηψ. Ο αληηςπραξηζκφο, φκσο, πνπ 

εθθξάζηεθε επίζεκα κε ηελ ίδξπζε ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ θαη ηε 

ζπδήηεζε γηα ηε γιψζζα ζηελ ΐ΄ Ώλαζεσξεηηθή ΐνπιή ηνπ 1911, δελ 

απνηειεί απιψο γισζζηθή δηαθνξά, αιιά ππνθξχπηεη θαη ηδενινγηθνχο 

θφβνπο.  

Ώπφ ηελ επνρή πνπ εθδφζεθε Σν Σαμίδη κνπ ε γιψζζα ηνπ Φπράξε 

ηαπηίζηεθε κε ηελ αθξφηεηα. Ο ίδηνο ζα θαηαγγείιεη ηελ εθεκεξίδα Σν Άζηπ φηη 

απφ ην 1888 δηαρψξηζε ηελ ςπραξηθή γιψζζα απφ ηε γιψζζα ηνπ ιανχ1. Ο 

Φπράξεο εμνξγηδφηαλ γηα ηελ ηαχηηζε ηεο δεκνηηθήο κε ην πξφζσπφ ηνπ, 

αθξηβψο γηαηί απέδηδε ηελ εζληθή γιψζζα ζηελ ηδηνηξνπία ελφο αηφκνπ θαη φρη 

ζηελ ςπρή ηνπ ιανχ. Γη΄ απηφ ζηελ Απνινγία ηνπ ζα δηαθεξχμεη φηη φζν 

πιεζαίλνπλ νη νπαδνί ηεο ιατθήο γιψζζαο «δελ ππάξρνπλε αηξεζηάξρεδεο, 

αθνχ ε αίξεζε βξίζθεηαη παληνχζε, αθνχ ιέγεηαη ζξεζθεία. […] Σφηεο πηα ζα 

μεηηλάμσ θαη γσ απφ ην ζβέξθν κνπ ηνλ Φπράξε. Σα νλφκαηά καο νισλψλε 

μερληνχληαη, αθαλίδνπληαη ηάηνκα, θη απνκλήζθεη, κνλνδψληαλε, κηα Εδέα»2. 

Οη ζπκκαρίεο δηακνξθψλνληαη σο θεληξνκφιεο ή θπγφθεληξεο δπλάκεηο 

ζε ζρέζε κε ηνλ Φπράξε. Ο Φπράξεο κε ηε γισζζηθή ηνπ αδηαιιαμία, ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ θηινδνμία, ηελ άθακπηε ζηάζε ηνπ θαη ηελ εκκνλή ηνπ ζηελ 

πξσηνθαζεδξία ηεο ινγνηερλίαο ζα απνηειέζεη ηνλ έλα πφιν, ζηνλ νπνίν ζα 

πξνζθνιιεζεί ν Ώξγχξεο Βθηαιηψηεο, ν Ώιέμαλδξνο Πάιιεο3 θαη ν Πέηξνο 

ΐιαζηφο4, ελψ ην «αληίπαινλ δένο» ζα ζπγθξνηήζνπλ εθείλνη πνπ 

                                                 
1
 Γ. Φοπάνδξ, «Ώπμθμβία», Ο Ννπκάο, 20/11/1905, αν.173, ζ.11.  

2
 Γ. Φοπάνδξ, «Ώπμθμβία», Ο Ννπκάο, 29/1/1906, αν.183, ζ.10. Σζξ ίδζεξ απυρεζξ εα εηθνάζεζ απυ ημ 

1901 ζε επζζημθή ημο ζημκ Παθαιά, αθ. Κ. Παθαιάξ, «Ανυιμζ ηαζ ηαειμί ηδξ Γθςζζζηήξ Εδέαξ», Ο 

Ννπκάο,  20/3/1905, αν. 140, ζ.3, ζδι.1 
3
 Παν΄ υθεξ ηζξ δζαθςκίεξ ημοξ ζε επζιένμοξ εέιαηα, π.π. ηδκ μνεμβναθία, (επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε H. 

Pernot, 25/4/1900, Αξρείν Hubert Pernot), ηαζ ηζξ ζοβηνμφζεζξ ημοξ βζα εέιαηα ηαηηζηήξ, μ Πάθθδξ 

εεςνμφζε ακεηηίιδηδ ηαζ πνςημπυνα ηδκ πνμζθμνά ημο Φοπάνδ. Σμ 1931 εα ημκ οπεναζπζζηεί απυ 

ηζξ ηαηδβμνίεξ ημο ίιμο Μεκάνδμο· «ημο Φοπάνδ ημ ένβμ ζηάεδηε εεηζηυ ηαζ επακαζηαηζηυ, ημ 

εεηζηυηαημ ηαζ ζδιακηζηυηαημ πμο πανμοζζάγμοκ ηα εθθδκζηά βνάιιαηα ζηδ κευηενή ημοξ ζζημνία. 

Μζηνυ πνάια ακ ζε ιενζηά ηαεέηαζηα παναζηναημφζε· δ βεκζηή ημο ζδέα είηακ αηαηαβχκζζηα 

ζςζηή», Ώ. Πάθθδξ, «ίιμξ Μεκάνδμξ ήημζ μ ημφημξ», Ο Ννπκάο, Φθεαάνδξ 1931, αν. 799, ζ.17. 
4
 Ο Πέηνμξ ΐθαζηυξ, ημ 1933, επζιέκεζ ζηδκ οπμζηήνζλδ ημο ιαθθζανζζιμφ· «Βιείξ μζ 

ιεβαθμιάνηονεξ μζ ιαθζανμί είιαζηε μζ βθςζζμβζαηνμί. Καεανίγμοιε ηα νςιαίζηα απυ ηζξ 

εθθδκυπνεπεξ οπμηνζζίεξ ηαζ ηζξ αογακηζκέξ ή πανζγζάκζηεξ ανςιζζζέξ. Καζ ζηαθζηχκμοιε ιζα 
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αληηκεησπίδνπλ ηε γιψζζα σο κέζν, κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ εθπαίδεπζε, γη‟ 

απηφ θαη δελ αξλνχληαη θάπνηεο παξαρσξήζεηο ζηελ θαζαξεχνπζα. Βδψ 

εληάζζνληαη ζνζηαιηζηέο ή εζληθηζηέο, φπσο Ίσλ Αξαγνχκεο, Αεκήηξεο 

Πεηξνθφθθηλνο, Μάξθνο Σζηξηκψθνο, Ώιέμαλδξνο Αεικνχδνο, Μαλφιεο 

Σξηαληαθπιιίδεο, Πελειφπε Αέιηα, Γεψξγηνο θιεξφο1, νη νπνίνη θαη ζα 

απνηειέζνπλ ηνλ ππξήλα ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. 

Δ εηαηξεία «Δ Βζληθή Γιψζζα»2, ε ίδξπζε ηεο νπνίαο πξνέβαιε σο  

απάληεζε ζην καθξνρξφλην αίηεκα γηα ζπιινγηθή δξάζε3 απνηειεί ζηελ 

νπζία έλαλ αληηςπραξηθφ ζχιινγν. Παξφιν πνπ ν Φπράξεο αξρηθά ζα 

ελζνπζηαζηεί4, ν ζχιινγνο ζα πξνζθξνχζεη ζηνλ ζθφπειν ηνπ 

«ςπραξηζκνχ». Ο Α. Πεηξνθφθθηλνο ζα κηιήζεη απφ ηελ αξρή ζην ΐιαζηφ γηα 

ηηο δηαθσλίεο· «Μεηαμχ καο, έπαημα ξφιν ζσζηνχ ΐηθέια θαη θαηάθεξα λα κελ 

ηζαθσζνχλ θ΄ αιιεινθαγσζνχλ ζηελ αξρή, αξρή. Ώκέζσο γελήθαλ δπν 

Κφκκαηα, ν Ννπκάο θαη ία θαη θάηη άιινη. Σν θαηαζηαηηθφ γξάθηεθε απφ ηνλ 

Παιακά θ΄ έηζη γιπηψζακε ηελ “ειεπζέξαλ κηθηήλ” πνχζειε ν σηεξηάδεο»5. 

Αελ ήηαλ, φκσο, φζν πίζηεπε απνηειεζκαηηθή ε παξέκβαζή ηνπ. Πνιιά κέιε 

                                                                                                                                            
ηαζκμφνζα ηθαζζηή ημζκή ααζζζιέκδ ζηδκ ακυεεοηδ θασηή θαθζά, ηζ υιςξ υζμ βίκεηαζ πμθζηζζιέκδ ηαζ 

θμβμηεπκζηή αθμφ ειείξ ηδ βνάθμοιε ηαζ ηδκ ηαθζενβμφιε», Π. ΐθαζηυξ, «Σα Υααζανμζαθάηζηα», 

δαηηοθυβναθμ ζημ Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, θ.3, οπμθ.3.1, 3/11, ζ.2-3. Αδιμζζεφηδηε ζημ πενζμδζηυ 

Νέα Δζηία, 15/5/1933, ζ.552. Ο Γ. Θεμημηάξ ημ 1935 εα βνάρεζ υηζ μ ΐθαζηυξ, ιεηά ημ εάκαημ ημο 

Φοπάνδ ηαζ ημο Πάθθδ, «είκαζ […] μ ιυκμξ θμβμηεπκζηυξ ακηζπνυζςπμξ ηδξ άηναξ ανζζηενάξ ημο 

δδιμηζηζζιμφ, ηδξ απυθοηδξ δδθαδή δδιμηζηζζηζηήξ αδζαθθαλίαξ ςξ πνμξ ηδ βναιιαηζηή ηαζ ηδ 

θεμββμθμβία ηδξ βθχζζαξ», αθ. Γ. Θεμημηάξ, «Πέηνμξ ΐθαζηυξ», Αηγαίνλ, 1935, ζ.289.  
1
 Ο Γ. ηθδνυξ εα δναζηδνζμπμζδεεί ζημκ Βηπαζδεοηζηυ ιζθμ Ώζβφπημο. 

2
 Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Γεκνηηθηζκόο θαη θνηλσληθό πξόβιεκα, υ.π., ζ.ηα-ηα. ηδ δζμζηδηζηή 

επζηνμπή ήηακ μζ Μ. Μαθαηάζδξ Κ. Υαηγυπμοθμξ, Κ. ηαζζκυπμοθμξ, Λ. Πμνθφναξ, Ξ. Μάηζαξ. 

Εδνοηζηά ιέθδ μζ Κ. Παθαιάξ, Γν. Ξεκυπμοθμξ, Γ. Παπακηςκίμο, Ώ. Κανηααίηζαξ, Μ. Σζζνζιχημξ. 

Βθ. Γζακίδδξ, Ε. Αναβμφιδξ ηαζ Κ. Μάκμξ, αθ. Ο Ννπκάο, 19/12/1904, ζηήθδ «Φαζκυιεκα ηαζ 

Πνάβιαηα», ζ.8 ηαζ Κ. Παθαιάξ, Αιιεινγξαθία, η.Ώ΄, (1875-1915), Ώεήκα 1975, ζ.281, ζδι.18. Γζα 

ηδκ εηαζνεία βεκζηά, αθ., επίζδξ, P. Mackridge, Language and National Identity in Greece, υ.π.,  ζ.256-

7. 
3
 Ώπυ ημ 1885 μ Πάθθδξ είπε πνμηείκεζ ζημκ Βθηαθζχηδ ηδ ζφιπδλδ ζοκδέζιμο. Σδκ πθδνμθμνία 

ακηθχ απυ Γ. Παπαηχζηαξ, «Ο Ώνβφνδξ Βθηαθζχηδξ ηαζ δ “Αδιμηναηία ηδξ Φζθμθμβίαξ”», Ο 

Αξγύξεο Δθηαιηώηεο ζηα Νενειιεληθά Γξάκκαηα, Πναηηζηά οκεδνίμο Μήεοικαξ (27-29 Εμοθίμο 

2001), έηδμζδ δήιμο Μήεοικαξ 2002, ζ.135-6. Σδκ ίδζα πενίπμο επμπή ημπμεεηείηαζ δ απυπεζνα 

ηενηοναίςκ θμβίςκ βζα ηδ ζοβηνυηδζδ μιάδαξ πμο εα ελέδζδε ηαζ ημ πενζμδζηυ Ζ Δζληθή Γιώζζα, αθ. 

Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην «Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο». Ζ Αιιεινγξαθία, 

Βζηία, Ώεήκα 1993, ζ.14-15. ΐθ., επίζδξ, ηαζ ηζξ ζογδηήζεζξ απυ ημ 1900-1902 ιεηαλφ Φοπάνδ, Α. 

Πεηνμηυηηζκμο ηαζ Ώ. Βθηαθζχηδ βζα ημ ίδζμ εέια: επζζημθέξ Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 

«29/10/1900» ηαζ «9/11/1900», Αξρείν Γ. Πεηξνθόθθηλνπ· επζζημθέξ Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, 

18/7/1902, 24/7/1902, 25/7/1902, 30/7/1902, Αιιεινγξαθία Η, ζ. 469, 471, 473, 475 ακηίζημζπα. 
4
 Βπζζημθέξ ημο Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 26/11/1904,  29/11/1904, 3/12/1904, 10/12/1904 ηαζ 

19/12/1904, Αξρείν Γ. Πεηξνθόθθηλνπ. Σμκ εκεμοζζαζιυ ημο εα εηθνάζεζ ηαζ ζημ Ννπκά, «Έκςζδ εα 

πδ Αφκαιδ», 16/12/1905, θ.132, ζ.6.  
5
 Βπζζημθή Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε Π. ΐθαζηυ, Εκηζάκζημξ Χηεακυξ, 28/12/04, Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, 

θ.5, οπμθ.5.1, 5/58. 
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ηεο εηαηξείαο ζα αξλεζνχλ ηηο αθξφηεηεο ηνπ ςπραξηθνχ ιφγνπ, ινγνηερληθνχ 

θαη επηζηεκνληθνχ1. Βλδεηθηηθέο νη απφςεηο πνπ δηαηππψλεη ν Μαλφιεο 

Σξηαληαθπιιίδεο ζηνλ Ίσλα Αξαγνχκε φηη ε εηαηξεία «δελ ζα ελεθαλίδεην 

ηφζν ξηδνζπαζηηθή, ηφζν αδηάιιαθηε, ηφζν ςπράξηθε», ζε ζεκείν, κάιηζηα, 

πνπ νδήγεζε ηνπο Μαιαθάζε θαη Παιακά ζε παξαίηεζε. Δ γισζζηθή 

κεηξηνπάζεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο ζα ην θαζηζηνχζε ιηγφηεξν απνθξνπζηηθφ 

ζηελ θνηλσλία2. Οη αληηξξήζεηο ηνπ Φπράξε, ε πνιεκηθή ηνπ Πάιιε θαη νη 

δηαθσλίεο ησλ κειψλ νδήγεζαλ ηελ εηαηξεία ζε καξαζκφ3. 

Ο Αξαγνχκεο, επεηδή ππνηάζζεη ηε γιψζζα ζηελ ηδενινγία4, πξνηηκά 

ηε γισζζηθή επειημία, πνπ ηνλ θέξλεη αληηκέησπν κε ηελ ςπραξηθή αθακςία. 

Πηζηεχεη φηη ν Φπράξεο δελ μέξεη θαιά ηε γιψζζα θαη φηη επηδηψθεη, φπσο 

αθξηβψο νη «θαζαξηζηέο», λα κεηαρεηξίδεηαη ηνλ πην αζπλήζηζην ηχπν ή ηελ 

πην αιιφθνηε ιέμε γηα λα εληππσζηάζεη5. Κπξίσο, φκσο, αληηδηαζηέιιεη ηνλ 

ςπραξηζηή απφ ηνλ Έιιελα, πξνζάπηνληαο ζην ΐιαζηφ ηνλ πξψην φξν σο 

θαηεγνξία6. ΐεβαηφηεηα ηνπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε θαζαξεχνπζα ζα 

επεξεάζεη ηε κειινληηθή ειιεληθή γιψζζα7. Ο ΐιαζηφο ππνζηεξίδεη ηνλ 

Φπράξε, αθνχ δελ θαζηεξψλεη δηθή ηνπ γξακκαηηθή, αιιά αλαζχξεη θαη 

                                                 
1
 ΐθ, ζοκέκηεολδ ημο Ώ. Κανηααίηζα ζημκ Ώ. Κφνμο, πμο δδιμζζεφηδηε ζηδκ Δζηία ζηζξ 5/2/1905, βζα 

ημ ζφθθμβμ «Βεκζηή Γθχζζα», Σα Άπαληα, (επζι. Γ.  ΐαθέηαξ), η.5, 1973, ζ.105-108. Ο Φοπάνδξ εα 

ζπμθζάζεζ πζηναιέκμξ ημ βεβμκυξ, αθ. «Ώπμθμβία», Ο Ννπκάο, 8/1/1906, θ. 180, ζ.10.  
2
 Βπζζημθή Μ. Σνζακηαθοθθίδδ ζε Ίςκα Αναβμφιδ, 1/4/05, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.9, οπμθ.1. 

Ώπυζπαζια ηδξ επζζημθήξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.5. Σμ πενζμδζηυ Παλαζήλαηα, ακηζιεηςπίγεζ 

ημ ζφθθμβμ ςξ ακηίδμημ ζηδκ ακηζπάεεζα ημο θαμφ βζα ηδκ ροπανζηή δδιμηζηή, «Καζ πάθζκ δ 

βθχζζα», Παλαζήλαηα, ζηήθδ «Λυβμζ ηαζ Ώκηίθμβμζ», 31/1/1905, ζ.251. 
3
 Γζα ηζξ ακηζννήζεζξ ημο Ώ. Πάθθδ ηαζ ημο Κ. Παθαιά, αθ. επζζημθέξ Κ. Παθαιά ζε Ώ. Πάθθδ, 

23/5.1.1905 ηαζ 3/16.2.1905, Κ. Παθαιάξ, Αιιεινγξαθία, η.Ώ΄, υ.π., ζ.92-95 ηαζ ζ.98-99 ακηίζημζπα. 

ΐθ., επίζδξ, επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Κ. Παθαιά, Πνςημπνμκζά 1905, Κ. Ώκειμφδδ-Ώνγυβθμο, 

Αλέθδνηα Γξάκκαηα ηνπ Α. Πάιιε, Β.Λ.Ε.Ώ., Ώεήκα 1986, ζ. 34-36 ηαζ επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Μ. 

Μαθαηάζδ, 14/24.2.1905, ζην ίδην, ζ.39-40. Οζ δζαθςκίεξ ηςκ ιεθχκ επζαεααζχκμκηαζ απυ ημ υηζ δεκ 

ηαηάθενακ κα ζοιθςκήζμοκ ζηδκ οπμβναθή ιζαξ δζαιανηονίαξ πμο ζοκέηαλε μ Παθαιάξ βζα ηδ 

ζοημθακηζηή δοζθήιδζδ ηδξ βθχζζαξ, αθ. επζζημθή Κ. Παθαιά ζε Φοπάνδ, 3/16.2.1905, Κ. 

Παθαιάξ, Αιιεινγξαθία, υ.π., ζ.97. Ο Σαβηυπμοθμξ, επίζδξ, δοζανεζηήεδηε βζαηί δεκ ήηακ ζηδ 

δζμίηδζδ ημο ζοθθυβμο, πνάβια πμο πνμζπάεδζε δ εηαζνεία κα δζαζηεδάζεζ ιε επζζημθή ημο 

βναιιαηέα Μ. Μαθαηάζδ, ζηδκ μπμία ακαβκςνίγεηαζ δ πνμζθμνά ημο Ννπκά, αθ. «Ο “Νμοιάξ” ηαζ δ 

“Βεκζηή Γθχζζα”», Ο Ννπκάο, 16/1/1905, αν.131, ζ.1, υπμο ηαζ δ εοπανζζηήνζα απακηδηζηή επζζημθή 

ημο Σαβηυπμοθμο. Ο Παθαιάξ εεςνμφζε δίηαζδ ηδκ απαίηδζδ ημο Σαβηυπμοθμο ζε ακηίεεζδ ιε ημκ 

Ώ. Πάθθδ, αθ. επζζημθή Κ. Παθαιά ζε Ώ. Πάθθδ, 23/5.1.1905, Αιιεινγξαθία, υ.π., ζ.93 ηαζ επζζημθή 

Ώ. Πάθθδ ζε Παθαιά, Πνςημπνμκζά 1905, Κ. Ώκειμφδδ-Ώνγυβθμο, Αλέθδνηα Γξάκκαηα ηνπ Α. Πάιιε, 

υ.π., ζ.35.       
4
 Ε. Αναβμφιδξ, Σν Μνλνπάηη, (βνάθηδηε ημ 1902, αθθά εηδυεδηε ημ 1925), ζ.14. 

5
 Βπζζημθή Ε. Αναβμφιδ ζε Π. ΐθαζηυ, 16/12/1901, Από ηελ Αιιεινγξαθία ησλ πξώησλ Γεκνηηθηζηώλ, 

ΗΗ. 562 γξάκκαηα ησλ Δ. Γηαλίδε, Η. Γξαγνύκε, Α. Δθηαιηώηε, Κ. Παιακά, Α. Πάιιε, Γ. Σαγθόπνπινπ, Γ. 

Φπράξε θ.ά., (επζι. ηαι. Καναηγάξ), Θεζζαθμκίηδ 1985, ζ.56. Ώπυ ηχνα ηαζ ζημ ελήξ μζ παναπμιπέξ 

εα βίκμκηαζ ζοκημιμβναθζηά ζημ Αιιεινγξαθία II. 
6
 Βπζζημθή Ε. Αναβμφιδ ζε Π. ΐθαζηυ, 17/3/1902, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ. 59.  

7
 Βπζζημθή Ε. Αναβμφιδ ζε Π. ΐθαζηυ, 7/4/1902, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.61-64.  
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κειεηάεη εθείλε πνπ πξνυπήξμε θαη ηελ θάιπςε ε ιήζε1. Ο Αξαγνχκεο 

αξλείηαη ηε ζπιινγηθφηεηα ππφ ηνλ Φπράξε2, ζπιινγηθφηεηα πνπ ζα 

ππνζηεξίμεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. Παξφιν πνπ ην 

1910 ν Αξαγνχκεο ζα ππνγξάςεη ηελ ηδξπηηθή πξάμε ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ 

Οκίινπ, δελ ζα απνθνπεί απφ ηνλ ςπραξηθφ ππξήλα. Σα επφκελα ρξφληα, 

φπσο έθαλε θαη ζην παξειζφλ, ζα ππνζηεξίδεη ζε αγαζηή ζχκπλνηα κε ηνλ 

Πάιιε θάζε δεκνηηθηζηηθή πξνζπάζεηα. 

Ο Αεκήηξεο Πεηξνθφθθηλνο, απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ 

Οκίινπ θαη κέινο ηεο εθνξείαο ηνπ Πξφηππνπ Αεκνηηθνχ3, αληηηίζεηαη ζηηο 

γισζζηθέο αθξφηεηεο, αιιά ηαπηφρξνλα ακθηηαιαληεχεηαη ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο πξνθιεηηθήο ηαθηηθήο ηνπ Φπράξε θαη ηνπ Πάιιε4. Ώπφ ην 

1907 ζα γξάςεη γηα ην γισζζηθφ ζπκβηβαζκφ πνπ απνηέιεζε ηε βάζε ηνπ 

Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ5. Με ηνλ Φπράξε ζα δηαθσλήζεη, φηαλ ζα παξαδερηεί 

ηελ επίδξαζε ηεο θαζαξεχνπζαο ζην ηππηθφ θαη ηε κνξθνινγία ηεο 

δεκνηηθήο6 θαη κε ηνλ Πάιιε, φηαλ ν δεχηεξνο, αξρηθά, ζα ηνλ απνθαιέζεη 

δεηιφ πνπ ελδίδεη ζηελ αδηέμνδε ζηαδηαθή εμέιημε ησλ πξαγκάησλ7 θαη, 

αξγφηεξα, ζα ηνλ θαηεγνξήζεη σο θαηξνζθφπν, γηαηί δεκνζίεπζε θάπνηα 

άξζξα ζηελ θαζαξεχνπζα8. Σν 1925 ν Φπράξεο πξνζθσλεί ηνλ 

                                                 
1
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, 24/4/1902, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.1, οπμθ.4. Δ 

επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.1. 
2
 ηακ μ Φοπάνδξ δδιμζίεοζε ηαηάθμβμ δδιμηζηζζηχκ ζημ άνενμ ιε ηίηθμ «Έκςζδ εα πδ δφκαιδ», Ο 

Ννπκάο, 16/1/1905, θ.132, ζ. 3-4, υπμο ζοιπενζέθααε ηαζ ημκ Αναβμφιδ, μ ηεθεοηαίμξ ημκ απμηήνολε. 

ΐθ. «Αήθςζδ», Ο Ννπκάο, 30/1/1905, ζ.10, υπμο ακαημζκχκεηαζ δ δήθςζδ ιενζηχκ δδιμηζηζζηχκ 

ζηδκ εθδιενίδα Αζήλαη υηζ ανκμφκηαζ ημκ ηαηάθμβμ ημο Φοπάνδ. Ο Ννπκάο ζπμθίαζε ημ βεβμκυξ ςξ 

ελήξ· «Σμ ιυκμ πμο ιαξ εθφπδζε είηακε δ δήθςζδ ημο η. Αναβμφιδ, βζαηί μ “Νμοιάξ” ηαζ υπζ μ η. 

Φοπάνδξ, έααθε ηυκμιά ημο ζημκ ηαηάθμβμ, - ηςκ Γεκνηηθηζηώλ ηζ υπζ Φπραξηζηώλ, βζαηί μ η. Φοπ. δεκ 

ακαβκςνίγεζ μφηε εέθεζ ηακέκα βζα Φοπανζζηή, ια υθμοξ ημοξ εεςνεί μπαδμφξ ηδξ Βεκ. Γθχζζαξ». Δ 

οπμβνάιιζζδ ζημ ηείιεκμ. Ο ΐθαζηυξ εα εηθνάζεζ ηδ δοζανέζηεζά ημο βζα ηδκ απμζηίνηδζδ ημο 

Αναβμφιδ ηαζ ηδκ πίζηδ ημο ζηδκ ακαβηαζυηδηα εκςηζηήξ πνμζπάεεζαξ, αθ. επζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. 

Αναβμφιδ, 12/3/05, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.1, οπμθ.5. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, 

ζ.3.  
3
 «Σμ Πνυηοπμ Αδιμηζηυ ημθεζυ», Ο Ννπκάο, 2/5/1910, αν.390, ζ.1 ηαζ «Βηπαζδεοηζηυξ ιζθμξ. Σμ 

Καηαζηαηζηυ ημο», Ο Ννπκάο, 19/9/1910, αν.405, ζ.104. 
4
 Βπζζημθέξ Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε Π. ΐθαζηυ, Καθημφηα 5/2/1904 ηαζ  16/3/1904, Αξρείν Πέηξνπ 

Βιαζηνύ, θ.5, οπμθ.5.1, 5/53 ηαζ 5/55 ακηίζημζπα. 
5
 Βπζζημθή Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε Π. ΐθαζηυ, 17/5/1907, ζην ίδην, θ.5, οπμθ.5.1, 5/70. 

6
 Βπζζημθή Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε Π. ΐθαζηυ, Πανίζζ 15/11/1908, ζην ίδην, 5/74. 

7
 Βπζζημθή Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε Π. ΐθαζηυ, Ώεήκα 2/15.11.1908, ζην ίδην, 5/73. 

8
 Βπζζημθή Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 8/4/1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.1, 

2/102. 
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Πεηξνθφθθηλν, «Υξπζέ κνπ θίιε θαη απαίζηε κηρηέ»1, ελψ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ 

παξαδέρεηαη φηη είλαη «άκηρηνο θαη αλππφθνξνο»2.  

Δ θαηαδίθε ησλ γισζζηθψλ αθξνηήησλ ηνπ Φπράξε ζα πξνέιζεη απφ 

ην εμσηεξηθφ. O θαζεγεηήο Herbert Krüger κε επηζηνιή ηνπ ζην Ννπκά3 ζα 

απνθεξχμεη ηα απζηεξά δφγκαηα ηνπ Φπράξε. Ο Karl Brugmann, ηνπ νπνίνπ 

ν Φπράξεο ππήξμε ζπληδεάηεο, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ζην «Γξαθηή θαη 

ιατθή γιψζζα θαη ην γισζζηθφ δήηεκα ζηελ Βιιάδα», πνπ ζα δεκνζηεπηεί ζην 

Ννπκά ζε 4 ζπλέρεηεο, ζε κεηάθξαζε ηνπ Λέθα Ώξβαλίηε4, ζα ππνζηεξίμεη ην 

γισζζηθφ ζπκβηβαζκφ. ην ηειεπηαίν άξζξν ν Brugman δηαθεξχηηεη φηη, αλ 

ζην θζνγγνινγηθφ θαη ζην ηππηθφ έπξεπε λα αθνινπζεζεί ε δεκνηηθή, ζην 

ιεμηιφγην δελ κπνξνχζε λα αγλνεζεί ε επίδξαζε ηεο θαζαξεχνπζαο5, άπνςε 

πνπ  δελ αξλνχληαη ν Πάιιεο θαη ν Φπράξεο6. 

Ο Μάξθνο Σζηξηκψθνο (ηέθαλνο Ρακάο) ζα εθθξάζεη ηελ αληίζεζή 

ηνπ ζηνλ «ςπράξηθν θαλαηηζκφ»7, γηαηί αληηπαξέξρεηαη ηε ζρέζε γιψζζαο θαη 

θνηλσλίαο θαη αγλνεί ηηο αλάγθεο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο8. Ο Μ. 

Σξηαληαθπιιίδεο ζε άξζξν ζην Ννπκά κε ηίηιν, «Σν γισζζηθφ καο δήηεκα 

ζηε Γεξκαλία»9, ζα ζπκθσλήζεη κε ηνλ Brugmann θαη ζα απνηηκήζεη ζεηηθά ηε 

ζέζε ηνπ Υαηδηδάθη γηα ηελ απινχζηεξε κνξθή ηεο θαζαξεχνπζαο θαη ηνπ 

                                                 
1
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, Paris 8/6/1925, Αξρείν Γεκήηξε Πεηξνθθόθθηλνπ, 

Αιιεινγξαθία Φπράξε κε Γ. Π. Πεηξνθόθθηλν 1925, 106. 
2
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 6/3/1926, ζην ίδην, 121. 

3
 Ο Ννπκάο, θ. 209, 13/9/1906, ζ.11. 

4
 Ο Ννπκάο, 15/10/1906, αν.217, ζ.2-4, 22/10/1906, αν.218, ζ.7-10, 5/11/1906, αν.220, ζ.2-5, 

19/11/1906, αν.222, ζ.2-5. Λέηαξ Ώναακίηδξ είκαζ ρεοδχκοιμ ημο Ώ. Πάθθδ, πμο ειθακίγεηαζ βζα 

πνχηδ θμνά ζημ Ννπκά ημ 1904, αθ. Λέηαξ Ώναακίηδξ, «Άκηνεξ ηαζ Μςνά», Ο Ννπκάο, 22/8/1904, 

αν.110, ζ.1. 
5
 Ο Ννπκάο, 19/11/1906, αν.222, ζ. 4.  

6
 Οζ πανειαάζεζξ ημο Πάθθδ ζημ ηείιεκμ ιε ηδ ιμνθή οπμζδιεζχζεςκ εηεέημοκ ιε ημκ ηαθφηενμ 

ηνυπμ ηα ζδιεία ζοιθςκίαξ ή δζαθςκίαξ ηςκ δφμ ιενχκ. ημκ Ννπκά,αν.222, 19/11/1906, μ Πάθθδξ 

εα επζζδιάκεζ ζηδ ζδι.7 ηδξ ζ.4 υηζ μζ δδιμηζηζζηέξ εθανιυγμοκ ηζξ απυρεζξ ημο Brugmann. 

Καζ μ Φοπάνδξ ζηδκ «Ώπμθμβία» ημο, πμο εα δδιμζζεοηεί ζημ Ννπκά απυ 6/11/1905, αν. 171, ιέπνζ 

29/1/1906, αν.183, ζοιθςκεί απμθφηςξ ιε ηζξ απυρεζξ ημο Brugmann υηζ θέλεζξ δακεζγυιαζηε αθθά 

υπζ ηφπμοξ. οβηεηνζιέκα, αθ. Φοπάνδξ, «Ώπμθμβία», Ο Ννπκάο, 27/11/1905, αν.174, ζ.9 ηαζ 

4/12/1905, αν.175, ζ.9.  ημ πνχημ ένβμ, Essais de Grammaire Historique Néogrecque, 1886, υπμο εα 

πανμοζζάζεζ πνμβναιιαηζηά ηζξ βθςζζζηέξ ημο ζδέεξ, μ Φοπάνδξ εα παναδεπηεί, ιαγί ιε ημ ζεααζιυ 

ηςκ κυιςκ ηδξ βθχζζαξ ημο έεκμοξ, ηαζ ημ ζοιαζααζιυ, αθ. Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, «Φοπάνδξ» Άπαληα, 

η.5, Ίδνοια Μακυθδ Σνζακηαθοθθίδδ, ζ.368.  
7
 Βπζζημθή Μ. Σζζνζιχημο ζε Ε. Αναβμφιδ, 23/12/1907, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.9, οπμθ.1. 

Ώπυζπαζια ηδξ επζζημθήξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.10. 
8
 Βπζζημθή Μ. Σζζνζιχημο ζε Ε. Αναβμφιδ, 21/3/1908, ζην ίδην. Σμ 1915 ζημ πενζμδζηυ Νέα Εσή ηδξ 

Ώθελάκδνεζαξ εα δζαηνίκεζ ημκ «πνμροπανζηυ» απυ ημκ «ιεηαροπανζηυ δδιμηζηζζιυ», αηνζαχξ ζηδ 

αάζδ ηδξ απμημπήξ ημο πνχημο απυ ηδκ ημζκςκία, αθ. Μ. Σζζνζιχημξ, «Βζζαβςβή ζε αζαθίμ πμο εα 

βνάθεζ βζα ηδκ αλία ημο δδιμηζηζζιμφ», Νέα Εσή, η.10, αν.3-4(1915), ζ.161-166.  
9
 Ο Ννπκάο, 24/12/1906, αν. 227, ζ.7-9. 
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Krumbacher γηα ηελ επίηεπμε ηεο νκαιψηεξεο κεηαξξχζκηζεο. Ο 

Σξηαληαθπιιίδεο, παξφιν πνπ κπαίλεη ζηνλ Βθπαηδεπηηθφ κηιν ην 19121, 

ζπκκεηέρεη απφ ην εμσηεξηθφ ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο 

ίδξπζεο ηνπ. ε πξνζρέδην κε ηίηιν «Πξάκαηα θαη ζθέςεηο» πνπ ζα ζπληάμεη 

ην 1909 θαη ζα ην ζπδεηήζεη κε ηελ Π. Αέιηα, ηνλ Ε. Αξαγνχκε, ηνλ Ώ. 

Αεικνχδν θαη ην Α. Γιελφ, πξνέθξηλε γηα επίζεκε γιψζζα «κηα θαζαξεχνπζα 

αλζξσπηλή»2.  

O Πάιιεο απφ ην 1910 ζα εθθξάζεη ζην Αξαγνχκε ηηο αληηξξήζεηο ηνπ 

γηα ηνλ Σξηαληαθπιιίδε, επεηδή ακθηηαιαληεχεηαη κεηαμχ θαζαξεχνπζαο θαη 

δεκνηηθήο θαη απνξξίπηεη ηελ επηζεηηθή ηαθηηθή πνπ πξνθξίλεη ν ίδηνο3. Δ 

αξρηθή απφζπξζε απφ ηνλ Βθπαηδεπηηθφ κηιν ηνπ Σξηαληαθπιιίδε, ηνλ 

νπνίν ζπγθξίλεη κε ην Αξνζίλε, ζα ηνλ ραξνπνηήζεη4. Ο Αξαγνχκεο 

ζπληάζζεηαη κε ηελ άπνςε ηνπ Σξηαληαθπιιίδε, αθνχ ζεσξεί ηελ επηζεηηθή 

ζηάζε αλψθειε πξνο ην παξφλ θαη ηελ απιή θαζαξεχνπζα επαξθέζηεξν 

φπιν ελαληίνλ ηνπ κηζηξησηηζκνχ. Παξαδέρεηαη, φκσο, φηη ν Πάιιεο είλαη πην 

ζπγθαηαβαηηθφο απφ ηνπο Φπράξε θαη Βθηαιηψηε, ρσξίο πηζαλφηαηα λα 

νκνινγεί φηη ε ζπλελλφεζε κε ηνλ Πάιιε είλαη πην αλαγθαία, θαζψο ηα πάληα 

εμαξηψληαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ5. Ο Πάιιεο, πξάγκαηη, παξά ην 

γεγνλφο φηη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ δελ ζα παξαδερηεί ηε κέζε νδφ 

ησλ λεσηέξσλ6, ζα πξνζθέξεη θαη ηηο ζπκβνπιέο θαη ηα ρξήκαηά ηνπ.  

Σν ζρίζκα, πνπ ζα θαλεξσζεί κε ηελ ίδξπζε ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ 

Οκίινπ, ζα επηβεβαησζεί απφ κηα ζεηξά άξζξσλ ζηηο ζηήιεο ηνπ Ννπκά θαη 

νπζηαζηηθά αθνξά ην ξφιν ηεο γιψζζαο σο κέζνπ ή ζθνπνχ, ζέζε απφ ηελ 

                                                 
1
 Ώ. Αδιανάξ, Δθπαηδεπηηθόο κηινο: Καηάινγνο κειώλ 1910-1927. ύλζεζε-Πεξηγξαθή-Δθηηκήζεηο, 

πμθή ΜςναΎηδ 1994, ζ.22. 
2
 Βπζζημθή Μ. Σνζακηαθοθθίδδ ζε Π. Αέθηα, Zurich επη.1909, Αιιεινγξαθία ηεο Π.. Γέιηα 1906-

1940, (επζι. Ξ. Λεοημπανίδδ), Βζηία 1997, ζ.299-300. ΐθ, επίζδξ, ημ ζπμθζαζιυ ημο ζπεδίμο ηαζ ηδ 

ζφβηνζζή ημο ιε ηδ ζηέρδ ημο ηθδνμφ, Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Ο Γ. θιεξόο ζηελ Αίγππην, υ.π., 

ζ.42-53.   
3
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 5/6/1910, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.5, οπμθ.4. Ώπυζπαζια 

ηδξ επζζημθήξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.6. 
4
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 28/6/1910, ζην ίδην. 

5
 Βπζζημθή Ε. Αναβμφιδ ζε Ώ. Πάθθδ, 22/3/1911, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.124-128.  

6
 Σμ 1923 εα βνάρεζ «Μενζημί ζμο ηαιανχκμοκ πςξ δεκ πάκε ζηα άηνα – υπζ ηφνζε, ζακ ημκ Φοπάνδ 

ή ημκ Παθαιά αξ πμφιε – πανά αημθμοεμφκ ημ θνυκζιμ ημ ιεζζακυ ημ δνυιμ […] δ αθήεζα είκαζ άηνμ 

ηάηαηνμ ιεζζακυ είκαζ δ οπμηνζζία ηαζ δ δεζθία», Ώθ. Πάθθδξ, Μπξνπζόο, υ.π., ζ.75, ζδι.1. Σμ ένβμ 

απμηεθεί έκα μδμζπμνζηυ ημο 1920. Σμ ηαλίδζ πναβιαημπμζήεδηε ζηζξ 18/11/1920, αθ., ζημ ίδζμ, ζ.11. 

Πνςημδδιμζζεφηδηε ζημκ Ννπκά ζηα ηπ. 724-728, 731-735, 737-738, 740-744, 749(1921). Σμ 1933 ζε 

ζοκέκηεολή ημο ζηα Αζελατθά Νέα εα οικήζεζ ημ θακαηζζιυ ςξ ημ ακηίεεημ ημο ζοιαζααζιμφ ηαζ ηδξ 

δεζθίαξ, αθ. ζοκέκηεολδ ημο Ώ. Πάθθδ ζημκ Π. Υάνδ, «Ο Ώθέλακδνμξ Πάθθδξ μιζθεί δζα ημ 

βθςζζζηυκ», Αζελατθά Νέα, 29/4/1933. Σμ απυημιια ζημ Αξρείν Π. Βιαζηνύ, θ.4, οπμθ.4.2, 4/96. 
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νπνία απνξξέεη ε απνδνρή ή φρη ηεο επίδξαζεο ηεο θαζαξεχνπζαο ζηε 

γιψζζα πνπ ζα θαζηεξσζεί. Ο Α. Πεηξνθφθθηλνο θαη ε Πελειφπε Αέιηα 

αληηπαξαηίζεληαη ζηνλ Φπράξε θαη ηνλ Ώξγχξε Βθηαιηψηε1. 

Ο γεληθφο φξνο «κεηξηθή», πνπ πξνηείλεηαη σο γιψζζα ηεο 

αλακνξθσηηθήο πξνζπάζεηαο ζηελ εγθχθιην γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Πξφηππνπ 

Αεκνηηθνχ ρνιείνπ2, θαηαζηαιάδεη σο «λενδεκνηηθή». Ο φξνο ζα 

δηεπθξηληζηεί ζην πξψην ηεχρνο ηνπ Γειηίνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ, ιφγσ 

ησλ αληηδξάζεσλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηνπο ςπραξηθνχο θχθινπο, σο ε 

γιψζζα πνπ απνκαθξχλεηαη αλαγθαζηηθά απφ ηελ νπζία ησλ θαλφλσλ ηεο 

δεκνηηθήο, κε κπνξψληαο λα αγλνήζεη ηχπνπο πνπ «είλαη νινδψληαλνη ζην 

ζηφκα ησλ θαηνίθσλ ηεο ζεκεξηλήο πξσηεχνπζαο ηνπ Βιιεληζκνχ θαη 

αλήθνπλ ζηε λενδεκνηηθή»3. Σνλ ίδην αθξηβψο νξηζκφ έρεη πξνηείλεη θαη ν 

ηέθαλνο Ρακάο4. Ο ιφγνο ησλ αζηψλ σο βάζε ηεο γιψζζαο έρεη πξνβιεζεί 

ήδε απφ ηνλ Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε5 θαη επαλέξρεηαη ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ, πνπ πξνβάιιεη σο γισζζηθφ 

φξγαλν ηεο δηδαζθαιίαο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ην ιφγν ησλ κνξθσκέλσλ 

                                                 
1
 Ο Α. Πεηνμηυηηζκμξ ζοιθςκεί ιε ημκ Υαηγζδάηζ ηαζ πνμζοπμβνάθεζ ηδκ άπμρδ πμο εεςνεί ημ 

ζφζηδια ημο Φοπάνδ ακεθάνιμζημ, αθμφ δ επίδναζδ ηδξ ηαεανεφμοζαξ δεκ ιπμνεί κα αβκμδεεί, αθ. 

Α. Πεηνμηυηηζκμξ, «Σμ Πνυηοπμ Αδιμηζηυ πμθείμ», Ο Ννπκάο, 13/6/1910, αν.396, ζ. 1-2. Βπίζδξ, 

ζημ άνενμ ημο «Αδιμηζηή ηαζ Καεανεφμοζα», Ο Ννπκάο, 26/9/1910, αν.406, ζ. 114-115, εα 

ζοιπενζθάαεζ απυρεζξ ηδξ Π. Αέθηα βζα ηδ βθχζζα, δ μπμία πνμαάθθεηαζ ςξ ιέζμκ ηαζ υπζ ςξ ζημπυξ. 

Δ ακηίδναζδ ημο Φοπάνδ οπήνλε εοεθθχδδξ. ΐθ. ηδκ αθθδθμβναθία ημο ιε ημκ Ώ. Βθηαθζχηδ, 

Αιιεινγξαθία Η: 7/2/1911, ζ.613-614· 9/5/1911, ζ.618-619· 21/5/1911, ζ.622 ηαζ ηδ ποδαία επίεεζδ 

ημο Φοπάνδ ζηδκ Π. Αέθηα, 19/12/1911, ζ.626-7. Ο Φοπάνδξ εα απακηήζεζ απυ ηζξ ζηήθεξ ημο Ννπκά 

ζε δφμ ζοκέπεζεξ ιε ηίηθμ «Πάιε ημθεζυ», Ο Ννπκάο, 12 ηαζ 26/12/1910, αν. 415 ηαζ 416, ζ. 257-262 

ηαζ 273-277 ακηίζημζπα. Θα ηαηδβμνήζεζ ημκ Β.Ο. βζα ζοιαζααζιυ ηαζ εα δδθχζεζ πςξ «δ βθχζζα 

είκαζ ζθνπόο ηαζ κέζν», Ο Ννπκάο, αν.416, ζ.274. Δ οπμβνάιιζζδ ζημ ηείιεκμ. ΐθ., επίζδξ, ηαζ ημ 

άνενμ ημο, «Ώηυια θζβάηζ ημθεζυ», Ο Ννπκάο, 20/2/1911, αν.424, ζ.114-119. Ο Βθηαθζχηδξ εα 

πάνεζ ηδ ζηοηάθδ ιε ημ άνενμ «Καζκμφνβζα πμθζηζηή ηδξ Μζζμνςιαίσηδξ», Ο Ννπκάο, 2/1/1911, 

αν.417, ζ.4-5. 
2
 «Σμ Πνυηοπμ Αδιμηζηυ πμθείμ», Ο Ννπκάο, 2/5/1910, αν.390, ζ.1. 

3
 «Αήθςζδ», Γειηίν Δθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ, η.Ώ΄, Εακμοάνζμξ 1911, ζ.63-64. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.64. 

ηδ Αήθςζδ εα ακαθενεεί ηαζ μ Ννπκάο, αν.419, ζ.46-47.   
4
 . Ραιά, «Αζάθελζξ», Γ.Δ.Ο., αν. Ώ΄, Ώπνίθζμξ 1911, ζ.77. 

5
 Βπζζημθή Μ. Σνζακηαθοθθίδδ ζε Π. Αέθηα, St Moritz 26/1/1910, Αιιεινγξαθία Π. . Αέθηα, υ.π., 

ζ.320-322. Σμ 1919 δ βθχζζα πζα είκαζ δ «κέα βναθμιέκδ […]. ΐάζδ ηδξ ιέκεζ πάκημηε δ θασηή ιαξ 

βθχζζα, ζημκ ημζκυ ηδξ ηφπμ. […] φιθςκα υιςξ ιε ηζξ πκεοιαηζηέξ ακάβηεξ ηαζ ηζξ αλζχζεζξ ηδξ 

ζφβπνμκήξ ιαξ ημζκςκίαξ […] δ δδιμηζηή πμο ορχκεηαζ ζ΄ εεκζηή βναθμιέκδ δε ααζηά πακημφ ηδκ 

πνςηυβμκδ ηαεανυηδηα ηδξ αβκήξ θασηήξ βθχζζαξ. πζ ιυκμ δζαηδνεί ιεβάθμ ιένμξ απυ ημ θελζθυβζμ 

ηδξ ηαεανεφμοζαξ […] ια ηαζ ζηδ θςκδηζηή ηαεζενχκμκηαζ ακαβηαζηζηά ανηεημί δαζηαθζζιμί ηαζ 

ζημ ηοπζηυ πμθζημβναθμφκηαζ θίβμζ θυβζμζ ηφπμζ», αθ. Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, «Quo – usque tandem», 

Άπαληα, η.4, υ.π., ζ.455.  
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αζηψλ1. Ώθξηβψο απηή ηε γιψζζα, δειαδή ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ησλ 

κνξθσκέλσλ ηάμεσλ ησλ πφιεσλ πξνηείλεη ν ηέθαλνο Ρακάο λα είλαη ε 

γιψζζα πνπ ζα δηδαρηεί ζην ζρνιείν, ε γιψζζα πνπ ζα πεξάζεη ζην 

αζπλείδεην ηνπ ιανχ κε ηελ εθπαίδεπζε2. Δ νξγή ηνπ Φπράξε θαη ησλ ζπλ 

απηψ δελ είλαη αδηθαηνιφγεηε, αθνχ ν φξνο ζπκίδεη ηε γιψζζα «ησλ αηζνπζψλ 

ησλ πφιεσλ»3 πνπ πξφηεηλε ν Γεψξγηνο Υαηδηδάθηο ζηνπο θαιιηηέρλεο σο 

πξφηππν ή ηνλ φξν πνπ ζα κεηαρεηξηζηεί ν ίδηνο αξγφηεξα, «αζηηθή, 

πνιηηηθή»4. Ο ηχπνο, επίζεο, δηαθσλεί κε ηελ πεξηθξφλεζε ηεο δεκνηηθήο, 

αιιά, ηαπηφρξνλα, αλαγλσξίδεη ηελ αλεπάξθεηα ηεο γη΄ απηφ ζπλεγνξεί ππέξ 

κηαο κηθηήο γιψζζαο, πνπ απνξξίπηεη ηηο ςπραξηθέο αθξφηεηεο5. 

Δ άπνςε πεξί κηθηήο θαιιηεξγείηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Ο 

Μπνέκ6 απφ ην 1901 έρεη δηαηππψζεη ηελ άπνςε φηη ε θαιιηηερληθή 

δεκηνπξγία έρεη ππεξβεί ηε ζχγθξνπζε θαζαξεχνπζαο θαη δεκνηηθήο θαη έρεη 

νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία δχν γισζζψλ, ηεο «λενθαζαξεπνχζεο» θαη ηεο 

«λενδεκνηηθήο» πνπ ηείλνπλ λα ελσζνχλ ζε κία, ππεξβαίλνληαο ηα άθξα, «ηελ 

γιψζζαλ ηεο δεκνζηνγξαθίαο», ηελ θαζαξεχνπζα θαη «ηελ γιψζζαλ ηνπ 

ηζνπάλνπ», ηε δεκνηηθή7.  

Ο Νηξβάλαο ζε έξεπλα ηνπ πεξηνδηθνχ Παλαζήλαηα ρσξίδεη ηε γξαπηή 

γιψζζα ζε ηξία είδε, «ηελ δνγκαηηθήλ αξραηνηξνπίαλ, «ηελ δνγκαηηθήλ 

δεκνηηθήλ» θαη «ηελ ειεπζέξαλ κηθηήλ», πνπ βαζίδεηαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν 

ησλ «αλεπηπγκέλσλ ηάμεσλ» θαη θαιεί ηνπο ινγνηέρλεο θαη ηνπο αλαγλψζηεο 

λα εθθξάζνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο8. Ο Βθηαιηψηεο, ν Φπράξεο, ν Πάιιεο ζα 

ππεξαζπηζηνχλ ην δεχηεξν είδνο, ηνλίδνληαο ηελ εζληθή αλάγθε, ηελ 

παηξησηηθή, θαηά ηελ έθθξαζε ηνπ Πάιιε, πνπ ππαγνξεχεη ηελ θαζηέξσζε 

                                                 
1
 «ε εζδζημφξ ηαζ ιδ», Γειηίν Δθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ, η.Ώ΄, Εακμοάνζμξ 1911, ζ.10. Σδκ ίδζα άπμρδ εα 

ακαπηφλεζ ηαζ μ Ώθέλακδνμξ Αεθιμφγμξ, «Σμ Πνυηοπμκ Αδιμηζηυκ πμθείμκ ηαζ μζ επζηνζηαί ημο», 

Γ.Δ.Ο., η.Ώ΄, Εακμοάνζμξ 1911, ζ.24-27. 
2
 . Ραιάξ, «Ώπ΄ αθμνιή ηδ ιεθέηδ “Ο Βηπαζδεοηζηυξ ιζθμξ ηαζ μζ ηίκδοκμζ ηδξ ηαεανεομφζδξ”», 

Γ.Δ.Ο., Οηηχανζμξ 1911, ζ.265, 267. 
3
  Γεχνβζμξ Ν. Υαηγζδάηζξ, Πεξί ηνπ γισζζηθνύ δεηήκαηνο ελ Διιάδη, Ώεήκδζζκ 1893, ζ.40. 

4 Γ. Ν. Υαηγζδάηζξ, Γελεζήησ θσο. Ο Μαιιηαξηζκόο εηο ηα δεκνηηθά ζρνιεία, Βκ Ώεήκαζξ 1920.  
5
 Οιίγα πεξί ηεο γιώζζεο καο, ακαηφπςζζξ εη ηδξ «Νέαξ Διέναξ», Σενβέζηδ 1911, ζ.37-87. 

6
 Μπμέι είκαζ ημ ρεοδχκοιμ ημο Μήηζμο Υαηγυπμοθμο, δδιμζζμβνάθμο, ακηίπαθμο ηδξ δδιμηζηήξ 

ηαζ αδενθμφ ημο πμζδηή ηαζ δδιμηζηζζηή Κχζηα Υαηγυπμοθμο. 
7
 Μπμέι, «Δ επακάζηαζζξ ηςκ θέλεςκ», Σν Πεξηνδηθόλ καο, Ώφβμοζημξ 1900 – Φεανμοάνζμξ 1901, 

ηυιμξ ΐ΄, ζ.311-317.  
8
 Π. Νζναάκαξ, «Δ Γθχζζα ιαξ. Ένεοκα ροπμθμβζηή ηαζ πναηηζηή», Παλαζήλαηα, 31/1/1903, ζ.239-

241. 
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ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο1. Ο Αεκήηξηνο Π. Σαγθφπνπινο, πξηλ απφ ηελ έθδνζε 

ηνπ Ννπκά, ζα πξνθξίλεη ηελ κηθηή εθδνρή ηεο δεκνηηθήο2, φπσο θαη ν 

ηέθαλνο Ρακάο3. Ο Παιακάο ζα δηαθσλήζεη κε ην ραξαθηεξηζκφ ηεο 

δεκνηηθήο σο δνγκαηηθήο, γηαηί δείρλεη απαμίσζε πξνο ηελ επηζηήκε4 θαη ν 

Νηξβάλαο ζα ζπεχζεη λα δηνξζψζεη ζε «ςπραξηθή» ην επίζεην5. Ο Φπράξεο 

ζα ππεξαζπηζηεί ηε δεκνηηθή ζηελ Απνινγία ηνπ, απαληψληαο ζηνλ Νηξβάλα 

θαη ηα Παλαζήλαηα, δίλνληαο ζην δνγκαηηζκφ ζεηηθφ πεξηερφκελν, ηαπηίδνληαο 

ηνλ κε ηελ θαλνληθφηεηα, ηελ παξαδνρή ησλ θαλφλσλ6. Δ Βηαηξεία «Δ Βζληθή 

Γιψζζα» ζα δηαθεξχμεη φηη ε δεκνηηθή γιψζζα πνπ ζα επηθξαηήζεη ζα 

αλαδεηρηεί ζηαδηαθά θαη ζα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία θαη ηεο θαζαξεχνπζαο7. 

Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ ςπραξηθνχ ζηξαηνπέδνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή, 

αιιά άδνμε ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ηνπ αληίπαινπ δένπο ζηνλ 

Βθπαηδεπηηθφ κηιν. Σνλ Εαλνπάξην ηνπ 1911 ν Ννπκάο ζα θηινμελήζεη ζηηο 

ζηήιεο ηνπ ηελ πξνθήξπμε ηνπ λενζχζηαηνπ «Ώδεξθάηνπ ηεο Αεκνηηθήο»8, 

φπνπ επαηλνχληαη νη Φπράξεο, Πάιιεο, Παιακάο, ΐιαζηφο, Βθηαιηψηεο θαη 

απνθεξχζζεηαη θάζε ζπκβηβαζηηθή πνιηηηθή. Θα ππάξμεη άιιε κηα πξνθήξπμε 

ην Μάε ηνπ 19119 θαη ην Ώδεξθάην δελ ζα εκθαληζηεί μαλά. 

Σνλ Οθηψβξε ηνπ 1911, κεηά ηε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο 

θαζαξεχνπζαο, ζα γίλνπλ πξνζπάζεηεο γηα νκφλνηα ζηνπο θφιπνπο ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ πνπ είρε δηαηαξαρηεί απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. 

Ο Πάιιεο ζα ζπλαηλέζεη αξρηθά ζηελ ζχληαμε κηαο έθθιεζεο πξνο ηνπο 

δεκνηηθηζηέο, ηελ νπνία ηειηθά αξλείηαη λα ππνγξάςεη, γηαηί δελ 

ζπγθαηαηίζεηαη ζηελ πξφζεζε ηνπ Αεικνχδνπ λα δηδάζθεηαη θαη ε 

θαζαξεχνπζα10. Μεηά απφ ζπδεηήζεηο κε ηελ Π. Αέιηα11, ν Πάιιεο δέρηεθε λα 

                                                 
1
 Δ απάκηδζδ ημο Ώνβφνδ Βθηαθζχηδ, Παλαζήλαηα, 31/3/1903, ζ.354, ημο Φοπάνδ, ζ.355, ημο Πάθθδ, 

ζ.357. 
2
 Παλαζήλαηα, 31/3/1903, ζ.357. 

3
 Δ απάκηδζή ημο δεκ δδιμζζεφηδηε αοημηεθχξ, αθθά πανμοζζάγεηαζ απυ ημκ Π. Νζναάκα, 

Παλαζήλαηα, 15/31.7.1903, ζ.585.  
4
 Παλαζήλαηα, 31/5/1903, ζ.491. 

5
 Παλαζήλαηα, 15/31.7.1903, ζ.585. 

6
 Φοπάνδξ, «Ώπμθμβία», Ο Ννπκάο, 6/11/1905, αν.171, ζ.9-12. 

7
 Ζ Δηαηξεία «Ζ Δζληθή Γιώζζα» πξνο ην Διιεληθό Έζλνο, 1905, ζ.14.  

8
 «Σμ Ώδενθάημ ηδξ Αδιμηζηήξ. Πνμξ ημοξ μπαδμφξ ηαζ ενβάηεξ ηδξ Εδέαξ. Ώ΄ Πνμηήνολδ», Ο 

Ννπκάο, 23/1/1911, αν.420, ζ.49-50. 
9
 «Σμ Ώδενθάημ ηδξ Αδιμηζηήξ. Πνμξ ημοξ μπαδμφξ ηαζ ενβάηεξ ηδξ Εδέαξ ΐ΄ Πνμηήνολδ», Ο Ννπκάο, 

8/5/1911, αν.435, ζ.289-290. 
10

 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Π. Αέθηα, Liverpool 16/10/1911, Αιιεινγξαθία Π. . Γέιηα, υ.π., ζ.79. 
11

 Βπζζημθή Π. Αέθηα ζε Ώ. Πάθθδ, Frankfurt 20/Υ/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 

1/222. 
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ππνγξάςεη έλα έγγξαθν1 πνπ ζα δεκνζηεπφηαλ ζην Γειηίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Οκίινπ2, θίλεζε πνπ ηειηθά δελ επνδψζεθε, φπσο πιεξνθνξεί ν Μ. 

Σζηξηκψθνο ηνλ Ώ. Πάιιε «έλεθα κηθξνδηαθνξψλ ζε φξνπο θαη ιέμεηο», 

θαηάιεμε πνπ ν Πάιιεο αλέκελε, φπσο θαίλεηαη απφ ηε ζεκείσζή ηνπ ζηελ 

επηζηνιή3. Ο Βθπαηδεπηηθφο κηινο κε θείκελν πνπ δεκνζηεχηεθε ζην Γειηίν 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1911 πξνέβαιε ηελ πξσηαξρηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο γηα 

ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αλαγέλλεζε θαη ππνβάζκηδε ηε γιψζζα ζε απιφ 

κέζν ζπλελλφεζεο4. 

  

2.2 Φπραξηζκόο θαη καιιηαξηζκόο 

 Οη ςπραξηθέο γισζζηθέο αθξφηεηεο ζα ηαπηηζηνχλ κε ην καιιηαξηζκφ, 

έλαλ φξν πνπ αξρηθά ζπλδέζεθε κε ην ζπκβνιηζκφ, αιιά ηειηθά ζπλφςηζε 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηνπ θαζαξεπνπζηαληζκνχ ελάληηα ζηε δεκνηηθή. Ώλ 

παξαθνινπζήζνπκε ηε κεηαβιεηφηεηα ζηε ρξήζε ηνπ φξνπ, ζα κπνξέζνπκε 

λα θαηαλνήζνπκε πψο κέζα ζηε ζθνδξφηεηα ηνπ πνιεκηθνχ θιίκαηνο πνπ 

ραξαθηήξηζε ην γισζζηθφ δήηεκα ν φξνο «καιιηαξηζκφο» θαηέιεμε ζε έλα 

πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν. Ο δηαρσξηζκφο ηεο γιψζζαο ζε δεκνηηθή θαη 

καιιηαξή αληηθαηφπηξηδε ηηο δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ δεκνηηθηζηψλ, γισζζηθέο 

θαη κε, εληφο θαη εθηφο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Βμππεξεηνχζε ηνλ 

Βθπαηδεπηηθφ κηιν, πνπ αλαδεηνχζε ηε ιχζε κέζσ ηεο ζχλδεζεο κε ην 

Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ, αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ πνιηηηθή ηνπ θφκκαηνο πνπ,  

κε ην δηαρσξηζκφ ηεο πγηνχο δεκνηηθήο απφ ην γισζζηθφ θαηαζθεχαζκα ηνπ 

Φπράξε θαη ησλ νπαδψλ ηνπ, εμαζθάιηδε ηελ θνηλσληθή γαιήλε θαη ηελ 

εζσθνκκαηηθή ηζνξξνπία. Έηζη, ππνηάρζεθε ε γισζζηθή ζηελ πνιηηηθή 

ζπδήηεζε.  

Σν φλνκα καιιηαξφο επηλνήζεθε απφ ηνλ Εσάλλε Κνλδπιάθε γηα λα 

ραξαθηεξίζεη ηνλ πνηεηή Κψζηα Παζαγηάλλε πνπ είρε καθξηά καιιηά θαη 

                                                 
1
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Π. Αέθηα, Liverpool 2/11/1911, Αιιεινγξαθία Π. . Γέιηα, υ.π., ζ.80. Σμ 

έββναθμ εα έθενε ηζξ οπμβναθέξ ηςκ Σζζνζιχημο, Αναβμφιδ, Μααίθδ, Κεθαθδκμφ ηαζ Πάθθδ. Δ Π. 

Αέθηα δεκ οπμβνάθεζ, βζαηί εεςνεί υηζ δ οπμβναθή ηδξ δεκ έπεζ ημ ηφνμξ πμο απαζηείηαζ, αθ. Βπζζημθή 

Π. Αέθηα ζε Ώ. Πάθθδ, Frankfurt 4/11/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 1/243i. 
2
 Βπζζημθή Π. Αέθηα ζε Ώ. Πάθθδ, Frankfurt 9/11/1911, ζην ίδην, 1/246. 

3
 Βπζζημθή Μ. Σζζνζιχημο ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 17/11/1911, ζην ίδην, 1/253. 

4
 Γειηίν Δθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ, αν. Α΄, Οηηχανζμξ 1911, ζ.233-234. Σμ ηείιεκμ ζοκέηαλε μ Α. Γθδκυξ, 

αθ. Άπαληα, η.ΐ΄, 1910-1914, (επζι. Φ. Δθζμφ), Θειέθζμ, Ώεήκα 1983, ζ.72-3 ηαζ ζπυθζα, ζ.524-527. 
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αλήθε ζην πεξηβάιινλ ηνπ πεξηνδηθνχ Σέρλε1. Ο Β. Μαηζηφπνπινο ζα 

αλαδείμεη ηε ζχλδεζε ηνπ ζπκβνιηζκνχ κε ην καιιηαξηζκφ θαη φρη κε ηε 

δεκνηηθή, κηα ζχλδεζε πνπ, φπσο ηζρπξίδεηαη,  έγηλε πνιχ αξγφηεξα απφ ηνλ 

Κνξδάην2. Πηζηεχσ φηη ε ζχλδεζε επηρεηξήζεθε λσξίηεξα, παξά ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ Φπράξε, Βθηαιηψηε θαη άιισλ δεκνηηθηζηψλ λα ηελ 

αλαηξέςνπλ, αθξηβψο γηαηί ζπλέθεξε ε ηαχηηζε κε ηνλ ςπραξηζκφ, αθνχ 

απέδηδε ζηνπο δεκνηηθηζηέο εθηφο απφ ηελ γισζζηθή θαη ηελ θαιιηηερληθή 

απνηπρία3. Βπίζεο, ήηαλ θαη κηα πνιηηηθή θίλεζε πνπ επέηξεπε ζηνλ επίζεκν 

πνιηηηθφ ιφγν λα δείρλεη ζεβαζκφ ζηε δεκνηηθή σο γιψζζα ηνπ ιανχ, αιιά λα 

απαμηψλεη ηαπηφρξνλα ηελ πνιεκηθή ησλ δεκνηηθηζηψλ4. 

Ο Φπράξεο θαη ν Βθηαιηψηεο, αξρηθά, ζα ζπλδέζνπλ ην καιιηαξηζκφ 

κε ηελ παξαγσγή έξγσλ θαηά ηα επξσπατθά πξφηππα πνπ δελ ζπλάδνπλ 

ζηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ Έιιελα, ππφ ηελ επίδξαζε ζπγγξαθέσλ, φπσο ν 

Ίςελ θαη ν Νίηζε5. ην ίδην κήθνο θχκαηνο θηλείηαη θαη ν Υξίζηνο ΐαξιέληεο6, ν 

νπνίνο, φκσο, δελ θαηαθέξλεη λα απνζπλδέζεη πιήξσο ηνλ καιιηαξηζκφ απφ 

ηηο γισζζηθέο αθξφηεηεο ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Ο πνηεηήο δηαθεξχζζεη φηη 

καιιηαξφ έξγν ζεκαίλεη εθείλν πνπ έρεη αθαηαλφεην πεξηερφκελν, γεγνλφο 

                                                 
1
 ΐθ. ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο δίκεζ μ Α. Π. Σαβηυπμοθμξ, «Αομ κεηνμί», Ο Ννπκάο, 1/8/1920, αν.695, 

ζ.67. Ο Κ. Παζαβζάκκδξ, (1872-1933), ήηακ δζηδβυνμξ ηαζ θμβμηέπκδξ. Μέθμξ ημο Βηπαζδεοηζημφ 

Οιίθμο, αθ. Ώ. Αδιανάξ, Δθπαηδεπηηθόο κηινο: Καηάινγνο κειώλ 1910-1927, ζ.160.  
2
 Β. Μαηεζυπμοθμξ, Ζ Σέρλε πηεξνθπεί ελ Οδύλε. Ζ πξόζιεςε ηνπ λενξνκαληηζκνύ ζην πεδίν ηεο 

ηδενινγίαο, ηεο ζεσξίαο ηεο ηέρλεο θαη ηεο ηερλνθξηηηθήο ζηελ Διιάδα, Πμηαιυξ 2005, ζ.83-91, 456, 

465.  
3
 Ο Γνδβυνζμξ Ξεκυπμοθμξ ημ 1904 ζε δζάθελδ ζηα Πακαεήκαζα «πενί Μαθθζανχκ» εα ζοκδέζεζ ημκ 

υνμ ιε ηδκ ηαθθζηεπκζηή απμηοπία, ζοκχκοιδ ηςκ ροπανζζηχκ, αθ. «Ώζ Αζαθέλεζξ ηςκ 

“Πακαεδκαίςκ”. Αζάθελζξ Γν. Ξεκμπμφθμο», Παλαζήλαηα, 29/2/1904, ζ.313-314. Σμ 1908 εα ηαοηίζεζ 

ημκ ροπανζζιυ ιε ημ ιαθθζανζζιυ ηαζ εα απαζηήζεζ ηδκ πάηαλή ημοξ, αθ. Κνζηζηή ημο Ξεκυπμοθμο βζα 

ημκ Α΄ ηυιμ ημο ένβμο ημο Φοπάνδ Ρόδα θαη Μήια, ζημ πενζμδζηυ Παλαζήλαηα, 30/4/1908, ζ.57 ηαζ 

Γνδβυνζμο Ξεκυπμοθμο, «Σα ΐζαθία», Κνζηζηή βζα ημ ένβμ Γιώζζα θαη Εσή ημο Βθζζαίμο Γζακίδδ ηαζ 

Ζ Ηδέα ημο Υ. Ώκδνεάδδ, Παλαζήλαηα, 5/10/1908, ζ.27. 
4
 Σμ 1911, ιεηά ηδ ζοκηαβιαηζηή ηαημπφνςζδ ηδξ ηαεανεφμοζαξ, μ Γθδκυξ εα παναδεπηεί ηδκ 

εηιεηάθθεοζδ πμο επζηνέπεζ δ ζφβποζδ ημο ιαθθζανζζιμφ, αθ. Α. Γθδκυξ, «Αδιμηζηζζιυξ ηαζ 

Μαθθζανζζιυξ», ζπεδίαζια ημο 1911 βζα εονφηενδ ιεθέηδ πμο δεκ βνάθηδηε, Άπαληα, η. ΐ΄, υ.π., 

ζ.489-490 ηαζ ζπυθζα ζ.581-2. Ο Ννπκάο εα αλζμθμβήζεζ ημ δζαπςνζζιυ ημο δδιμηζηζζιμφ απυ ημκ 

ροπανζζιυ ή ιαθθζανζζιυ ςξ «ααβαπμκηζά», 28/4/1912, αν.477, ζηδ ζηήθδ «,ηζ Θέθεηε», ζ.271. 
5
 Γ. Φοπάνδξ, «Γζα ημ Ρςιαίσημ Θέαηνμ», Κξηηηθά Κείκελα, η. Ώ΄, Ίδνοια Οονάκδ, Ώεήκα 1997, ζ.167 

ηαζ Ώ.Β.[Ώνβφνδξ Βθηαθζχηδξ], «Οζ Μαθθζανμί», Ο Ννπκάο, 28/3/1904, αν.89, ζ.6. Ώπυ ημ 1900 μ 

Φοπάνδξ εα ηαοηίζεζ ημοξ ιαθθζανμφξ ιε ημοξ θμβμηεπκζημφξ ηφηθμοξ ημο πενζμδζημφ Σν Πεξηνδηθόλ 

καο, μζ μπμίμζ ακηζζηναηεφμκηαζ ημκ ροπανζζιυ. Θοιχκεζ, ιάθζζηα, βζαηί εκχ πνδιαημδμηεί ημκ 

Παθαιά κα ανενμβναθεί ζημ Άζηπ, εηείκμξ βνάθεζ ζημ παναπάκς πενζμδζηυ, αθ. επζζημθή ημο ζε Ώ. 

Πάθθδ, 6/8/1900», Αιιεινγξαθία II, ζ.512.   
6
 Λμβμηεπκζηυ ρεοδχκοιμ ημο Υνίζημο Υνζζημδμφθμο (1873-1931). Τπήνλε δζεοεοκηήξ ημο 

πενζμδζημφ Αηηηθή Ίξηο ηαζ εηδυηδξ ημο πενζμδζημφ Δπηζεώξεζηο (1904-1907, 1919-1920), ιε ημ μπμίμ 

πνμπαβάκδζζε ηδκ ροπανζηή δδιμηζηή. Γζα ημ πενζμδζηυ, αθ. Υ. Λ. Κανάμβθμο, Πεξηνδηθά Λόγνπ θαη 

Σέρλεο (1901-1925), η.Ώ΄, Θεζζαθμκίηδ 1996, ζ.129-130. ΐθ., επίζδξ, Β.Λ.Ε.Ώ., Αξρείν Υξίζηνπ 

Βαξιέληε. Ώθθδθμβναθμφζε ιε ημκ Ώ. Πάθθδ ηαηά ημ 1910-12.  
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πνπ νθείιεηαη είηε ζηελ ηάζε γηα ρξήζε αζπλήζηζησλ ή ηδησκαηηθψλ ιέμεσλ, 

ηάζε απφ ηελ νπνία δελ ζα εμαηξέζεη ηνπο δεκνηηθηζηέο, είηε ζηελ νινέλα 

απμαλφκελε πηνζέηεζε λέσλ ζεσξηψλ γηα ηελ ηέρλε1. Ώπηή ηε δεχηεξε ηάζε ζα 

δηαθσκσδήζεη κε ην έξγν ηνπ «Οη Μαιιηαξνί». Ώλ θαη ζηελ εηζαγσγή ηεο 

θσκσδίαο ηνπ ζα δηαθεξχμεη φηη ν φξνο καιιηαξφο είλαη θελφο πεξηερνκέλνπ 

θαη δεκηνχξγεκα ησλ αληίπαισλ ζην δεκνηηθηζκφ εθεκεξίδσλ, ζην θαζαπηφ 

έξγν ζα εηξσλεπηεί κέρξη εμεπηειηζκνχ ηνπο καιιηαξνχο σο νπαδνχο ηνπ 

ζπκβνιηζκνχ, ηεο αθαηαλφεηεο, ιεμηζεξηθήο πνίεζεο θαη ησλ επξσπατθψλ 

ξεπκάησλ, γεληθά, πνπ αλαζηαηψλνπλ ηνλ απιφ ιαφ2. Ώπφ ηηο ζηήιεο ηεο 

εθεκεξίδαο Ζκεξεζία κχξλεο ν Β. Βκκαλνπειίδεο3, ζα ζπζρεηίζεη ηνλ φξν 

«καιιηαξηζκφο», κε ην αθαηαλφεην θαη ην αθαηάιεπην ηνπ ζπκβνιηζκνχ, πνπ 

δελ αξκφδεη ζηνπο δεκνηηθηζηέο, νη νπνίνη κεηαρεηξίδνληαη θαη αλαδεηθλχνπλ ηε 

γιψζζα ηνπ ιανχ4. 

Οη δεκνηηθηζηέο, παξά ηελ απνθήξπμε ησλ γισζζηθψλ αθξνηήησλ, ζα 

ππεξαζπηζηνχλ ηελ ελφηεηα ηεο δεκνηηθήο θαη ζα ζεσξήζνπλ ηνλ φξν 

«καιιηαξηζκφο» άλεπ λνήκαηνο ή αθφκα θαη ηηκή γηα ηνπο ίδηνπο, ελψ, 

παξάιιεια, ζα αλαδείμνπλ θαη ηε δηάθξηζε δεκνηηθήο θαη καιιηαξήο σο 

θαηαζθεπή πνπ ππαθνχεη ζηελ επίηεπμε αιιφηξησλ πξνο ηε γιψζζα ζηφρσλ. 

Ο Ννπκάο ζα δεκνζηεχζεη ην 1903 ζεηξά άξζξσλ ηνπ δηθεγφξνπ απφ 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, Ώιέμαλδξνπ Παληαδή, κε ηνλ ηίηιν «Μαιιηαξφο θαη 

Μαιιηαξνί»5, φπνπ αλαδεηθλχεηαη ν αξλεηηθφο αληίρηππνο ηεο ιέμεο ζηνλ 

απιφ ιαφ, ελψ επηζεκαίλεηαη φηη γηα ηνπο δαζθάινπο ε ιέμε καιιηαξφο είλαη 

ζπλψλπκε ηνπ «επαλαζηάηεο», «αηξεηηθφο», «αληεζληθφο», «αζηνηρείσηνο», 

«ακεηαδίδαθηνο», «αλεξκάηηζηνο».  Δ αθαηαλφεηε απηή ιέμε ζπκππθλψλεη ηηο 

θαηεγνξίεο ησλ αληηπάισλ, αιιά θάπνηε ζα απνηειεί ηίηιν ηηκήο6. Σελ άπνςε 

                                                 
1
 «Γζα ηδκ Σέπκδ ηαζ ηδ Γθχζζα», Δπηζεώξεζηο, 8/5/1904, ζ.2-3. Ώπυ ηζξ βθςζζζηέξ αηνυηδηεξ εα 

ακαθένεζ ηδ θέλδ «Πανεεκχξ» ημο Φοπάνδ ηαζ ηάπμζμοξ ζδζςιαηζζιμφξ ημο μθςιμφ,ζημ ίδζμ, ζ.2. Δ 

παναηήνδζή ημο δεκ ιεζχκεζ ημκ εαοιαζιυ ημο βζα ημκ Φοπάνδ, ημκ μπμίμ οπεναζπίγεηαζ ιε ηάεε 

εοηαζνία, αθ. «Ρςιαίσηεξ ημοαέκηεξ», ζην ίδην, ζ.6. 
2
 «Οζ Μαθθζανμί», Δπηζεώξεζηο, 1/8/1904, ζ.3-7.  

3
 Αζηδβυνμξ ηαζ δδιμβένμκηαξ, αμοθεοηήξ ιφνκδξ απυ ημ 1911 ζηδκ μεςιακζηή αμοθή, αθ. Ώ. 

Ώθελακδνήξ, «Οζ Έθθδκεξ ζηδκ οπδνεζία ηδξ Οεςιακζηήξ Ώοημηναημνίαξ 1850-1922», Γειηίν 

Ηζηνξηθήο Διιεληθήο Δζλνινγηθήο Δηαηξείαο, 23(1980), ζ.391.  
4
 Β. Υ. Βιιακμοδθίδδξ, «Ώπάκηδζζξ ης η. Ν. Υαηγζδάηζ», Ζκεξεζία κύξλε, 20/3/1908, ζ.2. 

5
 Ώ. Πακηαγήξ, «Μαθθζανυξ ηαζ Μαθθζανμί», Ο Ννπκάο, 17/8/1903, αν.56, ζ.2-4, 24/8/1901, αν.57, 

ζ.2-4, 31/8/1903, αν.58, ζ.2-4, 7/9/1903, αν.59, ζ.2-3, 14/9/1903, αν.60, ζ.2-3, 21/9/1903, αν.61, ζ.2-

4. 
6
 «Μαθθζανυξ ηαζ Μαθθζανμί», Ο Ννπκάο, 21/9/1903, αν.61, ζ.2-4. Σα απμζπάζιαηα ζηδ ζ.2. Γζα ημκ 

ηίηθμ ηζιήξ, ό.π., 17/8/1903, αν.56, ζ.3.  
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απηή έρεη ήδε δηαηππψζεη ν Παιακάο ην 1903 κέζα ζηε δίλε ησλ 

«Οξεζηεηαθψλ»1 θαη ζα επαλαιάβεη ην 19112.  

Βθηφο ησλ νξίσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ν φξνο καιιηαξηζκφο 

πεξηπνηεί ηηκή κεηαμχ ησλ δεκνηηθηζηψλ πνπ αιιεινγξαθνχλ κε ηνλ Πάιιε. 

ΐέβαηα, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη νη απφςεηο απηέο, πηζαλφηαηα, 

επεξεάδνληαη απφ ηε ζηάζε ηνπ Πάιιε πνπ, παξά ηηο δηαθσλίεο κε ηνλ 

Φπράξε, αθνινπζεί ηε γξακκή ηνπ. Ώιιά, παξάιιεια, δελ πξέπεη λα 

ιεζκνλνχκε φηη ν καιιηαξηζκφο απνηειεί ηελ θαηεγνξία πνπ εθηνμεχνπλ νη 

αληίπαινη ελαληίνλ ησλ νπαδψλ ηεο δεκνηηθήο, άξα, νη ηειεπηαίνη 

αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα σο έλδεημε ζπλελνρήο θαη ζπκκεηνρήο ζε θνηλφ 

αγψλα. ε γξάκκα ζηνλ Φπράξε απφ ηε Μπηηιήλε δηαβάδνπκε φηη καιιηαξφο 

ζεκαίλεη «κεκπεκέλνο ζηελ ηδέα»3. Ο καιιηαξηζκφο απφ εηεξνπξνζδηνξηζκφο 

θαηαιήγεη απηνπξνζδηνξηζκφο. 

Ο ηέθαλνο Ρακάο ην 1904 ζα ζπλδέζεη ηνλ φξν κε ην παξαγσγηθφ 

θνκκάηη ηνπ ειιεληζκνχ, πνπ αξλείηαη ηελ έθπησζε ηεο παηξίδαο ζε 

Φσξνθψζηαηλα4. ην ίδην κήθνο θχκαηνο ν Πάιιεο ζεσξεί ηελ πξνζσλπκία 

καιιηαξφο ζπλψλπκε ηνπ αγσληζηή, αληίζεηε ηνπ ξαγηά θαη ζα ηελ πηνζεηήζεη 

σο ζπκπιήξσκα ηνπ ςεπδσλχκνπ ηνπ, «Λέθαο Ώξβαλίηεο, Μαιιηαξφο»5.  

Ο Βιηζαίνο Γηαλίδεο6 ζην έξγν ηνπ Γιψζζα θαη Εσή ζα αζρνιεζεί κε 

ην ζέκα ζην θεθάιαην «Μαιιηαξνί» θαη ζα θαηαδείμεη ηε ζχγρπζε πνπ 

επηθξαηεί γηα ην ηη αθξηβψο ζεκαίλεη ν φξνο, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ν φξνο 

                                                 
1
 Βπζζημθή Κ. Παθαιά ζηδκ εθ. Αθξόπνιηο, 6/11/1903, Κ. Παθαιάξ, Αιιεινγξαθία, η.Ώ΄, υ.π., ζ.77.  

2
 Κ. Παθαιάξ, «Γζα κα ημ δζααάζμοκ ηαζ ηα παζδζά», Ο Ννπκάο, 20/2/1911, αν.424, ζ.113-114, υπμο 

ηαζ δ θνάζδ, «Καζ μ ιαθθζανζζιυξ […] είκαζ δ ανεηή ιμο», ζ.113. ημ άνενμ ακαζηεοάγεζ ηαζ ηα δφμ 

ρέιαηα πμο έπμοκ δζαηοπςεεί εκακηίμκ ηδξ δδιμηζηήξ· πνχημκ, υηζ δ γςκηακή βθχζζα είκαζ 

ζοκμκεφθεοια ααναανζηχκ δζαθέηηςκ ηαζ δεφηενμκ, υηζ μζ δδιμηζηζζηέξ είκαζ αβνάιιαημζ ηαζ 

πνμδυηεξ.  Βπίζδξ, εηθνάγεζ ηδκ πίζηδ ημο ζηδ κίηδ ηδξ δδιμηζηήξ. «Ξένς πςξ ηαζ ιυκμ ημ βεβμκυξ 

πςξ γδηήεδηε δ πενζθνμφνδζδ ηδξ ηζιήξ ηδξ [ηδξ ηαεανεφμοζαξ] απυ ημ φκηαβια, ηαζ πςξ ήνεε δ 

ακαθμνά ηδξ ιέζα ζηδ ΐμοθή, πνέπεζ κα θμβανζαζηή ημο δδιμηζηζζιμφ βζα κίηδ ημο ηαζ ενίαιαυξ 

ημο», ζημ ίδζμ, ζ.114. Σμ άνενμ πνμηάθεζε ακηζδνάζεζξ (Ννπκάο, 6/3/1911, αν.426, ζ.145-146, 147) 

ηαζ μδήβδζε ζηδκ πνμζςνζκή απυθοζδ (εκυξ ιδκυξ) ημο  Παθαιά απυ ημ Πακεπζζηήιζμ, υπμο 

ενβαγυηακ ςξ Γναιιαηέαξ, Ο Ννπκάο, 17/4/1911, αν.432, ζ.246.  
3
 Σμ δδιμζζεφεζ μ Φοπάνδξ ζηδκ Απνινγία, Ο Ννπκάο, 25/12/1905 αν. 178, ζ.10. 

4
 . Ραιάξ, «Οζ Μαθθζανμί», Ο Ννπκάο, 7/3/1904, αν.86, ζ.1-3.  

5
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 1/2/1909, Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην 

«Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο», υ.π., ζ.337-8. ΐθ., επίζδξ, Λέηα Ώναακίηδ Μαθθζανμφ, Κνύθηα 

Καξύδηα, Λίαενπμοθ 1915. 
6
 Φεοδχκοιμ ημο ηαιάηδ ηαιαηζάδδ (1865-1942). Γεκκήεδηε ζημ Νζπχνζ ΐμζπυνμο, ζπμφδαζε 

βεςπμκία ζηδ Γαθθία, θμίηδζε ζηδ Φοζζημιαεδιαηζηή πμθή ημο Πακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ ηαζ 

ακαηδνφπηδηε δζδάηημναξ. Αίδαλε ζε ζπμθεία ηςκ Ώεδκχκ ηαζ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ, υπμο ηαζ 

δζχπηδηε, υπςξ εα δμφιε παναηάης, βζα ηζξ βθςζζζηέξ ημο απυρεζξ. Β. Κνζανάξ, Διηζαίνο Γηαλίδεο ν 

Νεθάιηνο, Θεζζαθμκίηδ 1999. Σμ αζαθίμ Γιώζζα θαη Εσή, πμο ελέδςζε ημ 1908, απμηεθεί ημ ένβμ ιε 

ηδ ιεβαθφηενδ απήπδζδ ζημκ πνμπαβακδζζηζηυ αβχκα ηςκ δδιμηζηζζηχκ. 
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εμαπνιχεηαη σο κνκθή ελάληηα ζηε δεκνηηθή1. Ώξρηθά, ελψ δειψλεη ηελ 

αδπλακία ηνπ λα θαηαλνήζεη ην λφεκα ηνπ φξνπ, παξαζέηεη ηελ ηξέρνπζα 

αληίιεςε πνπ ηνλ ζπλδέεη κε ηε δπζλφεηε ηέρλε ή κε ηελ παξαγσγή 

λενινγηζκψλ2. Γηα ηνλ Γηαλίδε ν καιιηαξηζκφο θαη ν ςπραξηζκφο είλαη 

ζχκθσλνη κε ηελ εμέιημε ηεο εζληθήο γιψζζαο· «Βίλαη έλα πηάλν μεθνχξληηζην 

ε γιψζζα πνπ κηινχκε· θαη ην θνχξληηζκα ηνπ πηάλνπ, λα ν καιιηαξηζκφο»3. 

Βλψ, φκσο, ν ίδηνο κπνξεί λα δερηεί ηελ επίδξαζε ηεο θαζαξεχνπζαο, 

απνξξίπηεη θαηεγνξεκαηηθά ηελ άπνςε ησλ θαζαξεπνπζηάλσλ πνπ 

δηαθξίλνπλ ηε δεκνηηθή απφ ηελ ηερλεηή γιψζζα ηνπ ςπραξηζκνχ· 

«“Φπράξεηνο δηάιεθηνο” δελ ππάξρεη, θαη φηη ε γιψζζα πνπ γξάθεη ν θ. 

Φπράξεο […] ε γιψζζα, ιέσ, απηή δελ είλαη άιιν παξά ε αγλή ειιεληθή 

δεκνηηθή γιψζζα, φπσο κηιηέηαη ζηα κεγάια θέληξα ηνπ Βιιεληζκνχ. […] 

Πνιινί θξνλνχλ πσο ν θαζαξηζκφο είλαη πάξα πνιχ απζηεξφο, θαη πσο 

έπξεπε λ΄ αθήζνπκε θάπνηα πφξηα πην αλνηρηή ζηελ επίδξαζε ηεο 

θαζαξεχνπζαο. απάλσ ζε ηέηνηα βάζε κπνξεί λα ζηαζεί ινγηθή ζπδήηεζε. 

ηαλ φκσο αθνχζεηε πσο δελ είλαη απηή ε δεκνηηθή γιψζζα θαη πσο είλαη 

γιψζζα “θαηαζθεπαζκέλε ελ Παξηζίνηο”, απφ θεη θαη πέξα είλαη πεξηηηή θάζε 

πξνζπάζεηα γηα ζπλελλφεζε»4.  

Ο γηαηξφο Ώπφζηνινο Έμαξρνο απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε5, πνπ 

αλήθεη ζηνλ θχθιν ηνπ Φ. Φσηηάδε θαη ηνπ Ώ. Πάιιε, ζε έλα θπιιάδην πνπ ζα 

θπθινθνξήζεη κε ην ςεπδψλπκν Υξίζηνο Φεγγαξάο θαη κε ηίηιν Σν γισζζηθφ 

Εήηεκα θ΄ νη Γαδεηαηδήδεο ηεο Πφιεο6, ζα απνδψζεη ηνλ φξν ζηελ 

πξνζπάζεηα αθφκα θαη δεκνηηθηζηψλ, λα πιήμνπλ ηελ ελφηεηα ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ7. Δ άπνςε απηή, βέβαηα, απερεί ηνπο θχθινπο πνπ 

                                                 
1
 Β. Γζακίδδξ, Γιώζζα θαη Εσή. Αλαιπηηθή κειέηε ηνπ γισζζηθνύ δεηήκαηνο, Κάθαμξ, Ώεήκα 1974 (1

δ
 

έηδμζδ 1908). Σμ ηεθάθαζμ «Μαθθζανμί», ζηζξ ζ.201-218.     
2
 ημ ίδζμ, ζ.206-207.  

3
 ημ ίδζμ, ζ.208. 

4
 ημ ίδζμ, ζ.214-215. 

5
 Μέθμξ ημο Ώδενθάημο, αθ. Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην «Αδεξθάην ηεο Δζληθήο 

Γιώζζαο», Βζηία, υ.π., ζ.267. 
6
 Γζα  ημ ηείιεκμ, αθθά ηαζ θεπημιένεζεξ βζα ημκ ζοββναθέα ηαζ ηδκ ζζημνζηή ζοβηονία, αθ. Υνίζημξ 

Φεββανάξ, Σν γισζζηθό δήηεκα θ΄ νη Γαδεηαηδήδεο ηεο Πόιεο, εζζαβςβή ΐ. Κεπνζχηδξ, Βπζθεβυιεκα 

Ρέκα ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Ε.Ν.Β./Β.Ε.Β. – 81, Ώεήκα 2002. Σμ θοθθάδζμ ηοηθμθυνδζε ημ 1907. 

Γζα ηζξ ζπέζεζξ ημο ιε ημκ Πάθθδ αθ. επζζημθή ημο Ώ. Έλανπμο ζε Ώ. Πάθθδ, Μανιανάξ 6/19.6.1912, 

Αιιεινγξαθία Αιέμαλδξνπ Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.2, 2/216. ηακ μ Πάθθδξ ηαζ μ Βθηαθζχηδξ 

επζζηέθηδηακ ηδκ Πυθδ μ Έλανπμξ ανζζηυηακ ζηδκ μιάδα ημοξ, αθ. Ώηνμπμθίηδξ, «Γνάιια απυ ηδκ 

Πυθδ», Ο Ννπκάο, 9/9/1907, αν.260, ζ.1. 
7
 Υ. Φεββανάξ, ό.π., ζ.19. Βπίζδξ, επζζημθή Δ. Πίκηγα ζε Ώ. Πάθθδ, 23/11.4.1911, Αιιεινγξαθία 

Αιέμαλδξνπ Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/48. 
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επεξεάδνληαη απφ ηνλ Φπράξε θαη ηνλ Πάιιε, αθνχ θαη ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ππήξμε ηάζε απνδέζκεπζεο απφ ηνλ ςπραξηζκφ. Δ ηάζε 

απηή ζα ζπλδεζεί, απφ ηε κηα, κε ηελ απνδέζκεπζε απφ ην αζθπθηηθφ 

γισζζηθφ πξφηαγκα ηνπ Φπράξε. Αελ είλαη ηπραίν φηη ε Ώζελά Γατηάλνπ-

Γηαλληνχ ζα απνθαιχςεη ηελ νκάδα πνπ πξνζπάζεζε λα απνδεζκεπηεί απφ 

ηνλ ςπραξηζκφ1, ηνπο «ιεχηεξνπο δεκνηηθηζηέο» ζε αληίζεζε κε ηνπο 

ςπραξηθνχο νπαδνχο ηνπ Ώδεξθάηνπ2. Ώπφ ηελ άιιε, ε ηάζε απφζρηζεο απφ 

ην Ώδεξθάην απνθαιχπηεη ηε δηάζηαζε κε ηνπο πξνβεβιεκέλνπο δεκνηηθηζηέο 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ Πάιιε θαη σθεινχληαλ απφ 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ελίζρπζε3. Δ ςπρξφηεηα κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην φηη ν Ώζ. Γηαινχξεο ζηνλ απνινγηζκφ πνπ ζα θάλεη 

γηα ην δεκνηηθηζκφ ζηελ Πφιε ην 1920, ζα ππνβαζκίζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

Ώδεξθάηνπ4. ηα 1908 ε νκάδα απηή ζα δεκηνπξγήζεη ηνλ βξαρχβην ζχιινγν 

«Σέρλε», ηνλ νπνίν ν Φπράξεο ζα ζεσξήζεη αληίπαιν ηνπ αδεξθάηνπ5. Δ 

εθεκεξίδα Πξφνδνο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, πνπ ζπγθαιπκκέλα ππνζηεξίδεη 

ηνπο δεκνηηθηζηέο, απνξξίπηεη ηηο αθξφηεηεο ησλ δχν πιεπξψλ θαη εηδηθά 

ελαληηψλεηαη ζηνλ Φπράξε6. 

                                                 
1
 Ώπ. Γεςνβζάδδξ, εηδυηδξ ημο ιεηαβεκέζηενμο πενζμδζημφ Υξνληθά, μ Ώκηχκζμξ Γζαθμφνδξ, 

δζηδβυνμξ ηαζ θμβμηέπκδξ, μ Γ. Ρμκηάηδξ, έιπμνμξ, ζοββναθέαξ ηδξ «Ρςιέσηδξ Γναιιαηζηήξ» ημ 

1904, ιέθμξ ημο Ώδενθάημο, (Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην «Αδεξθάην ηεο Δζληθήο 

Γιώζζαο», υ.π., ζ.266). Δ Γναιιαηζηή ημο ζπμθζάζηδηε απυ Σν Πεξηνδηθόλ καο, 1/1/1901, ζ.285-6, ςξ 

«Πανάδμλμκ βθςζζζηυκ θαζκυιεκμκ», ζπυθζμ βζα ηδκ υκηςξ αλζμπαναηήνδηδ βθχζζα πμο 

πνδζζιμπμζεί. Βπίζδξ, Αδι. Ααιαζηδκυξ, δάζηαθμξ, ιέθμξ ημο Ώδενθάημο, (Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., 

ζ.266). 
2
 Ώεδκά Γασηάκμο-Γζακκζμφ, «Σα θζθμθμβζηά αθυκζα ηδξ Πυθδξ», Νέα Δζηία, 44(1948), η.504 ηαζ 

505, ζ.838-841 ηαζ ζ.917-920 ακηίζημζπα. Βδχ η.505, ζ.918 ηαζ θεπημιένεζεξ βζα υθδ ηδκ μιάδα ζ. 

917-918.  
3
 Ο Φ. Φςηζάδδξ εα ακαδείλεζ αοηή ηδ δζάζηαζδ· «δ ηθίηα Ρμκηάηδ, Γεςνβζάδδ, Μεθαπνζκμφ, Φοηίθδ 

[…] λενμβθφθμοκηαζ βζα ηα νμφιπθζα πμο παίνκμοιε ηαζ βζα ηζξ μζημβέκεζεξ ιαξ πμο αιάθεξεο ηζξ 

απμηαηαζηαίκμοιε ζημοξ Ralli Brothers», επζζημθή Φ. Φςηζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 1/10/1908, Γ. 

Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην «Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο», υ.π., ζ.302. Δ 

οπμβνάιιζζδ ζημ ηείιεκμ. 
4
 Ώε. Γζαθμφνδξ, «Σμ βθςζζζηυ γήηδια ζηδκ Πυθδ», Γειηίν Δθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ, η.8 (1920), ζ.136-

137. 
5
 Ώεδκά Γασηάκμο-Γζακκζμφ, ό.π., ζ.918. ΐθ., επίζδξ, επζζημθή ημο Φοπάνδ ζημ Φςηζάδδ, 4/2/1908,  Γ. 

Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.255. Ο Φοπάνδξ εα αζπμθδεεί ιε ημ εέια ζηα Ρόδα θαη Μήια, η.Β΄, 1908, ζ.12-

20, επζηνίκμκηαξ ιε ζθμδνυηδηα ημ 2
μ
 άνενμ ημο Καηαζηαηζημφ ημοξ, πμο δίκεζ ηδκ εθεοεενία ζημκ 

ηαεέκα κα επζθέβεζ ηδ βθχζζα πμο βνάθεζ, αθμφ δεκ οπάνπεζ επίζδιδ ημζκή. 
6
 «Φςξ εζξ ημ γήηδια», Πξόνδνο, 28/8/1911, ζ.1, αθθά ηαζ ηδκ επίεεζδ ζημκ Φοπάνδ «Σμ Γθςζζζηυκ 

Γήηδια. Μία επζζημθή ημο η. Φοπάνδ», 20/3/1911, ζ.1-2, επεζδή οανίγεζ ημ έεκμξ ημο ηαζ δεκ 

ακαθμβίγεηαζ «υηζ αοηυξ είκε δ ιυκδ αθμνιή, δ μπμία εηφθζζε ημ επζζηδιμκζηχηενμκ, 

ηαθαζζεδηζηχηενμκ ηςκ γδηδιάηςκ εζξ ημοξ δνυιμοξ». 
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ηελ Ώίγππην, απφ ην 1899 απνθεξχηηνπλ ηηο γισζζηθέο αθξφηεηεο θαη 

ην καιιηαξηζκφ1, ν δε Πάιιεο, ελψ επαηλείηαη απφ ην πεξηνδηθφ Νέα Εσή γηα 

ηε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπ ζην γισζζηθφ δήηεκα, επηθξίλεηαη γηα ηηο γισζζηθέο 

ηνπ αθξφηεηεο2. Δ Αεκνηηθηζηηθή Οκάδα ηνπ KαΎξνπ ην 1917 ζα αλαζθεπάζεη 

φιεο ηηο παξαλνήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην καιιηαξηζκφ, γηα λα θαηαιήμεη 

ζηελ αλππαξμία ηνπ3. Δ Οκάδα, κάιηζηα, είρε επζπγξακκηζηεί κε ηελ 

ςπραξηθή νξζνδνμία, γεγνλφο πνπ είρε πξνθαιέζεη ηε δπζαξέζθεηα ηνπ 

θιεξνχ4. ην έξγν Ο Φπράξεο θαη ην έξγν ηνπ ν ζπγγξαθέαο Κ. Φιψξεο ζα  

αληηθξνχζεη ηηο θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηνπ Φπράξε, ηνπ νπνίνπ ηελ πξνζθνξά 

ζα εμάξεη θαη ζα ηνλ ηνπνζεηήζεη ζηελ πλεπκαηηθή πξσηνπνξία καδί κε ην 

ΐεληδέιν θαη ηνλ Παιακά, φρη κφλν γηαηί θαηλνηφκεζε γισζζηθά, αιιά θπξίσο 

γηαηί νδήγεζε ζηελ ηδενινγηθή ρεηξαθέηεζε ηνπ ειιεληζκνχ, ν νπνίνο κέρξη 

ηψξα αγσληδφηαλ γηα πξφζσπα θαη φρη γηα ηδέεο5. 

 Οη θαζαξεπνπζηάλνη, γεληθά, ζα επηκείλνπλ ζηε ζρέζε ηνπ 

καιιηαξηζκνχ κε ηνλ Φπράξε θαη ζην δηαρσξηζκφ ηνπ απφ ηελ πγηή δεκνηηθή 

γιψζζα6, αθφκα θαη φηαλ ζπλδένπλ ηνλ φξν κε ην ρακειφ πλεπκαηηθφ 

επίπεδν νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο7 ή κε ηα ζπκθέξνληα δεκνζηνγξάθσλ8. 

πλαθφινπζα, ε πξνπαγάλδα ησλ θαζαξνιφγσλ ζα επεξεάζεη ην ιαφ, 

κνξθσκέλνπο θαη κε, νη νπνίνη απνθεξχηηνπλ ην καιιηαξηζκφ. Δ επηζηνιή 

δηθεγφξνπ πξνο ηνλ Ώ. Πάιιε είλαη ελδεηθηηθή ηνπ θιίκαηνο πνπ 

δηακνξθψλεηαη, φηαλ ν απνζηνιέαο δεηάεη λα κάζεη «αλ πξάγκαηη επηδηψθεηε 

                                                 
1
 Βπζζημθή Ώε. Μαονίημο ζημ Ώ. Αναηυπμοθμξ, Αηγππηηαθόλ Ζκεξνιόγηνλ, Ώθελάκδνεζα 1900, ζ.65-

66 ηαζ Ες. Ώ. Γηίηαξ, «Νέα ΐζαθία», Νέα Εσή, έημξ Α΄, Εακμοάνζμξ 1908, αν.40, ζ.746.  
2
 Π.Μβ.(Πέηνμξ Μάβκδξ), «Ώ. Πάθθδ, Σαιπμονάξ ηαζ Κυπακμξ», ζηήθδ Νέα ΐζαθία, Νέα Εσή, έημξ 

Α΄, Φεανμοάνζμξ 1908, αν.42, ζ.777-778.  
3
 Γηα ηε Γιώζζα καο, έηδμζδ ηδξ Αδιμηζηζζηζηήξ Οιάδαξ, αν.2, Κάζνμ 1917, ζ.31-34.  

4
 Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Ο Γ. θιεξόο ζηελ Αίγππην, υ.π., ζ.90. 

5
 Κ. Φθχνδξ, Ο Φπράξεο θαη ην έξγν ηνπ, Κάζνμ 1916. Ο Φθχνδξ ήηακ δζηδβυνμξ, πνςηαβςκζζηήξ ζε 

υθεξ ηζξ ηζκήζεζξ ζηδκ Ώίβοπημ, αθ. Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, ό.π., ζ.270-271. 
6
 ΐθ, ηζξ εέζεζξ ημο Εςάκκδ Ααιαένβδ, ηήθδ «Γνάιιαηα, Σέπκδ, Βπζζηήιδ», Παλαζήλαηα, 15/2/1905, 

ζ.287. Ο Ε. Ααιαένβδξ (1858-1938) δζεηέθεζε δζεοεοκηήξ ημο πενζμδζημφ Δβδνκάο (1887-1892) ηαζ 

απυ ημ 1902 ςξ ημ 1916 ήηακ ιέθμξ ηδξ ζοκηαηηζηήξ επζηνμπήξ ηαζ δζεοεοκηήξ ηδξ εθδιενίδαξ Σα 

Πάηξηα. Βπίζδξ, δζεηέθεζε δζεοεοκηήξ ημο Πμθζηζημφ Γναθείμο ημο Βθεοεένζμο ΐεκζγέθμο, ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηςκ ααθηακζηχκ πμθέιςκ, αθ. Θ. Μανηάημο, Σα θαηάινηπα ηνπ Ησάλλε Γακβέξγε (1887-

1937), ΐζαθζμεήηδ Γεκζηχκ Ώνπείςκ ημο Κνάημοξ, 30, Ώεήκα 1996, ζ.17-19. Ο Φοπάνδξ εα ημκ 

ζοιπενζθάαεζ ζε ηαηάθμβμ ηαεανεομοζζάκςκ πμο δδιμζίεοζε ζημκ Ννπκά ημ 1905, αθ. Φοπάνδξ, 

«Έκα κυζηζιμ επζπείνδια», Ο Ννπκάο, 27/3/1905, αν.141, ζ.2.  
7
 Άπμρδ ημο Μπμέι, «Ο Μαθθζανυξ», Ο Γηόλπζνο, η. Ώ΄, 1901, ζ.400-401. 

8
 Σμ πενζμδζηυ Αθξίηαο, ημο πμζδηή . ηίπδ, εεςνεί ηδ θέλδ ιαθθζανυξ «νοπανά», πςνίξ κυδια ηαζ ηδ 

ζοκδέεζ ιε ηδκ εθδιενίδα Αζήλαη ηαζ ηδκ επζπμθαζυηδηα ημο εηδυηδ ηδξ, Γεςνβίμο Πχπ, αθ., ζηήθδ 

«Υνμκζηά», Αθξίηαο, Εακμοάνζμξ-Φεανμοάνζμξ 1905, ηπ.17-18, ζ.478. Πανά ηδκ παναπάκς 

επζζήιακζδ μ ροπανζζιυξ απμννίπηεηαζ, αθ. ηζξ πνμβναιιαηζηέξ δδθχζεζξ ημο . ηίπδ, «Ο Ώηνίηαξ», 

Αθξίηαο, 1/3/1904, ηπ.1
μκ

, ζ.1-3.  
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ηελ θαζηέξσζηλ γισζζηθνχ ηδηψκαηνο» θαη θαηαγξάθεη ηαπηφρξνλα ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ θαζαξεπνπζηαληζκνχ πεξί πιαζηήο γιψζζαο· 

«Αηαβάδσ φκσο εηο κεξηθά πεξηνδηθά φηη νη «καιιηαξνί» ιέγνπλ ηνλ 

Κσλζηαληίλνλ Παιαηνιφγνλ «Παιενθνπβέληαλ» θαη ηελ θαζέθιαλ 

«θσινθνχκπη» θαη ηελ εθεκεξίδα Βζηίαλ «ηδάθη» θαη ηνλ Μπζηηθφλ Αείπλνλ 

«Κξπθφ δνπκπνχρη» (ιέμηο Σνπξθηθή λνκίδσ), νπφηε δηαβιέπεη ηηο ηάζηλ 

ππεξβάζεσο επί ηα ρείξσ θαη απηνχ ηνπ ιατθνχ ηδηψκαηνο ην νπνίνλ 

κεηαρεηξίδνληαη νη αρζνθφξνη θαη νη ιεκβνχρνη, νη νπνίνη θάιιηζηα ελλννχζη 

ρσξίο λα γλσξίδνπλ γξάκκαηα ηαο ιέμεηο «δείπλνλ, θαζέθια, παιαηφο ιφγνο 

θ.ι.»1. 

Ο θφβνο ηνπ καιιηαξηζκνχ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε αλάγεηαη ζε 

θαζνιηθφ ζέκα ζπδήηεζεο κεηαμχ ηνπ ακφξθσηνπ ιανχ, φπσο θαηαγξάθεη ν 

δάζθαινο Φίιηππνο ηακπαλίδεο· «Βδψ αθφκε θχξην ζέκα θάζε θνπβέληαο ην 

καιιηαξηθφ δήηεκα· κνπ ιέλε πσο ζηα βαπφξηα ησλ λεζηψλ -ηνπ ΐνζπφξνπ-

ηνπ Φαλαξηνχ αλαβαίλνληαο ή θαηεβαίλνληαο άιινο ιφγνο δε γίλεηαη παξά 

απηφο· ζηα ζπίηηα, ζε ρνξνχο, ζε θεδείεο, ζε παλεγχξηα (ζαλ ηεο 

ΐαγγειίζηξαο ζηα Σαηαχια πξνρηέο, φιε εθείλε ε θνζκνπιεκκχξα θαη δε ην 

[γπλαηθνδέκη] κφλε γηα ηνπο καιιηαξνχο κηινχζαλε!). Πήγα ρηεο ζ΄ έλα 

καθξηλφ ηνπξθνκαραιά· ζηα θιεηζηά καγαδεηά ησλ Υξηζηηαλψλ έβιεπα 

γξακκέλν κε θηκσιίεο: καιιηαξφο εζηί γάτδαξνο· θάησ νη καιιηαξνί παξέθεη ζ΄ 

άιιν καγαδή»2. Ώθφκα θαη καζεηέο ζην Σζνηχιεην ηεο Μαθεδνλίαο ζηαζίαζαλ, 

γηαηί ν δηεπζπληήο ηνπο είλαη καιιηαξφο, κάιινλ ππνθηλνχκελνη, φπσο 

δηαπηζηψλεη ν Φ. ηακπαλίδεο3. Οη ζνζηαιηζηέο, επίζεο, θνβνχληαη ην 

καιιηαξηζκφ, έλλνηα αθαηαλφεηε γηα ηνλ Κψζηα Υαηδφπνπιν. Ώπεπζπλφκελνο 

ζην Ν. Γηαλληφ ζα γξάςεη· «ΐιέπσ ζεηο θνβάζηε ην Μαιιηαξηζκφ. Ση ελλνείηε 

κε απηφλ, δελ μέξσ. Ώλ ηε δεκνηηθή γιψζζα, ηφηε δελ έρεη λα θνβεζεί 

θαλείο»4.  

                                                 
1
 Βπζζημθή Εςάκκδ Σάαθα ζε Ώ. Πάθθδ, Βκ Ώβίς Νζημθάς Μεναιαέθμο Κνήηδξ  18/6/1913, θ.3-4, 

οπμθ.3.1, 3/118. 
2
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 28/3.10/4.1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/47. 

Οθυηθδνδ δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.40-42.   
3
 Βπζζημθέξ Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 15/28.2.1912, 20/4.3.1912, 5/18.3.1912, Αιιεινγξαθία Α. 

Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.1, 2/62 ηαζ 2/68 (Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ. 58-60), 2/71(Πανάνηδια, ιένμξ III, 

ζ.60) ακηίζημζπα. 
4
 Βπζζημθή Κ. Υαηγυπμοθμο ζε Ν. Γζακκζυ, Μυκαπμ 29/1/1910, «Πεκήκηα Ώκέηδμηα Γνάιιαηα ημο Κ. 

Υαηγυπμοθμο», Νέα Δζηία, 726(1957), ζ.1402.  
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Ο Α. Π. Ώιβαλφο, δάζθαινο, πνπ εθδίδεη ζηε Μπηηιήλε ην πεξηνδηθφ 

Υαξαπγή1, πξνζπαζεί λα απνζπλδέζεη ηε δξάζε απφ ηηο γισζζηθέο επηινγέο 

ηεο ηξηαλδξίαο Φπράξε, Πάιιε θαη Βθηαιηψηε, νη νπνίεο επηζχξνπλ αθξαίεο 

αληηδξάζεηο, θαη έηζη λα κεηψζεη ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ εγρεηξήκαηνο. ε 

επηζηνιή ηνπ ζηνλ Ε. Αξαγνχκε αλαθνηλψλεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα εθδψζεη 

θηινινγηθφ πεξηνδηθφ ζηε κηθηή γιψζζα, φπνπ ζα απνθιείνληαη απφ ηηο 

ζηήιεο ηνπ ηα έξγα ηνπ Φπράξε θαη ηνπ Πάιιε, ελψ αξγφηεξα ζα δνζεί βήκα 

ζηνλ Βθηαιηψηε2. Πξαγκαηηθά γιψζζα ηνπ πεξηνδηθνχ είλαη ε απιή 

θαζαξεχνπζα3. Μεηά, κάιηζηα, ηε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο 

θαζαξεχνπζαο, ην Μάξηην ηνπ 1911, ζα ζπεχζεη λα δηαρσξίζεη ηε δεκνηηθή 

απφ ην καιιηαξηζκφ4. Βθαξκφδνληαο αθξηβψο απηή ηελ άπνςε πεξί γιψζζαο, 

ην πεξηνδηθφ ζα δεκνζηεχζεη κειέηεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γιψζζα ηνπ 

θεξθπξαίνπ παηδαγσγνχ θαη δεκνηηθηζηή Διία ηαχξνπ θαη ηνπ Μαλψιε 

Σξηαληαθπιιίδε5 θαη έξγα γλσζηψλ δεκνηηθηζηψλ ινγνηερλψλ, φπσο ηνπ Ν. 

                                                 
1
 Σμ πενζμδζηυ εα ζοζηήζεζ ακεπζθφθαηηα δ εθδιενίδα Πξόνδνο ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ, 13/1/1911,  

ζ.5, ηαζ ιάθζζηα εα ημ παναηηδνίζεζ «ημ ηαθθίηενμκ θζθμθμβζηυκ πενζμδζηυκ ηδξ Ώκαημθήξ», 

28/2/1911, ζ.2, ζηήθδ «Ώκά ηδκ Πυθζκ». Σδκ έηδμζδ ημο πενζμδζημφ εα παζνεηίζεζ ιε ζοβηίκδζδ μ Ώ. 

Βθηαθζχηδξ, ζοβηίκδζδ πμο απμννέεζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ είκαζ ημ πνχημ πενζμδζηυ πμο ηοπχκεηαζ ζημ 

κδζί ημο, αθθά ηαζ απυ ημ υηζ ημο γήηδζακ ηδ ζοκενβαζία ημο, αθ. «Έκα βνάιια», επζζημθή ημο 

Ώνβφνδ Βθηαθζχηδ 11/11/1910, Υαξαπγή, 31/12/1910, έημξ Ώ΄, αν.6, ζ.85. 
2
 Βπζζημθή Α. Ώθαακμφ ζε Ε. Αναβμφιδ, π.π., Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη. 1, οπμθ. 1. κηςξ, ημ ένβμ 

ημο Βθηαθζχηδ ειθακίγεηαζ ζοπκά ζηζξ ζηήθεξ ημο πενζμδζημφ, αθ. εκδεζηηζηά, Ώνβ. Βθηαθζχηδξ, «Αφμ 

εζηυκεξ», Υαξαπγή, 28/2/1911, έημξ Ώ΄, αν.10, ζ.149, 15/3/1911, έημξ Ώ΄, αν.11, ζ.172, δδιμζζεφμκηαζ 

δφμ πμζήιαηά ημο, 15/28.2.1913, έημξ Γ΄, η.Β΄, αν.57-58, ζ.40-44, ακαδδιμζζεφεηαζ απυ ηζξ Φπιιάδεο 

ηνπ Γεξνδήκνπ ημ δζήβδια «Ο Πακαβήξ Καθμβζάκκδξ» «ςξ πνμθδηεία πμο εηπθδνμφηαζ ζήιενμκ».  
3
 ΐθ. εκδεζηηζηά ακαββεθία δζάθελδξ Ώθαακμφ ζηδ ζηήθδ Σμ Αεηαπεκεήιενμκ, Υαξαπγή, έημξ Ώ΄, αν.9 

15/2/1911, ζ.148, υπμο ζδιεζχκεζ υηζ απαζηείηαζ ζμαανυηδηα ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο βθςζζζημφ 

γδηήιαημξ ηαζ υπζ θζθμκζηίεξ ηαζ φανεζξ· «Σμ βθςζζζηυ γήηδια εζξ ηδ ζοκεδνία ηςκ Αφμ ςιάηςκ», 

Υαξαπγή, 31/3/1911, έημξ Ώ΄, αν.12, ζ.195-196. ηακ ιάθζζηα εα δδιμζζεφζεζ ημ εοεοιμβνάθδια ημο 

πμζδηή Υν. ΐανθέκηδ, «Σμ παναιφεζ πμο εα θέκε», Υαξαπγή, έημξ ΐ΄, αν.25, 15/10/1911, ζ.108-109, 

πμο είκαζ βναιιέκμ ζε δδιμηζηή εα ζδιεζχζεζ ηδκ ακηίεεζή ημο ζηδ βθχζζα ημο ένβμο. Πανυθα αοηά 

μ Σαρπδξόκνο ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ εα ηαηαηνίκεζ ηα βθςζζζηά παναπηχιαηα ημο πενζμδζημφ, αθ. 

απάκηδζδ ηδξ δζεφεοκζδξ ημο πενζμδζημφ ζηδ ζηήθδ «Σμ Αεηαπεκεήιενμκ», Υαξαπγή, 15/3/1911, έημξ 

Ώ΄, αν.11, ζ.179-180.   
4
 «Αήθςζζξ», Υαξαπγή, έημξ Ώ΄, αν.11, 15/3/1911, ζ.180.  

5
 Δθίαξ ηαφνμο, «Βηπαζδεοηζηά Γδηήιαηα», Υαξαπγή, 15/11/1911, έημξ ΐ΄, η. ΐ΄, αν.27, ζ.140-142 

ηαζ 30/11/1911, αν.28, ζ.149-15, υπμο ηαηαηνίκεζ ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ εζδζηά ηα δζδαηηζηά αζαθία. 

Βπίζδξ, Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, «Δ Παζδεία ιαξ ηαζ δ Γθχζζα ιαξ», Υαξαπγή, 15-30/4/19113, έημξ Γ΄, 

η.Β΄, αν.61-62, ζ.84-86, ακαδδιμζίεοζδ απυ ημ Γειηίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ. ΐθ., επίζδξ ηαζ 

ακαδδιμζίεοζδ απυ ημ πενζμδζηυ Suddeutsche Monatshefte ηδ βκχιδ ημο ηαεδβδηή Σμοιπ «Αζα ηδκ 

ζδιενζκήκ εέζζκ ημο γδηήιαημξ ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Γθχζζδξ», Υαξαπγή, 15/4/1912, έημξ ΐ΄, αν.37, 

ζ.100-101. 
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αληνξηλαίνπ θαη ηνπ Ώληξέα Καξθαβίηζα1, αιιά πνηέ ηνπ Φπράξε θαη ηνπ 

Πάιιε. 

ηε κχξλε ε εθεκεξίδα Ακάιζεηα, ππνζηεξηθηήο ηεο θαζαξεχνπζαο, 

ζα δηαρσξίζεη ηε δεκνηηθή απφ ηε καιιηαξή2, δηαρσξηζκφ πνπ ζα δψζεη ηελ 

επθαηξία ζηνλ Φπράξε λα επηρεηξεκαηνινγήζεη θαηά ηεο δηάθξηζεο θαη λα 

αλαδείμεη ηηο ζθνπηκφηεηεο πνπ ππνθξχπηεη· «Σφλνκα πνπ ζηνραζηήθαλε νη 

δαζθάινη, ν καιιηαξηζκφο, δείρλεη, αλ θαη δελ ην ππνςηάδνληαη, πφζν 

πξνθφςακε, πφζν θεξδίζακε ζηελ θνηλή γλψκε. Να θαηεγνξνχλε ηε δεκνηηθή, 

ηνπ ιανχ ηε γιψζζα, δελ ηνικνχλε πάληα. Κάκπνζεο θνξέο ηνπο ην είπακε, 

πσο είλαη άπξεπν. Ση θάλνπλε ηφηεο; Γηα λα κελ αθνξίζνπλε ηε δεκνηηθή, καο 

βγάιαλε καιιηαξνχο θαη κε ηε καιιηαξή μεζπκαίλνπλε. Δ ιέμε ιίγν ιίγν ηνπο 

θάλεθε ρξήζηκε θαη ηνπο ρξεζίκεςε ηφληηο γηα θάηη άιινπο ζθνπνχο»3. Ο 

Βκκαλνπειίδεο απφ ηηο ζηήιεο ηεο Ζκεξεζίαο κχξλεο ζα 

επηρεηξεκαηνινγήζεη ππέξ ηεο κίαο θαη εληαίαο ειιεληθήο δεκνηηθήο, ε νπνία 

θαηάγεηαη απφ ηελ αξραία γιψζζα θαη δηαθπιάζζεη ηελ ελφηεηα ηεο θπιήο, 

επαλαιακβάλνληαο ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Φπράξε4.  

Σν 1911 ν Μ. Σξηαληαθπιιίδεο ζα ζπλνςίζεη ηελ εμέιημε ηεο ιέμεο 

καιιηαξφο. Δ ιέμε δε ζεκαίλεη ηίπνηα, αλ θαη αξρηθά δήισλε ηελ αθαηαλφεηε 

πνίεζε ησλ ζπκβνιηζηψλ. ηελ πνξεία απνδφζεθε ζηνπο δεκνηηθηζηέο απφ 

ηνπο αληηπάινπο ηνπο γηα ηηο λέεο ιέμεο πνπ δεκηνχξγεζαλ απφ ηε ιατθή 

γιψζζα θαη γηα φιεο εθείλεο πνπ ςεπδψο ηνπο απέδσζαλ. Σειηθά, θαηέιεμε 

                                                 
1
 Ν. ακημνζκαίμξ, «Σναβμφδζα πανάηαζνα», Υαξαπγή, 15/11/1911, έημξ ΐ΄, αν.28 ζ.148, ηαζ «Δ 

Γοκαίηα», δζήβδια ημο Κανηααίηζα απυ ηζξ Παιηέο Αγάπεο, Υαξαπγή, 31/12/1910, έημξ Ώ΄, αν.6, ζ.85 

ηαζ Υαξαπγή, 15-30/4/1913, έημξ Γ΄, αν.61-62, ζ.80-81. 
2
 «Παθαζμί Λμβανζαζιμί», Ακάιζεηα, 3(26)/3/1908, ζ.2. Δ εθδιενίδα εα πνμαάθθεζ ηαζ ηδκ άπμρδ ημο 

ΐεκζγέθμο ημ 1911, ιε αθμνιή ζογήηδζδ ζηδ ΐμοθή βζα ημ δζμνζζιυ ζημ Πακεπζζηήιζμ ημο Μεκάνδμο 

πμο ηαηδβμνείηαζ ςξ ιαθθζανυξ. Θα πνδζζιμπμζήζεζ ημ δζαπςνζζιυ ηαζ εα ηαοηίζεζ ημ ιαθθζανζζιυ ιε 

ημ ροπανζζιυ, ζε ιζα πμθζηζηή πνμζπάεεζα κα ηαηεοκάζεζ ημοξ ηαεανμθυβμοξ ηαζ κα ιδκ απμιμκχζεζ 

ημοξ δδιμηζηζζηέξ, Ακάιζεηα, 6(19)/11/1911, ζ.5.  
3
 Γ. Φοπάνδξ, Ρόδα θαη Μήια, η.Β΄, 1, 1908, ζ.166-185, υπμο μ Φοπάνδξ παναεέηεζ απυρεζξ ημο 

Υαηγζδάηζ, ημο Γαανζδθίδδ, ημο Παφθμο Κανμθίδδ ηαζ δζαθυνςκ εθδιενίδςκ πενί δζαπςνζζιμφ 

δδιμηζηήξ ηαζ ιαθθζανήξ, βζα κα ηαηαθήλεζ πςξ ζηενμφκηαζ επζπεζνδιάηςκ, αθμφ βθςζζμθμβζηά ιυκμ 

δδιμηζηή οπάνπεζ. Σμ απυζπαζια είκαζ ζηδ ζ.167. 
4
 «Ώζ δφμ Λέλεζξ», Ζκεξεζία κύξλεο, 3/1/1908, ζ.3. Γζα ηδκ ηαεανεφμοζα πμο απμηεθεί πανςδία ηδξ 

ανπαίαξ, αθ. Φοπάνδξ, Ρόδα θαη Μήια, υ.π., ζ.139-140 ηαζ βζα ηδκ ακηζζηνμθή ημο επζπεζνήιαημξ ηςκ 

ηαεανμθυβςκ βζα ζπέζδ Φαθιενάζεν ηαζ Φοπάνδ, αθ.Φοπάνδξ, ζημ ίδζμ, ζ.164, «ηζ εαννείηε πςξ 

έηαιε μ δάζηαθμξ; Έηαιε […] ζακ ημ Φαθθιενάβεν […]. Καζ ιάθζζηα πίθζεξ θμνέξ απυ ημ  

Φαθθιενάβεν ηαθήηενα, μ δάζηαθμξ απόδεημε πςξ ηυπδηε ηάεε πανάδμζδ πμο ζοκεδέκεζ ηδκ 

ανπαζυηδηα ιε ηδ ζδιενκή ηδκ Βθθάδα. […] Καζ ηυκηζξ, υζα ημο [ημο παζδζμφ] καζαίλεη μ δάζηαθμξ, 

ημο είκαζ λέκα […]. Σμο καζαίλεη ηδ βθχζζα ημο, υπςξ εα ημο ιάεαζκε ηαζ ιζα βθχζζα μέλε […]. Μζα 

ηαζ ηανπαία εθθδκζηά ημο ηαηακηήζακε λέκα, δε αθέπς βζα πμζα πανάδμζδ, βζα πμζα εκυηδηα θοθήξ, 

ιπμνεί κα βίκεηαζ θυβμξ».  
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ζηηο εθεκεξίδεο λα ζεκαίλεη ηνλ πξνδφηε, ηνλ άζεν, ηνλ αλήζηθν, ελψ ν ιαφο 

ηε ρξεζηκνπνηνχζε σο βξηζηά1. Ο Σξηαληαθπιιίδεο, ζηε δίλε ηεο 

ζπληαγκαηηθήο θαηνρχξσζεο ηεο θαζαξεχνπζαο ην 1911, ζα αξλεζεί φηη νη 

καιιηαξνί πνπ γλσξίδεη ραξαθηήξηζαλ ηνλ Παιαηνιφγν «Κφηζν 

Παιηνθνπβέληα» θαη ηελ Διέθηξα «Κερξηκπάξα». Θα ηνλίζεη, κάιηζηα,  φηη 

θαηεγνξείηαη σο καιιηαξφο φπνηνο αληηηίζεηαη ζηηο απφςεηο ηνπ Μηζηξηψηε, 

ηνπ κεηξνπνιίηε θαη ηνπ Πξνέδξνπ ησλ πληερληψλ. Δ ζθνδξφηεηα ησλ 

παζψλ νδήγεζε ζην λα απνδνζεί ν ραξαθηεξηζκφο αθφκα θαη ζε 

θαζαξεπνπζηάλνπο, φπσο ν Νηθφιανο Πνιίηεο θαη ν ππξίδσλ Λάκπξνο2. 

Ο ίδηνο ην 1929, κε αθνξκή ην ζάλαην ηνπ Φπράξε, ζα απνηίζεη θφξν 

ηηκήο, αλαγλσξίδνληαο φηη ρσξίο απηφλ, πνπ εθκεηαιιεχηεθε ηελ ψξηκε 

ηζηνξηθή ζηηγκή, ρσξίο ην ζηέξεν πξφγξακκά ηνπ, ηε ζπλέλσζε επηζηήκεο θαη 

ηέρλεο, ηελ πίζηε ζηε δσηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο θαη ηελ αλαγθαία 

απφζηαζε πνπ ηνπ ράξηζε ε παξακνλή ηνπ ζην εμσηεξηθφ, ρσξίο, ηέινο, ηελ 

επαλαζηαηηθφηεηά ηνπ, φια ζα είραλ ζπληειεζηεί κε βξαδχηεξνπο ξπζκνχο. 

Ώθφκα θαη ηα ειαηηψκαηά ηνπ, ν απφιπηνο δνγκαηηζκφο θαη εγσθεληξηζκφο, 

δελ κπνξνχλ λα ακαπξψζνπλ ηε ζεηηθή εηθφλα. «Ώιιά ε ξεηζηληά θαη η΄ 

φλεηδνο ηνπ καιιηαξηζκνχ ηνπ ζα ηνπ θαηαινγηζηνχλ απφ ηελ ηζηνξία γη΄ αξεηή 

θαη ηφικε. Σνπ ην αλαγλψξηζαλ ήδε φζν δνχζε νη ινγνηέρλεο φινη […] νη λένη 

πνπ εκπλένληαλ απ΄ απηφλ έλα εζληθνθνηλσληθφ ηδαληθφ θαη έβιεπαλ ζηνλ 

Φπράξε κηα εζηθή αξρή θη έλα ζχκβνιν ζε αγψλα, πνπ άζρεηα αθφκε κε ηηο 

επηηπρίεο ηνπ, μχπλεζε αγσληζηέο θαη θαλέξσζε ραξαρηήξεο»3. Σν πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ θαη ν ζάλαηνο ηνπ Φπράξε ηνπ επηηξέπεη λα παξνπζηάζεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ δεκνηηθηζκφ σο δηάδνρε θαηάζηαζε ηεο πξψηεο νξκεηηθήο 

επνρήο ηνπ δεκνηηθηζκνχ, απαιείθνληαο ηηο ζπγθξνχζεηο θαη παξνπζηάδνληαο 

σο ζπλέρεηα εθείλν πνπ ν Φπράξεο έβιεπε σο ξήμε4.  

                                                 
1
 Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, «Die Sprachfrage in Griechenland», Άπαληα, η.4, υ.π., ζ.99, ζδι.1. 

2
 Βπζζημθή Μ. Σνζακηαθοθθίδδ ζημκ παηένα ημο, Μάνηζμξ 1911, Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, Αιιεινγξαθία 

1895-1959, Ίδνοια Μ. Σνζακηαθοθθίδδ, Θεζζαθμκίηδ 2001, επζζημθή 161, ζ.195.  
3
 Οιζθία ημο Σνζακηαθοθθίδδ ζημ Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθμκίηδξ ζηζξ 3/11/1929, δ μπμία ιε ηίηθμ 

«Φοπάνδξ» δδιμζζεφηδηε ζημ Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, Άπαληα, η.5, ζ.366-380. Σμ απυζπαζια ζηδ 

ζ.378.  
4
 Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, «Φοπάνδξ», Άπακηα, η.5, υ.π., ζ.375-376. Σμ 1915 μ Σνζακηαθοθθίδδξ 

ακηζιεηςπίγεζ ιε ζοβηαηάααζδ ηαζ απμννζπηζηή νμιακηζηή δζάεεζδ ημοξ ανπδβμφξ ημο δδιμηζηζζιμφ 

ηαζ ηδκ «ςναία πεναζιέκδ πζα επμπή υπμο ημ ηήνοβια ηδξ βθςζζζηήξ ιεηαννφειζζδξ είπε ηδκ πνχηδ 

ημο μνιή, πακημδφκαιδ πίζηδ ηαζ αθεθή ηυθιδ», «Κνζηζηή βζα ηα Κμφθζα Κανφδζα ημο Πάθθδ», 

Γειηίν Δθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ, 3-4/1915, ζ.293. 
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πσο είδακε, ε ρξήζε ηνπ φξνπ καιιηαξφο, ζην δεκνηηθηζηηθφ ρψξν,  

θπκαίλεηαη απφ ηελ απφξξηςε κέρξη ηελ απνδνρή ηνπ σο ηίηινπ ηηκήο ελψ, 

ζηνλ αληίπαιν ρψξν, ηαπηίδεηαη κε ηελ ηερλεηή γιψζζα, ην θαηαζθεχαζκα 

ελφο αλζξψπνπ, ηνπ Φπράξε, ηαχηηζε πνπ απνλνκηκνπνηεί πιήξσο ηε 

δεκνηηθή γιψζζα. Οη δηαθνξέο απηέο καο επηηξέπνπλ λα θαηαλνήζνπκε φηη ν 

φξνο δελ απνηειεί κηα ξεηνξηθή έθθξαζε, αιιά πεξηγξάθεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηακνξθψζεθε εληφο ηνπ δεκνηηθηζκνχ θαη δηαρσξίδεη 

πιήξσο ηε γιψζζα πνπ πξνθξίλεη ν Βθπαηδεπηηθφο κηινο απφ ηελ ςπραξηθή 

δεκνηηθή. Σν βαζηθφ επηρείξεκα ηνπ θαζαξεπνπζηαληζκνχ γηα ηελ 

θαηαζθεπαζκέλε γιψζζα ησλ καιιηαξψλ θαη ην δηαρσξηζκφ δεκνηηθήο θαη 

ςπραξηζκνχ ζα απνθηήζεη επίζεκν πνιηηηθφ έλδπκα θαηά ηε ζπδήηεζε ζηελ 

Ώλαζεσξεηηθή ΐνπιή ηνπ 1911, φηαλ ζα ππνζηεξηρηεί φρη κφλν απφ ηνπο 

θαζαξεπνπζηάλνπο, αιιά θαη απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο δεκνηηθήο. 

 

2.3 Ζ θαζνιηθή απόξξηςε ηνπ ςπραξηζκνύ ζηελ Αλαζεσξεηηθή Βνπιή 

ηνπ 1911  

Δ ζπδήηεζε ζηε ΐνπιή απφ 25 έσο 28 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1911 

απνηειεί, καδί κε ηε ζεζκηθή δηθαίσζε ηεο θαζαξεχνπζαο, ην απνθνξχθσκα 

ηεο επηδίσμεο λα θαηνρπξσζεί πνιηηηθά ε απφξξηςε ελφο γισζζηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηνπ ςπραξηζκνχ. Δ δηάθξηζε ησλ καιιηαξψλ απφ ηνπο 

δεκνηηθηζηέο ζα θπξηαξρήζεη φρη κφλν ζην ιφγν ησλ αθξαηθλψλ 

θαζαξεπνπζηάλσλ, αιιά θαη ζην ιφγν εθείλσλ πνπ αληηηάρζεθαλ ζηε 

ζπληαγκαηηθή δηάηαμε. Δ ίδξπζε ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ ηνλ πξνεγνχκελν 

ρξφλν επλνεί απηφ ηνλ δηαρσξηζκφ θαη εμνβειίδεη σο ππέξηαην θαθφ ηα δχν 

άθξα, ην Μηζηξηψηε θαη ηνλ Φπράξε, παξαδνρή πνπ ζα γίλεη θαη απφ ηνλ ίδην 

ηνλ Βιεπζέξην ΐεληδέιν, ν νπνίνο ηειηθά ζα ππνρσξήζεη ζηελ ζπληαγκαηηθή 

θαηνρχξσζε ηεο θαζαξεχνπζαο, γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ εζσθνκκαηηθή 

ζπλνρή1.  

                                                 
1
 Σδκ άπμρδ αοηή εζζδβήεδηε δ Ρέκα ηαονίδδ-Παηνζηίμο, ανπζηά ζημ πκπόζην γηα ηνλ Διεπζέξην 

ΐεκζγέθμ, Πναηηζηά, Β.Λ.Ε.Ώ. ηαζ Μμοζείμ Μπεκάηδ, 1988, ζ.327 ηαζ ηαηυπζκ ζημ  Γιώζζα, 

Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηθή, Οθηυξ, Ώεήκα 1999, ζ.91-92 ηαζ 108-110. ΐθ., επίζδξ . Μπμονκάγμξ, «Δ 

Βηπαίδεοζδ ζημ Βθθδκζηυ Κνάημξ», Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ  

αηώλα, Ώ2, υ.π., ζ.242-243 ηαζ . 

Μανηέημξ, Ο Αιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ θαη ε επνρή ηνπ. Αληηλνκίεο ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνύ 

ζνζηαιηζκνύ, αδδιζμζίεοηδ δζδαηημνζηή δζαηνζαή, Ώεήκα 1998, ζ.139.  
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Μηα πην δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ ηνπνζεηήζεσλ γχξσ απφ ηα βαζηθά 

ζέκαηα πνπ ππνθξχπηεη ην γισζζηθφ δήηεκα ζα καο επηηξέςεη λα 

θαηαλνήζνπκε ηηο δηαθνξέο θαη ηε ζηξαηεγηθή ησλ δχν ζηξαηνπέδσλ. Βπίζεο, 

νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ηεο ζπδήηεζεο ζηε ΐνπιή απνηειεί ε δηαπίζησζε φηη, 

ελψ, απηή ζα αληηπαξαζέζεη ηε ρπδαία γιψζζα ή, αιιηψο, ην καιιηαξηζκφ 

ζηελ εζληθή γιψζζα, δειαδή, ηελ θαζαξεχνπζα, νπζηαζηηθά ζα αλαδείμεη ηνλ 

εζσηεξηθφ δηραζκφ ηνπ δεκνηηθηζκνχ.  

Ο Ίσλ Αξαγνχκεο απνθαιχπηεη ζηνλ Πάιιε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. Οη βνπιεπηέο πνπ ήηαλ κέιε ηνπ ελεκεξψζεθαλ γηα ην 

πψο έπξεπε λα ππεξαζπηζηνχλ ηε δεκνηηθή γιψζζα ζηελ ΐ΄ Ώλαζεσξεηηθή 

ΐνπιή, πνπ πξνέθπςε απφ ηηο εθινγέο ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 1910· «Λέηε ηε 

θξάζε “Ση ηνπο αθίζαηε θη΄ άγηαζαλ ηνπο Παηζνπξάθνπο;”. Ώλ δελ ηνπο 

αθίλακε λ‟  αγηάζνπλ, ηφηε ζα άγηαδαλ ίζηα ίζηα, γηαηί ζα γίλνπληαλ κάξηπξεο. 

Βλψ έηζη μεπέθηνπλ κέξα κε ηε κέξα. Βγψ είκαη επραξηζηεκέλνο κε ηηο 

πξφνδεο πνπ θάλεη ην δήηεκα ζηελ Βιιάδα. Ο κηινο ρξεζίκεςε πνιχ. 

Πξνηνχ γίλνπλ ηα ζπιιαιεηήξηα θαη βγνπλ νη ιφγνη ηνπ Μηζηξηψηε θαιέζακε 

ην γελάξε ηνπο βνπιεπηέο πνπ είλαη θίινη καο ή θαη κέιε ηνπ Οκίινπ θαη ηνπο 

είπακε πψο ζα κηιήζνπλ αλ ηχρεη θαη α΄) ζπδεηεζεί ην ππφκλεκα ηνπ 

Μηζηξηψηε γηα λα κπεη ζην ζχληαγκα δηάηαμε εηδηθή γηα ηε γιψζζα. β΄) 

ζπδεηεζεί ην 16ν άξζξν ηνπ ζπληάγκαηνο, πνπ ιέεη γηα ηελ εθπαίδεπζε. 

Λνηπφλ ην α΄. ην ράζακε αλ θαη αγσλίζηεθαλ θαιά νη 20 δηθνί καο άλζξσπνη 

(Μάλνο, Μαβίιεο, Γαβηηζάλνο, Κνπινχκπαξδνο, Κνληνγνχξεο, Αεκεξηδήο, 

Καξαπάλνο, Ληκπεξφπνπινο, Παπαλαζηαζίνπ, Πεηκεδάο, Ώξαβαληηλφο, 

Κνπγεβίλαο, Αηνκήδεο, Κνπηνχπεο θηι.) κέζα ζηε ΐνπιή. Σν β΄. ην θεξδίζακε 

θαη δε κπήθε ζην ζχληαγκα άξζξν ζρεηηθφ γηα ηε γιψζζα ηεο παηδείαο»1. 

Βμεηάδνληαο ηελ Δθεκεξίδα ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, βιέπνπκε φηη 

18 βνπιεπηέο ελαληηψζεθαλ απφ ην βήκα ηεο ΐνπιήο ζηε ζπληαγκαηηθή 

θαζηέξσζε ηεο γιψζζαο θαη 2 αθφκα, πνπ δελ κίιεζαλ, ππνζηήξηδαλ απηή ηε 

ζέζε. Αελ κπνξνχκε, φκσο, λα γλσξίδνπκε κε ζηγνπξηά πνηνη αθξηβψο 

ςήθηζαλ θαηά ηεο πξφηαζεο, γηαηί δελ έγηλε δεθηή ε πξφηαζε γηα νλνκαζηηθή 

ςεθνθνξία2. Ώπφ ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο, φκσο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε 

                                                 
1
 Βπζζημθή Ε. Αναβμφιδ ζε Ώ. Πάθθδ, 22/3/1911, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.125. 

2
 Πνυηαζδ ημο αμοθεοηή Λαηςκίαξ ηαζ οπένιαπμο ηδξ ηαεανεφμοζαξ Βοζηνάηζμο Κμοθμοιαάηδ, 

Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 35, 25/2/1911, ζ. 656. 
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ηε ζχλζεζε ησλ δχν αληίπαισλ νκάδσλ, θαζψο θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία 

πνπ πξνέηαμαλ1.  

Oη Κνηλσληνιφγνη2 απνηέιεζαλ ηνλ ππξήλα ηεο νκάδαο πνπ 

αληηηάρζεθε ζηε ζπληαγκαηηθή δηάηαμε γηα ηε γιψζζα. Έιαβαλ κέξνο ζηηο 

εθινγέο ζηηο 28/11/1910 κε ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ3 θαη εμέιεμαλ ζηελ 

ΐ΄ Ώλαζεσξεηηθή ΐνπιή 7 βνπιεπηέο· ηνλ Ώιέμαλδξν Παπαλαζηαζίνπ, ηνλ 

Παλαγηψηε Ώξαβαληηλφ, ηνλ Θξαζχβνπιν Πεηκεδά, ηνλ Θαιή Κνπηνχπε, ηνλ 

Εσάλλε Λπκπεξφπνπιν, ηνλ Λαπξέληην Μαβίιε θαη ηνλ Λίλν Κνγεβίλα. Σελ 

ππφινηπε νκάδα ζπλζέηνπλ νη βνπιεπηέο ηνπ θφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ, 

Κσλζηαληίλνο Μάλνο, ηέθαλνο Γξαλίηζαο, Κσλζηαληίλνο Αεκεξηδήο, 

Κσλζηαληίλνο Γαβηηζηάλνο, Αηνλχζηνο Κνπινχκπαξδνο, Νηθφιανο 

Κνληνγνχξεο. Ο Ώιέμαλδξνο Αηνκήδεο, αλ θαη ζπγθαηαιέγεηαη απφ ηνλ Ίσλα 

Αξαγνχκε ζηνπο θίινπο ησλ δεκνηηθηζηψλ δελ ζα ιάβεη κέξνο ζηε ζπδήηεζε 

ζηε ΐνπιή. Ο Πεξηθιήο Καξαπάλνο, θαηήιζε ζηηο εθινγέο κε ηνλ 

αληηβεληδειηθφ ζπλδπαζκφ ηνπ ζείνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξαπάλνπ, κε ηνλ 

νπνίν ζην γισζζηθφ δήηεκα ήηαλ αληίζεηνη. Καηά ηεο ζπληαγκαηηθήο 

θαηνρχξσζεο ηεο θαζαξεχνπζαο ζα ηαρζνχλ θαη νη βνπιεπηέο ηνπ θφκκαηνο 

ησλ Φηιειεπζέξσλ, Α. Κιάδεο, πχξνο Θενδσξφπνπινο4, Π. Καξαζεβδάο 

θαη πήιηνο Ώγαπεηφο, ρσξίο ε ζέζε ηνπο απηή λα ζεκαίλεη ππνζηήξημε ζηε 

δεκνηηθή. 

Ώπφ ηνπο θαζαξνιφγνπο, πνπ πιεηνςήθεζαλ θαηά ηελ ςεθνθνξία, 

πεξίπνπ 35 ζα παξέκβνπλ απφ ην βήκα ηεο ΐνπιήο θαη ζα εληείλνπλ ηνλ 

αγψλα πνπ δηεμάγεηαη θαη εθηφο Κνηλνβνπιίνπ, κε πξνεμάξρνληα ηνλ 

                                                 
1
 Γζα ηδ ζφκεεζδ ηςκ δφμ μιάδςκ, ηδκ πενζθένεζα πμο ελεθέβδζακ, ημκ ημιιαηζηυ ζπδιαηζζιυ ζημκ 

μπμίμ ακήηακ ηαζ αζμβναθζηά ζημζπεία, αθ. Πανάνηδια, ιένμξ II, ζ.1-7. 
2
 Γζα ηδκ ίδνοζδ ηδξ Κμζκςκζμθμβζηήξ Βηαζνίαξ ημ 1907, ηα άημια ηδξ μιάδαξ ηαζ ημκ ζδεμθμβζηυ ηδξ 

πνμζακαημθζζιυ, αθ. . Μανηέημξ, Ο Αιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ θαη ε επνρή ηνπ, υ.π., ζ.115-150. 

ΐθ., επίζδξ, βζα ηδκ Κμζκςκζμθμβζηή Βηαζνεία ηαζ ημ «Βθθδκζηυκ Λασηυκ Κυιια», πμο ίδνοζακ μζ 

Κμζκςκζμθυβμζ ημ 1910, G. Hering, Σα Πνιηηηθά Κόκκαηα ζηελ Διιάδα (1821-1936), ΐ΄, Μ.Ε.Β.Σ., 

Ώεήκα 2006, ζ.845-852. ημ πνυβναιιά ημο ημ Λασηυ Κυιια είπε ζοιπενζθάαεζ ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ 

«μιζθμοιέκδξ βθχζζδξ», ςξ αάζδξ ηδξ δδιμηζηήξ εηπαίδεοζδξ, ηαζ ηδ εειεθίςζδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ 

εηπαίδεοζδξ, αθ. Ζ Μεηαξξύζκηζε πνπ δελ έγηλε, (επζι. Ώ. Αδιανάξ), η.ΐ΄ (1895-1967), Ώεήκα 1986, 

ζ.78.   
3
 Ο Ώθέλακδνμξ Παπακαζηαζίμο ιεηείπε ζηζξ εηθμβέξ ιε ημκ αεκζγεθζηυ ζοκδοαζιυ ημο κμιμφ 

Ώνηαδίαξ, θξηπ, 26/11/1910, ζ.2. Γζα ηδκ οπμρδθζυηδηα ημο Πακαβζχηδ Ώνααακηζκμφ ιε ημ Κυιια 

ηςκ Φζθεθεοεένςκ, αθ. θξηπ, 26/11/1910, ζ.4. Γζα ηδκ οπμρδθζυηδηα ημο Θναζφαμοθμο Πεηιεγά, αθ. 

θξηπ, 12/11/1910, ζ.3. Γζα ηδκ έκηαλδ ηςκ Κμοημφπδ ηαζ Λοιπενυπμοθμο ζημοξ «Κοαενκδηζημφξ», 

αθ. θξηπ, 1/12/1910, ζ.3. 
4
 (1876-1961). Κμζκςκζμθυβμξ, θμβμηέπκδξ ηαζ πμθζηζηυξ. Με πνςημαμοθία μηο ζδνφεδηε ημ 1910 ημ 

Βνβαηζηυ Κέκηνμ Ώεδκχκ. Έβναρε ιε ημ ρεοδχκοιμ Άβζξ Θένμξ. 
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θαζεγεηή Γεψξγην Μηζηξηψηε, ηνπο θνηηεηέο, αιιά θαη ηηο ζπληερλίεο. Δ 

πιεηνςεθία ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο θαζαξεχνπζαο είλαη βνπιεπηέο ηνπ 

Κφκκαηνο Φηιειεπζέξσλ1. Ώπφ ηνπο ππφινηπνπο, πνπ αλήθνπλ ζηελ 

αληηπνιίηεπζε, θεληξηθή κνξθή είλαη ν Βπζηξάηηνο Κνπινπκβάθεο, βνπιεπηήο 

Λαθσλίαο, ν νπνίνο αληηπξνζψπεπε ηελ ζπληαθηηθή αληηπνιίηεπζε ζηελ 

απφθαζε γηα αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο. ΐνπιεπηέο Λαθσλίαο ήηαλ, 

επίζεο, νη Εσάλλεο Παηζνπξάθνο, θαη ν Εσάλλεο Φνπξίδεο2. ηελ 

αληηπνιίηεπζε κπνξνχλ λα ζπγθαηαιεγνχλ, 5 βνπιεπηέο ηεο Ώραηνήιηδαο, 1 

καπξνκηραιηθφο ηεο Ώξθαδίαο3 θαη ν Γεψξγηνο Πσπ, βνπιεπηήο ζηα Νέα 

Φαξά (Βξέηξηα) θαη δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο Αζήλαη. 

Δ ζπδήηεζε ζα μεθηλήζεη κε ηελ πξφηαζε ηνπ βνπιεπηή ησλ 

Φηιειεπζέξσλ, Θεκηζηνθιή Μηραιφπνπινπ, λα πξνζηεζεί άξζξν ζην 

χληαγκα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο γιψζζαο ηνπ Βπαγγειίνπ θαη ηεο Βθθιεζίαο, 

αιιά θαη άξζξα 4 θαη 5 πνπ αθνξνχλ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θαζαξεχνπζαο σο 

επίζεκεο γιψζζαο ηνπ Κξάηνπο θαη ηελ απφιπζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

πνπ αληίθεηληαη ζηελ επίζεκε γιψζζα, κε αθνξκή πξνθαλψο ην άξζξν ηνπ 

Παιακά πνπ πξναλαθέξζεθε4. 

ηε ζπδήηεζε επηζηξαηεχεηαη ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ 

θαζαξεπνπζηαληζκνχ, πνπ εθθηλεί απφ ηηο γισζζηθέο δηαθνξέο γηα λα κεηαβεί 

ζην πεδίν ηνπ έζλνπο θαη ηεο πνιηηηθήο. Οη θαηεγνξίεο αθνξνχλ ην 

γισζζνινγηθφ επίπεδν ηεο αληηπαξάζεζεο, φπσο ε ζηαδηαθή ηαχηηζε 

δεκνηηθηζκνχ θαη καιιηαξηζκνχ θαη ε πξνβνιή ηεο ςπραξηθήο γιψζζαο, σο 

ηερλεηήο, θαηαζθεπαζκέλεο ή ζίγνπλ ηελ εζληθή δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο, 

                                                 
1
 Οζ Φζθεθεφεενμζ ζε ζφκμθμ 362 εδνχκ είπακ ηενδίζεζ 307. 

2
 Καζ ημοξ ηνεζξ δ εθδιενίδα θξηπ ημοξ ζοβηαηαθέβεζ ζημοξ ακελάνηδημοξ, αθ. «Λαηςκζηή» ζηδ 

ζηήθδ «Σμ “ηνζπ” εζξ ηαξ Βπανπίαξ», θξηπ, 20/11/1910, ζ.6 ηαζ «Πμζμζ επέηοπμκ μνζζηζηχξ ηαε΄ 

υθμκ ημ Κνάημξ», θξηπ, 1/12/1910, ζ.3. Δ εθδιενίδα Δκπξόο ημοξ παναηηδνίγεζ «θασημφξ 

ακελάνηδημοξ», αθ. «Σα απμηεθέζιαηα ηςκ εηθμβχκ ηαε΄ υθμκ ημ ηνάημξ», Δκπξόο, 1/12/1910, ζ.3. 
3
 Ώνζζημηέθδξ Φςηήθαξ, Θ. Πεηναθζάξ ηαζ Λαιπνζκυπμοθμξ ζηδκ Ώπαζμήθζδα ιε ημοξ γασιζημφξ, Α. 

Γηθααάξ ηαζ Π. Δθζυπμοθμξ ακελάνηδημζ ηαζ μ Πεν. Ώθελάηδξ ζημκ ζοκδοαζιυ Σνζακηαθοθθάημο 

ζηδκ Ώνηαδία. πεηζηά ιε ηδκ Ώπαζμήθζδα οπάνπεζ δζαθςκία βζα ημ πμο πνυζηεζκηαζ μζ αμοθεοηέξ ηδξ. 

Οζ Δ. Νζημθαηυπμοθμξ ηαζ Ν. Οζημκυιμο εα ηάκμοκ θυβμ βζα 3 γασιζημφξ ζε ζφκμθμ εδνχκ 32, αθ., 

«Σμ εηθμβζηυ αάπηζζια ημο αεκζγεθζζιμφ. Βηθμβέξ 1910-1912», πκπόζην γηα ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν. 

Πξαθηηθά, υ.π., ζ.52 ηαζ Πίκαηαξ 2, ζεθ.71, 2,  εκχ δ εθδιενίδα θξηπ εα ακαθένεζ 13 γασιζημφξ 

(ζημοξ μπμίμοξ ζοιπενζθαιαάκεζ ημοξ Φςηήθα. Πεηναθζά ηαζ Λαιπνζκυπμοθμ), 5 ακελάνηδημοξ 

(ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ημοξ Γηθααά ηαζ Δθζυπμοθμ), 3 βμοκανζημφξ, 10 αεκζγεθζημφξ ηαζ έκακ 

ζμζζαθζζηή, αθ. «Πμζμζ επέηοπμκ μνζζηζηχξ ηαε΄ υθμκ ημ Κνάημξ», θξηπ, 1/12/1910, ζ.3. Ο ΐ. 

Λάγανδξ ζημ ένβμ ημο, Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Πάηξαο, η.2
μξ

, 1986, ζ.26, ακαθένεζ υηζ ηαζ μ ζοκδοαζιυξ 

ημο Ώθελ. ΓαΎιδ πνυααθε ςξ αεκζγεθζηυξ. 
4
 Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 35, 25/2/1911, ζ.630, 644, 645. 
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φπσο ε θαηαζπαηάιεζε ρξήκαηνο γηα αληεζληθνχο ζθνπνχο απφ ηνπο 

δεκνηηθηζηέο πνπ απνθαινχληαη «αηξεζηάξρεο» θαη «κηζέιιελεο» ή 

κεηαβαίλνπλ ζην ζέκα ηεο πνιηηηθήο πξαθηηθήο, φηαλ γίλεηαη απφπεηξα 

πνηληθνπνίεζεο ηεο γιψζζαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

ην παξφλ θεθάιαην, ζα εμεηάζνπκε ηελ αλάδεημε ηνπ καιιηαξηζκνχ, 

ελψ φζα άπηνληαη ηδενινγηθψλ ζεκάησλ ζα ηα δνχκε ζην β΄ κέξνο ηεο 

εξγαζίαο. Γηα ηνπο θαζαξνιφγνπο, ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ δεκνηηθήο θαη 

καιιηαξήο αξρηθά πθίζηαηαη, αιιά φζν ζθιεξαίλεη ε αληηπαξάζεζε, 

επηρεηξείηαη ζχκθπξζε ησλ δχν. Ο Δ. Κνπινπκβάθεο ηαπηίδεη ην καιιηαξηζκφ 

κε ηελ αγξακκαηνζχλε1 θαη, ελψ, αξρηθά, δηαπηζηψλεη θάπνηα δηαθνξά κεηαμχ 

δεκνηηθηζηψλ θαη καιιηαξψλ, ζηαδηαθά, ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ αθπξψλεη 

νπνηαδήπνηε δηαθνξά2, γηα λα θαηαιήμεη· «δχν ππάξρνπζη παξ΄ εκίλ 

γισζζηθά θφκκαηα, ην θφκκα ησλ καιιηαξψλ θαη ην θφκκα ησλ κε καιιηαξψλ, 

δηφηη, θαηά ηελ γλψκελ κνπ, δηγισζζία ελ Βιιάδη, νπδακψο ππάξρεη»3. 

Οη πεξηζζφηεξνη θαζαξνιφγνη ζα κηιήζνπλ ρσξίο δηάθξηζε γηα 

«γισζζηθή αίξεζε», γηα «ρπδαία γιψζζα» θαη «ρπδατζκφ»4, γηα «λφζεκα 

εζληθφλ θαη θνηλσληθφλ»5 θαη ζα ραξαθηεξίζνπλ ηνπο καιιηαξνχο, 

«ζπλνκνηαμία δψσλ»6 ή αληζφξξνπνπο, φξγαλα «μέλσλ κηζειιήλσλ»7, 

απφςεηο εκπαζείο πνπ θαηαιήγνπλ ζηε δηαηχπσζε παξνδνμνινγηψλ· «αλ […] 

ν κεξνο εγεξζή εθ λεθξψλ θαη κεηαβή εηο ην ρσξίνλ θαη αθνχζε ηνλ 

ηειεπηαίνλ ρσξηθφλ, ζα ελλνήζε ηαο ηδέαο ηνπ, θαη, κφλνλ φηαλ αθνχζε 

καιιηαξφλ, νπδέλα νπδέπνηε ζα ελλνήζε»8. Άιινη ζα επαηλέζνπλ ηε δεκνηηθή, 

παξά ηελ αλεπάξθεηά ηεο ζην γξαπηφ ιφγν, αιιά ζα ζεσξήζνπλ ην 

                                                 
1
 Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 35, 25/2/1911, ζ. 649. 

2
 Δ. Κνπινπκβάθεο, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 35, 25/2/1911, ζ. 638 ηαζ 

Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ. 731.  
3
 Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 44, 8/3/1911, ζ.898. 

4
 Μ. Γαιαλόο, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ. 730. Γζα 

ιαθθζανμφξ ποδασζηέξ εα ιζθήζεζ ηαζ μ Η. Βέξξνηνο, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, 

οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ. 666. Γζα πνμζπάεεζα ηςκ ποδασζηχκ «πνμξ εζζαβςβήκ ηαζ επζηνάηδζζκ 

ημο βεθμίμο, αθθμηυημο ηαζ αηαηαθήπημο βθςζζζημφ ζδζχιαημξ», εα ιζθήζεζ μ Γ. Γατηάλνο, Δθεκεξίο 

ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ. 697-8. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.698. 
5
 Ν Γειαθνβίαο, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ. 694. Δ άπμρδ 

αοηή, ηδκ μπμία πνμζοπμβνάθεζ, ακήηεζ ζημκ Κανμθίδδ. 
6
 Η. Παηζνπξάθνο, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 35, 25/2/1911, ζ. 663 ηαζ 

οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ. 736. 
7
 Α. Φσηήιαο, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 35, 25/2/1911, ζ. 657. Ο ίδζμξ 

επέιεζκε ζηδ εεςνία βζα ηδκ ηαηαζηεοαζιέκδ βθχζζα, ηδκ μπμία ακηζπαναεέηεζ ζηδκ αεάκαηδ 

εθθδκζηή, αάζδ ημο ανπαίμο εθθδκζημφ πμθζηζζιμφ ηαζ εειαημθφθαηα ηδξ εεκζηήξ ζοκέπεζαξ.  
8
 Α. Φσηήιαο, ζην ίδην, ζ. 658. 



79 

 

καιιηαξηζκφ παξαθπάδα ηεο1 ή ζα κηιήζνπλ γηα θίλεζε ηαθηηθήο ησλ 

καιιηαξψλ, νη νπνίνη, φηαλ είδαλ φηη ράλνπλ έδαθνο, κεηέζηξεςαλ ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπο θαη κηινχλ γηα δεκνηηθή2. ε απφιπην δηαρσξηζκφ ηεο 

δεκνηηθήο απφ ηελ θαηαζθεπαζκέλε γιψζζα ησλ καιιηαξψλ ζα πξνβνχλ ν 

Πξφεδξνο ηεο ΐνπιήο, Νηθόιανο ηξάηνο3 θαη ν Γ. Γθιαβάο4.   

Ο Η. Σζηξηκώθνο ζα δερηεί ηα ππξά ηνπ Ε. Παηζνπξάθνπ, ν νπνίνο ζα 

απνθαιέζεη ηνλ αδεξθφ ηνπ, Μάξθν Σζηξηκψθν, «ν έληηκνο ελ ηνηο καιιηαξνίο 

καιιηαξφο αδειθφο ζαο»5. Ο ίδηνο είλαη ππέξ ηεο ζπληαγκαηηθήο 

θαηνρχξσζεο ηεο θαζαξεχνπζαο θαη ζα δηαρσξίζεη ην δεκνηηθηζκφ απφ ηνλ 

Φπράξε6, αιιά ζα ππεξαζπηζηεί ηνλ Βθπαηδεπηηθφ κηιν θαη ηνπο ηδξπηέο ηνπ, 

πνπ ηνπο δηαρσξίδεη απφ ηνπο καιιηαξνχο. Παξαζέηεη, κάιηζηα, ηελ άπνςε 

ηνπ Ώ. Αεικνχδνπ, δηαηππσκέλε ζην Αειηίν, φηη, φπσο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ 

απνδεθηέο ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία νη ιέμεηο ηεο θαζαξεχνπζαο, έηζη δελ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο θαη νη γισζζηθέο αθξφηεηεο ηνπ ςπραξηζκνχ, 

γηαηί, απφ ηε κηα, εκπνδίδνπλ ηνλ απζφξκεην θαη αδηακεζνιάβεην ζρεκαηηζκφ 

παξαζηάζεσλ ζην καζεηή θαη, απφ ηελ άιιε, πξνζθξνχνπλ ζηελ 

θαιαηζζεζία7.  

Οη πεξηζζφηεξνη απφ εθείλνπο πνπ ππεξαζπίζηεθαλ ηε δεκνηηθή θαη 

αγσλίζηεθαλ ελαληίνλ ηεο ζπληαγκαηηθήο πξνζζήθεο γηα ηε γιψζζα, ζα 

απνθεξχμνπλ ηνλ καιιηαξηζκφ, ζα πκλήζνπλ ηελ θαζαξεχνπζα, παξάιιεια 

κε ηε δεκνηηθή, θαη ζα πξνβιέςνπλ ηε ζπλάληεζή ηνπο ζε έλα γισζζηθφ 

θξάκα, πνπ απνηειεί ηελ ηδαληθή εμέιημε8. Ο Θ. Κνπηνχπεο, κάιηζηα, 

                                                 
1
 Π. Πεηξνπνπιάθεο, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ. 709-710. 

2
 Χξ. Πεηξέαο, ζην ίδην, ζ. 729.  

3
 Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ. 686. 

4
 Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ. 734. 

5
 Η. Παηζνπξάθνο, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 35, 25/2/1911, ζ. 662.  

6
 Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ. 706-7 

7
 Η. Σζηξηκώθνο, ζημ ίδζμ, ζ.707-708. Σμ ηείιεκμ ημο Ώ. Αεθιμφγμο είκαζ «Σμ Πνυηοπμκ Αδιμηζηυκ 

πμθείμκ ηαζ μζ επζηνζηαί ημο», Γειηίνλ Δθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ, η.Ώ΄, αν. Ώ΄, Εακμοάνζμξ 1911, ζ.14-52. 

Σμ επίιαπμ ημιιάηζ ζηζξ ζ.18-20. Θα ακαθενεεί, ιάθζζηα, ηαζ ζημ άνενμ ημο Βοε. Μπμοκηχκα, 

επζεεςνδηή ηςκ ζπμθείςκ ηδξ Μαηεδμκίαξ, ιε ηίηθμ, «Ο Βηπαζδεοηζηυξ ιζθμξ ηαζ μζ ηίκδοκμζ ηδξ 

ηαεανεομφζδξ», Γειηίνλ Δθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ, αν. ΐ΄, Ώπνίθζμξ 1911, ζ.100-146, εζδζηά ηα ζδιεία,  

υπμο ακαθένεηαζ υηζ ααδίγμοιε ζε πνμζέββζζδ βναπημφ ηαζ πνμθμνζημφ θυβμο, ζ.112 ηαζ εηεί υπμο 

ζοκζζηά ζηα δφμ ακηίπαθα ιένδ εζθζηνζκή ζογήηδζδ ιε ζμαανυηδηα ηαζ δζηαζμζφκδ, ζ.115. Σα δφμ 

πνχηα ηεθάθαζα ημο άνενμο είπακ δδιμζζεοηεί ζε θοθθάδζμ πνζκ απυ ηδ ζογήηδζδ ζηδ ΐμοθή.  
8
 Ο Θ. Πεηκεδάο απμηδνφζζεζ ηαζ ημκ Μζζηνζχηδ ηαζ ημκ Φοπάνδ, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο 

Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.680. Ο Π. Αξαβαληηλόο δζαπςνίγεζ ζαθχξ ημκ ιαθθζανζζιυ απυ 

ηδ γςκηακή βθχζζα ηαζ πνμηνίκεζ ημ βθςζζζηυ ηνάια, ζην ίδην, ζ.682-3. Ο Κ. Γεκεξηδήο δζαηνίκεζ ηδ 

δδιμηζηή απυ ηδ ιαθθζανή, ςξ δζάηνζζδ ηδξ αθήεεζαξ απυ ημ ρεφδμξ, ηαζ πνμηνίκεζ ηδκ έκςζδ 

δδιμηζηήξ ηαζ ηαεανεφμοζαξ, ιε επζπείνδια υηζ δ πνχηδ ακηζπνμζςπεφεζ ημ ζοκαίζεδια, δ δε 
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απνθεξχηηεη ην ρπδατζκφ ηνπ Φπράξε θαη ηνπ Πάιιε, αιιά ππνζηεξίδεη ηηο 

απφςεηο γηα ηε ζεκαζία ηεο δεκνηηθήο πνπ είρε δηαηππψζεη ν Μηζηξηψηεο ην 

1873. πσο έρνπκε ήδε δεη, ν Μηζηξηψηεο ζην β΄ κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα 

ππνζηήξηδε ηηο ζέζεηο ηεο νκάδαο πεξί ηνλ Ώζψπην, ε νπνία εθζείαδε ηε 

ζεκαζία ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο. Οη ζπγθξνχζεηο πνπ γέλλεζε ην γισζζηθφ 

δήηεκα κεηά ηελ  εκθάληζε ηνπ Φπράξε θαη ην ηδενινγηθφ θιίκα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ ηνλ θαηέζηεζαλ αθξαηθλή νπαδφ ηεο θαζαξεχνπζαο. 

Δ άπνςε ηνπ Κνπηνχπε είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο ζηάζεο ησλ ππεξαζπηζηψλ 

ηεο δεκνηηθήο ζηε ΐνπιή. Ο Φπράξεο είλαη ν ερζξφο, ελψ ε δηαιιαθηηθφηεηα 

θαη ε απνδνρή ηεο κέζεο νδνχ ε ιχζε1. 

 Ο Β. ΐεληδέινο ζα ζπλνςίζεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ 

ππεξαζπηζηψλ ηεο δεκνηηθήο ζρεηηθά κε ηνλ Φπράξε θαη ην καιιηαξηζκφ θαη 

ζα πξνθξίλεη ηελ θαζαξεχνπζα2, ραξάδνληαο ηελ πνιηηηθή γξακκή ηνπ 

θφκκαηφο ηνπ, αιιά θαη ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ απέλαληη ζην γισζζηθφ 

δήηεκα. Ο Φπράξεο είλαη ν απνδηνπνκπαίνο ηξάγνο· «Υσξίο θαζφινπ λα 

ππνηηκψ φιελ ηελ κεγάιελ επηζηεκνληθήλ αμίαλ ηνπ αλδξφο δελ είλαη δπλαηφλ 

παξά λα δηαθεξχμσ φηη ε επίδξαζηο απηνχ ππήξμελ ελ πνιινίο νιεζξία δηα 

ηελ εμέιημηλ ηελ γισζζηθήλ ελ Βιιάδη, φρη δε ηφζνλ απηνχ, φζνλ ησλ καζεηψλ 

                                                                                                                                            
δεφηενδ ηδ δζάκμζα, ζην ίδην, ζ.695-6. Σδκ ίδζα άπμρδ υηζ δ ηαεανεφμοζα ελοπδνεηεί ηδ ζηέρδ, εκχ δ 

δδιμηζηή δζενιδκεφεζ ημ ζοκαίζεδια ηαζ ηδκ ακάβηδ βθςζζζημφ ζοβηεναζιμφ, εα οπμζηδνίλεζ εη 

ιένμοξ ηςκ οπμζηδνζηηχκ ηδξ ηαεανεφμοζαξ, μ Π. Λαγνπάηεο, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο 

Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.721. Ο Γ. Κιάδεο επζηαθείηαζ ηδκ εκυηδηα ηδξ εθθδκζηήξ 

ροπήξ, πμο επζηνέπεζ ηδκ ζζμννμπία ιεηαλφ ηαεανεφμοζαξ ηαζ δδιμηζηήξ βζα πάνδ ηδξ εεκζηήξ 

εκυηδηαξ. Τικεί ηδκ ηαεανεφμοζα, απαζηεί ηδ ιεθέηδ ηςκ δδιμηζηχκ ηναβμοδζχκ, αθθά απμηδνφηηεζ 

ημ ιαθθζανζζιυ, ζην ίδην, ζ.703-4. Οπαδυξ ηδξ ιέζδξ μδμφ ηαζ μ Β. Μηραιέαο, ΐμοθεοηήξ Λαηςκίαξ 

ημοξ ηυιιαημξ ηςκ Φζθεθεοεένςκ, πμο αοημπνμαάθθεηαζ ςξ μοδέηενμξ, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο 

Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ. 677. ε πανυιμζα ζοιπενάζιαηα ηαηαθήβεζ ηαζ μ Γ. 

Κνπινύκπαξδνο, μ μπμίμξ πνμζπαεχκηαξ κα θεζημονβήζεζ ςξ αιενυθδπημξ παναηδνδηήξ απμννίπηεζ 

ηαζ ημοξ ηαεανζζηέξ ηαζ ημοξ ιαθθζανμφξ ηαζ ηαηαθήβεζ υηζ δ βθχζζα είκαζ ηνάια, Δθεκεξίο ησλ 

πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 35, 25/2/1911, ζ.651, 654. 
 

1
 Θ. Κνπηνύπεο, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.693. Ο ίδζμξ εα 

δζααάζεζ απυζπαζια απυ ημ ένβμ Κξίζηο ηνπ Βνπηζηλαίνπ αγώλνο ηνπ 1873, οπυ Γεςνβίμο 

Μζζηνζχημο, υπμο εηεεζάγεηαζ δ βθοηφηδηα ηδξ ιδηνζηήξ βθχζζαξ. Ο Γ. Μζζηνζχηδξ ηαζ ημ 1871 ζημκ 

ίδζμ δζαβςκζζιυ είπε οπμβναιιίζεζ ηδ ζδιαζία ηδξ δδιμηζηήξ βζα ηδ θονζηή πμίδζδ, Κξίζηο ηνπ 

Βνπηζηλαίνπ Πνηεηηθνύ αγώλνο ηνπ έηνπο 1871. Αλαγλσζζείζα ελ ηε κεγάιε αηζνύζε ηνπ ελ Αζήλαηο 

Δζληθνύ Παλεπηζηεκίνπ ππό ηνπ εηζεγεηνύ Γεσξγίνπ Μηζηξηώηνπ, ζ.14. Ο Σνζακηαθοθθίδδξ εα 

παναεέζεζ απυζπαζια απυ θυβμ ημο Μζζηνζχηδ ημ 1873, ζημκ μπμίμ ελοικεί ηδ δδιμηζηή· «Δ 

δδιμηζηή διχκ βθχζζα μζμκδήπμηε πηςπή ηαζ νεναηςιέκδ ηαζ ακ οπμηεεή, είκαζ πάκημηε ζηακή κα 

ακέθεδ ιέπνζξ εηείκμο ημο φρμοξ, εκ ς ζοκήεςξ αζεενμαάιμκεξ αεημί ανέζημκηαζ κα 

δμθζπμδνμιχζζκ», αθ. Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, «Ώπμθμβία ηδξ δδιμηζηήξ», Άπαληα, η.4, υ.π., ζ.167-8. Σμ 

απυζπαζια ζηδ ζ.167.  
2
 Πανυθμ πμο δζαηδνφηηεζ ηδκ πεπμίεδζδ «υηζ δ βθχζζα ημο Βθθδκζημφ θαμφ ηαζ δ ηαεανά ηαζ δ 

δδιμηζηή είκαζ ιία βθχζζα, δ Βθθδκζηή, αφηδ αοηή δ ανπαία εκ ηδ ελεθίλεζ, ηδκ μπμίακ οπέζηδ»,  

Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.741, εα δδθχζεζ υηζ ημ αίζεδια 

ηαθαζζεδζίαξ ειπμδίγεζ ηδκ επζηνάηδζδ ηδξ δδιμηζηήξ, ζην ίδην, ζ.743.  
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θαη νπαδψλ ηνπ»1. Ο καιιηαξηζκφο είλαη ν ερζξφο ηεο δεκνηηθήο· 

«καιιηαξηζκφο ελ πάζεη πεξηπηψζεη είλαη ν κεγαιχηεξνο ερζξφο νπρί ηεο 

θαζαξεπνχζεο […] αιιά ηεο δεκνηηθήο, δηφηη ε ζχγρπζηο, ε νπνία επέξρεηαη 

εθ κέξνπο ησλ κε βαζχηεξνλ εμεηαδφλησλ ηα πξάγκαηα κεηαμχ ησλ γλεζίσλ 

νπαδψλ ηεο αιεζνχο δεκνηηθήο γιψζζεο πξνο ηνπο εμακβισηάο ηεο 

γιψζζεο ηαχηεο θαη γισζζνθαηαζθεπαζηάο, ε ζχγρπζηο αχηε είλαη ε 

παξαβιάπηνπζα θαη θηλδπλεχνπζα λα αλαθφςε ηελ πξφνδνλ ηεο δεκνηηθήο 

γιψζζεο»2. Ο ΐεληδέινο, παξφιεο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ελαληίνλ ησλ 

καιιηαξψλ, δελ ζα απνζείζεη ηηο ππνςίεο φηη θαηά βάζνο ηνχο ζπκπαζνχζε. 

ηηο εθινγέο ηνπ 1912 «θάζε βεληδειηθφο ήηαλε καιιηαξφο, πξνδφηεο», φπσο 

πιεξνθνξεί ηνλ Ώ. Πάιιε ν πξφεδξνο ηεο Φνηηεηηθήο πληξνθηάο3.  

Οη απφςεηο ηνπ ΐεληδέινπ ζα απνηειέζνπλ θαη ηνλ ππξήλα ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ηεο ελλεακεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο πνπ νξίζηεθε 

απφ ηε ΐνπιή, γηα λα εξεπλήζεη ηηο θαηαγγειίεο ηνπ Γεσξγίνπ Μηζηξηψηε θαη 

ζα θαηαζέζεη ηελ έθζεζή ηεο ην Αεθέκβξην ηνπ 19114. Δ εμεηαζηηθή επηηξνπή 

ηεο ΐνπιήο ζα απνξξίςεη ηε βαζηθή θαηεγνξία φηη ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ, 

εθκεηαιιεπφκελνη ην γισζζηθφ δήηεκα, επηβνπιεχνληαη ηα εζληθά 

ζπκθέξνληα5, αλαπαξάγνληαο παξάιιεια ηηο ζηεξενηππηθέο απφςεηο γηα ηε 

«Γιψζζα» θαη ηε «Θξεζθεία» πνπ απνηεινχλ ηελ νπζία ηεο «Παηξίδαο»6. 

Σαπηφρξνλα, επαλαιακβάλνληαο ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Β. ΐεληδέινπ,  ε 

έθζεζε ζα απνθεξχμεη ην καιιηαξηζκφ σο «ίδηνλ γισζζηθφλ θαηαζθεχαζκα, 

αεδέο θαη αθαηαλφεηνλ […] θαη […] ζλεζηγελέο», αληηδηαζηέιινληάο ηνλ απφ 

ηε δεκνηηθή, ην φξγαλν ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη θνξέα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

θαη ζα πξνβιέςεη ηελ πξνζέγγηζε γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ7. Θα 

ζεκεηψζεη, κάιηζηα, φηη φζνη επηδίσθαλ πνιηηηθή κεηαβνιή ζπληάρζεθαλ κε 

                                                 
1
 Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.740. 

2
 ην ίδην, ζ.743-744.  

3
 Βπζζημθή Γηζχκδ ζε Ώ Πάθθδ, Ώεήκα 18/3/1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.1, 2/73. Δ 

επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.102-105. 
4
 «Έηεεζζξ ηδξ επί ημο βθςζζζημφ γδηήιαημξ ελεηαζηζηήξ ηςκ πναβιάηςκ επζηνμπήξ ηδξ ΐμοθήξ», 

Γειηίν Δθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ [Γ.Δ.Ο.], η. ΐ΄, αν.Ώ΄, Εακμοάνζμξ 1912, ζ.71-83.  
5
 ημ ίδζμ, ζ.71, 75-79.  

6
 ημ ίδζμ, ζ.72-73. 

7
 ημ ίδζμ, ζ.73-75, 78.  Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.73. Γζα ημ ίδζμ εέια αθ. P. Mackridge, Language and 

National Identity in Greece, υ.π., ζ.266-7. 
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ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ππεξθαζαξεχνπζαο θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ην γισζζηθφ 

δήηεκα σο κέζν γηα πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο1.  

  Ο Φπράξεο ζα ζρνιηάζεη ηε ζπδήηεζε θαη ηελ απφθαζε ηεο ΐνπιήο κε 

άξζξν ηνπ ζηελ Grande Revue ζηηο 10/4/19112, απνδεηθλχνληαο, αξρηθά, ην 

αλεθάξκνζην ηνπ ζπληαγκαηηθνχ πεξηνξηζκνχ, πνπ δελ κπνξεί λα πεξηνξίζεη 

ηελ εμέιημε ησλ γισζζψλ3. Θα αλαζθεπάζεη ην επηρείξεκα φηη ε θαζαξεχνπζα 

είλαη ν θχιαθαο ηεο εζληθήο ελφηεηαο, αθνχ ειάρηζηνη, ζε ζρέζε κε ην γεληθφ 

πιεζπζκφ, είλαη εθείλνη πνπ ηε γξάθνπλ θαη κάιηζηα ζσζηά, δεδνκέλνπ φηη 

δελ έρεη γξακκαηηθή, θαζψο δελ ππάξρεη «κηα θαζαξεχνπζα κα ρίιηεο»4. Σελ 

αληεζληθφηεηα ηεο θαζαξεχνπζαο απνδεηθλχεη ε αχμεζε ηεο βνπιγαξηθήο 

επηξξνήο ζηε Μαθεδνλία θαη ε αδπλακία ηεο νξγάλσζεο ηνπ ζηξαηνχ, ιφγσ 

ηεο αθαηαλφεηεο απφ ηνπο απινχο ζηξαηηψηεο γιψζζαο5. Θα παξαδερηεί φηη 

ε δεκνηηθή δελ είρε θαιιηεξγεζεί θαη γηα λα γίλεη απηφ έπξεπε λα 

δεκηνπξγεζνχλ λένη ηχπνη πνπ γέλλεζαλ ηηο θαηεγνξίεο γηα πξφθιεζε ηνπ 

θνηλνχ αηζζήκαηνο6.  

Δ ηνπνζέηεζή ηνπ γηα ην καιιηαξηζκφ θαη ηελ εκπινθή ηνπ νλφκαηφο 

ηνπ ζηελ πην ζθιεξή πνιεκηθή είλαη ε κνλαδηθή καδί κε εθείλε ηνπ Κ. 

Υαηδφπνπινπ πνπ αληηηάρζεθε ζηε γεληθή απεηιή ηνπ ςπραξηζκνχ. ην 

θείκελφ ηνπ ν Φπράξεο εθθξάδεη φιε ηελ πηθξία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ίδηνπ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ. Ώπνθεξχηηεη ηε δηάθξηζε δεκνηηθηζκνχ θαη 

καιιηαξηζκνχ θαη αλαδεηθλχεη ηνπο πνιηηηθνχο ιφγνπο πνπ απαηηνχζαλ ηελ 

εχξεζε ελφο απνδηνπνκπαίνπ ηξάγνπ γηα λα κελ δηαζαιεπηεί ε εζσθνκκαηηθή 

γαιήλε ηνπ θφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη ε πνιηηηθή εξεκία γεληθφηεξα·  

«Βίλαη εηθνζηπέληε – ηξηάληα ρξφληα ηψξα, πνπ λνκίδσ, πψο έθακα 

θάκπνζα ζηα γξάκκαηα θαη ζηελ επηζηήκε γηα δφμα ηεο Βιιάδαο. […] 

                                                 
1
 ημ ίδζμ, ζ.74. 

2
 Βηηεκή πενίθδρδ ημο άνενμο εα δδιμζζεφζεζ μ Ννπκάο, «Γθχζζα ηαζ Πμθζηζηή ζηδκ Βθθάδα», 

24/4/1911, αν.433, ζ.259-263. Οζ παναπμιπέξ εδχ βίκμκηαζ απυ ηδκ ακαδδιμζίεοζδ ημο άνενμο ζηα 

Κξηηηθά Κείκελα, η.ΐ΄, υ.π., ζ.518-529. 
3
 Κξηηηθά Κείκελα, υ.π., ζ.518. 

4
 ην ίδην, ζ.521-22. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.522. Σμ επζπείνδια βζα ηδκ πμζηζθία ηαζ ημ δζπαζιυ ηδξ 

ηαεανεφμοζαξ εα ακαπηφλεζ ζηδ ΐμοθή μ Κ. Μάλνο, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, 

οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.664. Γζα ηδ δζαθςκία εκηυξ ηδξ ηαεανεφμοζαξ, αθ. δζαθςκία ηζά ηαζ 

Υαηγζδάηζ, Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, «Quo – usque tandem», ημ ηεθάθαζμ «Ώπυ ηδκ ηεθεοηαία ελέθζλδ ημο 

ηαεανζζιμφ», Άπαληα, η.4, υ.π., ζ.479-491.  
5
 Κξηηηθά Κείκελα, υ.π., ζ.522. 

6
 ην ίδην, ζ.523-4. Ο Φοπάνδξ ζηδκ Απνινγία ημο έπεζ δδθχζεζ υηζ ημ αίζεδια ηδξ ηαθαζζεδζίαξ 

οπυηεζηαζ ζε αθθαβή, βζαηί δεκ ιπμνεί κα είκαζ πζμ δοκαηυ απυ ηδκ πίζηδ ζηδκ αθήεεζα ηαζ ημ πνέμξ 

απέκακηζ ζημ έεκμξ, Ο Ννπκάο, 25/12/1905, αν.178, ζ.10-11. 
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Πίζηεςα ζην κέιιν ηεο Βιιάδαο. […] Γχξεςα θ΄ έθεξα ζην θσο ηηο απφδεημεο 

πνπ καο δίλνπλε ηνπο ηίηινπο ηεο επγέλεηαο ηεο πεξηθξνλεκέλεο γιψζζαο. 

Φαλέξσζα ηε κεγάιε ηεο θαηαγσγή. […] Ώληίο λα κ΄ αθνχζνπλε δίρσο 

πξνθαηάιεςε […] κνπ θνξηψζαλε ηνπ θφζκνπ ηηο βξηζηέο. […] Κξάδαλε ηνπο 

δεκνηηθηζηάδεο, γηα λα ηνπο ζηηγκαηίζνπλε, καιιηαξνχο. […] Σνπο είπαλε 

πξνδφηεο, απάηξηδεο, αηξεηηθνχο. […] Μεξηθνί κε ηνικψληαο λα 

θαηεγνξήζνπλε ηε γιψζζα ηνπ Λανχ –πξάκα επηθίληπλν ζε κέξεο εθινγψλ- 

ππνθξίλνπληαη πσο ηάραηεο ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ ησ δεκνηηθηζηψλ θαη ησ 

καιιηαξψλ. […] Σν άηνκφ κνπ δίρσο άιιν είλαη κηζεηφ. Μα δε θηαίσ εγψ. Δ 

ηχρε […] κ΄ έθακε ζηα 1888 λα βγάισ έλα βηβιίν πνπ κέζα ζηηο ζειίδεο ηνπ 

πξψηε θνξά γξάθηεθε ε δεκνηηθή ζην πεδφ κε φιε ηελ αθεξαηφηεηα ησλ 

ηχπσλ ηεο. Ώπφ ηφηεο […] ηφλνκα ηνπ ηαπεηλνχ εξγάηε πνπ γξάθεη απηέο ηηο 

γξακκέο, πςσκέλν απφ κεξηθνχο, θαηαξακέλν απφ άιινπο, έγηλε ηφζν 

αρψξηζην απφ ηελ ηέηνηα γισζζηθή θίλεζε, ηε θηινινγηθή θ΄ εζληθή, πνπ ν θ. 

ΐεληδέινο, ζ΄ έλα ηνπ πξσζππνπξγηθφ ιφγν ηξνκνθξαηεκέλνο απφ ην 

Μηζηξηψηε θαη ηνπο ινχζηξνπο πνπ απηφο μεζήθσλε, θαη ζέινληαο γιήγνξα λα 

ηνπο ηθαλνπνηήζε δε βξήθε ηίπνηα πην θπζηθφ παξά λα ηνπο πεηάμε ηφλνκα 

ηνπ αηξεζηάξρε γηα ηξνθή ηνπο. Έηζη μεθνξηψζεθε απφ πάλνπ ηνπ έλαλ 

άλζξσπν πνπ ηνπ γελνχζε κπειάδεο. […] Μέζα ζηελ Βιιεληθή ΐνπιή, 

πξάκα πξσηάθνπζην, βξεζήθαλε θαη θακηά δεθαξηά βνπιεπηέο πνπ 

ζεθσζήθαλε λα δηαθεληέςνπλε ηε δεκνηηθή. […] Καλείο ηνπο φκσο, θαίλεηαη, 

δελ κπφξεζε λα θπζήμε ηελ ππεξήθαλε νξκή πνπ δίλεη κνλάρα ε πίζηε ηεο 

αιήζεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο. Καλείο ηνπο, θαζψο ην απαξαηεξήζαλε ζηελ 

Ώζήλα, δελ ηφικεζε κήηε λα πξνθέξε ηφλνκα ηνπ ρηιηνβξηζκέλνπ 

αηξεζηάξρε»1. Ο Πάιιεο, παξφιν πνπ επηζήκαλε ηελ αλεπαξθή 

εθπξνζψπεζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζηε ΐνπιή, φπσο καζαίλνπκε απφ επηζηνιή 

ηνπ Υξ. ΐαξιέληε2, ηειηθά, πίζηεπε φηη ε θαζαξία πνπ πξνθιήζεθε ηνπο 

σθέιεζε3. 

Ο Κψζηαο Υαηδφπνπινο, κεηά ηε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο 

θαζαξεχνπζαο, ζα ππεξαζπηζηεί ηνλ Φπράξε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζε 

                                                 
1
 Κξηηηθά Κείκελα, υ.π., ζ.526-529. Οζ οπμβναιιίζεζξ δζηέξ ημο. 

2
 Βπζζημθή Υν. ΐανθέκηδ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 18/3/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1., οπμθ.1.1, 

1/13. 
3
 Βπζζημθέξ Ώ. Πάθθδ ζε H. Pernot: 27/3/1911 ηαζ  3/4/1911, Αξρείν Hubert Pernot, 1.1. Δπηζηνιέο Α. 

Πάιιε πξνο Hubert Pernot, αν.55 ηαζ 56 ακηίζημζπα.  
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άξζξν ηνπ ζην Ννπκά1. «Δ ίδηα ηαρηηθή απαηηνχζε αθφκα λα κελ αθνπζηεί κεο 

ηε ΐνπιή νχηε κηα ιέμε δηακαξηχξεζε ζηηο αλφεηεο βξηζηέο πνπ 

μεζηνκηζηήθαλε γηα ηνλ κεγάινλ θηλεηή ηνπ πνιηηηζηηθψηεξνπ απφ ηα δεηήκαηα 

πνπ αλεζπρήζαλε ηε λέα επνρή ηνπ έζλνπο καο, λα κε ζεθσζεί κηα θσλή 

αληίξξεζε φηαλ ν αλνξζσηήο κε ζακαζηή επηπνιαηφηεηα, ζηεξηγκέλνο ίζσο 

ζηε κνλνκεξή θαη κεξνιεπηηθή θαη ζηελνθέθαιε αληίιεςε ηνπ θ. Υαηδηδάθη, 

θαηεγφξεζε πσο βιάθηεθε ην δήηεκα ηεο γιψζζαο απφ θείλνλ πνπ ίζηα ίζηα 

ην έβγαιε ζηε κέζε θαη ην έβαιε ζηε ζέζε ηνπ θαη πνπ ίζηα ίζηα κφλν γη΄ απηφ 

ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί πσο ζηάζεθε ν κφλνο αλακνξθσηήο θη αλνξζσηήο 

ζηε λέα επνρή ηνπ έζλνπο. ΐέβαηα κε ην ζπγξαθέα ηνπ “Σαμηδηνχ” κπνξεί λα 

καο ρσξίδνπλ φινπο ιηγφηεξεο ή πεξηζζφηεξεο δηαθνξέο ζε ηχπνπο ή θσλέο, 

ζε θάπνηα λ ή γ. Πνηα ζεκαζία έρνπλ φκσο φιεο καο νη δηρνγλσκίεο κπξνζηά 

ζηε βάζε, κπξνζηά ζε φιν ην ζχζηεκα ηεο δηδαρήο ηνπ;»2. 

ηηο 28 Μαξηίνπ 1912 ν Βθπαηδεπηηθφο κηινο ζα παξαζέζεη δεμίσζε 

γηα μέλνπο ειιεληζηέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν Thumb, Hesseling, Pernot. Ο 

Ννπκάο ζα ζίμεη ην γεγνλφο φηη ην φλνκα ηνπ Φπράξε δελ ζα αλαθεξζεί, παξά 

κφλν απφ ηνλ Παιακά θαη ζα αθαηξέζεη απφ ηνλ κηιν ην δηθαίσκα ηνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπ γλήζηνπ δεκνηηθηζκνχ3.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                 
1
 «Όζηεν’ απυ ηδκ Καηαζηνμθή», Ο Ννπκάο, 3/4/1911, αν.430, ζ.209-213. 

2
 ημ ίδζμ, ζ.211. 

3
 Λ. Μ. Μμίναξ, «Μζα πνυπμζδ πμο δεκ έβζκε ια πμο ιπμνμφζε ηαζ κα βίκεζ», Ο Ννπκάο, 7/4/1912, 

αν.474, ζ.209-210. ΐθ., επίζδξ, «Οζ λέκμζ θίθμζ ημο Αδιμηζηζζιμφ ηαζ μ Βηπαζδεοηζηυξ ιζθμξ», 

Γ.Δ.Ο, η.ΐ΄, αν.ΐ΄, Ώπνίθζμξ 1912, ζ.156-166. 
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3. Ζ ΤΓΚΡΟΣΖΖ, Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΟΤ 

ΓΗΚΣΤΟΤ 

To πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαδεηθλχεη ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο ζπγθξνηήζεθε θαη ιεηηνχξγεζε ην δίθηπν ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζηελ 

Βιιάδα θαη ηδίσο ζηε δηαζπνξά, θαζψο θαη  ηε δηάξθεηα ηνπ κέρξη πεξίπνπ ην 

ηέινο ηνπ Ώ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Δ έξεπλα γηα ηε δηθηχσζε ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ ζα απνθαιχςεη ηε δπλακηθή ηνπ, δπλακηθή πνπ εκπεξηέρεη 

επηηπρίεο θαη απνηπρίεο, ζχκπλνηα θαη ζπγθξνχζεηο, ζπλέρεηεο θαη αζπλέρεηεο, 

ζπκπφξεπζε ή ξήμε. Δ εμάπισζε ηεο «Εδέαο» είλαη κηα δηαδηθαζία αλνηρηή 

ζην ρψξν, ζηα πξφζσπα, ζηηο δξάζεηο, αιιά ηαπηφρξνλα ειεγρφκελε απφ 

ηνπο βαζηθνχο ρξεκαηνδφηεο ηνπ δεκνηηθηζκνχ θαη ηδηαίηεξα απφ ηνλ Πάιιε.    

εκείν αλαθνξάο ζα απνηειέζεη ε δξάζε ηεο ηζηνξηθήο εγεζίαο ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ. Οη δχν βαζηθνί πφινη ηεο δξάζεο είλαη ν Φπράξεο θαη ν 

Ώιέμαλδξνο Πάιιεο. Δ επηζπκία θεδεκφλεπζεο ηνπ θηλήκαηνο πνπ 

εθπνξεχεηαη απφ ηνλ εγσηζκφ θαη ηελ επηζηεκνληθή επάξθεηα ηνπ Φπράξε, 

απφ ηε κηα, θαη ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Πάιιε, απφ ηελ άιιε, ζα 

ηξνθνδνηήζνπλ δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ην είδνο ηεο 

δξάζεο. Ώπφ εδψ απνξξέεη ν παξαηεξνχκελνο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

ζπγθεληξσηηζκφο θαη απηαξρηζκφο ηεο εγεζίαο ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Ο Φπράξεο 

ζα ραξαθηεξίζεη ηνλ Πάιιε «ηχξαλλν θηιειέθηεξν», ραξαθηεξηζκφ πνπ, 

φπσο βεβαηψλεη, ζα απέδηδε θαη ζηνλ εαπηφ ηνπ1. Ο Πάιιεο απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ ζεσξεί φηη ζπρλά νη πξνζπάζεηεο απνηπγράλνπλ, επεηδή πξνζθξνχνπλ 

ζηνλ θαθφ ραξαθηήξα ηνπ Φπράξε2. Οη αζηετζκνί απηνχ ηνπ ηχπνπ δελ 

εμαληινχληαη ζηα πξνζσπηθά πεηξάγκαηα, αιιά απνθαιχπηνπλ φηη θαη νη δχν 

δηεθδηθνχλ ηνλ πξψην ιφγν ζην ζρεδηαζκφ ηεο δξάζεο. Καη παξφιν πνπ δελ 

κπνξεί λα αξλεζεί θαλείο ην γεγνλφο φηη νη Φπράξεο θαη Πάιιεο πιήξσλαλ 

γηα λα γίλνπλ πξάμε νη ηδέεο ηνπο θαη είραλ θάζε δηθαίσκα λα επηιέγνπλ θαη λα 

ειέγρνπλ ηελ πνξεία ησλ ζρεδηαδφκελσλ ελεξγεηψλ, ε πξαθηηθή ηνπο ζε 

                                                 
1
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Πάθθδ, 3/12/1903, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ. 517. 

2
 Βπζζημθέξ Ώ. Πάθθδ ζε H. Pernot, 9/4/1901, Αξρείν Hubert Pernot, 1.1. Δπηζηνιέο Α. Πάιιε πξνο 

Hubert Pernot, αν.16· 17/3/1902, ζην ίδην, αν.25, υπμο πνμηείκεζ κα ιδ βίκεζ πενζμδζηυ ιε έδνα ημ 

Πανίζζ, βζαηί εα θζθμκζηήζμοκ ιε ημκ Φοπάνδ (δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.117-118)· 

3/3/1928, ζην ίδην, αν.113, υπμο εα ημκ πθδνμθμνήζεζ υηζ ηζαηχεδηε ηαζ πάθζ ιε ημκ Φοπάνδ, αθθά 

δεκ εέθδζε κα δζαηυρεζ ηζξ ζπέζεζξ ημοξ, βζαηί δ ζδέα ημο εοκυδζε ημ έεκμξ, αθθά εα ζδιεζχζεζ υηζ μζ 

ηνυπμζ ημο είκαζ ακοπυθμνμζ. Ώηυια ηαζ ιεηά ημ εάκαηυ ημο εα βνάρεζ υηζ μ «ηνμιενυξ παναηηήναξ» 

ημο είκαζ απεζθή ηαζ απυ ημκ ηάης ηυζιμ, 12/1/1930, ζημ ίδζμ, αν.117. 
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αξθεηέο πεξηπηψζεηο, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, επηηξέπεη λα κηιήζνπκε γηα 

απηαξρηζκφ. 

Οη δηαθσλίεο αθνξνχλ θπξίσο ηνλ ηξφπν δξάζεο, αθνχ ν Πάιιεο 

πξνηηκάεη λα βνεζνχλ φζνπο γξάθνπλ ζηε δεκνηηθή, αγνξάδνληαο θαη 

ραξίδνληαο ηα βηβιία ηνπο, ελψ ν Φπράξεο πξνηηκά ηε ζπζηεκαηηθφηεξε 

δξάζε· λα πξνεγεζεί ε έθδνζε πεξηνδηθνχ θαη εθεκεξίδαο1, ελέξγεηεο πνπ ζα 

ζπκπιεξσζνχλ απφ ηελ θαζηέξσζε Αηαγσληζκνχ γηα ηε ζπγγξαθή έξγνπ ζηε 

δεκνηηθή θαη ηελ ίδξπζε πιιφγνπ. Ο Ώιέμαλδξνο Πάιιεο ζα ζπκκεηάζρεη, 

παξά ηηο αληηξξήζεηο ηνπ, ζε φιεο ηηο πξνζπάζεηεο θαη ζα ηηο ρξεκαηνδνηεί 

γελλαία, αιιά παξάιιεια ζα αθνινπζήζεη θαη απηφλνκε πνξεία, ζρεηηθά κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο έθδνζεο βηβιίσλ θαη ηε δσξεάλ δηαλνκή ηνπο εληφο θαη 

εθηφο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Δ δξαζηεξηφηεηα απηή ζα απνθέξεη κηα κεγάιε 

αιιεινγξαθία θαη ζα αλαπηχμεη έλα δίθηπν δεκνηηθηζηψλ πέξαλ ησλ 

πξνβεβιεκέλσλ, θεληξηθή κνξθή ζην νπνίν ππήξμε, σο βαζηθφο 

ρξεκαηνδφηεο, ν ίδηνο.  

Δ ρξεκαηνδφηεζε απνηειεί ηνλ αλαγθαίν φξν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

δηθηχνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο ηνπ, εηδηθά ζε κηα θνηλσλία 

πνπ δελ έρεη ηε κφξθσζε θαη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα ππνδερηεί θαη λα 

δηεπξχλεη ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο2. Ο Πάιιεο είλαη ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, 

ν πινχζηνο απφ ηνλ νπνίν αλακέλνπλ λα μνδέςεη ηα πεξηζζφηεξα ρξήκαηα. Ο 

Φπράξεο απαηηεί λα μνδεχεη ν Πάιιεο 10 κε 12 ρηιηάδεο θξάγθα ην ρξφλν3, 

ελψ ν ίδηνο ην 1900 ζρεδηάδεη λα πξνζθέξεη γηα πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, βηβιία 

θαη δηαγσληζκφ, 1500 θξάγθα ην ρξφλν4. ηελ πεξίπησζε, κάιηζηα, ηεο 

έθδνζεο απηνηεινχο πεξηνδηθνχ ππνινγίδεη φηη ε ζπκβνιή ε δηθή ηνπ πξέπεη 

λα αληηζηνηρεί ζην 1/5 εθείλεο ηνπ Πάιιε, αθνχ ν Πάιιεο είλαη πέληε θνξέο 

                                                 
1
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε A. Πάθθδ, 17/3/1900, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.469-472. 

2
 Ο βζμξ ημο Πάθθδ εεςνεί ηδκ εκένβεζα αοηή ακαβηαία ζε ιζα επμπή πμο μ ηυζιμξ ζηδκ Βθθάδα δεκ 

δζέεεηε πυνμοξ βζα ηδκ αβμνά θζθμθμβζηχκ ζοββναιιάηςκ, αθθά ηαζ μζ ζοββναθείξ δεκ είπακ πυνμοξ 

βζα ηδκ έηδμζδ ηςκ ένβςκ ημοξ, Ώ.Ώ. Πάθθδξ, «Μενζηέξ ακαικήζεζξ ημο Ώθελ. Πάθθδ», Διιεληθά 

Φύιια, Πνςημπνμκζά 1936, ζ.311. ΐθ., επίζδξ, ηδκ ακαβηαζυηδηα ηςκ επζδμηήζεςκ ζημ πχνμ ηςκ 

θμβμηεπκζηχκ πενζμδζηχκ ηαζ ημο εεάηνμο, πμο δεκ ιπμνμφζακ κα επζαζχζμοκ ιε ηδ θεζημονβία ηςκ 

ιδπακζζιχκ ηδξ αβμνάξ, Υ. Υαηγδζςζήθ, Βζζαβςβή ζηδκ Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ  

αζχκα, Ώ1, 

υ.π., ζ.15.  
3
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, 27/12/1901, Αιιεινγξαθία Η, ζ.434. Σμ πμζυ είκαζ πμθφ ιεβάθμ, 

ακ ζηεθηεί ηακείξ υηζ ακηζζημζπεί ζημ 1% ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηδξ Βκζαίαξ, ηδξ πνμκμιζμφπμο 

εηαζνείαξ πμο ζδνφεδηε βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο ζηαθζδζημφ γδηήιαημξ, αθ. . Πεηιεγάξ, «Ώβνμηζηή 

Οζημκμιία», Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, Ώ1, υ.π., ζ.69. Σμ πμζυ αοηυ ακηζζημζπεί ζηζξ 400 ιε 

480 θίνεξ Ώββθίαξ ή 17 ιε 20 πζθζάδεξ δναπιέξ. 
4
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε A. Πάθθδ, 17/3/1900, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.471. Σμ πμζυ ακηζζημζπεί ζε 60 θίνεξ 

ή 2550 δναπιέξ.  
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πην πινχζηνο1. Σν 1903 ν Πάιιεο ππνινγίδεη φηη μνδεχεη 200 αγγιηθέο ιίξεο ην 

ρξφλν ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε 

εθεκεξίδσλ, φπσο ν Ννπκάο θαη ην ζακηαθφ Φσο, αιιά θαη ηελ εθηχπσζε 

βηβιίσλ δηθψλ ηνπ θαη άιισλ ζπγγξαθέσλ2, ελψ ην 1905 αλεβάδεη ην πνζφ ζε 

342 ζηεξιίλεο3. Παξεκβαίλεη, κάιηζηα, γηα ηε δηάζσζε εληχπσλ, φπσο ην 

πεξηνδηθφ Υαξαπγή ηεο Μπηηιήλεο4.  

Ο Πάιιεο ζα εμειηρηεί ζηνλ θχξην ρξεκαηνδφηε, φπσο ζα 

δηαπηζηψζνπκε θαη παξαθάησ, θαη είλαη πξφζπκνο λα εληζρχζεη αθφκα θαη 

εθείλεο ηηο πξνζπάζεηεο κε ηηο νπνίεο δηαθσλνχζε. Παξά ηηο αληηξξήζεηο ηνπ 

γηα ηε γισζζηθή γξακκή ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ, ζπδεηάεη κε ην Αξαγνχκε 

ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαη είλαη πξφζπκνο λα ρξεκαηνδνηήζεη θάζε θίλεζε. Ώπφ ην 

1910, πξνζθέξεη 500 θξάγθα αξρηθά θαη 1000 κεηά5, ελψ είλαη δηαηεζεηκέλνο 

λα δψζεη θαη 2000 δξαρκέο γηα ηελ άισζε ηνπ Ώξζαθείνπ απφ ηνπο 

δεκνηηθηζηέο, θίλεζε πνπ ηε ζεσξεί πξνζθνξψηεξε απφ ηελ ίδξπζε 

θαηλνχξγηνπ ζρνιείνπ6. 

Σν 1928 ν Πάιιεο ζα γξάςεη ζηνλ Pernot φηη κέρξη ηνλ Ώπξίιην είρε 

μνδέςεη 400 ιίξεο ζηελ πξνψζεζε ησλ βηβιίσλ θαη ζε θηιαλζξσπίεο, γεγνλφο 

απαγνξεπηηθφ γηα ηε βνήζεηα πνπ ηνπ δεηάεη ν Pernot γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεκνηηθψλ κεισδηψλ. Σνπ ππφζρεηαη, φκσο, φηη ηνλ επφκελν ρξφλν ζα ηνπ 

δηαζέζεη 20 ιίξεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ7. Ο ίδηνο έλα 

ρξφλν πξηλ απφ ην ζάλαηφ ηνπ, ην 1934, ζα ρξεκαηνδνηήζεη κε 10 ιίξεο ηνλ 

                                                 
1
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, 27/10/1901, ζην ίδην, ζ. 410. 

2
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε  Φ. Φςηζάδδ, Liverpool 28/6/1903, Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη 

ην Αδεξθάην, υ.π., Β.Λ.Ε.Ώ., αν.41, ζ.153-4.  
3
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φοπάνδ, 5/11/1904, ό.π., ζ.516-7. Σα πμζά αοηά είκαζ πμθφ ιεβάθα. 200 

θίνεξ = 5000 θνάβηα = 6500 δνπ. ηαζ 342 θίνεξ = 9405δνπ. Σμ 1911 έκαξ δάζηαθμξ ζηδκ Βθθάδα 

έπαζνκε ιζζευ 150 δνπ ημ ιήκα = 136 θνάβηα = 5,4 θίνεξ αββθζηέξ ηαζ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ 400 

βνυζζα = 3,6 θίνεξ. Σμ ρςιί α΄ πμζυηδηαξ είπε ημ 1904 ηαζ 1912 0,39 δνπ., αθ. Μ. Ρδβίκμξ, 

Παξαγσγηθέο Γνκέο θαη Δξγαηηθά Ζκεξνκίζζηα ζηελ Διιάδα, 1909-1936. Βηνκεραλία - Βηνηερλία, 

Ίδνοια Ένεοκαξ ηαζ Παζδείαξ ηδξ Βιπμνζηήξ Σνάπεγαξ ηδξ Βθθάδμξ, Ώεήκα 1987,  ζ.154. 
4
 Σμ πενζμδζηυ εηδίδεηαζ απυ ημ 1910. Ο Ώ. Πάθθδξ εα αμδεήζεζ πνδιαηζηά ηδκ έηδμζδ ημο, εζδζηά ημ 

1913, υηακ μ πυθειμξ δοζπεναίκεζ ηδκ ηαηάζηαζδ. Σμ Μάνηζμ ημο 1913 μζ δζεοεοκηέξ ΐάθθδξ ηαζ 

Ώθαακυξ εα βνάρμοκ ζημκ Πάθθδ υηζ μζ 5 θίνεξ πμο ημοξ έζηεζθε πανέηεζκακ ηδ γςή ημο, αθ. επζζημθή 

Μοηζθήκδ 2/3/1913, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, οπμθ..3.1, 3/50.  Ο Πάθθδξ εα ζηαιαηήζεζ ηδ 

πνδιαημδυηδζδ, δοζθμνχκηαξ, ιάθθμκ, ιε ηδ ιειρζιμζνία ηςκ εηδμηχκ, αθ. επζζημθή ΐάθθδ ηαζ 

Ώθαακμφ ζε Ώ. Πάθθδ, Μοηζθήκδ 27/5/1913, ζην ίδην, 3/96 ηαζ ζδιείςζδ ημο Πάθθδ ζηδκ επζζημθή, 

«θμ ηθάιαηα». 
5
 Βπζζημθέξ A. Πάθθδ ζε I. Αναβμφιδ, 28/6/1910 ηαζ 6/3/1911, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.5, 

οπμθ.4. 
6
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, Liverpool 23/4/1911, ζημ ίδζμ.  Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, 

ιένμξ III, ζ.7. 
7
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε H. Pernot, Liverpool 30/4/1928, Αξρείν Hubert Pernot, 114.  
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Κιέσλα Παξάζρν, γηα λα νινθιεξψζεη ηε κειέηε ηνπ γηα ηνλ Ίσλα 

Αξαγνχκε1.  

Καζψο ε θίλεζε δηεπξχλεηαη, νη αλάγθεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

απμάλνπλ, φπσο επηζεκαίλεη ν Φπράξεο ζηνλ Πεηξνθφθθηλν ην 1903. Σν 

βάξνο απηφ επσκίδνληαη ν Πάιιεο θαη ν Φπράξεο, ελψ ην παξάδεηγκα ηνπο 

πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ν ΐιαζηφο θαη ν Πεηξνθφθθηλνο2. Ο Α. 

Πεηξνθφθθηλνο, πξάγκαηη, ππήξμε βαζηθφο ρξεκαηνδφηεο ηνπ δεκνηηθηζκνχ. 

ε κηα πεξίπησζε ν Φπράξεο ηνλ επραξηζηεί γηα ηα 290 θξάγθα πνπ ηνπ 

έζηεηιε γηα ηελ έθδνζε δεκνηηθψλ έξγσλ3, ζε άιιε, γηα 450 θξάγθα, πνπ 

κνηξάζηεθαλ ζε Μαιαθάζε θαη Σαγθφπνπιν θαζ΄ ππφδεημε ηνπ Πάιιε4. Ο 

ίδηνο ν Πεηξνθφθθηλνο, κάιηζηα, γξάθεη φηη ν Πάιιεο κάιινλ ζα ηνλ ζεσξεί 

ηζηγγνχλε γηαηί ηνπ έζηεηιε γηα ηελ εθηχπσζε ησλ βηβιίσλ 30 ιίξεο κφλν5.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο είλαη γλσζηέο ζηνπο αληηπάινπο ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ θαη ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

πξνζπάζεηα επηβνιήο, απφ ηνπο δεκνηηθηζηέο, κηαο ρπδαίαο θαη αλχπαξθηεο 

γιψζζαο. Σν 1911, ζηελ Ώλαζεσξεηηθή ΐνπιή, απνηππψλνπλ κε αθξίβεηα ηελ 

αλάπηπμε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηνπ Πάιιε· «πξν εηθνζαεηίαο δ΄ αθφκε εκεηξνχλην εηο ηνπο δαθηχινπο νη 

νπαδνί ηνπ Φπράξε· δπζηπρψο φκσο εληφο ηεο εηθνζαεηίαο φρη κφλνλ 

επιεζχλζεζαλ, αιιά θαη επηθηλδχλσο ζήκεξνλ απεηινχζη ηελ γιψζζαλ ηνπ 

έζλνπο. […] ήκεξνλ δελ είλαη κφλνλ ν Φπράξεο θαη ν “Ννπκάο” ηνπ, αιι΄ 

ππάξρνπζη ζρνιεία ελ Ώζήλαηο θαη ΐφισ· ζήκεξνλ δπζηπρψο νπαδνί ησλ 

καιιηαξψλ είλαη έγθξηηνη ζπκπνιίηαη, αλψηεξνη ππάιιεινη ηνπ Κξάηνπο, 

θαζεγεηαί ηνπ Παλεπηζηεκίνπ6, πιεζψξα λεαξψλ δεκνζηνγξάθσλ θαη 

ζνβαξαί εθεκεξίδεο ζπκπαζψο δηαθείκελαη πξνο απηνχο· ζήκεξνλ εθδίδνπζη 

πεξηνδηθά ελ Ώζήλαηο, Κσλζηαληηλνππφιεη, κχξλε θαη Ώηγχπησ. ήκεξνλ ε 

πξνπαγάλδα ησλ ελ Παξηζίνηο δηα ηνπ Φπράξε, δηδάζθνληνο εηο ην 

                                                 
1
 Βπζζημθή Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε Π. ΐθαζηυ, Ώεήκεξ 5/10/1934, Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, θ.5, 

οπμθ.5.3, 5/393, υπμο γδηάεζ απυ ημκ Πάθθδ ηαζ ημ ΐθαζηυ κα εκζζπφζμοκ μζημκμιζηά ημκ Πανάζπμ 

ηαζ ακηίβναθμ επζζημθήξ ημο Πεηνμηυηηζκμο ζε Κ. Πανάζπμ πμο ζηάθεδηε ζημκ Π. ΐθαζηυ, Ώεήκεξ 

16/10/1934, ζην ίδην, 5/394, υπμο πθδνμθμνμφιαζηε ηα πμζά ηδξ πνδιαηζηήξ αμήεεζαξ. Ο ΐθαζηυξ 

έδςζε 5 θίνεξ. 
2
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 10/7/1903, Αξρείν Γ. Πεηξνθόθθηλνπ. 

3
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζημκ Α. Πεηνμηυηηζκμ, 17/9/1901, ζην ίδην.  

4
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 16/8/1905, ζην ίδην. 

5
 Βπζζημθή Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε Π. ΐθαζηυ, Καθημφηα 25/9/03, Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, 5/47. 

6
 Ο Νζηυθαμξ Πμθίηδξ ηαζ μ πονίδςκ Λάιπνμξ εα ζοβηεκηνχζμοκ ηα πονά ηςκ ηαεανμθυβςκ, αθ. Ε. 

Παηζμονάημξ, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ. 660-661. 
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Παλεπηζηήκηνλ θαη ηνπ Πεξλψ, ελ ηε ζρνιή ησλ Ώλαηνιηθψλ γισζζψλ 

δηδάζθνληνο ηελ λενειιεληθήλ ηνπ Φπράξε, ε ειιεληθή γιψζζα ζηξεβιψλεηαη. 

[…] Ώιιά κε ελ Ώγγιία ν Πάιιεο δελ δαπαλά αθεηδψο ππέξ ηεο ρπδαίαο 

ηαχηεο γιψζζεο θαη εηο απφθηεζηλ νπαδψλ θαη εηο έθδνζηλ ζπγγξακκάησλ θαη 

κεηαθξάζεσλ;»1.  

Δ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ είλαη ζχκθπηε κε ην ρψξν εμάπισζήο ηνπ, 

δηάζηαζε πνπ ζα αλαδείμνπκε ζην επφκελν θεθάιαην. 

 

3.1 Γεσγξαθηθή εμάπισζε ηνπ δεκνηηθηζκνύ ζηε δηαζπνξά θαη ην 

ειιεληθό θξάηνο 

Δ κειέηε κηαο ζεηξάο αδεκνζίεπησλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ απνδέθηε 

ηνλ Ώιέμαλδξν Πάιιε θαη απνζηνιείο έιιελεο θαη μέλνπο εληφο θαη εθηφο ησλ 

ζπλφξσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο αλαδεηθλχεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηε 

δπλακηθή ηνπ δεκνηηθηζκνχ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ Πάιιε ζε απηή. Δ ππθλή απηή 

αιιεινγξαθία, 2000 πεξίπνπ επηζηνιέο, πνπ θαιχπηνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ ην 1910 κέρξη ην ζάλαην ηνπ παξαιήπηε ηνπο, ην 1935, γεσγξαθηθά 

δηαζπείξεηαη ζην  Βιιεληθφ θξάηνο2, ζηε Απηηθή Βπξψπε3, ζηα ΐαιθάληα4, 

ζηελ Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία5, ζηε Ρσζία θαη ηελ πεξηνρή ηεο Μαχξεο 

Θάιαζζαο6, ζηελ Ώίγππην7, ζηελ Ελδία8, ζηελ Κχπξν9, ζηηο Δ.Π.Ώ10. 

πκπιεξσκαηηθή πεγή γηα ην ίδην ζέκα απνηειεί ε αδεκνζίεπηε 

αιιεινγξαθία ηνπ Ίσλα Αξαγνχκε θαη ην πεξηνδηθφ Ννπκάο, ην νπνίν ζην 

δηάζηεκα 1910-1913 δεκνζίεπζε αξθεηέο επηζηνιέο πξνο ηνλ Πάιιε απφ 

                                                 
1
 Ν. Αεθαημαίαξ, αμοθεοηήξ Ώνβμθζδμημνζκείαξ ημο ηυιιαημξ ηςκ Φζθεθεοεένςκ ηαζ μπαδυξ ηδξ 

ηαεανεφμοζαξ, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ. 694. 
2
 Ώεήκα ηαζ επανπζαηέξ πυθεζξ (Πανάνηδια, ιένμξ I, πάνηδξ 1). 

3
 Ώββθία, Γαθθία, Γενιακία, Εηαθία, Οθθακδία, Ώοζηνία, Βθαεηία, ΐέθβζμ (Πανάνηδια, ιένμξ I, πάνηεξ 

2 ηαζ 3). 
4
 ΐμοθβανία, Ρμοιακία (Πανάνηδια, ιένμξ I, πάνηδξ 11). 

5
 Κςκζηακηζκμφπμθδ (Πανάνηδια, ιένμξ I, πάνηδξ 4), Μ. Ώζία (Πανάνηδια, ιένμξ I, πάνηδξ 5), 

Πυκημξ (Πανάνηδια, ιένμξ I, πάνηδξ 6), Εενμοζαθήι (Πανάνηδια, ιένμξ I, πάνηδξ 7), αθθά ηαζ 

πενζμπέξ πμο εκηάπεδηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αθθδθμβναθίαξ ζημ εθθδκζηυ ηνάημξ, υπςξ Μαηεδμκία 

(Πανάνηδια, ιένμξ I, πάνηδξ 8), Ήπεζνμξ (Πανάνηδια, ιένμξ I, πάνηδξ 9), Νδζζά Ώκαημθζημφ 

Ώζβαίμο, Κνήηδ (Πανάνηδια, ιένμξ I, πάνηδξ 10). Σα Αςδεηάκδζα απμηεθμφκ ζδζαίηενδ πενίπηςζδ, 

ηαεχξ πέναζακ ζηδκ ζηαθζηή ηαημπή, αθθά ηαζ είπακ ελαζνεηζηή ζδιαζία βζα ημκ Πάθθδ, μ μπμίμξ 

αβςκίζηδηε ζημ ελςηενζηυ βζα ηδκ έκςζή ημοξ ιε ηδκ Βθθάδα. 
6
 Πανάνηδια, ιένμξ I, πάνηδξ 11. 

7
 ηδκ Ώθνζηή δ αθθδθμβναθία αθμνά, αθθά ζε πμθφ ιζηνμφξ ανζειμφξ επζζημθχκ, ηαζ ηδκ Ώθβενία, 

ημ Σγζπμοηί, ηδ Ρμδεζία (Πανάνηδια, ιένμξ I, πάνηεξ 7 ηαζ 16). 
8
 Πανάνηδια, ιένμξ I, πάνηδξ 7. 

9
 Πανάνηδια, ιένμξ I, πάνηδξ 12. 

10
 Πανάνηδια, ιένμξ I, πάνηδξ 13. 
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δηάθνξα ζεκεία ηνπ ειιεληζκνχ, ζην πιαίζην ηεο πξνπαγάλδαο γηα ηελ 

εμάπισζε ηεο θίλεζεο1.  

Δ δηάζηαζε ηεο δηαζπνξάο ελππάξρεη εθ πξννηκίνπ ζην δεκνηηθηζκφ, 

αθνχ νη πεξηζζφηεξνη δηαλννχκελνη θαη φινη εθείλνη πνπ απνηεινχλ ηνλ 

αξρηθφ, εγεηηθφ ηνπ ππξήλα, Γηάλλεο Φπράξεο, Ώιέμαλδξνο Πάιιεο, Ώξγχξεο 

Βθηαιηψηεο, Πέηξνο ΐιαζηφο, Αεκήηξεο Πεηξνθφθθηλνο, αλήθνπλ ζηνλ 

ειιεληζκφ ηεο δηαζπνξάο θαη ζπρλά ππνγξακκίδνπλ ηελ πνιιαπιή έληαμή 

ηνπο ζην ρψξν. Εδηαίηεξα ν Φπράξεο ζε θάζε επθαηξία ηνλίδεη ηε δηπιή εζληθή 

ηνπ ηδηφηεηα, Γάιινο θαη Έιιελαο.  

Βπηιέγεηαη ε ρξήζε ηνπ φξνπ δηαζπνξά, αλ θαη αλαγλσξίδνληαη ηα 

κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα, θαζψο επηζηξαηεχεηαη γηα λα εληάμεη ζε εληαίν 

πεδίν κειέηεο ειιεληθνχο πιεζπζκνχο πνπ δξνπλ ζε δηαθνξεηηθά θξαηηθά 

κνξθψκαηα, αιινχ εζληθά θξάηε, αιινχ απηνθξαηνξίεο, αιινχ ηδηφηππε 

πνιηηηθή θαη πνιηηεηαθή ππφζηαζε, φπσο Κχπξνο θαη Ώίγππηνο, ζε πνηθίιεο 

πεξηνρέο, Ώλαηνιή, Αχζε, Ώθξηθή, κε δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο έληαμεο θαη 

ζρέζεο κε ηελ θπξίαξρε εζλφηεηα2. Γηα ηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία, ε ρξήζε 

ηνπ φξνπ δηαζπνξά, εηδηθά απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, νπφηε αξρίδεη ε 

δηαδηθαζία θαζηέξσζήο ηνπ, έλαληη παιαηφηεξσλ φξσλ, φπσο παξνηθίεο θαη 

θνηλφηεηεο, παξά ηα ζεσξεηηθά πξνβιήκαηα3 νδήγεζε ζηελ ππέξβαζε ηεο 

έληαμεο ηνπ παξνηθηαθνχ θαηλνκέλνπ ζην εξκελεπηηθφ πιαίζην ηεο ζπλέρεηαο 

ηνπ ειιεληζκνχ θαη ζηε δηεχξπλζε ηεο έξεπλαο ζε ζέκαηα έληαμεο ζην θξάηνο 

ππνδνρήο θαη ζρέζεο κε άιιεο κεηνςεθηθέο νκάδεο4. 

                                                 
1
 ΐθ. εκδεζηηζηά, επζζημθέξ απυ ιφνκδ ηαζ Ήπεζνμ, «Γνάιιαηα πνμξ ημκ η. Πάθθδ», Ο Ννπκάο, 

410(1910), ζ.186-7· επζζημθή απυ Ήπεζνμ, Ο Ννπκάο, 412(1910), ζ.220· επζζημθέξ απυ Ώσκηίκζ, 

Κεθαθμκζά ηαζ απυ άβκςζηεξ πενζμπέξ, Ο Ννπκάο, 391(1910), ζ.7-8. Ώπυ πενζμπέξ ηδξ Μαηεδμκίαξ εα 

θάαεζ επζζημθέξ ιε πνυκμ ζοββναθήξ ημ 1909, πνάβια πμο απμδεζηκφεζ υηζ οπήνπε ηαζ  πνμβεκέζηενδ 

αθθδθμβναθία, δ μπμία δεκ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζημ corpus ηςκ επζζημθχκ ημο Ώ. Πάθθδ πμο 

απυηεζηαζ ζημ Β.Λ.Ε.Ώ, Ο Ννπκάο 381(1910), ζ.4 -5. Βπίζδξ, «Γνάιιαηα ζημκ η. Πάθθδ», Ο Ννπκάο, 

448(1911), ζ.506, 499(1913), ζ.21, 486, 487, 488, 489(1912). 
2
 Γζα ημκ υνμ δζαζπμνά, ηδ ζφκδεζή ημο ιε ηδκ εανασηή ζζημνία ηαζ, επμιέκςξ, ηδ αανφηδηα πμο αζηεί 

δ έκκμζα ημο δζςβιμφ ηαζ ηδ πνήζδ ημο ςξ ακαθοηζημφ ενβαθείμο πμο εηηζκεί απυ ηδ ζφκδεζδ ιε ηδκ 

εεκζηή πανάδμζδ ηαζ ηδκ παηνίδα βζα κα ηαηαθήλεζ ζηδκ ζοκείδδζδ ηςκ πμθθαπθχκ ηαοημηήηςκ, ηδξ 

πμζηζθίαξ ηαζ ημο οανζδζζιμφ ζημ ζφβπνμκμ ηυζιμ, αθ. Λ. ΐεκημφνα, «Αζαζπμνά, Παβημζιζμπμίδζδ 

ηαζ ζοθθμβζηυηδηεξ», ύγρξνλα Θέκαηα, ηπ.92, Εακμοάνζμξ-Μάνηζμξ 2006, ζ.31-39 ηαζ Δ. Πεηνάημο, 

«Πνμαθδιαηζζιμί πενί ημο δζαζπμνζημφ θυβμο: Οζ εεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ ημο Robin Cohen ηαζ ημο 

James Clifford», ζημ ίδζμ, ζ.40-45. 
3
 Ώ. Μακδοθανά, «Βθθδκζηή δζαζπμνά ηαζ ζζημνζμβναθζηή δζαζπμνά. Αζαδνμιέξ, αδζέλμδα, 

επακεηηζιήζεζξ», Μλήκσλ, η.22, Ώεήκα 2000, ζ.241-244.  
4
 Ο. Καηζζανδή-Hering, «Ώπυ ηζξ “Βθθδκζηέξ Κμζκυηδηεξ ημο Βλςηενζημφ” ζηδκ ζζημνζμβναθία ημο 

ιεηακαζηεοηζημφ θαζκμιέκμο», Ηζηνξηνγξαθία ηεο Νεόηεξεο θαη ύγρξνλεο Διιάδαο 1833-2002, η.ΐ΄, 

Κ.Ν.Β, Β.Ε.Β., Ώεήκα 2004, ζ.238-249.  
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 Οη φξνη πνπ επηιέγνπλ νη δεκνηηθηζηέο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ εθηφο 

ζπλφξσλ ειιεληζκφ, ηνλ ζπλδένπλ θπξίσο κε ην ειιεληθφ έζλνο θαη ηελ 

αιπηξσηηθή πνιηηηθή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ώθφκα θαη νη γεσγξαθηθνί 

πξνζδηνξηζκνί, πνπ θαίλνληαη ηδενινγηθά νπδέηεξνη, φπσο «Ώλαηνιή», 

«Πνιίηεο», βαξχλνληαη απφ ηελ βεβαηφηεηα γηα ηελ θπξίαξρε ζέζε ηνπ 

ειιεληζκνχ ή απφ ηελ πξνζκνλή ηεο αλάιεςεο ελφο ηέηνηνπ ξφινπ. Ο 

Φπράξεο ζην Σαμίδη κνπ ζα ηνπο απνθαιέζεη «νκνγελείο»1 φξν πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θαη απνζηνιέαο ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ Ώ. Πάιιε απφ ηνλ 

Πφλην2. Δ ζξεζθεία απνηειεί θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ζηελ 

Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία. Ο ζχιινγνο Μέγαο Βαζίιεηνο ζηελ πφιε 

Μεξδηθνχλ ηνπ Πφληνπ ζα αλαθεξζεί ζηελ «νξζφδνμε ειιεληθή θνηλφηεηα»3, 

ελψ ζηε Απηηθή Βπξψπε, ζπγθεθξηκέλα ζηε ΐηέλλε, φπνπ ε ζξεζθεία δελ είλαη 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο, απαιείθεηαη ην νξζφδνμε θαη απνκέλεη ν 

φξνο «ειιεληθή θνηλφηεηα»4. Ώπφ ηελ άιιε, ζηηο Δ.Π.Ώ., φπνπ ην ειιεληθφ 

έζλνο έρεη ειάρηζηε βαξχηεηα, νη Έιιελεο απηνπξνζδηνξίδνληαη κε ηνλ ηφπν 

θαηαγσγήο ηνπο5 ή ζε άιιε πεξίπησζε κε ηνλ γεληθφ φξν «γξαηθνί»6. 

Ο Φίιηππνο ηακπαλίδεο, δάζθαινο απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, 

άιινηε ρξεζηκνπνηεί ηνπο γεληθνχο φξνπο, «ξσκηνί», «ειιεληζκφο»7 θαη 

άιινηε ρξεζηκνπνηεί ηε δηάθξηζε ηνπ Ίσλα Αξαγνχκε ζε «Έιιελεο» θαη 

«Βιιαδίηεο» ή «Βιιαδηθνχο», φξνπο δειαδή, νη νπνίνη, αλ θαη εθθηλνχλ απφ 

γεσγξαθηθή αθεηεξία, βαξχλνληαη απφ ην ηδενινγηθφ θνξηίν ηνπ 

αιπηξσηηζκνχ θαη εγθαινχλ ηνπο πνιίηεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο γηα εζηθή θαη 

πνιηηηθή θαηάπησζε. Γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ν Φ. ηακπαλίδεο, κεηά ηνπο 

ΐαιθαληθνχο· «Οη ειιαδίηεο πήγαηλαλ θαηά δηαβφινπ, κα ν ηειεπηαίνο 

πφιεκνο ηνπο εμάγληζε νιφηεια», θαη κεηά ηνλ Ώ΄ Παγθφζκην· «Σψξα πνπ ζα 

πξνζαξηήζνπκε θαη ηε ζάπηα παιηά Βιιάδα ζ΄ εκάο, δει. ζηελ Ήπεηξν, ζηε 

                                                 
1
 Φοπάνδξ, Σν Σαμίδη κνπ, Βζηία, υ.π., ζ.41, 43, 45.  

2
 Βπζζημθή Θευδ. ΘςιαΎδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Φάηγα, Μαφνδ Θάθαζζα, 8/5/1914, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, 

θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/275. 
3
 Βπζζημθή Βθθδκ. Φζθεη. οκδέζιμο Μέβαξ ΐαζίθεζμξ ζε Ώ. Πάθθδ, Βκ Μενγζθμφκ 27/4/1914, ζην 

ίδην, θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/272.   
4
 Βπζζημθή Παφθμο Γζακκεθία ζε Ώ. Πάθθδ, 10/10/1912, ζην ίδην, θ.2, οπμθ.2.3, 2/391. 

5
 οβηεηνζιέκα Μαηεδυκεξ, αθ. επζζημθή Αμφηζμο ζε Ώ. Πάθθδ, Brockton Μαζζαπμοζέηδ 27/4/1911, 

ζην ίδην, θ.1, οπμθ.1.1, 1/85 ηαζ επζζημθή Γνδβ. Παπαιάνημο, «Μαηεδχκ δζδάζηαθμξ», ζε Ώ. Πάθθδ, 

Νέα Τυνηδ 25/12/1911, ζην ίδην, θ.1, οπμθ.1.2, 1/307. 
6
 Βπζζημθή 3 εηδμηχκ ηδξ εθδιενίδαξ «Ώκαβέκκδζζξ» ζε Ώ. Πάθθδ, Newark N.J. U.S.A., 15/3/1914, 

ζημ ίδζμ, θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/258.  
7
 Βπζζημθέξ Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 14/27.12.1912, ζην ίδην, θ.2, οπμθ.2.3, 2/467· 

27/10.12.1913, ζην ίδην, θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/214· 31/13.6.1914, ζην ίδην, θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/283. 
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Μαθεδνλία, Θξάθε θαη Μηθξαζία, ηψξα, ζα ηε δηνξζψζνπκε θαη εθείλελα θαη 

ζα ηελ θάλνπκε λα βιέπε θαη πην καθξπά απφ ηα κάηηα ηεο»1. Σν γεγνλφο ηεο 

δηάθξηζεο απηήο κεηαθέξεη ζην δεκνηηθηζκφ έλαλ θνηλφ ηφπν, ηελ 

αληηπαιφηεηα θαη ηελ θαρππνςία πνπ ζπλήζσο ζπλφδεπε ηηο ζρέζεηο 

«Βιιήλσλ» θαη «Βιιαδηθψλ» Οη ίδηνη νη δεκνηηθηζηέο θαιιηεξγνχζαλ ηε 

δηάθξηζε απηή· ζηειίηεπαλ ηνπο Έιιελεο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ επαξρηψηηθε 

λννηξνπία ηνπο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ηνχο αθαηξνχζαλ ην δηθαίσκα λα 

λνκνζεηνχλ γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα, γηαηί ηνπο ήηαλ μέλε.  

 Παξάιιεια, ε δηάζηαζε ηεο δηαζπνξάο δηεπξχλεη ηε δξάζε, επεηδή 

εκπινπηίδεη ηνλ ηξφπν ζέαζεο ησλ πξαγκάησλ κε ηελ επξσπατθή επξχηεηα 

θαη ηελ νηθνλνκηθή άλεζε πνπ ραξίδνπλ νη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

εγεηψλ ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Βπίζεο, εμαζθαιίδεη ηελ αλαγθαία απφζηαζε απφ 

ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ηηο απνθάζεηο ηεο, αιιά θαη ηηο αληηδξάζεηο πνπ 

κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε βησζηκφηεηα ηνπ δεκνηηθηζηηθνχ αγψλα. 

Ώθφκα θαη ην φηη ν Φπράξεο έκαζε ειιεληθά ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ2, 

γεγνλφο πνπ ζε θάζε επθαηξία ππνγξακκίδνπλ νη αληίπαινί ηνπ, ηνπ ζηεξεί 

αλακθηζβήηεηα ηε δπλακηθή ηνπ γισζζηθνχ αηζζήκαηνο, αιιά ηνπ εμαζθαιίδεη 

ηελ επηζηεκνληθή απζηεξφηεηα. 

  Ώμίδεη, φκσο, λα ζεκεησζεί φηη ε επξχηεηα ηνπ ρψξνπ δελ απαιιάζζεη 

ην δεκνηηθηζκφ απφ ην θνξηίν ηνπ εζληθηζκνχ. Σν γεγνλφο φηη ν δεκνηηθηζκφο 

ελδηαθέξεηαη γηα ηελ «θνηλή γιψζζα ηνπ ιανχ»3, ηελ νπνία θηινδνμεί λα 

αλαδείμεη ζε «εζληθή», ζπζηέιιεη ηε ζρέζε δηαζπνξάο – δεκνηηθηζκνχ ζηα 

φξηα ηνπ έζλνπο, κε απνηέιεζκα λα είλαη εληειψο απνχζα απφ ηε 

δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ε δηάζηαζε ηνπ θνζκνπνιηηηζκνχ, δηάζηαζε 

πνπ, νχησο ή άιισο ππνρσξεί ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα έλαληη κηαο 
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 Σμ πνχημ απυζπαζια ζε επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 10/23.7.1913, ζην ίδην, θ.3-4, 

οπμθ.3.2, 3/134 (Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.69), ημ δεφηενμ, ζε επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 

Πυθδ 24/6.2.1919, ζην ίδην, θ.5, οπμθ.5.1, 5/17. Σα ίδζα εέιαηα ηδξ δεζηήξ δζάανςζδξ ηςκ Βθθαδζηχκ 

πμο απμδέπηδηακ ηδ ιζηνυηδηα ημο ηνάημοξ ηαζ εβηαηέθεζρακ ηδκ έκςζδ ηδξ θοθήξ, εα είλεζ μ 

Αναβμφιδξ, αθ. ημνπζυξ [ρεοδχκοιμ ημο Ίςκα Αναβμφιδ], «Οζ Βθθαδζημί», Ο  Ννπκάο, 6/5/1907, 

αν.246, ζ.1-2. 
2
 Ο Κνζανάξ ακαθένεζ υηζ μ Φοπάνδξ είπε ιδηνζηή βθχζζα ηα νςζζηά, αθ. Β. Κνζανάξ, Φπράξεο. Ηδέεο, 

Αγώλεο, ν Άλζξσπνο, υ.π., ζ.28. Ο Άθηδξ Ώββέθμο ζδιεζχκεζ υηζ μ Φοπάνδξ ιέπνζ 6 πνμκχκ ιδηνζηή 

βθχζζα είπε ηα νςζζηά, εκχ ζημ ζπίηζ ιζθάεζ βαθθζηά, Φοπάνδξ, Σν Σαμίδη κνπ, υ.π., ζ.4. Ο ίδζμξ μ 

Φοπάνδξ ιανηονά υηζ ιε ημκ παηένα ημο ιζθμφζε βαθθζηά, αθθά ηαοηυπνμκα υηζ μ ίδζμξ μ παηέναξ ημο 

ημφ δίδαζηε ηδκ ηαεανεφμοζα, Γ. Ε. Γμθχηαξ, Ηζηνξία ηεο Υίνπ, ηυιμξ Γ΄, ιένμξ ΐ΄, Ώεήκα 1928, ημ 

ηεθάθαζμ, «Οζ Φοπάνδδεξ», ζ.828, 831. 
3
 Γ. Φοπάνδξ, Σν Σαμίδη κνπ, υ.π, ζ.38. 
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εζληθηζηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πξαγκάησλ ζηνλ εκπνξηθφ θφζκν1. Ώθφκα θαη 

ε πνιενδνκηθή ηαπηφηεηα ησλ πφιεσλ ηεο δηαζπνξάο, φπνπ παξαηεξείηαη ε 

εμάπισζε ηνπ δεκνηηθηζηηθνχ θαηλνκέλνπ, δελ ζπγθξνηείηαη ζηε βάζε ηνπ 

«θνζκνπνιηηηζκνχ», αιιά ζηε βάζε εζληθψλ ή εζλνηηθψλ θνηλνηήησλ2. Δ 

δηαπίζησζε απηή, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, βξίζθεηαη ζε απφιπηε 

ζχκπλνηα κε ηα θπξίαξρα ηδενινγήκαηα ησλ κεζαίσλ θαη θαηψηεξσλ 

ζηξσκάησλ ησλ θνηλνηήησλ ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ εκθνξνχληαη απφ ην φξακα 

ηεο εζληθήο ζπλέρεηαο θαη ζπλδένπλ ην δεκνηηθηζκφ κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αιπηξσηηθψλ βιέςεσλ. 

Σν αξρεηαθφ πιηθφ πνπ δηαζέηνπκε αλαδεηθλχεη ηελ πνιπζεκία ηεο 

δηαζπνξάο ζε ζρέζε κε ην δεκνηηθηζκφ, αιιά θαη ην πψο νη ζηφρνη ηεο 

δξάζεο ππεξεηνχληαη ζε δηάθνξνπο ηφπνπο ηνπ ειιεληζκνχ θαη 

πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπο. Δ Απηηθή Βπξψπε είλαη ν 

ρψξνο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ν αξρηθφο ππξήλαο ησλ δεκνηηθηζηψλ. Δ 

αιιεινγξαθία εδψ αθνξά, θπξίσο, ηε θηινινγηθή θαη εζληθή δξάζε ηνπ 

Ώιέμαλδξνπ Πάιιε θαη ην πψο νη δηαλννχκελνη, έιιελεο θαη μέλνη, 

επεμεξγάδνληαη ζεσξεηηθά δεηήκαηα ηεο γιψζζαο.  

Δ Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία απνηειεί ην βαζηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν 

κπνξνχκε λα αλαδείμνπκε ηελ εμάπισζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ αληαγσληζηηθά ή 

παξαπιεξσκαηηθά κε ηε δξάζε εληφο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Ο δεκνηηθηζκφο 

εδψ αθνινπζεί ηελ αλάπηπμε ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη, εηδηθφηεξα ηελ επνρή ηεο 

αιιεινγξαθίαο, ηελ αλάδπζε ησλ κεζναζηηθψλ θαη κηθξναζηηθψλ ζηξσκάησλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ηξαπεδηθέο, εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο 

επηρεηξήζεηο3. Δ αλάδπζε απηψλ αθξηβψο ησλ ζηξσκάησλ πνπ ζπλνδεχεηαη 

απφ ηελ αλαγθαία κηθξναζηηθή ππαιιειία, ε δηεχξπλζε ηεο εγγξακκαηνζχλεο 

θαη ε εμάπισζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε επέθηαζε ζρνιείσλ θαη ε 
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 E. Sifneos, «“Cosmopolitanism” as a feature of the Greek Commercial Diaspora», History and 
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 Γζα ημ πχξ  πυθεζξ ηδξ δζαζπμνάξ, υπςξ ιφνκδ, Ώθελάκδνεζα, Θεζζαθμκίηδ δεκ ζοβηνμημφκηαζ ιε 

αάζδ ημκ «ημζιμπμθζηζζιυ», αθθά θεζημονβμφκ ιέζς εεκζηχκ ή εεκμηζηχκ ημζκμηήηςκ , αθ. 

Ώ. Καναδήιμο-Γενμθφιπμο, «Δ Πυθδ-Λζιάκζ ηδξ ιφνκδξ ζημ ηέθμξ ηδξ Οεςιακζηήξ 

Ώοημηναημνίαξ. Μμνθέξ πςνζηήξ μνβάκςζδξ ηαζ εθθδκζηή πανμοζία», Ζ Πόιε ζηνπο Νεόηεξνπο 

Υξόλνπο. Μεζνγεηαθέο θαη Βαιθαληθέο όςεηο(19
νο

-20
νο

 αη.), Πναηηζηά ημο ΐ΄ Αζεεκμφξ οκεδνίμο, 

ΒΜΝΒ, Ώεήκα 2000, ζ.20.  
3
 Υ. Υαηγδζςζήθ, «Δ ιπεθ επυη ημο ηεθαθαίμο», Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20

νπ
 αηώλα, Ώ1, .μ.π., 

ζ.332-333. 
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αλάγθε δαζθάισλ1 δεκηνπξγνχλ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα δηεηζδχζεη ν 

δεκνηηθηζκφο.  

Βπίζεο, αλάινγα κε ηηο πεξηνρέο ν εζληθηζκφο είλαη κηα δηάζηαζε πνπ 

δελ κπνξεί λα αγλνεζεί. Δ επίδξαζή ηνπ πνηθίιιεη, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή. 

ηε Μαθεδνλία πξνζδηνξίδεη πιήξσο ηε δξάζε, ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

ζπλεμεηάδεηαη κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Οη 

Νεφηνπξθνη θαη ε αλάδπζε ηεο λέαο ηνπξθηθήο αζηηθήο εζληθήο ηάμεο 

ζεκαηνδνηνχλ θαη ηελ έμαξζε ησλ ειιεληθψλ εζληθηζηηθψλ απφςεσλ πνπ 

πξνυπήξραλ. 

Δ Κσλζηαληηλνχπνιε είλαη ην θέληξν πνπ ειέγρεη ηε δξάζε ζηε Μηθξά 

Ώζία, ην Πφλην θαη ηα ΐαιθάληα. Σν βαζηθφ δίπνιν πνπ θαζνξίδεη ηε 

γεσγξαθία ηνπ δεκνηηθηζκνχ είλαη ε Ώζήλα – Κσλζηαληηλνχπνιε. Δ Βιιάδα 

θαη ε Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία είλαη νη βαζηθνί ρψξνη, πνπ ηξνθνδνηνχληαη 

απφ ηε Απηηθή Βπξψπε θαη επεξεάδνπλ ζηαδηαθά θαη άιιεο πεξηνρέο ηνπ 

ειιεληζκνχ, φπσο ε Ώίγππηνο θαη ε Κχπξνο. Δ νξγάλσζε, αλάπηπμε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ, δειαδή, εθδηπιψλεηαη ζε αιιεινεμαξηψκελνπο 

ρψξνπο πνπ ηαπηφρξνλα, φκσο, δηαηεξνχζαλ θαη ηελ απηνλνκία ηνπο. Δ 

ακθηζπκία θαη νη παιηλδξνκήζεηο ησλ δεκνηηθηζηψλ κεηαμχ Ώζήλαο θαη 

Κσλζηαληηλνχπνιεο ζα εμεηαζηνχλ ακέζσο παξαθάησ. 

 

 3.1.1 Αζήλα - Κσλζηαληηλνύπνιε 

Γηα ηνλ Φπράξε ε Κσλζηαληηλνχπνιε είλαη ε γε ησλ παηέξσλ ηνπ, 

αθνχ εθεί, παξφιν πνπ ν ίδηνο έδεζε κφλν έλα κηθξφ κέξνο ηεο παηδηθήο ηνπ 

ειηθίαο, αλαδείρηεθαλ ζε εγεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο ν παππνχο 

ηνπ θαη ν παηέξαο ηνπ2. Σν γεγνλφο απηφ ηνπ επηηξέπεη λα κηιήζεη κε ιπξηζκφ 

γη΄ απηή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ ην 1886 θαη λα ηελ αλαγάγεη ζηελ 

                                                 
1
 Γεκζηά βζα ημ νυθμ ηδξ εθθδκζηήξ δζαζπμνάξ, αθ. Κ. Σζμοηαθάξ, Δμάξηεζε θαη Αλαπαξαγσγή. Ο 

θνηλσληθόο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεραληζκώλ ζηελ Διιάδα(1830-1922), Θειέθζμ 1975, ζ.338-347. 
2
 Ο παηέναξ ημο Φοπάνδ, Νζηυθαμξ (1823/4-1897) δζεηέθεζε «ιέβαξ πανημθφθαλ» ημο Παηνζανπείμο 

ηαζ είπε πνδιαηίζεζ πνυλεκμξ ηδξ Σμονηίαξ ζημ Παθένιμ. Ο παππμφξ ημο έιπμνμξ ζηδκ Πυθδ ανπζηά, 

ημ 1832 έβζκε έθμνμξ ηδξ Υίμο ιε έδνα ηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, Β. Κνζανάξ, Φπράξεο. Ηδέεο, Αγώλεο, ν 

Άλζξσπνο, υ.π., ζ.21-36. 272-3. Γζα ημ νυθμ ημο παππμφ ημο Μζζέ-Γζάκκδ Φοπάνδ ηαζ ημο παηένα ημο 

Νζηυθαμο ζηδκ ημζκυηδηα ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ ηαζ ηδ ζπέζδ ημοξ ιε ημ Παηνζανπείμ, αθθά ηαζ ηδ 

ζμοθηακζηή ανπή, αθ. Α. ηαιαηυπμοθμξ, Μεηαξξύζκηζε θαη Δθθνζκίθεπζε. Πξνο κηα αλαζύλζεζε ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ ηνλ 19
ν
 αηώλα, Ώθελάκδνεζα 2003, ζ.39 (βζα ημκ πνχημ), αθθά 

ηαζ δζάζπανηα. ΐθ., επίζδξ, ηδ ιανηονία ημο ίδζμο ημο Φοπάνδ, «Οζ Φοπάνδδεξ (Σα βεκεαθμβζηά 

ιμο)», Γ. Ε. Γμθχηαξ, Ηζηνξία ηεο Υίνπ, υ.π., ζ.823-876.   
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πεξησπή ηεο παηξίδαο καδί κε ηε Γαιιία1. Παξάιιεια, είλαη πάληα παξνχζα 

ε εζληθή ζεκαζία ηεο Πφιεο, αθνχ ηνπ μππλάεη ην κίζνο γηα ηνπο Σνχξθνπο 

θαη ηελ έγλνηα γηα ην κέιινλ ηνπ ειιεληζκνχ2.  

Ο Φπράξεο, φκσο, δελ κπνξνχζε λα παξαγλσξίζεη ηε ζεκαζία ηεο 

Ώζήλαο σο εζληθνχ θαη πνιηηηθνχ θέληξνπ3, αθνχ απφ ηνλ θαηξφ ηνπ Σαμηδηνχ 

έρεη επηζεκάλεη φηη γηα λα γίλεη κηα γιψζζα θνηλή πξέπεη λα έρεη «γεσγξαθηθή 

βάζε»4. Γη΄ απηφ θαη θάζε δξαζηεξηφηεηα ζα μεθηλήζεη ζηελ Ώζήλα, παξά ην 

γεγνλφο φηη ππάξρεη αλαθιαζηηθά παξάιιειε δξαζηεξηνπνίεζε θαη ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Σελ αλαπφδξαζηε ηζηνξηθά κεηάβαζε απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ζηελ Ώζήλα ηελ εμεγεί ηδεαιηζηηθά ν Φπράξεο ην 1903, 

ελψ ινγνηερληθά ηελ απνδίδεη ζην κπζηζηφξεκά ηνπ ηα Γχν Αδέξθηα5. Δ 

Κσλζηαληηλνχπνιε απνηειεί ην παξαδνζηαθφ, εζληθφ θαη πνιηηηζκηθφ θέληξν 

ηνπ ειιεληζκνχ, πνπ παξά ηνλ πινχην ηεο, ηελ θαηαηξχρεη ε 

αληηπλεπκαηηθφηεηα ηεο θαζαξεχνπζαο. Δ Ώζήλα έρεη ηζηνξηθφ ρξένο, 

ππεξβαίλνληαο ηνλ επαξρησηηζκφ ηεο, λα θαηαζηεί πλεπκαηηθφ θέληξν ηνπ 

έζλνπο θαη λα πξνεηνηκάζεη κε ηε δεκνηηθή ηελ πλεπκαηηθή απειεπζέξσζε, 

πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ελφηεηα ηεο ειιεληθήο θπιήο6.  

Παξφια απηά θαη παξφιν πνπ ζην ρψξν ηεο ινγνηερλίαο ε 

πξσηαξρηθφηεηα ηεο Ώζήλαο είλαη αδηακθηζβήηεηε, κέρξη ηνπο ΐαιθαληθνχο 

Πνιέκνπο ν δεκνηηθηζκφο ζα παιηλδξνκεί κεηαμχ Ώζήλαο θαη 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηνπιάρηζηνλ ζην νξγαλσηηθφ επίπεδν.  Δ ζπνπδαηφηεηα 

θαη ησλ δχν πφιεσλ σο ρψξσλ δηακφξθσζεο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο 

ηδενινγίαο είλαη αδηακθηζβήηεηε. Δ Πφιε έξρεηαη ζην πξνζθήλην άιινηε, σο 

εζληθφ θέληξν πνπ δίλεη ππφζηαζε ζην φξακα ηεο Μεγάιεο Εδέαο7, παξά ηηο 

                                                 
1
 Γ. Φοπάνδξ, «Εζημνζηά ηαζ βθςζζμθμβζηά γδηήιαηα», Ρόδα θαη Μήια, Ώ΄, Βζηία 1902, ζ.83-85. 

2
 Γ. Φοπάνδξ, Σν Σαμίδη κνπ, Βζηία 1993, ζ.63-64, 67. 

3
 Γζα ηδκ ακαπυηνεπηδ πμνεία ηδξ ακάδεζλδξ ηδξ Ώεήκαξ ζε εεκζηυ ηέκηνμ, ηδκ μπμία οπαβυνεοακ 

μζημκμιζημί θυβμζ, αθ. Υ. Υαηγδζςζήθ, Βζζαβςβή ζηδκ Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, Ώ1, υ.π., 

ζ.13-14. 
4
 Γ. Φοπάνδξ, Σν Σαμίδη κνπ, υ.π., ζ.175. 

5
 Γζα ημ πχξ ημ ένβμ ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ πανάδμζδ ηδξ θμβμηεπκζηήξ δζηηυηδηαξ ηαζ ακηακαηθά ημ 

δζπαζιυ ημο Φοπάνδ ακάιεζα ζηδ θμβμηεπκία ηαζ ηδκ επζζηήιδ, ημκ κμο ηαζ ηδκ ροπή, ηδκ Ώεήκα ηαζ 

ηδκ Πυθδ, αθ. Άκηεζα Φνακηγή, «Δ θμβμηεπκζηή δζηηυηδηα ζημ ένβμ ημο Φοπάνδ: Σμ “ζφκδνμιμ ημο 

δζδφιμο” ζημ ιοεζζηυνδια ημο Φοπάνδ Σα δπν αδέξθηα», Ο Φπράξεο θαη ε επνρή ηνπ, υ.π., ζ.237-245. 
6
 Γ. Φοπάνδξ, «Ώθζενςηζηυ βνάιια», Ο Ννπκάο, 18/1/1904, αν.79, ζ.4-8 ηαζ ζημ Γ. Φοπάνδξ, Κξηηηθά 

Κείκελα, Ώ΄, υ.π., ζ.329-331. Σμ παναπάκς ηείιεκμ απμηεθεί ιένμξ ημο πνμθυβμο ημο ιοεζζημνήιαημξ 

Σα Γύν Αδέξθηα πμο έβναρε μ Φοπάνδξ ημ 1903, αθθά εηδυεδηε ημ 1911. Ο πνυθμβμξ δδιμζζεφηδηε 

ζε ηνεζξ ζοκέπεζεξ ζημ Ννπκά, αν.77, 78, 79(1904).  
7
 Δ Κςκζηακηζκμφπμθδ απμηεθεί ημ εεκζηυ ηέκηνμ ζημ μπμίμ πνμζέαθεπε μ Βθθδκζζιυξ, είηε ςξ  

πνςηεφμοζα ηδξ ΐογακηζκήξ αοημηναημνίαξ, ζηδκ μπμία ηεθεζςκυηακ δ «Μεβάθδ Εδέα», είηε ςξ 
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επηθπιάμεηο ηνπ Φπράξε1, θαη άιινηε σο θέληξν πλεπκαηηθφ αλψηεξν ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ επαξρησηηζκφ ηεο Ώζήλαο, φπνπ ππάξρεη ππφβαζξν δξάζεο, 

θαηά ηελ άπνςε ηνπ Πάιιε2, θαη ην γισζζηθφ ηδίσκα είλαη αλψηεξν3. Δ 

Ώζήλα, απφ ηελ άιιε, πξνβάιιεη σο ρψξνο πην ιεηηνπξγηθφο γηα ηελ δξάζε 

θαη ηελ πξνπαγάλδα. Γηα ηνλ Πάιιε ε Ώζήλα είλαη «ε πεγή ησλ γξαθηάδσλ», 

ρψξνο πνπ επηβάιιεηαη λα απνηειέζεη ηελ έδξα ηνπ ζρεδηαδφκελνπ 

πεξηνδηθνχ, αληί γηα ηε Απηηθή Βπξψπε4.  

Δ Κσλζηαληηλνχπνιε ζα πξνβάιιεη σο ελαιιαθηηθφ θέληξν δξάζεο ην 

1908, φηαλ ζα ππάξμεη δηαθσλία ησλ δεκνηηθηζηψλ κε ην πεξηνδηθφ Ννπκάο, 

παξφιν πνπ ν ΐιαζηφο αξλείηαη απηή ηελ πξφζεζε θαη επηδεηεί αλεμαξηεζία 

ζηε δξάζε ησλ δχν πφιεσλ5. Παξαηεξνχκε φηη ζπρλά ε ακθηηαιάληεπζε 

αλάκεζα ζηηο δχν πφιεηο είλαη ζπγθπξηαθή θαη ππαγνξεχεηαη απφ ηηο εθάζηνηε 

αλάγθεο θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο δξάζεο, θπξίσο απφ ηνπο βαζηθνχο 

ρξεκαηνδφηεο. 

Δ θαηάζηαζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή απφ 

εθείλε ηεο ειιεληθήο πξσηεχνπζαο. Δ ηδηάδνπζα δηαθνξά ηεο έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη, αθελφο, νη νξζφδνμνη έιιελεο κεηά ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 

                                                                                                                                            
ζοιαμθζηυ, δεζηυ ηέκηνμ, απυ ημ μπμίμ εηπμνεουηακ ή βζβακηςκυηακ δ δφκαιδ ημο έεκμοξ «μζ θέλεζξ 

“Να πάνμοιε ηδκ Πυθζ” είκαζ ζφιαμθμ πμο δε ζδιαίκεζ “Να λακαθηεζάζμοιε ηδ αογακηζκή 

αοημηναημνία” αθθά “Να είιαζηε δοκαημί”», βνάθεζ μ Αναβμφιδξ, ιε ημ ρεοδχκοιμ Σμλυηδξ, «ηδκ 

Πυθζ», Ο Ννπκάο, 9/1/1905, αν.130, ζ.3. ΐθ., επίζδξ, ημνπζυξ, «Οζ Βθθαδζημί», Ο Ννπκάο, 6/5/1907, 

αν. 246, ζ.1-2, υπμο «Σμ Κνάημξ, ημ ΐαζίθεζμ, δ εθεφεενδ Βθθάδα έβζκε βζα κα ιπμνμφκ εθεφεενα μζ 

Έθθδκεξ κα ζηήζμοκ εηεί ημ ενβαζηήνζ πμο εα πνμεημίιαγε ηδκ έκςζδ ηδξ θοθήξ». Βπίζδξ μ Αάιςκαξ 

(πζεακχξ ρεοδχκοιμ ημο Φχηδ Φςηζάδδ) ζημ «Γνάιιαηα απ’ ηδκ Πυθδ» (Ο Ννπκάο, 25/7/1904, θ. 

106, ζ.2-3) εα ιζθήζεζ βζα ημκ πνμμνζζιυ ζηδκ Ώκαημθή ηαζ πςξ ζημπυξ ηςκ δαζηάθςκ είκαζ κα 

δζδάλμοκ ημ παζδί βζα ηα πεναζιέκα ιεβαθεία ηαζ ηδκ απμηαηάζηαζή ημοξ πμο πνέπεζ κα απμηεθεί 

ζημπυ ηςκ κέςκ Βθθήκςκ. 
1
 Ο Φοπάνδξ ζημ ένβμ ημο, Σν Σαμίδη κνπ, εα ηαηδβμνήζεζ ημοξ Πμθίηεξ βζα αδνάκεζα απέκακηζ ζημ 

Σμφνημ, αθθά εα δζαηοπχζεζ ηαζ ηδκ άπμρδ υηζ δ Βθθάδα είκαζ ιζηνή βζα κα ιπμνέζεζ κα 

ζοιπενζθάαεζ ηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ζηα υνζα ηδξ, αθμφ ιάθζζηα εα έπνεπε κα ζοβηνμοζηεί ηαζ ιε 

ημοξ Ρχζμοξ, ζην ίδην, Βζηία, ζ.66.  
2
 Βπζζημθέξ Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 18/11/1906 ηαζ 4/3/1907,  Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο 

θαη ην «Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο», υ.π., ζ.157 ηαζ 165 ακηίζημζπα.  
3
 Δ βθχζζα πμο ιζθζέηαζ ζηδ Ώεήκα δεκ ιπμνεί κα ζοβηνζεεί ιε ηδ βθχζζα ζηδ ιφνκδ ηαζ ηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ. Γζα ημκ Α. Πεηνμηυηηζκμ αοηυ μθείθεηαζ ζημ υηζ δ Ώεήκα δεκ έπεζ πανάδμζδ, 

υπςξ μζ ιεβαθμοπυθεζξ ηδξ Ώκαημθήξ, αθμφ δεκ ήηακ πανά πςνζυ, αθ. επζζημθή Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε 

Π. ΐθαζηυ, 31/3/03, Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, θ.5, οπμθ.5.1, 5/37· «ζηδκ ιφνκδ ηαζ ηδκ Πυθδ ηαζ 

ιάθζζηα ζημ πνχημ ιένμξ δ βθχζζα είκαζ ζπεδυκ ημζκή, πςξ έπεζ πμθφ πάνδ ηαζ βναθζηυηδηα,ηαζ έκα 

πθμφημξ απυ θέλεξ ηαζ εηθνάζεξ πμο μζ Ώεδκαίμζ μφηε ηζξ μκεζνεοηήηακ. Πςξ αηυια ηαζ δ βναθηή 

ημοξ βθχζζα ακ ηαζ βειάηδ εθθδκζημφνεξ είκαζ μθζβχηενμ «θναβηάηδηδ» απυ ηδκ Ώεδκαίσηδ […]. Μδ 

λεπκμφιε πςξ δ Ώεήκα δεκ έπεζ πανάδμζδ sans solution de continuité υπςξ μζ ιεβαθμοπυθεζξ ηδξ 

Ώκαημθήξ. Βίηακ πςνζυ ίζα ιε ηζξ πνμάθθεξ». ημκ πθμφημ ηδξ βθχζζαξ ηδξ Ώκαημθήξ εα ακαθενεεί 

ηαζ ζηδκ επζζημθή 5/6/03, ζην ίδην, 5/39. 
4
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε H. Pernot, 17/3/1902, Αξρείν Hubert Pernot, αν.25. Δ επζζημθή ζημ 

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.117-118. 
5
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Κ. Υαηγυπμοθμ, 6/10/1908, Αξρείν Κσλζηαληίλνπ Υαηδόπνπινπ. 
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Σαλδηκάη αλαδεηνχλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, πνπ ζα θπκαίλεηαη απφ ηνλ 

ειιελννζσκαληζκφ1 κέρξη ηελ ηαχηηζε κε ηελ εζληθή πνιηηηθή ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο, αθεηέξνπ, δελ ππάξρεη παξάδνζε θνηλνβνπιεπηηζκνχ. Δ πνιηηηθή 

ηνπο εθπξνζψπεζε αλαηίζεηαη ζην Παηξηαξρείν πνπ καδί κε ηνπο ιατθνχο 

αληηπξνζψπνπο ηνπ Αηαξθνχο Μηθηνχ Βζληθνχ πκβνπιίνπ αζθνχζε ηνλ 

έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ηεο δεκφζηαο δσήο ησλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ2. Ο 

Φψηεο Φσηηάδεο, γηαηξφο θαη επηθαλήο δεκνηηθηζηήο ηεο Πφιεο, ζα 

πεξηγξάςεη κε κειαλά ρξψκαηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ειιήλσλ γηα λα ηνλίζεη 

πξνθαλψο ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ν αγψλαο ησλ δεκνηηθηζηψλ· 

«Βδψ είκαζηε δηπιφζθιαβνη. θιάβνη ζηνλ αγά θαη ην ξάζν»3. 

 ην ρψξν ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ε Ώζήλα ζπγθεληξψλεη ηε δξάζε κε 

250 επηζηνιέο ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ Πάιιε, ελψ απφ ηελ ππφινηπε Βιιάδα 

έρνπκε 215 επηζηνιέο4. Δ αιιεινγξαθία ηνπ Πάιιε κε ηφπν πξνέιεπζεο ηελ 

Ώζήλα αληηθαηνπηξίδεη, φπσο είλαη αλακελφκελν, ηελ επίζεκε δξάζε, εθείλε, 

δειαδή πνπ αθνξά ην Ννπκά, ζπιιφγνπο, φπσο ε Φνηηεηηθή πληξνθηά θαη ν 

Βθπαηδεπηηθφο κηινο θαη θαηαγξάθεη ηελ επηθνηλσλία ηνπ Πάιιε κε 

ινγνηέρλεο, εθδφηεο πεξηνδηθψλ, θνηηεηέο θαη θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Τπάξρνπλ, επίζεο, καζεηέο θαη δάζθαινη, αιιά πξνθαλψο, ν ηζρπξφο 

θεληξηθφο έιεγρνο δελ επηηξέπεη δπλακηθέο παξεκβάζεηο ζηα ζρνιεία, φπσο 

ζηε δηαζπνξά θαη εηδηθά ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ρσξίο, φκσο, απηέο λα είλαη 

αλχπαξθηεο. Ώθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ώλψηεξνπ Παξζελαγσγείνπ 

ΐφινπ ην ζρνιείν ειέγρεηαη απφ ηε δεκνηηθή αξρή, γεγνλφο πνπ πξνθαλψο 

επέηξεςε, αξρηθά, ηηο παξεθθιίζεηο. ηελ Ώζήλα απνζηνιείο είλαη θαη γηαηξνί, 

έκπνξνη, ππάιιεινη, αιιά απνηεινχλ ηε κεηνςεθία. 

                                                 
1
 Ο Φοπάνδξ (Σν Σαμίδη κνπ, υ.π., ζ.64-67) δζαθςκεί ιε ηδκ άπμρδ πμο έπμοκ μζ Πμθίηεξ, κα γμφκε 

αδενθζηά ιε ημκ ημφνημ βζα κα ημκ ηοαενκήζμοκε. Γζα ημκ εθθδκμμεςιακζζιυ, αθ. Β. ημπεηέα, Σν 

«Πξόηππν Βαζίιεην» θαη ε Μεγάιε Ηδέα. ςεηο ηνπ εζληθνύ πξνβιήκαηνο ζηελ Διιάδα (1830-1880), 

Ώεήκα 1988, ζ.309-324. 
2
 Ο Ε. Πακηεθίδδξ Παππάξ, έιπμνμξ, δδιμηζηζζηήξ, απυ ημοξ ζδνοηέξ ημο Ώδενθάημο ηδξ Πυθδξ, ζε 

επζζημθή ημο ζημκ Πάθθδ απμηαθεί ημ Μζηηυ οιαμφθζμ «δ ηοαένκζζή ιαξ», Αιιεινγξαθία 

Αιέμαλδξνπ Πάιιε, 28/10/1911, θ.1, οπμθ.1.2, 1/308.  Γζα ηδ δζαδζηαζία εηημζιίηεοζδξ ηαζ ηζξ 

ζοβηνμφζεζξ πμο πνμέηορακ απυ ηδκ απυπεζνα ημο Παηνζανπείμο κα ακηζπαθέρεζ ηαζ ημ μεςιακζηυ 

ηνάημξ ηαζ ηδ δφκαιδ ηςκ θασηχκ πμο αιθζζαδημφζακ ηδκ δβειμκζηή ημο εέζδ, αθ.Α. ηαιαηυπμοθμξ, 

«Δ Βηηθδζία ςξ πμθζηεία: Ώκαπαναζηάζεζξ ημο μνευδμλμο ιζθθέη ηαζ ημ ιμκηέθμ ηδξ ζοκηαβιαηζηήξ 

ιμκανπίαξ (δεφηενμ ιζζυ ημο 19
μο

 αζχκα)», Μλήκσλ 23(2001), ζ.183-220. ΐαζζηή ιεθέηδ βζα ημ ίδζμ 

εέια απμηεθεί ημ αζαθίμ ημο ίδζμο, Μεηαξξύζκηζε θαη Δθθνζκίθεπζε. Πξνο κηα αλαζύλζεζε ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ ηνλ 19
ν
 αηώλα, Ώθελάκδνεζα 2003.  

3
 Βπζζημθή Φ. Φςηζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 21/7/1908, Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην 

«Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο», υ.π., ζ.280.  
4
 Γζα ηδ βεςβναθζηή ελάπθςζδ ημο δδιμηζηζζιμφ ζηδκ Βθθάδα, αθ. Πανάνηδια, ιένμξ I, πάνηδξ 1.  
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ηελ ππφινηπε Βιιάδα θαηαγξάθεηαη ηδηαίηεξε θίλεζε εθεί πνπ 

πξνυπάξρεη επίζεκε δξάζε δεκνηηθηζηψλ, φπσο ζηελ Κέξθπξα1. Ο ΐφινο, 

επίζεο, φπνπ έδξαζε ν Αεικνχδνο ζην Ώλψηεξν Παξζελαγσγείν θαη 

δξαζηεξηνπνηήζεθε θαη ην Βξγαηηθφ Κέληξν, απνηειεί θέληξν δξάζεο, φπσο 

δηαθαίλεηαη θαη απφ ηελ επξχηεξε επηθνηλσλία κε ηνλ Πάιιε2. Οη πφιεηο πνπ 

αθνινπζνχλ ζηελ αιιεινγξαθία είλαη ν Πεηξαηάο κε 11 επηζηνιέο (1911-

1916), ε Πάηξα κε 7 (1910-1919) θαη ν Πχξγνο κε 5 (1911-1919). Τπνζέηνπκε 

φηη ε Ώζήλα σο πξσηεχνπζα απνξξνθά ηε δεκνηηθηζηηθή δξάζε θαη απφ θεη 

θαη πέξα δηαγξάθεηαη θάπνηα θίλεζε ζηηο πφιεηο κε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

φπνπ ε αιιεινγξαθία εμαληιείηαη ζην εηδηθφ ελδηαθέξνλ ησλ δαζθάισλ ή ζε 

απφπεηξεο γηα εθδφζεηο πεξηνδηθψλ κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Πάιιε3. 

 

3.1.2 Γηαζπνξά εθηόο Κσλζηαληηλνύπνιεο 

Δ ειιεληθή παξνπζία ζηελ Αίγππην ρξνλνινγείηαη απφ ην πξψην κηζφ 

ηνπ 19νπ αηψλα θαη είλαη έληνλε ζην εκπφξην, ζηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο 

ζπλαιιαγέο, αιιά θαη ζηα αζηηθά θαη κηθξναζηηθά επαγγέικαηα4. Ο 

δεκνηηθηζκφο πνπ αθνινπζεί ηελ αζηηθή αλάπηπμε ηνπ ειιεληζκνχ έρεη 

ζεκαληηθή παξνπζία ζηελ Ώίγππην θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Ώιεμάλδξεηα θαη 

ζην Κάηξν. Ώθνινπζεί, κάιινλ, ηελ πνξεία ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο ζηελ 

                                                 
1
 Ο Γ. Παπαηχζηαξ ακαθένεζ υηζ απυ ημ 1884 είπε ζοβηνμηδεεί ηενηονασηή μιάδα ιε ζημπυ ηδκ 

ηαθθζένβεζα ηδξ κεμεθθδκζηήξ βθχζζαξ, Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην «Αδεξθάην ηεο 

Δζληθήο Γιώζζαο», Βζηία, υ.π., ζ.14-15.  
2
 18 απμζημθείξ εα βνάρμοκ ζημκ Πάθθδ, πενζζζυηενεξ θμνέξ απυ ιία. Σμ ζφκμθμ ηςκ επζζημθχκ 

είκαζ 35 επζζημθέξ απυ 1911-1916 ηαζ 1929. 
3
 Ο δζηδβυνμξ Σάηδξ Ώββ. Κςκζηακηυπμοθμξ, ιαπδηζηυξ δδιμηζηζζηήξ, μ μπμίμξ εα δζαηυρεζ ημ 

Μζζηνζχηδ, υηακ αβυνεοε οπέν ηδξ ηαεανεφμοζαξ ζηδκ πθαηεία Γεςνβίμο Ώ΄ ζηδκ Πάηνα, (Κ. 

Σνζακηαθφθθμο, Ηζηνξηθόλ Λεμηθόλ ησλ Παηξώλ, Συιμξ Ώ΄, Ώ-Λ, Πάηνα 1995, ζ.1096-1097), 

αθθδθμβναθεί ιε ημκ Πάθθδ ηαζ, υηακ μ ηεθεοηαίμξ δεκ ανίζηεζ πνυζθμνδ ηδκ ζδέα βζα έηδμζδ 

πενζμδζημφ, ημο ακαημζκχκεζ ηδκ έηδμζδ ημο «Παηνασημφ Λεοηχιαημξ» ηαζ ημο γδηάεζ ηδ 

θμβμηεπκζηή ημο ζοιιεημπή. Πνμηίεεηαζ, ιάθζζηα, κα ημ αθζενχζεζ ζημκ Πάθθδ, δδιμζζεφμκηαξ ηαζ ηδ 

θςημβναθία πμο μ ίδζμξ μ Πάθθδξ ημο έζηεζθε, αθ. επζζημθή Σ. Ώββ. Κςκζηακηυπμοθμο ζε Ώ. Πάθθδ, 

Πάηνα 20/8/1910, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/3. Σμ 1911 ημο γδηάεζ οπμζηήνζλδ βζα κα 

εηδχζεζ ημ πενζμδζηυ «Γθοημπάναια», επζζημθή Πάηνα 10/5/1911, ζημ ίδζμ, 1/114.   
4
 Λεπημιένεζεξ βζα ηζξ μζημκμιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ Βθθήκςκ ζηδκ Ώίβοπημ, αθ. Κ. Σζμοηαθάξ, 

Δμάξηεζε θαη αλαπαξαγσγή, υ.π., ζ.313-320. Γζα θεπημιενέζηενδ ακάθοζδ ηδξ μζημκμιζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηςκ Βθθήκςκ ηαζ ηδξ οζηένδζδξ ημοξ ζημκ ημιέα ηςκ ηναπεγχκ ζημ α΄ ιζζυ ημο 19
μο 

αζχκα, αθ. Υ. Υαηγδζςζήθ, «Πάζπα ζηδκ Ώθελάκδνεζα: θασηέξ πνμζθήρεζξ ηαζ δζαημζκμηζηέξ δζαιάπεξ 

ζηδκ Ώίβοπημ ζηα ηέθδ ημο 19
μο

 αζχκα», Σα Ηζηνξηθά, η.12-13, Εμφκζμξ-Αεηέιανζμξ 1990, ζ.121-148. 

Bθ., επίζδξ, ημ πχξ μ πθμφημξ ηςκ Βθθήκςκ ηδξ Ώθελάκδνεζαξ ακηακαηθάηαζ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ηςκ 

ηηζνίςκ ηδξ , ΐ. Κμθχκαξ, «Ώνπζηεηημκζηή έηθναζδ ημο Βθθδκζζιμφ ζηδκ Ώθελάκδνεζα ηδξ Ώζβφπημο 

(1850-1950), Ζ Πόιε ζηνπο Νεόηεξνπο Υξόλνπο, υ.π., ζ.125-140. 
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Βιιάδα θαη, παξφιν πνπ είλαη γλσζηφο απφ πνιχ λσξίο1, θνξπθψλεηαη ιίγν 

πξηλ απφ ηνπο ΐαιθαληθνχο Πνιέκνπο2, πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε ειιεληθή 

παξνηθία βξίζθεηαη ζην απνθνξχθσκα ηεο νηθνλνκηθήο ηεο επξσζηίαο θαη ε 

άξρνπζα ηάμε ηεο ηαπηίδεη πιήξσο ηα ζπκθέξνληά ηεο κε ηα αληίζηνηρα 

βξεηαληθά3, αιιά θαη κε ηελ άλνδν ηνπ βεληδειηζκνχ. Παξάιιεια, ζην 

ηδενινγηθφ πεδίν ε θνηλφηεηα, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο «δεκφζηνο ρψξνο ρσξίο 

θξαηηθή εμνπζία», επηδηψθεη κέζα απφ πξσηνβνπιίεο, φπσο ηχπν, ζρνιεία, 

ζέαηξα, ιέζρεο, ζπιιφγνπο, «ηελ αλαπαξαγσγή ηεο εζληθήο αζηηθήο 

ηδενινγίαο»4. 

ηηο αξρέο ηνπ 1904 ν Παχινο Γλεπηφο5 ζα γξάςεη ζηνλ Πάιιε γηα ηελ 

θίλεζε ζηελ Ώίγππην, αλαθέξνληαο αξραηνιφγνπο, εθπαηδεπηηθνχο, γηαηξνχο, 

δηθεγφξνπο πνπ είλαη δεκνηηθηζηέο. Αηαηείλεηαη, κάιηζηα, φηη ν ίδηνο έρεη 

δηεηζδχζεη θαη ζην Παηξηαξρείν. Δ ζπλνιηθή θίλεζε απνηηκάηαη ζρεηηθά κε ηηο 

ζπλδξνκέο ηνπ Ννπκά· «Ο Ννπκάο ζηελ Ώίγππην έρεη θακκηά ηξηαληαξηά 

ζπλδξνκεηάο»6. Ο Α. Σαγθφπνπινο ην 1904 ζα ζηείιεη ηνλ Διία ΐνπηηεξίδε 

ζηελ Ώίγππην γηα λα δηαδψζεη ην Ννπκά θαη θαη΄ επέθηαζε ην δεκνηηθηζκφ, 

θίλεζε πνπ βιέπνπλ κε δπζπηζηία ν Φπράξεο θαη ν Πάιιεο7. Σν 1905 ν Ίσλ 

Αξαγνχκεο ζα ππεξεηήζεη σο ππνπξφμελνο ζηελ Ώιεμάλδξεηα. Βθεί ζα 

ζπλδεζεί κε ηνλ Καβάθε θαη ηνλ Κσλζηαληίλν Αέιηα8 θαη, πηζαλφηαηα, ζα ηνπο 

                                                 
1
 Βίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ ζημ ένβμ Ώ. Αναημπμφθμο, Αηγππηηαθόλ Ζκεξνιόγηνλ, Ώθελάκδνεζα 1900, 

πανυθμ πμο ηονζανπεί δ ηαεανεφμοζα, δδιμζζεφμκηαζ ένβα βκςζηχκ θμβμηεπκχκ ζηδ δδιμηζηή, υπςξ 

Ώθελάκδναξ Παπαδμπμφθμο, «Έκαξ Υμνυξ», ζ.136-142, Ώ. Κανηααίηζαξ, «Υςνίξ Ώβάπδ», ζ.184-191 

ηαζ Ώ. Βθηαθζχηδξ, «Σα Σναβμφδζα ιαξ», ζ.221-226. 
2
 Κ. Σζμοηαθάξ, Δμάξηεζε θαη αλαπαξαγσγή, υ.π., ζ.551, υπμο ζζπονίγεηαζ υηζ μ δδιμηζηζζιυξ 

ηαεοζηένδζε ζηα ιεβάθα ηέκηνα ηδξ δζαζπμνάξ, πνάβια πμο, υπςξ θαίκεηαζ, δεκ επζαεααζχκεηαζ βζα 

ηδκ Ώίβοπημ, αηυια ηζ ακ, θέβμκηαξ «ηαεοζηενδιέκα», εκκμεί ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ δνάζδξ ζε 

ζοκάνηδζδ ιε ημ πνυκμ ειθάκζζδξ ηςκ θαζκμιέκςκ. 
3
 ην ίδην, ζ.358-9 ηαζ 361-362. 

4
 ην ίδην, ζ.347. 

5
 Πμζδηήξ, έπεζ ειθακζζηεί ζημ Ννπκά ιε πμζήιαηα, αθθά ηαζ άνενμ βζα ημ Νίηζε, αθ. «Jean Moreas», 

Ο Ννπκάο, αν.58(1903), ζ.3 ηαζ «Σμ ζδακζηυ ημο Νίηζε», Ο Ννπκάο, αν.68(1903), ζ.4. ΐθ., επίζδξ, 

Μδκάξ Ώ. Ώθελζάδδξ, «Παφθμξ Γκεοηυξ έκαξ πνςημπυνμξ ηδξ ιεθέηδξ ημο νμδζαημφ δδιμηζημφ 

ηναβμοδζμφ», Γσδώλε, 20, ηπ. 1 (1991-1994), 265-282. 
6
 Βπζζημθή Π. Γκεοημφ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώθελάκδνεζα 24/2/1904, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.586. 

7
 Βπζζημθή Α. Σαβηυπμοθμο ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, Ώεήκα 25/9/904, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.373 ηαζ επζζημθή 

Φοπάνδ ζε Ώ. Πάθθδ, 11/8/1904, ζην ίδην, ζ.526-7. 
8
 «Εαηνυξ, θζθυθμβμξ» ηαηά ημ παναηηδνζζιυ ημο Αναβμφιδ, αθ επζζημθή ημο ζε Π. ΐθαζηυ, 

Ώθελάκδνεζα 20/7/1905, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.101. Βίκαζ αδενθυξ ημο ηέθακμο Αέθηα, ζογφβμο ηδξ 

Πδκεθυπδξ Αέθηα ηαζ ζδνοηζηυ ιέθμξ ημο Βηπαζδεοηζημφ Οιίθμο Ώζβφπημο, Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Ο 

Γεώξγηνο θιεξόο ζηελ Αίγππην, υ.π., ζ.115-116. 
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πξνζειθχζεη ζην ηδαληθφ ηνπ δεκνηηθηζκνχ, αθνχ ζρεδίαδαλ καδί ηελ έθδνζε 

ελφο πεξηνδηθνχ ζηε δεκνηηθή1. 

Ώπφ ηελ Ώίγππην ν Πάιιεο ζα ιάβεη επηζηνιέο απφ 53 απνζηνιείο, εθ 

ησλ νπνίσλ 46 αθνξνχλ ην δεκνηηθηζκφ, 27 απφ ηελ Ώιεμάλδξεηα θαη 18 απφ 

ην Κάηξν, 1 απφ ην Κάθξ-Γαγηάη θαη 3 απφ ην Πφξη άηη, εξκπίλ θαη Chibine-

el-Com ζην δηάζηεκα 1911-1919 θαη 1931-19342. Παξαγσγή κηθξή ζπγθξηηηθά 

κε ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ ηεο Ώηγχπηνπ πνπ αλεξρφηαλ ην 1917 ζε 56.731 

Έιιελεο πνιίηεο θαη 82.658 αλεμαξηήησο ππεθνφηεηαο3. Δ ζχγθξηζε, βέβαηα, 

ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ Πάιιε κε ηνλ πιεζπζκφ δελ απνηειεί αζθαιή έλδεημε 

γηα ηελ απήρεζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ, θαζψο ε δξάζε δηαρεφηαλ ζηα πεξηνδηθά, 

ζηα ζρνιεία θαη ζηνπο ζπιιφγνπο. 

Σα πεξηνδηθά Νέα Εσή θαη Γξάκκαηα θαη ηα δχν κεγάια corpus 

επηζηνιψλ πνπ δηαζέηνπκε ζρεηηθά κε ηελ Ώίγππην ζα καο βνεζήζνπλ λα 

αλαδείμνπκε ηελ ηδενινγηθή αλαγέλλεζε πνπ επηρεηξείηαη θαη κε πνην ηξφπν ν 

δεκνηηθηζκφο εληάζζεηαη ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ή επηθέξεη ξσγκέο, αθφκα 

θαη θνηλσληθέο.  

Ο Γεψξγηνο θιεξφο ζα εμάξεη ηελ νκαδηθή δξάζε πνπ επηηειείηαη 

γχξσ απφ ηα πεξηνδηθά Νέα Εσή θαη ηα Γξάκκαηα. ην «Ώπφζπαζκα απφ ην 

“Κνηλσληθφ καο Γήηεκα”», πνπ ζα δεκνζηεχζεη ε Νέα Εσή4 θαη ζα 

αλαδεκνζηεχζεη ζε ζπλέρεηεο ν Ννπκάο5, απνηηκά ζεηηθά ηε δξάζε ζηελ 

Ώιεμάλδξεηα, θαζψο θαη ζηελ Ώζήλα, ηνλίδνληαο, φκσο, ην ρξνληθφ 

πξνβάδηζκα θαη ηελ πνηνηηθή δηαθνξά ηεο Ώιεμάλδξεηαο, γεγνλφο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή δνκή ηεο, αθνχ βαζίδεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε 

πξαθηηθνχο ηνκείο· «Βπηπρψο ηειεπηαίσο εηο ηαο Ώζήλαο θαη πξφηεξνλ εηο ηελ 

Ώιεμάλδξεηαλ ηεο Ώηγχπηνπ εθάλεζαλ ηα πξψηα ελζαξξπληηθά ζεκεία 

αληδηνηεινχο νκαδηθήο δξάζεσο («Νέα Γσή», «Γξάκκαηα», «Αειηίν 

Βθπαηδεπηηθνχ νκίινπ» θηι.). […] Σν γεγνλφο φηη νη ελ Ώιεμαλδξεία 

δεκνηηθηζηαί ελσξίηεξνλ θαη θαιιίηεξνλ έδεημαλ ηελ ηθαλφηεηά ησλ πξνο 

                                                 
1
 Βπζζημθή Ε. Αναβμφιδ ζε Π. ΐθαζηυ, 20/7/1905, Αιιεινγξαθία ΗΗ, υ.π. Ο ΐθαζηυξ είκαζ πνυεοιμξ κα 

αμδεήζεζ ηαζ πνδιαηζηά ηαζ ιε άνενα, ανηεί ημ πενζμδζηυ κα πθδνμί ημοξ υνμοξ ηδξ βθςζζζηήξ 

μνεμδμλίαξ, «θηάκεζ κα ιδκ είκαζ απυ ηζξ πανδαθέξ ζηδ βθχζζα», επζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. 

Αναβμφιδ, Llandrindod Wells 26/8/05, Ώνπείμ Ίσλνο Γξαγνύκε, θ.1, οπμθ.5. 
2
 Γζα ηδ βεςβναθζηή ελάπθςζδ ημο δδιμηζηζζιμφ ζηδκ Ώίβοπημ, αθ. Πανάνηδια, ιένμξ I, πάνηδξ 16. 

3
 A. Kitroeff, The Greeks in Egypt, 1919-1937, London 1989, ζ.14. 

4
 Γ. ηθδνυξ, «Ώπυζπαζια απυ ημ “Κμζκςκζηυ ιαξ Γήηδια”», Νέα Εσή, η.10, αν.1-2(1915), ζ.31-46. 

5
 Γ. ηθδνυξ, «Ώπυζπαζια απυ ημ “Κμζκςκζηυ ιαξ Γήηδια”», Ο Ννπκάο, 595(1916), ζ.193-196 

ηαζ596(1916), ζ.205-209 ηαζ 597(1916), ζ.227-229. 
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νκαδηθήλ δξάζηλ απαηηνχζαλ πεηζαξρεκέλελ εξγαζίαλ θαη απηνζπζίαλ, 

εμεγείηαη φηη δελ είλε κνλνκεξείο νλεηξνπφινη θαιιηηέρλαη φπσο νη 

πεξηζζφηεξνη ησλ ελ Ώζήλαηο, αιιά θαη ζεηηθνί βηνπαιαηζηαί, δψληεο ελ ησ 

κέζσ δηεζλνχο πξαθηηθήο θνηλσλίαο θαη επνκέλσο ηθαλνί πξνο πξαθηηθάο 

ηδέαο θαη ζεηηθήλ πεηζαξρεκέλε δηνξγαλσηηθήλ δξάζηλ»1.  

Δ αιιεινγξαθία ηνπ Ώιέμαλδξνπ Πάιιε θαη ε αιιεινγξαθία ηνπ 

ηέθαλνπ Πάξγα (ςεπδψλπκν ηνπ Νίθνπ Γειίηα), εθδφηε ηνπ πεξηνδηθνχ 

Γξάκκαηα (1911-1919), θαηαγξάθνπλ πξσηίζησο ηελ εκβέιεηα ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ ζηε δηαζπνξά. Παξάιιεια, φκσο, ε ζχγθξηζή ηνπο αλαδεηθλχεη 

θαη θάπνηεο βαζηθέο δηαθνξέο πνπ επηηξέπνπλ λα δηαθαλνχλ ιεπηέο 

δηαθνξνπνηήζεηο εληφο ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Δ παξαδνζηαθή εγεζία ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ, Πάιιεο, Βθηαιηψηεο, Φπράξεο, ΐιαζηφο, Πεηξνθφθθηλνο, 

απέρνπλ απφ ηηο ζπλεξγαζίεο θαη δίλνπλ ην βήκα ζηνπο λεψηεξνπο πνπ 

απνδεηθλχνληαη θαη κεηξηνπαζέζηεξνη, φπσο ζπλέβε θαη ζηελ Βιιάδα. Δ 

ππνρψξεζε απφ ηελ ςπραξηθή νξζνδνμία είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο λέαο 

ηάζεο. Καζνξηζηηθή είλαη ε επαλεκθάληζε ηνπ θιεξνχ, πνπ ζα δξάζεη ζαλ 

θαηαιχηεο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο δξάζεο θαη ζα επαλαθέξεη ζην πξνζθήλην 

ηελ θνηλσληθή ζπδήηεζε, φζν θη αλ ν ίδηνο δηνιηζζαίλεη πξνο ην βεληδειηζκφ.  

Σν ζπνπδαηφηεξν, φκσο, είλαη ε θνηλσληθή ζχλζεζε ησλ 

πξσηαγσληζηψλ ησλ δχν αιιεινγξαθηψλ. ηελ αιιεινγξαθία ηνπ Πάξγα νη 

δηαλννχκελνη, νη «δηαλνεηέο», θπξίσο ζπνπδαζκέλνη ζην εμσηεξηθφ, ληφπηνη 

αιιά θαη απφ άιιεο πεξηνρέο ηνπ ειιεληζκνχ θαη θπξίσο απφ ην ειιεληθφ 

θξάηνο, ζπκπεγλχνπλ κηα πλεπκαηηθή εγεζία, πνπ καδί κε ηελ νηθνλνκηθή, ζα 

ζπλαληεζνχλ ζηελ ίδξπζε ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ Ώηγχπηνπ θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνηχπνπ ρνιείνπ ζην Κάθξ Γαγηάη. Βίλαη φινη εθείλνη 

πνπ δξνπλ κέζα απφ κηα πξνβεβιεκέλε ζπιινγηθφηεηα. Σελ παξαπάλσ 

εηθφλα ζπκπιεξψλεη ε αιιεινγξαθία ηνπ Ώιέμαλδξνπ Πάιιε, πνπ αθνξά 

φινπο εθείλνπο, ππαιιήινπο, κηθξνεθδφηεο, κέιε ζπιιφγσλ πνπ δεηνχλ ηα 

βηβιία ηνπ θαη πνπ δελ θαίλεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, 

αιιά δξνπλ αηνκηθά, ρσξίο λα επεμεξγάδνληαη έλα ζπλνιηθφ, ζπλεθηηθφ 

πξφγξακκα δξάζεο. Μφλε θπξίαξρε θνζκνζεσξία είλαη ε εζληθή. ΐέβαηα, 

ππάξρνπλ άηνκα πνπ ζπλαληψληαη θαη ζηηο δχν αιιεινγξαθίεο, γεγνλφο πνπ 

                                                 
1
 Νέα Εσή, υ.π.. ζ.42-43 ηαζ Ο Ννπκάο, 597(1916), ζ.227. 
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καο επηηξέπεη λα κηιήζνπκε γηα ζπγθνηλσλνχληα δνρεία θαη λα απνθχγνπκε 

ηνλ απζηεξφ δηαρσξηζκφ ησλ δχν νκάδσλ. Σν πεξηνδηθφ Γξάκκαηα ζα 

επηδηψμεη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ θαη ζα ζπζηήζεη ζε θάπνηνπο 

λα γξάςνπλ ζηνλ Πάιιε. Οη δχν θχθινη ηέκλνληαη θάπνηε, φπσο ζην ζέκα ηνπ 

έζλνπο, αιιά απνθιίλνπλ άιινηε, φπσο ζην ζέκα θιεξφο θαη ζην δήηεκα ηνπ 

ζνζηαιηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ησλ απνζηνιέσλ.  

ηελ Ώίγππην ν δεκνηηθηζκφο απνηειεί ην πεδίν ζην νπνίν 

ζπκθχξνληαη εζληθέο θαη θνηλσληθέο απφςεηο. Σα κεζναζηηθά θαη κηθξναζηηθά 

ζηξψκαηα επηρεηξνχλ λα αλαδεηρηνχλ κέζσ ηνπ δεκνηηθηζκνχ, πηνζεηψληαο ηα 

εθζπγρξνληζηηθά θεξχγκαηα ηνπ βεληδειηζκνχ θαη ηελ αιπηξσηηθή πνιηηηθή 

ηνπ. Ο Νίθνο Γηαλληφο, ζην έξγν ηνπ «Αεκνηηθηζκφο θαη νζηαιηζκφο» πνπ ζα 

θπθινθνξήζεη ην 1927, ζα ηνλίζεη ηνλ αζηηθφ εζληθηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο 

δεκνηηθηζηηθήο θίλεζεο ζηελ Ώίγππην, φπσο αλαπηχρζεθε γχξσ απφ ηα 

πεξηνδηθά Νέα Εσή, Γξάκκαηα, εξάπηνλ1, απφιπηα ελαξκνληδφκελν κε 

εθείλνλ ησλ θηλήζεσλ ζηελ Βπξψπε, ηελ Ώζήλα θαη ηελ Πφιε2. Ο Kitroeff 

ζεσξεί φηη νη κηθξναζηνί αθνινπζνχζαλ ζηξαηεγηθέο «εζληθά 

πξνζαλαηνιηζκέλεο»3 θαη ν ηξαηήο Σζίξθαο πηζηεχεη γηα ηε κηθξή ειιεληθή 

εξγαηηθή ηάμε φηη είλαη «πνηηζκέλε απφ κεγαιντδεαηηζκφ θαη ξαηζηζκφ»4. Χο 

πξνο ηνλ πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θπξίαξρνο είλαη ν βεληδειηζκφο, ελψ, 

αληίζεηα, ην 1920 ν Ε. Κνξδάηνο γξάθεη ζην Πάξγα γηα ηελ πξνηίκεζε ηνπ 

ιανχ ζην βαζηιηά· «Βζείο αθηνχ –ελλνψ ηνλ φριν- Κσλζηαληηλίδεηε»5.  

Ο δεκνηηθηζκφο είλαη ην πεδίν πνπ αλαδεηθλχεηαη ε ηθαλφηεηα 

δηείζδπζεο ηεο εζληθήο ηδενινγίαο ζε φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Αελ είλαη 

ηπραίν φηη κεηά ηνπο ΐαιθαληθνχο Πνιέκνπο ην πεξηνδηθφ Γξάκκαηα ζα αλνίμεη 

ζπδήηεζε γηα ην κέιινλ ηεο θπιήο θαη ηε ζέζε ηεο ζηνλ επξσπατθφ πνιηηηζκφ, 

ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ζα δεκνζηεχζεη ζε απηνηειή ηφκν ην 1919 κε 

ηίηιν Έξεπλα γηα ηηο κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο θπιήο.   

                                                 
1
 ΐναπφαζα εηδμηζηή πνμζπάεεζα πμο πνμέηορε απυ ηδκ παναίηδζδ ηάπμζςκ ιεθχκ ηδξ Νέαο Εσήο. 

Σμ πενζμδζηυ ιε ζδνοηή ημκ Πέηνμ Μάβκδ (ρεοδχκοιμ ημο Κ. Γ. Κςκζηακηζκίδδ) ηαζ πνυβναιια 

«Βθεοεενία ζδεχκ ηαζ βθχζζδξ» εα ηοηθμθμνήζεζ ημ Αεηέιανζμ ημο1909 ηαζ ημκ Εακμοάνζμ ημο 1910. 

αθ. Β. Μζπαδθίδδξ, Μεηξώνλ ηνπ Γεκνζηνγξαθηθνύ Πεξηνδηθνύ Σύπνπ ηεο Αηγύπηνπ ππό Αηγππηησηώλ 

Διιήλσλ (1862-1963), Ώθελάκδνεζα 1964, ζ.74-75.  
2
 Ν. Γζακκζυξ, Γεκνηηθηζκόο θαη νζηαιηζκόο, Ώεήκα 1927, ζ.7 ηαζ 9-10.   

3
 A. Kitroeff, The Greeks in Egypt, υ.π., ζ.180. 

4
 Βπζζημθή . Σζίνηα ζε Σ. ΐμονκά, 6/9/1955: 

http://polymnia.lit.auth.gr/epistoli_view_noindex.jsp?ep_date=1955-09-06&epistoli_id=177 

(9/12/2014). 
5
 Βπζζημθή Γ. Κμνδάημο ζε . Πάνβα, Ώεήκα 20/3.11.20, Αξρείν Πάξγα: Αιιεινγξαθία. 

http://polymnia.lit.auth.gr/epistoli_view_noindex.jsp?ep_date=1955-09-06&epistoli_id=177


103 

 

ηελ Κύπξν ε πνξεία ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζπλδέεηαη κε ηελ πεξίνδν ηεο 

Ώγγινθξαηίαο θαη ηνπο εζληθνχο αγψλεο ησλ Κππξίσλ. Δ θαηνρή θαη δηνίθεζε 

ηεο Κχπξνπ παξαρσξήζεθε απφ ηελ Τςειή Πχιε ζηελ Ώγγιία κε ηε 

χκβαζε ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο ηνλ Ενχλην ηνπ 1878. Ο ζνπιηάλνο 

δηαηήξεζε ηελ de jure θπξηαξρία ηνπ λεζηνχ. Σν θαζεζηψο απηφ ίζρπζε κέρξη 

ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κχπξνπ ζηε βξεηαληθή απηνθξαηνξία ην 19141.  

Δ δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ην δεκνηηθηζκφ είλαη ππθλή ζηηο ηξεηο 

κεγαιχηεξεο πφιεηο ηνπ λεζηνχ, Λεκεζφ, Λάξλαθα θαη Λεπθσζία, αλ θαη 

ππάξρνπλ επηζηνιέο θαη απφ ηε Μφξθνπ, ηελ πεξηνρή ηεο Κεξχλεηαο θαη ηεο 

Καξπαζίαο. Δ Λάξλαθα θαη ε Λεκεζφο ήηαλ ηα θπξηφηεξα εκπνξηθά θέληξα, 

ελψ ε Λεπθσζία βηνηερληθφ θέληξν2. Δ κνξθή ηεο γιψζζαο αθνξά ηνλ 

ειιελφθσλν πιεζπζκφ, ν νπνίνο απνηεινχζε ην 78% ηνπ ζπλνιηθνχ, πνπ 

ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 1911 αλεξρφηαλ ζε 274.1083. ηελ Κχπξν ην 

δίθηπν αλαπηχζζεηαη κέζσ ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ Ώ. Πάιιε πνπ δηαξθεί απφ 

ην 1911 κέρξη ην 1919 θαη επαλαιακβάλεηαη  κε έλα πξφζσπν, ην ινγνηέρλε 

Άληε Πεξλάξε, ην 1932. Δ επηθνηλσλία κε ηελ Κχπξν ζα ζπλερηζηεί κε ηνλ 

Πέηξν ΐιαζηφ, ζε άιιε φκσο βάζε, εθείλε ηνπ επίζεκνπ δεκνηηθηζκνχ. Ο 

ΐιαζηφο ζην κεζνπφιεκν, απφ ην 1934 θαη σο ην ζάλαηφ ηνπ, ην 1940, έρεη 

ππθλή αιιεινγξαθία κε Κππξίνπο ινγνηέρλεο θαη εθδφηεο.  

Παξφιν πνπ ν Πόληνο αληηκεησπίδεηαη ζπρλά σο μερσξηζηή νληφηεηα, 

γεσγξαθηθή θαη πνιηηηζκηθή, ε δξάζε ζρεηηθά κε ηε δεκνηηθή δελ παξνπζηάδεη 

νπζηαζηηθέο δηαθνξέο απφ ηηο άιιεο πεξηνρέο ηεο Οζσκαληθήο 

Ώπηνθξαηνξίαο, ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηε Μηθξά Ώζία. Αξαζηεξηνπνίεζε 

παξαηεξείηαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Πφληνπ4, φπσο ζπκπεξαίλνπκε απφ 

ηελ αιιεινγξαθία ηνπ Πάιιε (1911-1914). Σξαπεδνχληα, Ώκηζφο 

(ακςνχληα), Οξδνχ, Πξάζαξε Κεξαζνχληαο, Μεξδηθνχλ, ηλψπε, είλαη νη 

πφιεηο, φπνπ ζηα ζρνιεία θαη ζηνπο ζπιιφγνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη νη 

δεκνηηθηζηέο. ηελ νπζία ε δξάζε εθεί ζπλνκηιεί κε ηελ αληίζηνηρε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο εζληθέο αλάγθεο. Μεηά ηελ 

                                                 
1
 ΕΒΒ, ΕΑ΄, ζ.387-88 ηαζ ΕΒ΄, ζ.473. Σμ Μάζμ ημο 1925 δ Κφπνμξ ακαηδνφπηδηε απμζηία ηδξ Μεβάθδξ 

ΐνεηακίαξ. ΐθ., επίζδξ, . Μμοζηαηά, Σν εξγαηηθό θίλεκα ζηελ Κύπξν ηελ πεξίνδν ηεο Αγγινθξαηίαο 

1878-1955, ακέηδμηδ δζδαηημνζηή δζαηνζαή, Πάκηεζμ Πακεπζζηήιζμ, Ώεήκα 2010, ζ.25-26. 
2
 ΕΒΒ΄, ΕΓ΄, ζ.440. Γζα ημ πνμαάδζζια ηδξ Λειεζμφ απυ ημ 1901, πθδεοζιζαηυ, μζημκμιζηυ ηαζ 

πμθζηζζιζηυ, αθ., . Μμοζηαηά, Σν εξγαηηθό θίλεκα ζηελ Κύπξν, υ.π., ζ.81-87.   
3
 ΕΒΒ΄, ΕΑ΄, ζ.389. 

4
 Πανάνηδια, ιένμξ I, πάνηδξ 6. 
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απνηπρία ηεο εθεκεξίδαο Λαφο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, εθεί επηζεκαίλεηαη ε 

αλάγθε θαζεκεξηλήο εθεκεξίδαο.  

χλδεζκνο ζηε ακςνχληα πξέπεη λα είλαη ε Σξάπεδα Ώζελψλ. Δ 

θίλεζε εθεί θαίλεηαη φηη είλαη κεδακηλή ζρεηηθά κε ηνλ πιεζπζκφ. ΐέβαηα 

πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε φηη δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε αληαπφθξηζε ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ, θαζψο έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ηνπξθφθσλν, άιινη 

κηινχλ ηελ πνληηαθή δηάιεθην, ελψ νη ληφπηνη θαη νη πξνεξρφκελνη απφ ηελ 

Βιιάδα κηινχλ ειιεληθά1. Πάλησο, απφ ηε δηαζέζηκε αιιεινγξαθία, ηα 

κεζαία ζηξψκαηα θαη νη πξνεξρφκελνη απφ ηελ Βιιάδα είλαη εθείλνη πνπ 

εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε δεκνηηθή. Γηα ηνπο δεκνηηθηζηέο, ε ξεπζηφηεηα 

ηνπ θπζηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ρψξνπ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο αληηθαζίζηαηαη απφ 

έλα ζπκβνιηθφ ρψξν, ηε γιψζζα πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηαπηίδεηαη κε ην 

έζλνο θαη άιινηε κε ην ιαφ, φηαλ πξνβάιιεηαη ε θνηλσληθή φςε ηνπ 

γισζζηθνχ δεηήκαηνο. Κπξίσο, φκσο, ε ζπδήηεζε πεξί γιψζζαο έρεη εζληθφ 

πεξηερφκελν, ιφγσ θαη ηεο ηζηνξηθήο ζπγθπξίαο. 

Δ δξάζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζηηο Ζ.Π.Α. είλαη πξντφλ ηνπ 

κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο θαη έρεη πεξηνξηζκέλν αληίθηππν. πλνκηιεηέο ηνπ 

Πάιιε είλαη κεηαλάζηεο απφ ηελ Βιιάδα ή ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε2, νη νπνίνη 

θαπηεξηάδνπλ ην ρακειφ επίπεδν ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ησλ ειιεληθψλ 

εθδφζεσλ, άιινη πνπ απνπεηξψληαη λα εθδψζνπλ ειιεληθέο εθεκεξίδεο, 

ζπληάθηεο ηνπ Δζληθνχ Κήξπθα ηεο Νέαο Τφξθεο θαη θαζεγεηέο 

Παλεπηζηεκίνπ πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ αγψλα ηνπ Πάιιε ππέξ ηνπ ΐεληδέινπ 

ζην Αηραζκφ. Δ γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ Πάιιε αθνξά 

θπξίσο ηηο πφιεηο ζηηο νπνίεο εγθαηαζηάζεθαλ νη έιιελεο κεηαλάζηεο, Νέα 

Τφξθε, ΐνζηφλε θαη γεληθφηεξα ζηελ πνιηηεία ηεο Μαζζαρνπζέηεο, ηθάγν3. 

                                                 
1
 Γζχνβμξ Γζακκαηυπμοθμξ, «Δ πχνα ημο Πυκημο», Υακέλεο Παηξίδεο. Ο Πόληνο ησλ Διιήλσλ, έηδμζδ 

ηδξ εθδιενίδαξ Σα Νέα, 2003, ζ.15-16. Ο πθδεοζιυξ ηδξ αιρμφκηαξ οπμθμβζγυηακ πνζκ απυ ημκ 

πυθειμ ζε 25 ιε 30 πζθζάδεξ ηαημίημοξ, εη ηςκ μπμίςκ μζ ιζζμί ήηακ Έθθδκεξ. 
2
 Βπζζημθέξ Γ. Ώθελάκδνμο (ιεηακάζηδ απυ ηδ άιμ, 5 πνυκζα ζηδκ Alabama, ζδζμηηήηδ εκυξ 

ιζηνμιάβαγμο, πμο βκχνζζε ηδ δδιμηζηή ζηδκ παηνίδα ημο, υπμο μ αδενθυξ ημο ήηακ ζπμθάνπδξ, ηαζ 

πνμζπαεεί ζηδκ Ώιενζηή, πανά ηζξ ακηζδνάζεζξ κα δζαδχζεζ ηδ δδιμηζηή βθχζζα) ζε Ώ. Πάθθδ, 

Mobile Alabama 1/3/1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.1, 2/67· π.δ. 1912, 2/139 ηαζ 

5/5/1912, θ.2, οπμθ.2.2, 2/144. Βπίζδξ, επζζημθή ημο γςβνάθμο Α. Υνδζηίδδ απυ ημ Μανιανά, πμο 

είπε θίθμ ημκ Κςκζηακηζκμπμθίηδ βζαηνυ ηαζ δδιμηζηζζηή Έλανπμ ηαζ δάζηαθμ ημκ Μέκμ Φζθήκηα, 

Portland Oregon 19/8/1912, θ.2, οπμθ.2.3, 2/375. 
3
 Ώ. Κζηνυεθ, «Δ οπεναηθακηζηή ιεηακάζηεοζδ», Ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο ηνπ 20

νπ
 αηώλα…, υ.π., η.Ώ1, 

ζ.152-159. 
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4. Ο ΚΟΜΒΗΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΠΑΛΛΖ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ 

ΓΖΜΟΣΗΚΗΣΧΝ 

Με θέληξν ηνλ Ώιέμαλδξν Πάιιε ζα αλαπηπρζεί έλα δίθηπν έθδνζεο 

θαη δηαλνκήο ζπγγξακκάησλ ηεο δεκνηηθήο πνπ δξνχζε εληφο θαη εθηφο ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θηλεηνπνίεζεο ζηε δηαζπνξά 

αλαδεηθλχεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ηδηνηππίαο ηνπ Πάιιε ζρεηηθά κε ηα βηβιία, είηε 

εθείλα πνπ ν ίδηνο ζπλέγξαςε είηε εθείλα ηελ έθδνζε ησλ νπνίσλ ζπζηεκαηηθά 

θαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο ηνπ ρξεκαηνδνηνχζε. Αελ πνπινχζε ηα 

βηβιία απηά, αιιά ηα κνίξαδε δσξεάλ1 ζε φζνπο ηνπ ηα δεηνχζαλ κε επηζηνιή, 

πξαθηηθή πνπ δεκηνχξγεζε ηελ αιιεινγξαθία πνπ αλαθέξακε θαη ε νπνία 

απνθαιχπηεη ηελ νξγάλσζε θαη ηελ αλάπηπμε ελφο νιφθιεξνπ κεραληζκνχ 

πξνψζεζεο βηβιίσλ, ρξεκάησλ, ηδεψλ θαη δηεχξπλζεο ηεο επηξξνήο ησλ 

πξνζψπσλ θαη ηεο ηδενινγίαο ηνπο. Δ πξαθηηθή ηνπ Πάιιε δίλεη ηελ επθαηξία 

ζηνπο θαζαξεπνπζηάλνπο λα κηιήζνπλ γηα κεζφδνπο αδηαθαλείο πνπ 

απεξγάδνληαη ζθνπνχο ζθνηεηλνχο. Δ εθεκεξίδα Σαρπδξφκνο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο ζε έλα απφ ηα άξζξα πνπ γξάθεη ν δεκνζηνγξάθνο Κ. 

Μαθξίδεο κε ην ςεπδψλπκν «Μεθηζηνθειήο»2, απνδίδεη ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ εθδφζεσλ ζε κπζηηθά θέληξα3. 

Σν κεραληζκφ νξγάλσζεο ηνπ δηθηχνπ είρε πεξηγξάςεη ν Πάιιεο ζε 

επηζηνιή ηνπ ζην Φψηε Φσηηάδε. Ο Πάιιεο, κεηά ην ηαμίδη ηνπ ζηελ Πφιε, 

ηνλ Ώχγνπζην ην 1907, νξακαηηδφηαλ ην Ώδεξθάην σο ζπληνληζηηθφ φξγαλν 

ηεο δξάζεο, ψζηε λα νξγαλσζεί έλα δίθηπν·  «Βκέλα κνπ θαίλεηαη πσο α 

κπνξνχλε λα ζπγθεληξσζνχλ ηα βηβιία ζηελ Πφιε πξέπεη λα βξείηε θίιν ζαο 

θαπεηάλην “ή θαπεηάληνπο” ειιεληθνχ βαπνξηνχ θαη λα ζαο παίξλεη βηβιία 

ράξηζκα (ή κε ηφζε πιεξσκή ην ρξφλν) ζηα αθφινπζα κέξε· κχξλε, 

αινλίθε, Μπηηιήλε, Μφιηβνο, άκν, Κχπξν, Ρφδν – Ώιεμάληξεηα, Κξήηε, 

Ώζήλα (Πεηξαηά), Κνξθνχο. Καηάιιεια πξφζσπα θαη θίινη ζηα κέξε εθείλα 

                                                 
1
 ε υθδ ηδκ αθθδθμβναθία ημο Πάθθδ, εκημπίζηδηε ιζα επζζημθή απυ ημ ζηάβμ, ζηδκ μπμία 

πθδνμθμνμφιαζηε υηζ μ παναθήπηδξ ηςκ αζαθίςκ, Γξαθή, Κνύθηα Καξύδηα ηαζ Ηιηάδα, εζςηθείεζ 

επζηαβή 24 ζεθζκίςκ, ηδκ αλία πμο ημο οπέδεζλε μ Πάθθδξ, αθ. επζζημθή Γζχνβδ Μανίκμο ζε Ώ. 

Πάθθδ, Chicago 23/4/1918, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, οπμθ.4.3, 4/310. 
2
 Φεοδχκοιμ ημο θακαηζημφ ακηζδδιμηζηζζηή δδιμζζμβνάθμο Κ.  Μαηνίδδ, υπςξ ζοκάβεηαζ απυ ιζα 

ακαθμνά ζηα πναηηζηά ημο Ώδενθάημο ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ, αθ Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο 

Φσηηάδεο θαη ην «Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο», υ.π., ζ.240, αθθά ηαζ απυ ηδκ εθδιενίδα Ακάιζεηα 

ιφνκδξ, δ μπμία ζοπκά ακαδδιμζζεφεζ ηα άνενα ημο. 
3
 «Οζ Υοδασζηαί», Ακάιζεηα, ιφνκδ, 25(10)/2/1911, ζ.1, ακαδδιμζίεοζδ απυ Σαρπδξόκν 

Κςκζηακηζκμοπυθεςξ. Σμ άνενμ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.119. 
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είλαη ίζσο [παξαζέηεη νλφκαηα πξνζψπσλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο]. Ώπφ αθηά 

ηα θέληξα νη θίινη πξέπεη λα νξγαληζηνχλ ψζηε λα έρνπλ αληηπξνζψπνπο ζ΄ 

άιια κηθξφηεξα θέληξα, θαη λα βξνχλ ηνλ ηξφπν λα ζηέιλνπλ βηβιία δίρσο 

έμνδν ή κε πνιχ κηθξφ. Έηζη ζα θάλνπκε νιφθιεξν δίρηπ»1. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, δεκηνπξγεί έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα, φρη φκσο κηα θιεηζηή δνκή, 

αθνχ ε δξάζε δεκηνπξγεί επάιιεια ζηξψκαηα δηείζδπζεο απφ πνηθίιεο 

θαηεγνξίεο αλζξψπσλ, πνπ πξνσζνχλ ηε δξάζε θαη δηεπξχλνπλ ηε δηθηχσζε 

απφ ηε κηα πεξηνρή ζηελ άιιε, κε ζεκείν αλαθνξάο ηνλ Ώ. Πάιιε2. Σειηθά, 

φκσο, νη δηαθσλίεο θαη νη ζπγθξνχζεηο κε ηνλ Πάιιε ζα νδεγήζνπλ ζηελ 

απηνλφκεζε ηεο δηαλνκήο ησλ βηβιίσλ απφ ηα ππφινηπα θέληξα θαη ζα ηελ 

ππνηάμνπλ πιήξσο ζηνλ έιεγρν ηνπ ίδηνπ Πάιιε κέζσ ηεο πξνζσπηθήο 

αιιεινγξαθίαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

Σα εκπνξηθά δίθηπα απνηεινχλ ην πξφηππν πνπ επηηξέπεη ζηνλ Πάιιε 

λα πξνσζήζεη ην βηβιίν σο πνιηηηζκηθφ πξντφλ, αγλνψληαο ηελ 

εκπνξεπκαηηθή ηνπ αμία, αιιά φρη θαη ηηο κεζφδνπο πξνψζεζεο ελφο 

πξντφληνο. Ο Πάιιεο θαηέρεη θνκβηθή ζέζε θαη παίδεη θπξίαξρν ξφιν ζην 

δίθηπν δηαλνκήο ησλ βηβιίσλ3, αλαιακβάλνληαο ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

έθδνζεο, αιιά θαη ηε κνλνπψιεζε ηεο πξφζβαζεο ζην δεκνηηθηζηηθφ βηβιίν4.  

Δ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί γηα ηε δηάδνζε θαη δηαζπνξά ηνπ 

δεκνηηθηζηηθνχ ιφγνπ θαη ε ζπλνιηθή δξάζε ηνπ πξνδίδεη ηελ άκεζε επίδξαζε  

                                                 
1
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, Liverpool 4/10/1907, Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη 

ην «Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο», υ.π., ζ.222-223. Δ οπμβνάιιζζδ δζηή ιμο. 
2
 Γζα πανάδεζβια ιένμξ ηδξ δνάζδξ ζηδ Ρμοιακία μθείθεηαζ ζημκ ακηίηηοπμ ημο γδηήιαημξ ζηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ ζηδ δναζηδνζμπμίδζδ ηςκ απμθμίηςκ ηδξ Μεβάθδξ ημο Γέκμοξ πμθήξ, αθ. 

επζζημθέξ Υ. Πακηεθειίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Zimnicea(Port) Roumanie 11/4/1914, Αιιεινγξαθία Α. 

Πάιιε, θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/277 ηαζ Braila Romanie 1/14.6.1914, ζην ίδην, 3/284. ηδ ΐμοθβανία 

ζφκδεζιμξ ζε ιζα πενίπηςζδ απμηεθεί μ δδιμηζηζζηήξ Κχζηαξ Φθχνδξ απυ ημ Κάζνμ, αθ. επζζημθή 

Υαηγδπέηνμο ζε Ώ. Πάθθδ, ΐάνκα 9/22.1.1913, ζην ίδην, θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/20 ή μζ ζπμοδαζιέκμζ 

ζηδκ Βθθάδα ζοββεκείξ, αθ. επζζημθή Α. Πανάζπμο ζε Ώ. Πάθθδ, ΐάνκα 30/1/1914, ζην ίδην, θ.3-4, 

οπμθ.3.3, 3/239. ημ Σγζιπμοηί ζφκδεζιμξ είκαζ μ Μζπάθδξ Πνζμκζζηήξ απυ ηδκ Ώίβοπημ, αθ. επζζημθή 

Ώ. Ρμοζυβθμο ζε Ώ. Πάθθδ, 28/7/18, ζην ίδην, θ.3-4, οπμθ.4.3, 4/334. ε ιζα πενίπηςζδ ζημ ΐυθμ, μ 

απμζημθέαξ ιαεαίκεζ ηδ δζεφεοκζδ ημο Πάθθδ απυ ιαεδηή ηδξ Ρμαενηείμο πμθήξ ηδξ Πυθδξ, αθ. 

επζζημθή Κ. Κμφνηζμο ζε Ώ. Πάθθδ, ΐυθμξ 6/3/1912, ζην ίδην, θ.2, οπμθ.2.1, 2/69.  
3
 Γζα ηδ ζδιαζία ηδξ ημζκςκζηήξ εέζδξ ηαζ ημο ημζκςκζημφ νυθμο ζηδκ έκκμζα ημο δζηηφμο, αθ., 

Stanley Wassermann, Katherine Faust, Social Network Analysis: Methods and Applications, 

Cambridge 1994, ζ.349-351.  
4
 Υαναηηδνζζηζηή δ απάκηδζδ ημο Ώ. Πάθθδ ζε ενχηδζδ πμο έεεζε μ Γ. Γθδκυξ, οπάθθδθμξ ζηδκ 

Banque de Salonique ζηδ ιφνκδ, ζπεηζηά ιε ημ θυβμ βζα ημκ μπμίμ μ Πάθθδξ απαβυνεοε κα δακείγμοκ 

ηα αζαθία ημο· «Μδ πανίζεζξ. Ώξ βνάθεζ μ ηαεέκαξ ηζ΄ αξ γδηάεζ 14/12/1911», αθ., επζζημθή Γ. Γθδκμφ 

ζε Ώ. Πάθθδ, ιφνκδ 21/11/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 1/256. Ο Πάθθδξ ζδιείςκε 

πάκς ζηδκ επζζημθή ηδκ απάκηδζδ, πνμθακχξ βζα κα δζεοημθφκεζ ημ βναιιαηέα ημο. 
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ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο πνπ αθνινπζνχζε ε Ralli Bros1. Ο Φψηεο Φσηηάδεο 

επηβεβαηψλεη ην γεγνλφο ην 1909, φηαλ θαηαγγέιιεη ηελ επηζπκία ηνπ Πάιιε 

λα επηβάιιεη ηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ νίθνπ Ralli Bros ζην Ώδεξθάην ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο2. Ο Πάιιεο, εθκεηαιιεπφκελνο ηελ εκπεηξία ζηνπο 

Ράιιεδεο, ρξεζηκνπνηεί ηελ εκπνξηθή δηθηχσζε ηνπ νίθνπ φρη σο κεραληζκφ 

νηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο, αιιά σο κέζν πνιηηηζκηθήο παξέκβαζεο θαη 

αιιαγήο3. Πνιινί, κάιηζηα, εθκεηαιιεχνληαη ην δηηηφ ηνπ ξφιν θαη ηνλ 

πξνζεγγίδνπλ κέζσ ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα βηβιία ηνπ, γηα λα ηνπ δεηήζνπλ 

λα ηνπο πξνζιάβεη ζηνλ νίθν Ράιιε4. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ζα αξλεζεί, 

ελψ ζα ελεξγήζεη κφλν γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ γηνπ ηνπ Φψηε Φσηηάδε5.  

Βθηφο απφ ηελ πεηζαξρία θαη ηελ νξγάλσζε πνπ απαηηνχζε γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ ζηφρνπ, ν Πάιιεο πξνσζνχζε ηελ αλάπηπμε ελφο θεληξηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, κηαο ηεξαξρίαο, θνξπθή ηεο νπνίαο ήηαλ ν ίδηνο, πνπ επφπηεπε 

θαη έιεγρε φιεο ηηο θηλήζεηο. Γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ κεραληζκνχ απηνχ 

απαξαίηεηεο ήηαλ νη πξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ηα δίθηπα πνπ αλαπηχζζνληαλ 

κεηαμχ ησλ δεκνηηθηζηψλ, αιιά θαη νη εκπνξηθνί δίαπινη επηθνηλσλίαο ηεο 

                                                 
1
 Γζα ηζξ ιεευδμοξ ηαζ ηδκ επζπεζνδιαηζηή ζηναηδβζηή ηδξ εηαζνείαξ Ralli Bros, αθ. Καηενίκα 

ΐμονηαηζχηδ, Ο νίθνο ησλ αδεξθώλ Ράιιε, 1841-1961. Σν αξρέηππν ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ηεο 

ειιεληθήο δηαζπνξάο, αδδιμζίεοηδ δζδαηημνζηή δζαηνζαή, Πάκηεζμξ, 2004, ζδζαίηενα ηα ηεθάθαζα 

«Ονβάκςζδ ειπμνίμο», ζ.100-127, «Κακυκεξ θεζημονβίαξ (μζημκμιζημί –δζμζηδηζημί)», ζ.134-135, «Δ 

επζπεζνδιαηζηή ζηναηδβζηή ηδξ Ralli Bros», ζ.212-217 ηαζ «Βιπμνζηέξ ιέεμδμζ», ζ.218-221. 
2
 Βπζζημθή Φ. Φςηζάδδ ζε Π. ΐθαζηυ, 15/8/1909, Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην 

«Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο», υ.π., ζ.362-3. 
3
 Γζα ηδκ έκκμζα ημο ειπμνζημφ δζηηφμο ηαζ ηδ δζηηή θεζημονβία ημο ςξ ιδπακζζιμφ μζημκμιζηήξ αθθά 

ηαζ πμθζηζζιζηήξ αθθαβήξ, αθ. Γηαζπνξά-Γίθηπα-Γηαθσηηζκόο, Σεηνάδζα Βνβαζίαξ 28, (επζι. 

Μ.ηαζζκμπμφθμο, Μ.Υ. Υαηγδζςάκκμο), Κέκηνμ Νεμεθθδκζηχκ Βνεοκχκ Β.Ε.Β., Ώεήκα 2005, 

εζζαβςβή Π. Κζηνμιδθίδδ, ζ.8-9 ηαζ Μ. Υ. Υαηγδζςάκκμο, «Νέεξ πνμζεββίζεζξ ζηδ ιεθέηδ ηςκ 

ειπμνζηχκ δζηηφςκ ηδξ δζαζπμνάξ. Δ εθθδκζηή ημζκυηδηα ημο Μάκηζεζηεν», ζ.46-7, 149-151, 164-

166. 
4
 Βπζζημθή Ν. Κμθζμφ, οπαθθήθμο ζηδκ Banque Impériale Ottomane ζηδ Μενζίκα, ζε Ώ. Πάθθδ, 

14/27.6.1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάθθδ, θ.1, οπμθ.1.1, 1/156. Ο Πάθθδξ δεκ απακηάεζ ζημ αίηδια. 

Βπίζδξ, επζζημθέξ Ν. Παπαβεςνβίμο ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 8/7/1911 ηαζ 31/7/1911, ζην ίδην, θ.1, 

οπμθ.1.2, 1/169 ηαζ 1/181 ακηίζημζπα, υπμο μ απμζημθέαξ ιεζμθααεί βζα ηδκ πνυζθδρδ ηνίημο ζημκ 

μίημ Ράθθδ. Σμ αίηδια απμννίπηεηαζ βζαηί μζ δζημί ημο είκαζ “miserables”. Έιπμνμξ απυ ημ Άνβμξ πμο 

αθθδθμβναθεί ιε ημκ Πάθθδ ηαζ θαιαάκεζ ηα αζαθία ημο (επζζημθέξ . Πακαβζςηυπμοθμο, Άνβμξ 

2/10/1911 ηαζ 30/12.11.1911, ζην ίδην, θ.1, οπμθ.1.2, 1/213 ηαζ 1/247 ακηίζημζπα) γδηάεζ εέζδ ζημκ 

μίημ Ράθθδ βζα ημκ αδενθυ ημο (επζζημθή . Πακαβζςηυπμοθμο, Άνβμξ 12/25.8.1912, ζην ίδην, θ.2, 

οπμθ.2.2, 2/334). Δ απάκηδζδ ημο Πάθθδ ζημ αίηδιά ημο είκαζ απμννζπηζηή, εκχ αζαθία ημφ ζηέθκεζ 

βζα ηνίηδ θμνά. ε ζπμθάνπδ απυ ηδκ Κεθαθμκζά πμο ημο γδηάεζ δμοθεζά ζημκ μίημ Ράθθδ ημο απακηά 

κα βνάρεζ ηαηεοεείακ ζηα βναθεία ηδξ επζπείνδζδξ ζημ Λμκδίκμ, αθ.επζζημθή . Φανακηάημο, Έκςζδ 

Κεθαθθςκζάξ 5/5/1912, ζην ίδην, θ.2, οπμθ.2.2, 2/145. ΐθ., επίζδξ, επζζημθέξ απυ Ώίβοπημ, Υμζηέαα 

ζε Ώ. Πάθθδ, Οπηχανδξ 1911, θ.1, οπμθ.1.2, 1/238 ηαζ Γ. Ώκδνζηυπμοθμο ζε Ώ. Πάθθδ, Κάζνμ 

7/1/1012, θ.2, οπμθ.2.1, 2/12. Σμ αίηδιά ημοξ απμννίπηεηαζ.  
5
 Βπζζημθέξ Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, Liverpool 23/7/1903, 5/8/1903, 21/9/1903, ηαζ επζζημθή Φ. 

Φςηζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 13/10/1904, Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην Αδεξθάην ηεο Δζληθήο 

Γιώζζαο», υ.π., ζ.155-6, 159 , 176. Σεθζηά, δ πνυζθδρδ επεηεφπεδ, αθ. επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φ. 

Φςηζάδδ, Liverpool 5/18.9.1906, ζην ίδην, ζ.192. 
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εηαηξείαο. πσο ε Ralli Bros είρε αληηπξνζψπνπο ζηνπο ηφπνπο παξαγσγήο 

ησλ πξντφλησλ, έηζη θαη ν ίδηνο ρξεζηκνπνηνχζε έκπηζηα πξφζσπα, 

γλσξηκίεο, είηε απφ ηνλ ρψξν ηεο επηρείξεζεο, είηε απφ ηνλ καθξνρξφλην 

αγψλα ηνπ δεκνηηθηζκνχ, ρσξίο λα είλαη εχθνιν, απφ ηελ αιιεινγξαθία ηνπ, 

λα δηεπθξηληζηεί απφ πνηνπο ρψξνπο πξνέξρνληαη θάζε θνξά νη ζχλδεζκνη. 

Βπηρεηξεκαηίεο, φπσο ν βηνκήραλνο ηζηγάξσλ Μίιηνο πλλεθηάο ζηε άκν, ν 

κεγαιέκπνξνο θαη ηδηνθηήηεο κεηαμνπξγείσλ ζηελ Πξνχζα, Γηάλλεο Γατηάλνο 

θαη ζηειέρε ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ1 ζπλδένληαλ πηζαλφηαηα κε ηνλ Πάιιε 

κέζσ ηεο εηαηξείαο. Οη θαηαγγειίεο ησλ θαζαξεπνπζηάλσλ γηα ηε δξάζε 

αλψλπκσλ πξαθηφξσλ κε ζηφρν ηε δηάδνζε ηνπ Ννπκά θαηαδεηθλχνπλ σο 

ρψξνπο ζηξαηνιφγεζεο εξγνζηάζηα θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, αιιά θαη ηελ 

ίδηα εηαηξεία ησλ αδεξθψλ Ράιιε. 

Δ εθεκεξίδα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο Σαρπδξφκνο ζην θχιιν ηεο 

14/2/1911 ζε άξζξν κε ηίηιν «Μαιιηαξνί-Καξκπνλάξνη»2 ηνπ γλσζηνχ καο 

Μεθηζηνθειή ζα ζεκεηψζεη κε δεθηηθφ θαη εηξσληθφ ηξφπν ηελ απνηπρία ηεο 

δξάζεο ησλ δεκνηηθηζηψλ. Ώθνχ απέηπραλ ζηελ εθεκεξίδα, θαηέιεμαλ ζην 

βηβιίν, αιιά δελ θαηάθεξαλ λα εηζρσξήζνπλ νχηε ζηε βηβιηνζήθε Μαξαζιή, 

                                                 
1
 ΐθ. ηα ηναπεγζηά ζηεθέπδ ζηδ ιφνκδ, 5 ηδξ Σνάπεγαξ Ώεδκχκ, 4 ηδξ Ώκαημθήξ ηαζ 2 ηδξ 

Θεζζαθμκίηδξ, πμο αθθδθμβναθμφκ ιε ημκ Πάθθδ. Οζ πενζζζυηενμζ, υιςξ, έπμοκ ηαζ θμβμηεπκζηέξ 

εκαζπμθήζεζξ. Ο Ώκδνέαξ Παπαδυπμοθμξ, οπάθθδθμξ ηδξ Σνάπεγαξ Ώεδκχκ, δδιμζζεφεζ πμζήιαηα ηαζ 

δζδβήιαηα ζηζξ εθδιενίδεξ ηαζ ηα πενζμδζηά ιε ημ ρεοδχκοιμ φθαζμξ, υπςξ πθδνμθμνεί μ ίδζμξ ημκ 

Πάθθδ, αθ. επζζημθή ημο, ιφνκδ 11/24.2.1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.1, 2/57. Γζα ηδ 

θμβμηεπκζηή ημο δνάζδ ιαεαίκμοιε ηαζ απυ ακηαπυηνζζδ ημο Ννπκά, Μ. Ώναπςαίηδξ, «Ώπυ ηδ 

ιφνκδ», Ο Ννπκάο, 25/1/1914, αν.519, ζ.28. Γζα πνχηδ θμνά μ Πάθθδξ ημο είπε ζηείθεζ αζαθία ημ 

1909. Ο Πάκμξ Πεηνίδδξ αζπμθείηαζ ιε ιεηαθνάζεζξ ηαζ βζα πνχηδ θμνά είπε αθθδθμβναθήζεζ ιε ημκ 

Πάθθδ ημ 1908, «υκηαξ θμζηδηήξ (ζηδκ Ώεήκα) ηαζ ιζζμηαεανεομοζζάκμξ αηυια», αθ. επζζημθή ημο, 

ιφνκδ 26/7/1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.2, 2/287. Μάθζζηα ζηδκ επζζημθή ζδιεζχκεζ 

υηζ μ παηέναξ ημο ημ 1908 ημο είπε ηυρεζ ημ επίδμια «υηακ ηάπμζμξ ηαθμεεθδηήξ πνμεοιμπμζήεδηε κα 

ημο βνάρδ πςξ ειαθθζανμπμζήεδκ (sic)». Γζα ηδκ πανμοζία ημο ζηα θμβμηεπκζηά δνχιεκα ηδξ 

ιφνκδξ, αθ. Μ. Ώναπςαίηδξ, «Ώπυ ηδ ιφνκδ», υ.π., ζ.28. Καηά ζφζηαζδ ημο Παπαδυπμοθμο εα 

βνάρμοκ ζημκ Πάθθδ ηαζ άθθμζ οπάθθδθμζ ηδξ Σνάπεγαξ, αθ. επζζημθή Γ. ΐαθεζαδάηδ, ιφνκδ 

8/3/1912, ζην ίδην, θ.2, οπμθ.2.1, 2/70, υπμο ημο οπεκεοιίγεζ ιάθζζηα υηζ ημκ είπε βκςνίζεζ υηακ 

επζζηέθηδηε ηδ ιφνκδ, ηαζ επζζημθή Α. ΐμκηγαθίδδ, ιφνκδ 10/9/1912, θ.2, οπμθ.2.3, 2/347. 

φκδεζδ ιε ημοξ ηαθθζηεπκζημφξ ηαζ θμβμηεπκζημφξ ηφηθμοξ έπμοκ ηαζ μζ Βδιυκδμξ Κααμφκαξ, 

οπάθθδθμξ ηδξ ηνάπεγαξ Ώκαημθήξ (επζζημθή ζε Ώ. Πάθθδ, ιφνκδ 4/11/1911, θ.1, οπμθ.1.2, 1/250) 

ηαζ μ . Μαηανμκάξ, ηδξ ίδζαξ Σνάπεγαξ (επζζημθή ιφνκδ 8/10/1912, θ.2, οπμθ.2.3, 2/390).  Οζ 

οπυθμζπμζ πζεακυκ κα ημκ βκςνίγμοκ ιέζς ηδξ εηαζνείαξ, βεβμκυξ, υιςξ, πμο δεκ επζαεααζχκεηαζ απυ 

ηζξ επζζημθέξ. Βπίζδξ, μ δζεοεοκηήξ δφμ οπμηαηαζηδιάηςκ ηδξ Σνάπεγαξ Ώεδκχκ ζηδ αιρμφκηα ημο 

Πυκημο ηαζ ημοιπάνμξ ημο Πάθθδ ιπμνεί κα απμηεθεί βκςνζιία απυ ημ πχνμ ηδξ επζπείνδζδξ. Σμ 

πνυζςπμ αοηυ δίκεζ θεπημιενή ακαθμνά ζημκ Πάθθδ βζα ηδ δνάζδ ηαζ ηαημκμιάγεζ ημοξ πζμ επζθακείξ 

δδιμηζηζζηέξ, υπςξ ημκ οπμπνυλεκμ Μαν. ζβμφνμ, βζαηνμφξ ηαζ θμβμηέπκεξ. Σμκ πνμζηαθεί, ιάθζζηα, 

κα επζζηεθηεί ηδκ πενζμπή. ΐθ. επζζημθέξ Υνήζημο [πςνίξ επχκοιμ] ζε Ώ. Πάθθδ, αιρμφξ 7/20.6. 

1911, θ.1, οπμθ.1.1, 1/146·10/23.1.1912, θ.2, οπμθ.2.1, 2/27· αιρμφξ 19/2.7.1912, θ.2, οπμθ.2.2, 

2/242.  
2
 ΕΏΤΒ, θάηεθμξ 16, οπμθάηεθμξ 2.1 
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νχηε ζηε ζεηξά ησλ Χθειίκσλ ΐηβιίσλ. Καη ζα εμεγήζεη πψο πξνζπαζνχλ λα 

δηαδψζνπλ ηνλ Ννπκά· «Μηζζνδνηνχληαη πξνο ηνχην πξάθηνξεο θαη 

πιεξψλνληαη εηδηθνί πεξηνδεπηαί ή αλαηίζεηαη ην έξγνλ ηνχην εηο πεξηνδεπηάο 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη κεγάισλ εξγνζηαζίσλ κε ακνηβάο εθπιεηηνχζαο 

πνιιάθηο δηα ηελ δπζαλαινγίαλ ηελ φλησο αλεμήγεηνλ». Αελ γλσξίδνπκε θαηά 

πφζνλ ηζρχεη ε πιεξσκή ησλ «πξαθηφξσλ», φπσο ηνπο ραξαθηεξίδεη ε 

εθεκεξίδα, γηαηί δελ ηελ έρνπκε επηβεβαηψζεη ζε θακία πεξίπησζε. Ο 

ηακπαλίδεο ζπλήζηδε λα ζηέιλεη ζηνλ Πάιιε ιεπηνκεξή θαηάινγν ησλ 

εμφδσλ πνπ θάλεη θαη εθείλνο ηνπ έζηειλε επηηαγέο1. ζνλ αθνξά ηελ 

πιεξνθνξία γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηα εξγνζηάζηα δελ πξέπεη λα 

είλαη πνιχ καθξηά απφ ηελ αιήζεηα, αθνχ ν Πάιιεο ιφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπ 

ζηνλ νίθν Ράιιε ζίγνπξα επεξέαδε πνιιά πξφζσπα απφ απηνχο ηνπο 

ρψξνπο, αιιά ε αιιεινγξαθία ηνπ δελ καο νδεγεί ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 

Αελ κπνξεί λα επηβεβαησζεί αλ ππάιιεινη θαη εξγάηεο ζε εξγνζηάζηα ζηελ 

Βιιάδα2, ππάιιεινη ζε εηαηξείεο ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο ζηε Ρνπκαλία3, ζηε 

κχξλε4, ζηε ακςνχληα ηνπ Πφληνπ5 πξνζεγγίδνληαη κέζσ ηεο εηαηξείαο ησλ 

                                                 
1
 Μυκμ ιζα θμνά μ ζαιπακίδδξ εα γδηήζεζ δακεζηά απυ ημκ Πάθθδ, 30/12.81 911, Αιιεινγξαθία Α. 

Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 1/189. Ο Πάθθδξ, πμο πμηέ δεκ δάκεζγε, εα ακηαπμηνζεεί «έζηεζθα 25 θίνεξ 

24/8/911». Σμ 1919 μ ζαιπακίδδξ ημκ παναηαθεί κα ζηείθεζ 20 θίνεξ ζηενθίκεξ βζα ημοξ απυιαπμοξ 

δαζηάθμοξ, αθ. επζζημθή, Πυθδ 18/31.5.1919, ζην ίδην, θ.5, οπμθ.5.1, 5/54. Ο Πάθθδξ ακηαπμηνίεδηε, 

υπςξ δζαπζζηχκεηαζ απυ ηδκ εοπανζζηήνζα επζζημθή ημο Αζδαζηαθζημφ οκδέζιμο, 

Κςκζηακηζκμφπμθδ 16/29.8.1919, ζημ ίδζμ, 5/75. 
2
 Τπάθθδθμζ ή ενβάηεξ ενβμζηαζίςκ ζημ Μακημφδζ ηδξ Βφαμζαξ, ενβμζηάζζμ Αένθκεν ηαζ Έδεθιακ 

ηαζ ζηα μνοπεία ηδξ Καζζάκδναξ ηςκ αδενθχκ Ώθθαηίκδ ζηδ Θεζζαθμκίηδ αθθδθμβναθμφκ ιε ημκ 

Πάθθδ, αθθά δεκ επζαεααζχκεηαζ ακ δ ζπέζδ ακαπηφπεδηε ιέζς ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ μδμφ. ηδκ 

πνχηδ πενίπηςζδ μ απμζημθέαξ Ώ. Αδθζβζάκκδξ ακαθένεζ ημ ζφκδεζιμ ημο, αθθά δεκ ιπμνεί κα 

εκημπζζηεί δ ζπέζδ αοημφ ημο ακενχπμο ιε ημκ Ώ. Πάθθδ, αθ. επζζημθή Ώ. Αδθζβζάκκδ ζε Ώ. Πάθθδ, 

Μακημφδζμκ Βοαμίαξ 28/4/1912, θ.2, οπμθ.2.1, 2/138 ηαζ Μακημφδζ 21/5/1912, θ.2, οπμθ.2.2, 2/166. 

ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ ζφκδεζιμξ είκαζ μ θμβζζηήξ ηδξ επζπείνδζδξ, πνχδκ δάζηαθμξ, βεβμκυξ πμο 

δοζημθεφεζ ηδ ζφκδεζδ ιε ημκ μίημ Ράθθδ, αθ. επζζημθέξ Υνζζημθμνίδδ ζε Πάθθδ, ηναηυκζ 

30/17.12.1912, θ.2. οπμθ.2.3, 2/462 ηαζ ηναηυκδ 26/1/1913, θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/25. Βπίζδξ επζζημθέξ 

ενβαηχκ πμο ακαθένμοκ ςξ ζφκδεζιμ ημκ πνμδβμφιεκμ, επζζημθή [Ώ. Υνζζημδμφθμο;] ζε Ώ. Πάθθδ, 

ηναηυκζ 15/28.1.1913, ζημ ίδζμ, 3/28 ηαζ Ίζαμνμξ [=Λεοηυανοζδ Κμγάκδξ], 3/43. Βπίζδξ, επζζημθή Ε. 

Καζηένδ, ηναηχκζ 15/6/1913, 3/115. Δ μιάδα ηςκ δδιμηζηζζηχκ ζηα μνοπεία πνέπεζ κα ήηακ ανηεηά 

ιεβάθδ, βζαηί μ Πάθθδξ έζηεζθε ζημκ Υνζζημθμνίδδ 17 αζαθία, αθ. επζζημθή 26/1/1913, ζημ ίδζμ, 3/25. 
3
 Βπζζημθή . Κονζαηίδδ [οπάθθδθμξ ζε εηαζνεία ιε εθθδκζηή επςκοιία] ζε Ώ. Πάθθδ, Κςκζηάκγα 

Ρμοιακίαξ 10/9/1913, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/158. 
4
 Βπζζημθή Κ. Βοζηναηζαδδ [οπάθθδθμξ ζε εηαζνεία Ώεακ. Φθχνμο ηαζ ία] ζε Ώ. Πάθθδ, ΐμονθά 

7/23.9.1913, ζην ίδην, θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/162. Βπζζημθή έπεζ ζηείθεζ ηαζ ημ αθεκηζηυ, αθ. επζζημθή 

Ώεακ. Φθχνμο ζε Ώ. Πάθθδ, ΐμονθά 23/6.6.1911, θ.1, οπμθ.1.1, 1/137. Βπίζδξ, αθ. επζζημθέξ απυ ημ 

Bureau Technique d’ Enterprises, επζζημθή . Λζβκάδδ, ιφνκδ 13/11/1912, θ.2, οπμθ.2.3, 2/438· 

επζζημθή Α. Λζβκάδδ, ιφνκδ 2/4/1913, θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/63· επζζημθή ηςκ Γαβάκδ ηαζ Κανοδά, 

ιφνκδ 19/6.5.1913, θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/78.   
5
 Βπζζημθή Πέηνμο [Κμοθαλζζυβθμο;] [οπάθθδθμξ ζηδκ American Tobacco Co] ζε Ώ. Πάθθδ, 

αιρμφκηα π.π., θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/262. Ώπυ ηδκ απάκηδζδ ημο Πάθθδ πνμκμθμβμφιε «έζηεζθα 

9.1.1914». 
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αδεξθψλ Ράιιε ή απφ άιιεο νδνχο. Ο θαζεγεηήο Γεψξγηνο Υαηδηδάθηο ζα 

θαηεγνξήζεη, πάλησο, ηνλ νίθν Ράιιε, γεγνλφο πνπ ζα επηζχξεη ηελ 

αληίδξαζε ηεο εθεκεξίδαο Ζκεξεζία κχξλεο1. Ο Β. Βκκαλνπειίδεο απφ ηηο 

ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο ζα ππεξαζπηζηεί ηνλ νίθν Ράιιε2. 

ηειέρε ηνπ νίθνπ Ράιιε εκπιέθνληαη ζην δεκνηηθηζηηθφ αγψλα απφ 

ηνλ Πάιιε. Ο Ώξγέληεο3 πξνζθέξεη, κπζηηθά, ρξήκαηα4 θαη ν Μαλψιεο 

Σζαιίθεο, ζηέιερνο ζην Καξάηζη θαη ηελ Καιθνχηα θαη αδεξθφο ηεο 

δεκνηηθίζηξηαο δαζθάιαο Φνθψο Σζαιίθε, ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ώδεξθάηνπ θαη αιιεινγξαθεί κε ηνλ Ίσλα Αξαγνχκε5. Ο 

Πάιιεο αιιεινγξαθεί κε ζηειέρε ηνπ νίθνπ ζηε ΐνκβάε θαη ζηέιλεη ηα βηβιία 

ηνπ ζε 3 ηνπιάρηζηνλ6. Ο Πάιιεο εθνδίαδε ηνλ Φψηε Φσηηάδε κε νλφκαηα θαη 

δηεπζχλζεηο ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ πξνέηξεπε λα έξζεη ζε επαθή 

                                                 
1
 «Ώηαηαθυβζζημξ Όανζξ», Ζκεξεζία κύξλε, 27/3/1908, ζ.3. Οζ ηαηδβμνίεξ υηζ μ Πάθθδξ πζέγεζ ημοξ 

έθθδκεξ οπαθθήθμοξ ημο μίημο ηαζ ηάεε μιμβεκή πμο ζοκαθθάζζεηαζ ιε αοηυκ, «ίκα βνάθμοκ εζξ ηδκ 

ιαθθζανήκ βθχζζακ ηαζ αβμνάγμοκ ηα αζαθία ηαζ ηα πενζμδζηά άηζκα εηδίδμοκ μζ ιαθθζανμί» εα 

επακέθεμοκ ημ 1911, ιέζα ζηδ δίκδ ηδξ ζοκηαβιαηζηήξ ηαημπφνςζδξ ηδξ ηαεανεφμοζαξ, «Σμ 

Γθςζζζηυκ Γήηδια», Ακάιζεηα, 5(18)/3/1911, ζ.3. 
2
 «Ώζ δφμ Λέλεζξ», Ζκεξεζία κύξλε, 3/1/1908, ζ.3. 

3
 Αεκ δζεοηνζκίγεηαζ ακ πνυηεζηαζ βζα ημκ Πακηεθή Λεςκίδα Ώνβέκηδ (1853-1911), εββμκυ ημο 

Ώοβμοζηή Ράθθδ, ζηέθεπμξ ημο μίημο απυ ημ 1899 ςξ ημ εάκαηυ ημο, αθ. Κ. ΐμονηαηζχηδ, Ο νίθνο 

ησλ αδεξθώλ Ράιιε, 1841-1961, υ.π., ζ.132-3 ή βζα ημ βζμ ημο Φίθζππμ Ώνβέκηδ (1891-1974), 

ζοββναθέα ημο Libro d’ Oro de la Noblesse de Chio, Oxford Uninersity Press 1955, ζημ μπμίμ 

ζοκενβάζηδηε ηαζ μ Α. Πεηνμηυηηζκμξ (επζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, Liverpool 

24/12/1939, Αξρείν Γ. Πεηξνθόθθηλνπ, αν.50). 
4
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ,  13/10/1907, Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην 

«Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο», υ.π., ζ.228, υπμο ημκ πθδνμθμνεί υηζ εα ηακμκίζεζ κα 

πνδιαημδμηήζεζ μ Ώνβέκηδξ ηδκ έηδμζδ ημο ένβμο ημο Βθζζαίμο Γζακίδδ, Γιώζζα θαη Εσή. ε 

επυιεκδ επζζημθή ημο, (Πνςημπνμκζά 1908, ζημ ίδζμ, ζ.246), ημκ πθδνμθμνεί υηζ ηεθζηά μ Ώνβέκηδξ 

πνδιαημδμηεί ιε 60 θίνεξ ημ ένβμ ημο ΡμΎδδ, Σα Δίδσια, αθθά επζεοιεί δ δςνεά ημο κα παναιείκεζ 

ιοζηζηή. Σμ 1910 μ Ώνβέκηδξ πνμηίεεηαζ κα δχζεζ 400 δναπιέξ βζα ημ Ννπκά, αθ. επζζημθή Ώ. Πάθθδ 

ζε Ε. Αναβμφιδ, Liverpool 5/6/1910, Αιιεινγξαθία Ίσλνο Γξαγνύκε, θ.5, οπμθ.4. 
5
 Βπζζημθέξ ημο ζε Ε. Αναβμφιδ, Καθημφηα 11/23.11.11, ζην ίδην, θ.13, οπμθ.5· Ralli Brothers’ 

Agency Karachi 29/10/1908 ηαζ π.δ. Πένα, ζην ίδην, υπμο εζδμπμζεί ημ Αναβμφιδ πυηε ιπμνεί κα 

πανεονεεεί ζε ζοκάκηδζδ ηςκ δδιμηζηζζηχκ. Δ επζζημθή ιάθθμκ ημπμεεηείηαζ ζηδ δζεηία 1907-9, υηακ 

μ Αναβμφιδξ οπδνεημφζε ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ. ΐθ., επίζδξ, επζζημθή Μ. Σζαθίηδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 

Karachi 7/1/09, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.329-332. 
6
 Οζ δφμ αεααζςιέκα απμηεθμφκ οπαθθήθμοξ ηαζ δδιμηζηζζηέξ. Ο έκαξ μκμιάγεηαζ Γεναυξ ηαζ είκαζ 

ιέθμξ ημο Βηπαζδεοηζημφ Οιίθμο, αθ. Ώ. Αδιανάξ, Δθπαηδεπηηθόο κηινο. Καηάινγνο Μειώλ, υ.π., 

ζ.112, αν.265. ΐθ., επίζδξ, επζζημθή ημο ζε Ώ. Πάθθδ Bombay 6/5/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, 

οπμθ.1.1, 1/109. Ο άθθμξ είκαζ μ Ώκηχκδξ Φςηζάδδξ, βζμξ ημο Φχηδ Φςηζάδδ, πμο ενβαγυηακ ζηα 

βναθεία ημο μίημο ζηδ ΐμιαάδ, αθ. επζζημθή ημο ζε Πάθθδ, Bombay 22/6/1917,  ζην ίδην, θ.3-4, 

οπμθ.4.2, 4/202, υπμο ημκ πθδνμθμνεί υηζ δ εηαζνεία απέννζρε ηδκ αίηδζή ημο βζα απμπχνδζδ αηυια 

ηαζ πςνίξ πθδνςιή, πνυεεζδ πμο πζεακυηαηα ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ηαηάζηαζδ ζηδκ Βθθάδα. Οζ άθθεξ 

δφμ επζζημθέξ, επίζδξ, πζεακυηαηα, αθμνμφκ ζηεθέπδ ηδξ επζπείνδζδξ, αθ. επζζημθέξ Ράθηδ, ΐμιαάδ, 

5/5/1911, ζημ ίδζμ, θ.1, οπμθ.1.1, 1/106 ηαζ [δοζακάβκςζημ υκμια], ΐμιαάδ 29/1/1916, θ.3-4, 

οπμθ.4.1, 4/12.   
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καδί ηνπο θαη λα ηνπο εγγξάςεη ζην Ώδεξθάην ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ρσξίο 

ηελ αλάκεημή ηνπ1. 

Δ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο εκπινθήο ππαιιήισλ ζηνλ δεκνηηθηζκφ, 

δελ θαζίζηαηαη δπλαηή, πξνθαλψο ιφγσ ησλ απαγνξεχζεσλ ηεο εηαηξείαο, 

πνπ απνζάξξπλε ηε ζπκκεηνρή ή δελ επηζπκνχζε ηε δεκνζηνπνίεζή ηεο. Δ 

εκπινθή νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ ζηνλ αγψλα ππέξ ηεο δεκνηηθήο 

κέζα απφ ηνπο θφιπνπο ηνπ νίθνπ Ράιιε, εθηφο ηνπ βαζηθνχ αξρηθνχ ππξήλα 

ησλ δεκνηηθηζηψλ, Ώ. Πάιιε, Ώ. Βθηαιηψηε, Α. Πεηξνθφθθηλνπ, Π. ΐιαζηνχ, 

αλεζπρνχζε απφ πνιχ λσξίο ηελ επηρείξεζε, ε νπνία δελ ζπλαηλνχζε ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο. Ώληίζεηα, δεκηνπξγνχζε πξνζθφκκαηα θαη 

επέβαιιε ινγνθξηζία, γεγνλφο πνπ επέζπξε ηελ «κήληλ» ηνπ Φπράξε ελαληίνλ 

ησλ εκπφξσλ, ηνπο νπνίνπο ηαπηίδεη κε ηνπο δαζθάινπο2. Ο Πέηξνο ΐιαζηφο 

επηβεβαηψλεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επέβαιιε ε εηαηξεία, ηνπο νπνίνπο δελ 

κπνξεί λα αγλνήζεη. ηαλ ζηέιλεη ζηνλ Ίσλα Αξαγνχκε έλα άξζξν ηνπ γηα λα 

ην δεκνζηεχζεη ζην Άζηπ, ηνπ επηζεκαίλεη λα βάιεη «κεξηθνχο αζηεξηζκνχο γηα 

ππνγξαθή», ζπεχδνληαο λα εμεγήζεη· «Οη ππάιιεινη ηνπ θαηαζηήκαηνο 

Ράιιε δελ επηηξέπεηαη λα δεκνζηεχζνπλ ρσξίο λα πεξάζνπλ ηα έγγξαθά ηνπο 

απφ ινγνθξηζία. Να πεηο πσο ηνπο ζηέιλσ ζην δηάβνιν. Οπσζδήπνηε δελ 

ζέισ λα έρσ κπειάδεο θαη θξφληηζε λα κελ καζεπηεί»3.  

Βθείλν πνπ ελδηαθέξεη ηελ επηρείξεζε είλαη πξνθαλψο ε δηαθχιαμε ηνπ 

θαινχ ηεο νλφκαηνο θαη ε απνθπγή εκπινθήο ησλ ππαιιήισλ ηεο ζε 

αληηδηθίεο, ηδηαίηεξα κεηά ηα Βπαγγειηθά, φηαλ θαη ζα απαγνξεχζνπλ ζηνλ 

Πάιιε λα ηππψζεη ηε κεηάθξαζε ηνπ Βπαγγειίνπ4. Σν 1903, φηαλ ν ΐιαζηφο 

εηνηκάδεηαη λα εκθαληζηεί ζηα γξάκκαηα, θνβάηαη ηελ αληίδξαζε ηεο 

επηρείξεζεο, επηθχιαμε πνπ δελ ζπκκεξίδεηαη ν Πεηξνθφθθηλνο5. Σν 1904 ν 

                                                 
1
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 13/10/1907, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.228-9. 

2
 Βπζζημθή ημο Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, 29/12/1890, Αιιεινγξαθία Η, ζ.14-15. 

3
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, Λίαενπμοθ 15/9/1900, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.1, 

οπμθ.3. Σα ρεοδχκοια, πνμθακχξ, δεκ ημοξ πνμζέθενακ ηαιία ηάθορδ. Ο Πάθθδξ ζημ Ννπκά 

πνδζζιμπμζεί ηα ρεοδχκοια «Σεθανίηδξ» ηαζ «Λέηαξ Ώναακίηδξ», μ ΐθαζηυξ ημ ρεοδχκοιμ 

«Ένιμκαξ», εκχ Βθηαθζχηδξ είκαζ ημ ρεοδχκοιμ ημο Κθεάκεδ Μζπαδθίδδ. Σμ 1908 μ ΐθαζηυξ 

δδθχκεζ υηζ δεκ εα πνδζζιμπμζήζεζ λακά ημ ρεοδχκοιυ ημο, αθ. «Μζα δήθςζδ ημο ηέςξ Ένιμκα», Ο 

Ννπκάο, 23/3/1908, αν.288, ζ.3. 
4
 Ο Πάθθδξ πθδνμθμνεί ημκ Pernot υηζ ζημ πενζμδζηυ πμο ζπεδίαγακ κα εηδχζμοκ δεκ ιπμνεί κα ημο 

δχζεζ φθδ απυ ημ Βοαββέθζμ, «επεζδή βζα ηδκ χνα μζ αθεκηάδεξ ιμο πνμηζιμφκε κα ιδκ ημ ηοπχζς», 

Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε H. Pernot, 20/12/1901, Αξρείν Hubert Pernot, αν.23. 
5
 Βπζζημθή Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε Π. ΐθαζηυ, 5/6/03, Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, θ.5, οπμθ.5.1, 5/39. 

«Αεκ πζζηεφς ημ ηαηάζηδια κα ζμο ηάκδ παναηήνδζδ βζα αζαθίμ ηαεανά θζθμθμβζηυ. Ο πμκηζηυξ – 
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ΐιαζηφο ζα εθδψζεη ηελ πνηεηηθή ζπιινγή Σεο Εσήο, ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε κεηάθξαζε ηνπ Ηππφιπηνπ ηνπ Βπξηπίδε. Δ Ralli bros 

δηα ζηφκαηνο Πεηξνθφθθηλνπ ζα ηνπ δηακελχζεη ηελ απαγφξεπζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο γηα θάζε είδνπο δεκνζίεπζε, πνπ δίλεη αθνξκή γηα δεκφζηεο ή 

αθφκα θαη ηδησηηθέο ζπδεηήζεηο· «ε δεκνζίεπζηο βηβιίσλ εθ κέξνπο κειψλ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο έδσθαλ αθνξκήλ εηο παξαηεξήζεηο δεκνζίαο θαη 

πξνζσπηθάο», «δελ επηζπκνχκελ πιένλ λα δεκνζηεχζε βηβιίνλ νχηε λα 

γξάςε εηο εθεκεξίδαο κνινλφηη έσο ηψξα δελ λνκίδσ λα έθακε ην 

ηειεπηαίνλ»1. Σειηθά, ζα ηνπο επηηξαπεί λα γξάθνπλ βηβιία, αιιά φρη λα 

εθηίζεληαη κέζσ ησλ εθεκεξίδσλ· «ε απφθαζε ηνπ Καηαζηήκαηνο ε 

ηειεησηηθή είλε: 1. Καλέλαο καο λα κε γξάθε ζε θεκεξίδεο, 2. Μπνξνχκε λα 

γξάθσκε βηβιία θηάλεη κνλάρα λα έρσκε ηε ζπλεηδεζή καο θαζαξή πσο δε 

μνδεχνκε θαηξφ ηνπ γξαθείνπ θαη ηεο δνπιεηάο γηα θηινινγία […] ην 

θαηάζηεκα καο αθίλεη ιεχηεξνπο λα γξάθσκε, θηάλεη λα κελ θάλσκε 

πνιεκηθή ζηηο θεκεξίδεο»2. 

Παξάιιεια, ν ρψξνο ηνπ δεκνηηθηζκνχ αλαηξνθνδνηεί ζπλερψο ην 

δίθηπν ηνπ Πάιιε κε πξνζήιπηνπο πνπ επεξεάδνληαη απφ γλσζηνχο 

δεκνηηθηζηέο, φπσο είλαη ν δάζθαινο Μέλνο Φηιήληαο ζηε Μεξζίλα ηεο Ν.Ώ. 

Μηθξάο Ώζίαο3 ή ν Ώιέμαλδξνο Αεικνχδνο ζην Παξζελαγσγείν ηνπ ΐφινπ1.  

                                                                                                                                            
οπυ ηδ ιμνθή ημο Πάθθδ ηαζ ημο Μζπαδθίδδ- πέναζε απυ ημ ιμοζηάηζ ημοξ. Καζ ιέκα ηίπμηα δε 

ιμφπακ. Να ηοπχζδξ ημ αζαθίμ ζμο βζαηί ηαλίγεζ». 
1
 Βπζζημθή Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε Π. ΐθαζηυ, 28/10/04, Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, υ.π., 5/57. ημ 

πανάεεια ιεηαθένμκηαζ αοημθελεί μζ εκημθέξ ημο Ώνβέκηδ. Ο ίδζμξ μ Πεηνμηυηηζκμξ ημκ ζοιαμοθεφεζ 

κα ζοιιμνθςεεί ιε ηδκ επζεοιία ημο ηαηαζηήιαημξ. Ο ΐθαζηυξ ζηέθηεηαζ κα παναζηδεεί ηαζ μ 

Πεηνμηυηηζκμξ πνμζπαεεί κα ημκ απμηνέρεζ, αθ. επζζημθή Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε Π. ΐθαζηυ, 28/12/04, 

ζην ίδην, 5/58. Οζ επζζημθέξ ζημ Πανάνηδια, Μένμξ III, ζ.139-140. 
2
 Βπζζημθή Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε  Π. ΐθαζηυ, 11/1/05, Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, 5/59. Ώηυια ηαζ ημ 

1911, υηακ μζ δδιμηζηζζηέξ ζπεδζάγμοκ κα ζοκηάλμοκ επζζημθή δζαιανηονίαξ βζα ηδκ παφζδ ημο 

Παθαιά απυ ημ Πακεπζζηήιζμ, μ Βθηαθζχηδξ εα δδθχζεζ υηζ πνέπεζ κα ενςηδεεί ημ ηαηάζηδια βζα 

ηέημζεξ πνςημαμοθίεξ, αθ. επζζημθή Ώ. Βθηαθζχηδ ζε Π. Αέθηα, Hessle 29/4/1911, Αιιεινγξαθία Π. . 

Γέιηα, υ.π., ζ.185. 
3
 (1870-1934). Γεκκήεδηε ζηδκ Ώνηάηδ Κογίημο. Ώπμθμίηδζε απυ ημ Αζδαζηαθείμ Θεζζαθμκίηδξ ηαζ 

ενβάζηδηε ςξ δάζηαθμξ ζε δζάθμνεξ πυθεζξ ηδξ Οεςιακζηήξ Ώοημηναημνίαξ. Σμ 1901 ανααεφηδηε 

ζημκ βθςζζζηυ δζαβςκζζιυ ηδξ εθδιενίδαξ Άζηπ, πμο είπε πνμηδνφλεζ μ Φοπάνδξ, ιε ημ ένβμ 

Γξακκαηηθή ηεο Ρσκαίηθεο Γιώζζαο. Γζα πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ, αθ. Νίημξ Β. Μδθζχνδξ, Μέλνο 

Φηιήληαο. Ο γισζζνιόγνο - ν ινγνηέρλεο - ν άλζξσπνο, Ώεήκα 1972 . Ο Φζθήκηαξ δζχπηδηε βζα ημοξ 

βθςζζζημφξ ημο αβχκεξ. Σμ 1902 θοθαηίζηδηε, αθ. εκδεζηηζηά, επζζημθέξ ημο ίδζμο ζε Φχηδ Φςηζάδδ, 

Πάκμνιμξ επηέιανζμξ 1902, Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην Αδεξθάην ηεο Δζληθήο 

Γιώζζαο», υ.π., ζ.131-2· Πάκμνιμξ επηέιανζμξ 1902, ζην ίδην, ζ.132-3· επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φ. 

Φςηζάδδ Liverpool 3/10/1902, ζην ίδην, ζ.134, υπμο ημκ πθδνμθμνεί υηζ εα πνδιαημδμηήζεζ ημ 

Φζθήκηα ιε 15 θίνεξ βζα 3 πνυκζα ηαζ απμζηέθθεζ άιεζα 8 θίνεξ· επζζημθή Γ. Φζθήκηα [αδενθυξ ημο 

Μέκμο] ζε Φ. Φςηζάδδ,  Πάκμνιμξ 3/10/1902, ζην ίδην, ζ.134-5, υπμο ημκ πθδνμθμνεί υηζ μ αδενθυξ 

ημο θοθαηίζηδηε ηαζ ιεηαθένεδηε ζηδκ Πνμφζα βζα κα δζηαζηεί· επζζημθή Μ. Φζθήκηα ζε Φ. 

Φςηζάδδ, Πνμφζα 26/10/1902, ζην ίδην, ζ.136-7· επζζημθή Μ. Φζθήκηα ζε Φ. Φςηζάδδ, Πνμφζα 
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Εδηαίηεξα, φκσο, ν Πάιιεο ρξεζηκνπνηεί  πξφζσπα, έκπηζηα, φπσο ν 

δάζθαινο, δηθεγφξνο θαη εθδφηεο εθεκεξίδαο Γεψξγηνο Καξαηδάο απφ ηε 

άκν, ν Φψηεο Φσηηάδεο θαη ηδηαίηεξα ν δάζθαινο Φίιηππνο ηακπαλίδεο, κε 

ηνλ νπνίν ν Πάιιεο είρε αλαπηχμεη ζρέζεηο απφιπηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηνλ 

ρξεζηκνπνηνχζε σο έλα είδνο «πξάθηνξα», γηα λα κπνξεί λα έρεη αθξηβή 

εηθφλα ηεο δξάζεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο 

Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο. Αε ζα δηζηάζεη κάιηζηα λα ζπγθξνπζηεί κε ην 

Ώδεξθάην ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, φηαλ ν Φψηεο Φσηηάδεο ζα ακθηζβεηήζεη 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ ηακπαλίδε2. Ο ηακπαλίδεο, επίζεο, είλαη ν δηαρεηξηζηήο 

ησλ ππνζέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζρνιείσλ ηεο 

Μαθεδνλίαο θαη ηεο Δπείξνπ κε ράξηεο θαη επνπηηθφ πιηθφ, ν έκπηζηνο ηνπ 

πνπ παξαθνινπζεί ηηο πνιηηηθέο θαη εθινγηθέο δηαδηθαζίεο ζην ηαπξνδξφκη, 

εθείλνο πνπ κεηαθέξεη πηζηά ηελ εηθφλα ησλ δηψμεσλ. 

Ο έιεγρνο ηεο δξάζεο δηεπθνιπλφηαλ απφ ηα έκπηζηα πξφζσπα, πνπ 

δηαζθάιηδαλ ηε δηαθίλεζε ησλ βηβιίσλ, αιιά θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκάησλ πνπ δηέζεηε ν Πάιιεο. Ο Φίιηππνο Αξαγνχκεο, γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Φνηηεηηθήο πληξνθηάο, θαη ν Φψηεο Φσηηάδεο, απφ ην Ώδεξθάην ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηνπ δίλνπλ, θαη΄ απαίηεζή ηνπ, νλνκαζηηθφ θαηάινγν 

ησλ πξνζψπσλ πνπ πήξαλ βηβιία ηνπ, γηα λα κε ζηέιλεη θαη ν Πάιιεο ζηα 

                                                                                                                                            
27/11/1902, ζην ίδην, ζ.140· επζζημθή Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε Φ. Φςηζάδδ Καθημφηα 14/1/1903, ζην 

ίδην, ζ.142, υπμο εζςηθείεζ πνήιαηα βζα Φζθήκηα· επζζημθή Μ. Φζθήκηα ζε Φ. Φςηζάδδ, Πνμφζα 

Φεανμοάνζμξ 1903, ζην ίδην, ζ.143-4, υπμο ημκ παναηαθεί κα ιεζμθααήζεζ ζημκ ηαδή βζα κα 

απμθοθαηζζηεί, υπςξ ηαζ έβζκε, ηαεχξ πθδνμθμνμφιαζηε απυ επζζημθή ημο Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 

Liverpool 13/2/1903, ζην ίδην, ζ.144, υπμο ιαεαίκμοιε υηζ μ ίδζμξ ηαζ μ Πεηνμηυηηζκμξ ζηέθκμοκ ζημκ 

Φζθήκηα 100 θίνεξ ηαζ ημκ ζοιαμοθεφμοκ κα πενζμνίζεζ ηζξ βθςζζζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. 

Σμ 1911 ανίζηεηαζ ζηδ Μενζίκα ςξ δάζηαθμξ ηαζ εηεί δδιζμονβεί έκα δίηηομ δδιμηζηζζηχκ πμο 

απεοεφκμκηαζ ζημκ Ώ. Πάθθδ βζα ηα αζαθία ημο, αθ. επζζημθή Γ. Αζαιακηυπμοθμο, εκ Μενζίκδ 

14/4/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/56· επζζημθή Γ. Εζααηίδδ, δάζηαθμο, Μενζίκα 

15/4/1911, θ.1, οπμθ.1.1, 1/58· επζζημθή Κ. Μανζκάηδ, Μενζίκα 17/7/1911, θ.1, οπμθ.1.2, 1/176· 

επζζημθή Υ. Μπζσηζίδδ, δάζηαθμο, Μενζίκα 31/3/1912, θ.2, οπμθ.2.1, 2/84. Ο ίδζμξ μ Φζθήκηαξ εα 

πθδνμθμνήζεζ ημκ Πάθθδ υηζ ημκ έπαοζακ απυ δάζηαθμ, αθ. επζζημθή, Μενζίκα 24/12/1911, θ.1, 

οπμθ.1.2, 1/305. Ώπυ ηδκ επζζημθή 2/84, ό.π., ιαεαίκμοιε υηζ μ Φζθήκηαξ ενβάγεηαζ ςξ θμφνκανδξ.    
1
 Βπζζημθή Γήκαξ Νμιζημφ ζε Ώ. Πάθθδ, δ μπμία έιαεε υηζ μ Πάθθδξ ιμζνάγεζ αζαθία απυ ιαεήηνζεξ 

ημο Αεθιμφγμο, ΐυθμξ 2/7/1912, θ.2, οπμθ.2.2, 2/241. 
2
 Δ δζαθςκία αθμνμφζε ηδ δδιμζίεοζδ εκυξ ζαηονζημφ πμζήιαημξ ημο Πάθθδ εκακηίμκ ημο 

δδιμζζμβνάθμο Κ. Μαηνίδδ. Ο Φςηζάδδξ δζαθςκμφζε ηαζ έβναρε ζημ ΐθαζηυ «Ώπυ ημ ζαιπακίδδ 

αέααζα δε εαημφζεζ ηδκ αθήεζα», επζζημθέξ Φ. Φςηζάδδ ζε Π. ΐθαζηυ, [επηέιανζμξ 1908] ηαζ 

30/9/1908,  Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.299-300· «Έηζζ ηαζ ιε ημ Μαηνίδδ ημ ζζαλε ιε ημ κμο ημο πςξ 

ειείξ ακηεκενβήζαιε ζημ ζαιπακίδδ, ζημκ ηθεζκυκ αθηυκ ηζπεηάνμκ. Κ΄ ίζα ίζα μ Παπάξ θνυκηζζε 

κα ηαηαπςνδεεί δ «άηονα» ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, βζαηί μ .[ζαιπακίδδξ] μφηε ημθιμφζε κα πάεζ 

ζηα βναθεία ηδξ εθ.». Μάθζζηα ζε επζζημθή ημο ζημκ Πάθθδ μ Φςηζάδδξ, 1/10/1908,ζην ίδην, ζ.302, 

εα παναηηδνίζεζ ημ ζαιπακίδδ «μ αιθίαζμξ ηζπεηανμβναζηφθμξ».  ηζπεηάνμξ=ηοθεηζμθυνμξ, αθθά 

οπμηζιδηζηά αθαακυξ, οπμηζιδηζηή ακαθμνά ζηδκ αναακίηζηδ ηαηαβςβή ημο ζαιπακίδδ. 
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ίδηα πξφζσπα1. Ο νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο πνπ ππέβαιε ν ηακπαλίδεο 

ζηνλ Πάιιε ήηαλ ιεπηνκεξήο θαη ππνδεηγκαηηθφο. Δ απαίηεζε ηνπ Πάιιε γηα 

πξνζήισζε ζηελ εξγαζία θαη γηα απνηειεζκαηηθφηεηα ήηαλ ηέηνηα ψζηε 

ζπρλά επέπιεηηε ηνλ ηακπαλίδε, φηαλ ζεσξνχζε φηη αδξαλνχζε. Κάπνηε, 

βέβαηα, θηάλεη ζε ζεκείν λα απαηηεί πιήξε ππνηαγή, κε απνηέιεζκα λα 

γίλεηαη αλππφθνξνο αθφκα θαη ζε αλζξψπνπο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ2.  

Έηζη κπνξνχζε λα ειέγρεη ηε δξάζε, αιιά θαη λα επηβεβαηψλεη ηελ 

πξφζεζε ησλ απνζηνιέσλ θαη ηδηαίηεξα ηελ εηνηκφηεηά ηνπο λα 

δηαθηλδπλεχζνπλ, γξάθνληαο ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζή ηνπο θαη 

δεκνζηνπνηψληαο έηζη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δεκνηηθηζηηθφ θίλεκα, αθνχ 

κάιηζηα αιιεινγξαθνχζαλ κε έλα πξφζσπν απαμησκέλν απφ ηνπο 

θαζαξνιφγνπο. Πνηέ δελ απαληνχζε ζε φπνηνλ ρξεζηκνπνηνχζε ςεπδψλπκν 

ή δελ έδηλε ηελ αθξηβή ηνπ δηεχζπλζε θαη πνιιέο θνξέο ζα επηθνξηίζεη ην Φ. 

ηακπαλίδε λα εξεπλήζεη ηε θεξεγγπφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ3. ε 

                                                 
1
 Βπζζημθή Φ. Αναβμφιδ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 19/2/1911, Αιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/7, 

ηαζ επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 30/1/1908, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.253-4. 
2
 ΐθ. ηα πανάπμκα πμο δζαηοπχκεζ ζημκ Πέηνμ ΐθαζηυ βζα ηδ ζοιπενζθμνά ημο Ώ. Πάθθδ μ Αδιήηνδξ 

Πεηνμηυηηζκμξ, επζζημθή Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε Π. ΐθαζηυ, 3/11/1901, Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, 5.1. 

Βίδαιε , παναπάκς, ηδκ άζπδιδ βκχιδ πμο είπε ανπζηά μ Π. ΐθαζηυξ βζα ημκ Ώ. Πάθθδ. 
3
 Ο Νζη. Καζηνζκυξ γδηάεζ απυ ημκ Πάθθδ αζαθία ιε επζζημθή ημο 11/5/1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, 

θ.2, οπμθ.2.2, Μάζμξ 1912, 2/153. Θα ημο λακαβνάρεζ ζηζξ 15/9/1912, θ.2, οπμθ.2.3, 2/354, ηαζ εα ημο 

αθζενχζεζ ηδ ιεηάθναζδ εκυξ νχζζημο δζδβήιαημξ. Ο Φ. ζαιπακίδδξ ζε επζζημθή πνμξ ημκ Πάθθδ 

14/27.12.1912, θ.2, οπμθ.2.3, 2/467, εα εηπθδνχζεζ πνμθακχξ ηδκ επζεοιία ημο Πάθθδ ηαζ εα ημο 

δχζεζ πθδνμθμνίεξ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ άημιμ, «Ο Ν. Καζηνζκυξ είκαζ έκα ηαθυ παζδί ηαζ έπεζ 

ιεηαθνάζεζ απυ ηα νμφζζηα ζηδ δδιμηζηή πμθθά ένβα ημο Συθζημσ. Γνάθεζ ηαζ ζημ Νμοιά». 

 ε επζζημθή ημο Φ. ζαιπακίδδ ζημκ Ώ. Πάθθδ, 17/30.3.1914, θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/265, ιαεαίκμοιε υηζ 

μ Πάθθδξ είπε γδηήζεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηάπμζμοξ ιαεδηέξ πμο ημο γήηδζακ αζαθία. Ο θίθμξ ημο 

ζαιπακίδδ Γηάνδξ εα ημο απακηήζεζ, 17/3/1914, 3/265
α 

 [ηδκ επζζημθή εζςηθείεζ μ ζαιπακίδδξ ζηδκ 

παναπάκς επζζημθή ημο πνμξ ημκ Ώ. Πάθθδ], πςξ έααθε έκακ άθθμ θίθμ ημο κα ελαηνζαχζεζ ημ πμζυκ 

ηςκ εκ θυβς αηυιςκ «αοηυξ άκμζλε ιίακ ζογήηδζδ πενί ημο ιαθζανζημφ γδηήιαημξ ηαηά ηδκ δζάνηεζακ 

ηδξ μπμίαξ ηαζ μζ δφμ εθάκδζακ υπζ ιυκμκ ηαεανεφμκηεξ αθθά ιάθζζηα ηαζ πμθφ θακαηζημί. Ο εσγάκ 

ιάθζζηα είπε “ηχνα βζα βμφζημ έβναρα κα ιμο ζηείθμοκ ηάηζ παθζμαζαθία ηηθ”». Τπάνπεζ ηαζ δ 

επζζημθή ηςκ δφμ ιαεδηχκ ημο Ρμαενηείμο, Γ. εσγάκ ηαζ Αμοθελυπμοθμο πνμξ ημκ Πάθθδ, (3/265α) 

[εζςηθείεηαζ ζηδκ παναπάκς επζζημθή ημο ζαιπακίδδ], μζ μπμίμζ ιε άηεπκδ βθχζζα, ιε πάνα πμθθά 

μνεμβναθζηά ηαζ εηθναζηζηά θάεδ γδημφκ απυ ημκ Πάθθδ ηα αζαθία ημο ηαζ είκαζ αηνζαχξ μζ δφμ 

πνςηαβςκζζηέξ ηδξ πνμδβμφιεκδξ ζηδκήξ ζημ Ρμαένηεζμ, βζα ημοξ μπμίμοξ γήηδζε πθδνμθμνίεξ μ 

Πάθθδξ. Βπίζδξ ζε επζζημθή ημο ζαιπακίδδ, 2/15.5.1912, θ.2, οπμθ.2.2, 2/157, ιαεαίκμοιε υηζ μ 

Πάθθδξ ημο είπε γδηήζεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηάπμζμκ Αδιήηνζμ Ώκδνεάδδ ή Ώκδνεζάδδ. Ώοηυξ είπε 

βνάρεζ 2 επζζημθέξ ζημκ Πάθθδ. ηδκ 1
δ
, (2/4/1912, θ.2, οπμθ.2.1, 2/91), ημο είπε γδηήζεζ αζαθία ημο. 

ηδκ 2
δ
, (19/4/1912, θ.2, οπμθ.2.1, 2/114), αθμφ ημκ εοπανζζηήζεζ βζα ηα αζαθία, ημκ πθδνμθμνεί υηζ μ 

Φχηζμξ Γεςνβζάδδξ ημο γήηδζε αζαθία ημο βζα κα ημκ πενζπαίλεζ ηαζ ιάθθμκ ζημπεφεζ κα ζηείθεζ ηαζ 

άθθα βνάιιαηα ιε πθαζηέξ δζεοεφκζεζξ. Βπίζδξ ηαζ άθθμζ ζοιιαεδηέξ ημο γδηάκε αζαθία πςνίξ κα 

είκαζ ιαθθζανμί. ηδκ αθθδθμβναθία ημο Πάθθδ δε ανέεδηε βνάιια ημο Γεςνβζάδδ. Ο ζαιπακίδδξ ζε 

επζζημθή ημο ζημκ Πάθθδ 19/2.7.1912, θ.2, οπμθ.2.2, 2/239, εα ημο δχζεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο 

ηαηάθενε κα ζοβηεκηνχζεζ.     
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κηα πεξίπησζε ην ξφιν απηφ ζα επσκηζηεί ν Ίσλ Αξαγνχκεο1. ε απνζηνιέα 

πνπ γξάθεη κφλν ηα αξρηθά ηνπ ζα απαληήζεη· «Αε ζηέιλσ ζ΄ φπνηνλ θνβάηαη 

λα βάιεη η΄ φλνκά ηνπ»2. Δ πξνζπάζεηα ηνπ Πάιιε λα ειέγρεη πιήξσο ηε 

δηαθίλεζε ησλ βηβιίσλ θαίλεηαη θαη απφ ηελ απφπεηξά ηνπ λα ζπγθξίλεη ηνπο 

ζπλδξνκεηέο ηνπ Ννπκά κε εθείλνπο πνπ δεηάλε ηα βηβιία ηνπ3. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν επηβεβαίσλε, ηαπηφρξνλα, ηελ αμηνπηζηία ηνπο θαη ηελ εηιηθξηλή πίζηε 

ηνπο ζην δεκνηηθηζκφ. Ο Ννπκάο δεκνζηεχεη «γξάκκαηα» πξνο ηνλ Πάιιε 

αλψλπκα θαη θάπνηεο θνξέο ρσξίο ηνλ ηφπν απνζηνιήο, αθξηβψο γηα λα κελ 

δησρζνχλ νη ζπληάθηεο ηνπο απφ ηελ επίζεκε εθθιεζία θαη ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα4.  

Γηα ηνλ Πάιιε, επνκέλσο, κηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δηθηχνπ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία 

απνηεινχζε ε δηάζεζε ησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπ λα απνθαιπθζνχλ. Αελ ππήξραλ 

ζπλσκνηηθνί φξνη, αιιά ε έθζεζε ηνπ εαπηνχ θαη ησλ πξνζσπηθψλ επηινγψλ 

απνηεινχζε απφδεημε ηεο αγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εηνηκφηεηαο ησλ επίδνμσλ 

δεκνηηθηζηψλ, αθνχ εμέζεηε ηα άηνκα ζην ηδησηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη 

επέζπξε ηελ κήληλ ησλ αξρψλ, εθθιεζηαζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ, γεγνλφο πνπ 

νδεγνχζε ζε δηψμεηο. Υαξαθηεξηζηηθή ε ππφδεημή ηνπ ζε απνζηνιέα, ν νπνίνο 

ηνλ ξσηάεη πψο λα δείμεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ θαη πψο λα ζπλεηζθέξεη ζην 

έξγν ηνπ· «Να θεξχμεηο κε ζάξξνο πσο είζαη καιιηαξφο»5. 

Παξάιιεια, κε ηελ απαίηεζε γηα ζπλεηδεηή ζπκκεηνρή ζηε δξάζε, νη 

ελέξγεηεο ηνπ Πάιιε ππαγνξεχνληαη απφ ην φηη ζηε δηαδηθαζία δηαλνκήο ησλ 

βηβιίσλ ζα κπνξνχζαλ λα ππεηζέιζνπλ θαη ερζξνί ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Ο 

δεκνηηθηζηήο Δξαθιήο Πίληδαο απφ ηελ Πφιε ζπζηήλεη ζηνλ Πάιιε λα 

πξνζέρεη, γηαηί θάπνηνη δεηνχλ ηα βηβιία ηνπ γηα λα ηα θάςνπλ6. Ο ζπληάθηεο 

                                                 
1
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, Liverpool 26/6/1912, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θ.5, οπμθ.5, 

υπμο ημο γδηάεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ θενεββουηδηα ηδξ Φζθεηπαζδεοηζηήξ Ώδεθθυηδηαξ ΐμφνιπζακδξ 

Δπείνμο, δ μπμία ημο γδηάεζ 1000 ημφνηζηεξ θίνεξ βζα ηδκ απμπενάηςζδ ημο μζημηνμθείμο ηδξ. Σδ 

δζεφεοκζή ημο έδςζε μ δδιμηζηζζηήξ βζαηνυξ απυ ημκ Μανιανά, Ώπυζημθμξ Έλανπμξ. 
2
 Βπζζημθή Ν. Λμβανά, Κένηονα Ώπνίθδξ 1911, ηαζ 30/9/1908, Αιιεινγξαθία Α. Πάθθδ, θ.1, 

οπμθ.1.1, 1/91. 
3
 Βπζζημθή Α. Σαβηυπμοθμο ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 30/9/912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.3, 

2/370, υπμο ημο βνάθεζ· «΄ εοπανζζηχ πμο ζοζηήκεζξ ημ “Νμοιά” ζε υθμοξ πμο γδημφκε αζαθία ηαζ 

ζμο δίκς ημ θυβμ ιμο πςξ εα βίκεζ υ,ηζ μνίγεζξ. ζμζ ζοκδνμιδηάδεξ εα βίκμοκε δς ηζ΄ μιπνυξ, εα ζμο 

ζηέθκς ηα μκυιαηά ημοξ βζα κα αθέπεζξ ακ είκαζ απυ ηείκμοξ πμο ζμο γδηάκε αζαθία». 
4
 Ο Ννπκάο, 383(1910), ζ.2. 

5
 Υεζνυβναθδ ζδιείςζδ ημο Πάθθδ ζε επζζημθή ημο ςηνάηδ Μαηανμκά, οπαθθήθμο ηδξ Σναπέγδξ 

Ώκαημθήξ, ιφνκδ 8/10/1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.3, 2/390.  
6
 Βπζζημθή Δν. Πίκηγα ζε Ώ. Πάθθδ, Αιιεινγξαθία Α.. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/48. 
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ηεο εθεκεξίδαο Θεζζαιία, ΐαζίιεο Μηκίδεο, πξνηείλεη ζηνλ Πάιιε, νη 

επηζηνιέο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηνλ Ννπκά λα είλαη ελππφγξαθεο, γηα λα 

αλαγλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο «νη νκντδεάηεο θαη νη καιιηαξνί»1. 

Οη θαηαγγειίεο ησλ θαζαξεπνπζηάλσλ, γηα κηα αθφκα θνξά, 

απνθαιχπηνπλ πψο ιεηηνπξγνχζε ην δίθηπν ησλ γλσξηκηψλ θαη ε θνκβηθή 

ζεκαζία ηνπ Πάιιε. Γηα παξάδεηγκα ζηε κχξλε εθηνμεχεηαη ελαληίνλ ησλ 

δεκνηηθηζηψλ ε θαηεγνξία πσο απνηεινχλ «κίζζαξλα» φξγαλα ηνπ Φπράξε 

θαη ηνπ Πάιιε2. Ο δηθεγφξνο Νηθφιανο Βιεπζεξηάδεο3, ζα βξεζεί ζηνλ 

θπθιψλα ηεο αληηπαξάζεζεο θαη ζα θαηεγνξεζεί σο «πξάθηνξαο» ησλ 

καιιηαξψλ ζηε κχξλε, ν νπνίνο επέζηξεςε απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, 

«θέξσλ νξκαζφλ καιιηαξηθψλ βηβιίσλ, ηα νπνία […] δηέλεηκε δεμηά θαη 

αξηζηεξά»4. Δ άπνςε ηεο Ακάιζεηαο, αλ εμαηξέζνπκε ην απαμησηηθφ χθνο, δελ 

είλαη καθξηά απφ ηελ αιήζεηα. Ο Πάιιεο, κεηά ην ηαμίδη ηνπ ζηελ Ώλαηνιή ην 

1907, είρε ζπζηήζεη ζην Φψηε Φσηηάδε ηνλ Βιεπζεξηάδε σο ζχλδεζκν5. Ο 

ίδηνο ν Βιεπζεξηάδεο δίλεη αλαθνξά ζηνλ Πάιιε γηα ηε δξάζε ζηε κχξλε θαη 

ην κνίξαζκα ησλ βηβιίσλ πνπ ηνπ πξνκεζεχνπλ νη Κσλζηαληηλνπνιίηεο, αλ 

θαη ζεσξεί ην ηειεπηαίν αδηέμνδε πξαθηηθή6. Παξφια απηά, ζα ηνπ δψζεη 

δηεπζχλζεηο δηδαζθαιηζζψλ, δηθεγφξσλ θαη φζσλ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

θηινινγηθή θίλεζε, γηα λα ζηείιεη ηα βηβιία ηνπ. Ο Ννπκάο, θαηά ηε γλψκε ηνπ, 

πξέπεη λα ζηέιλεηαη ζηελ Βιιεληθή Λέζρε, ζηνλ Βκκαλνπειίδε θαη ζηα δχν 

θαξκαθεία, γηαηί εθεί ζπγθεληξψλνληαη φινη νη γηαηξνί, πνιινί απφ ηνπο 

νπνίνπο έρνπλ γνεηεπηεί απφ ην δεκνηηθηζκφ7. 

Ο Βιεπζεξηάδεο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, γηαηί ε αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ ζα ηνλ εκπιέμεη ζε ζθνδξή αληηπαιφηεηα κε ηνπο αξρατζηέο 

θαη ζα ηνλ αλαγθάζεη λα αλαθξνχζεη πξχκλαλ. Ο ίδηνο ζα θαηεγνξήζεη 

δεκφζηα ηνλ εθάθε, δηεπζπληή ηεο εθεκεξίδαο Νέα κχξλε, φηη δέρηεθε, 

                                                 
1
 Βπζζημθή ΐ. Μζιίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, ΐυθμξ 30/9/1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.3, 2/369. 

2
 «Βκ αοηαίξ ηαζξ Ώεήκαζξ, υπμο ημ πνήια ημο Πάθθδ ενβάγεηαζ πνμξ παναβςβήκ ηνζπχιαημξ. […] 

θαζ αοηαί αζ αδδίαζ εα εηθίπςζζκ υηακ παφζδ ηαζ ημ πνήια ημο Πάθθδ κα πμνδβήηαζ πνμξ 

ζοκηήνδζζκ ημο ιαθθζανζημφ μνβάκμο, ημο “Νμοιά”, υζηζξ θοζζηχξ ενβάγεηαζ οπέν ημο άνημο ημο», 

«Αζα ιίακ Λέλζκ», Ακάιζεηα, 2(10)/1/1908, ζ.2
  
ηαζ «Φοπανζηαί Οιμθμβίαζ. Γζα ημκ πανά», Ακάιζεηα, 

22(6)/2/1908, ζ.2. Bθ. ηαζ ηδκ μνβζζιέκδ απάκηδζδ ηδξ Ζκεξεζίαο, «Οθεζθμιέκδ απάκηδζζξ. Ώκηί 

Αδιμηζημί. Γζα ημκ πανά», Ζκεξεζία, 23/2/1908, ζ.3.
 

3
 οββναθέαξ ημο αζαθίμο Αλαηνιηθαί Μειέηαη, Σα Πξνλόκηα ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ. 

4
 «Ο Μαθθζανζζιυξ εκ ιφνκδ;», Ακάιζεηα, 5(18)/1/1908, ζ.2 ηαζ «Γεθμία οημθακηία», Ακάιζεηα, 

10(23)/1/1908, ζ.2.   
5
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 12/10/1907, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.227. 

6
 Βπζζημθή Ν. Π. Βθεοεενζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 21/12/1907, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.595-596. 

7
 Βπζζημθή Ν. Π. Βθεοεενζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 24/12/1907, ζην ίδην, ζ.598. 
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κεηά απφ πξφηαζή ηνπ, λα δεκνζηεχζεη απνζπάζκαηα απφ ηε κεηάθξαζε ηεο 

Ηιηάδαο ηνπ Πάιιε αληί 50 ιηξψλ1. Δ Ζκεξεζία κχξλε, ηνπ δεκνηηθηζηή 

Ώλαζηαζηάδε, ζα ζπεχζεη λα πξνβάιιεη ηελ εληηκφηεηα θαη ην θχξνο ηνπ 

Βιεπζεξηάδε θαη ζα δεηήζεη εμεγήζεηο απφ ην δεκνζηνγξάθν ηεο Νέαο 

κχξλεο2. Ο Βιεπζεξηάδεο ζα θνβεζεί, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ηελ 

απνδνθηκαζία ηνπ Πάιιε3, ζα απνθεξχμεη ην καιιηαξηζκφ θαη ην θαλαηηζκφ 

θαη ζα πξνθξίλεη ηε κέζε νδφ4.  

Δ επίδξαζε ηνπ νίθνπ Ράιιε κπνξεί λα δηαγλσζηεί θαη ζε έλα άιιν 

επίπεδν. Δ ελδνγακία σο ζηξαηεγηθή ζπζπείξσζεο ζηα εκπνξηθά δίθηπα5 θαη 

σο επηινγή ελίζρπζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ δηθηχνπ ηεο επηρείξεζεο ησλ 

αδεξθψλ Ράιιε6, πηζαλφηαηα, επεξεάδεη ηνλ Ώ. Πάιιε, ψζηε ην 1909 λα 

παληξέςεη ηελ θφξε ηνπ Ώδίδα κε ηνλ νκντδεάηε θαη έκπνξν Πέηξν ΐιαζηφ7.  

Βπίζεο, ν Πάιιεο ζπρλά επηζθξάγηδε ηελ εθηίκεζή ηνπ γηα θάπνηα 

πξφζσπα κε θνπκπαξηέο, φπσο κε ηνλ Γ. Καξαηδά, ηνλ πνηεηή Ν. 

αληνξηλαίν πνπ δξνχζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηνλ δηεπζπληή ηεο 

Σξάπεδαο Ώζελψλ ζηε ακςνχληα ηνπ Πφληνπ ή επέιεγε πξφζσπα ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ, φπσο ηελ εμαδέξθε ηνπ 

Φισξεληία Φνπληνπθιή8. 

                                                 
1
 Αεκ ανέεδηακ ηα θφθθα ηδξ εθδιενίδαξ Πξόνδνο πμο δδιμζίεοζε ηδκ επζζημθή ημο Βθεοεενζάδδ 

ζηζξ 9/1/1908 μφηε εηείκα ηδξ Νέαο κύξλεο ιε ηδκ απάκηδζή ηδξ ζηζξ 10/1/1908. Λεπημιένεζεξ βζα ημ 

ζοιαάκ, αθ. Φοπάνδξ, Ρόδα θαη Μήια, η.Β΄, ηπ, α΄, ζ.132-5.  
2
 πυθζμ πςνίξ ηίηθμ, Ζκεξεζία κύξλε, 10/1/1908, ζ.3. αθ., επίζδξ, ηαζ ηζξ επυιεκεξ διένεξ ηδκ 

οπμζηήνζλδ πμο πανέπεζ δ εθδιενίδα ζημ πνυζςπμ ημο Βθεοεενζάδδ ζηδ ζηήθδ «Βκδζαθένμκηα», 

Ζκεξεζία κύξλε, 11/1/1908 ηαζ 12/1/1908, ζ.2.   
3
 αθ. επζζημθέξ Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 18/1/1908, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.251, «Ο Βθεθηενζάδδξ δε 

εέθεζ κακ ημο ζηείθμοιε αζαθία ζηδ ιφνκδ. Φμαήεδηε “(ιεηαλφ ιαξ)”» ηαζ 11/2/1908, ζ.256, «Ο 

Βθεοεενζάδδξ ηδξ ιφνκδξ αβήηε ηαημονθήξ».    
4
 Βπζζημθή Ν. Π. Βθεοεενζάδδ, «Σμ Γθςζζζηυ Γήηδια», Ζκεξεζία κύξλε, 11/1/1908, ζ.2.  

5
 Μ. Υ. Υαηγδζςάκκμο, «Νέεξ πνμζεββίζεζξ ζηδ ιεθέηδ ηςκ ειπμνζηχκ δζηηφςκ ηδξ δζαζπμνάξ. Δ 

εθθδκζηή ημζκυηδηα ημο Μάκηζεζηεν», ό.π., ζ.150. 
6
 Κ. ΐμονηαηζχηδ, ό.π., ζ.202. 

7
 Ο ΐθαζηυξ εα ακαημζκχζεζ ημ βάιμ ζημ θίθμ ημο Ίςκα Αναβμφιδ, Κανάηζζ 16/9/1909, ηεηιήνζμ 425 

ζηδκ ρδθζμπμζδιέκδ Ώθθδθμβναθία ημο Ίςκμξ Αναβμφιδ ζηδ Γεκκάδεζμ ΐζαθζμεήηδ.  
8
 Φθςνεκηία Φμοκημοηθή (1869-1915), πμζήηνζα. πμφδαζε ζε Πανίζζ ηαζ ΐενμθίκμ, δμφθερε ςξ 

ηαεδβήηνζα ημο Ώνζαηείμο ζηδκ Κένηονα, οπήνλε ζοκζδζμηηήηνζα Πανεεκαβςβείμο, αθ. Φισξεληία 

Φνπληνπθιή, Ώεήκαζ 1949, ζ.7-26. Ώπυ ηζξ επζζημθέξ θαίκεηαζ υηζ είκαζ οπεφεοκδ βζα ηδ δζαηίκδζδ 

ηςκ αζαθίςκ, αθ. επζζημθή Φθ. Φμοκημοηθή ζε Ώ. Πάθθδ, 5/12/1903, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.626· 

επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 27/5/1911, Αιιεινγξαθία Ίσλνο Γξαγνύκε, ηεηιήνζμ 1714 ζηδκ 

ρδθζμπμζδιέκδ Ώθθδθμβναθία ημο Ίςκμξ Αναβμφιδ ηαζ απακηδηζηή επζζημθή Αναβμφιδ ζε Πάθθδ, 

Μάδξ 1911, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.135· επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φοπάνδ, 13/1/1906, Αιιεινγξαθία ΗΗ, 

ζ.337· επζζημθή Σαβηυπμοθμο ζε Πάθθδ, ζην ίδην, 18/2/1904, ζ.378. ηδκ ίδζα μ Πάθθδξ ζηυπεοε κα 

ακαεέζεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ έηδμζδ πενζμδζημφ ζηδκ Ώεήκα, αθ. επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Hubert 

Pernot, 11/11/1901, Αξρείν Hubert Pernot, 19. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.117. Ο 

Πάθθδξ ηδξ είπε γδηήζεζ κα ημκ αμδεήζεζ ζπεηζηά ιε ημκ Ννπκά, αθ. επζζημθή Φθςνεκηίαξ ζε Ώ. 

Πάθθδ, ΐνέιδ 23/10/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 1/228, υπμο ημο γδηάεζ μδδβίεξ. 
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Ο Πάιιεο, ινηπφλ, ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε θαη δηαλνκή ησλ βηβιίσλ 

δεκηνχξγεζε κεραληζκφ πξνψζεζεο ηνλ νπνίν έιεγρε πιήξσο, ρσξίο λα 

παξαιείςεη ηελ ελεξγνπνίεζε ζε άιινπο ηνκείο δξάζεο, φπσο ε έθδνζε 

πεξηνδηθνχ, νη ζχιινγνη, ν Ννπκάο, ε πνιηηηθή παξέκβαζε ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ν εθνδηαζκφο ησλ ζρνιείσλ ηεο Μαθεδνλίαο κε ράξηεο 

θαη επνπηηθφ πιηθφ, δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο ιεπηνκεξψο ζα αζρνιεζψ 

ζηελ νηθεία ζέζε. Σν ζεκείν ζχλδεζεο φισλ απηψλ είλαη ε δηάζεζε απφιπηνπ 

ειέγρνπ ησλ δξάζεσλ, κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, θαη ν απηαξρηζκφο πνπ 

ηνλ νδεγεί, γηα παξάδεηγκα, ζηελ επηβνιή ρξεκαηηθψλ πνηλψλ ζηνλ εθδφηε 

ηνπ Ννπκά, Αεκήηξε Σαγθφπνπιν. Δ νηθνλνκηθή θαη νξγαλσηηθή ηνπ 

παληνδπλακία ζα ηνλ θέξεη ζε ζχγθξνπζε κε ηνλ Φπράξε, φπσο είδακε, αιιά 

θαη ζε ζχκπξαμε κε ηνλ Ίσλα Αξαγνχκε, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 1915 πνπ ν 

Αηραζκφο ζα ζεκάλεη ην ηέινο ησλ ζρέζεψλ ηνπο.  

ην θεθάιαην απηφ δφζεθαλ νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Πάιιε. ηα αθφινπζα θεθάιαηα, φπνπ ζα αλαιπζεί ε 

δξάζε εθηελέζηεξα, ζα θαλεί αξηηφηεξα ν πξσηαξρηθφο ηνπ ξφινο. 

 

                                                                                                                                            
Ώοηή ήηακ, ζίβμονα, μ μζημκμιζηυξ δζαπεζνζζηήξ ημο Πάθθδ ζηζξ δμζμθδρίεξ ημο ιε ημ Ννπκά, αθ. 

επζζημθή Ε. Αναβμφιδ ζε Ώ. Πάθθδ, Μάδξ 1911, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.147 ηαζ  επζζημθή Α. 

Σαβηυπμοθμο ζε Ώ. Πάθθδ, 18/2/1904, ζημ ίδζμ, ζ.392. Γζα ηδ Φθςνεκηία Φμοκημοηθή, αθ. ηαζ 

Αλέθδνηα Γξάκκαηα ηνπ Αιέμαλδξνπ Πάιιε, (επζι. Κνίζηα Ώκειμφδδ-Ώνγυβθμο), Β.Λ.Ε.Ώ., Ώεήκα 

1986, ζ.53, 1, ζδι.3. 
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5. ΜΟΡΦΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ: ΔΚΓΟΔΗ, 

ΤΛΛΟΓΟΗ ΚΑΗ ΣΤΠΟ 

Δ αλάγθε γηα πνιηηηθή παξέκβαζε θαη πξνπαγάλδηζε ζην δεκφζην 

ρψξν ησλ ηδεψλ ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζα νδεγήζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο 

δξάζεο, πνπ εθθηλνχλ απφ ηε ζπγγξαθηθή δηαδηθαζία θαη ηε δηαλνκή βηβιίσλ 

θαη θηάλνπλ κέρξη ηηο απφπεηξεο ζχκπεμεο ζπιιφγσλ θαη ηελ άισζε ηνπ 

Σχπνπ ή ηηο απηφλνκεο εθδφζεηο εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ. Οη απφπεηξεο 

απηέο ππνηάζζνληαη ζηνπο ζρεδηαζκνχο ηεο εγεηηθήο νκάδαο ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ, πνπ ρξεκαηνδνηεί θαη ειέγρεη ην δίθηπν.  

Δ παξνχζα εξγαζία δελ παξαθνινπζεί ηηο πξνζπάζεηεο απηέο ζην 

ζχλνιφ ηνπο νχηε ηηο παξνπζηάδεη κε απφιπηε ρξνλνινγηθή ζεηξά, αιιά 

εμεηάδεη ην πψο ππνηάζζνληαη ζηε ινγηθή αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ, γεγνλφο 

πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ επξχηεηά ηνπ ζε Βιιάδα θαη εμσηεξηθφ θαη ηελ ηεξαξρηθή 

δνκή ηνπ. 

Δ ηειεπηαία θαη πην ζπγθξνηεκέλε απφπεηξα, ε παξέκβαζε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θέξλεη ζην πξνζθήλην κηα λέα γεληά δεκνηηθηζηψλ, 

κέζσ ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. Δ εθπαίδεπζε απνηειεί πξνλνκηαθφ πεδίν, 

φπνπ κέζα απφ ηηο αληηζέζεηο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο παιαηψλ θαη λέσλ 

δεκνηηθηζηψλ ζα δηαθξίλνπκε θαη ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

ηνπ δεκνηηθηζκνχ. 

 

5.1 Βηβιία 

5.1.1 Ζ ρξεκαηνδόηεζε εθδόζεσλ θαη ε δηαθίλεζε βηβιίσλ 

σο θνκβηθό κέζν νξγάλσζεο ηνπ δηθηύνπ: ηίηινη θαη 

αληηξξήζεηο γηα ηε δηαδηθαζία 

Δ δξαζηεξηφηεηα γχξσ απφ ηε ζπγγξαθή βηβιίσλ μεθίλεζε, φπσο είλαη 

θπζηθφ, πξηλ αθφκα ε δηαλνκή ηνπ απνηειέζεη ηελ θεληξηθή πξάμε ιεηηνπξγίαο 

ελφο επξένο δεκνηηθηζηηθνχ δηθηχνπ. Σν βαζηθφ αίηεκα ήηαλ ε βηβιηνγξαθηθή 

παξαγσγή λα ππεξβεί ηε ινγνηερλία θαη λα επεθηαζεί ζηνλ επηζηεκνληθφ 

ιφγν, φπνπ ζα κπνξνχζε λα δηαθαλεί ε αξηηφηεηα θαη επάξθεηα ηεο δεκνηηθήο 

ζηε δηαηχπσζε επηζηεκνληθψλ ηδεψλ. Σν αίηεκα δηαηππψλεη ν Φπράξεο, 

αλαθεξφκελνο ζην έξγν ηνπ Γ. Μαξθέηε, Πινπηνινγία γη΄ αξράξηνπο ηνπ 
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1901, ηελ Ηζηνξία ηεο Ρσκηνζχλεο ηνπ Ώ. Βθηαιηψηε, αιιά θαη ηα ηαηξηθά 

θείκελα ηνπ Φ. Φσηηάδε κε ζέκα ηε θπκαηίσζε πνπ δελ εθδφζεθαλ 

απηνηειψο, αιιά δεκνζηεχηεθαλ ζην Ννπκά. Ο ίδηνο, επίζεο, πξναλήγγεηιε 

ηελ ελαζρφιεζε ηνπ Πάιιε κε ηελ αζηξνλνκία ζην έξγν Ζιηνθέγγαξν ηνπ 

19101. Μέιεκά ηνπ λα δνθηκάδεηαη ε δεκνηηθή θαη λα απνδεηθλχεηαη ε 

επάξθεηά ηεο ζε φια ηα είδε, γη΄ απηφ πξνηξέπεη ηνλ Πεηξνθφθθηλν λα ζπληάμεη 

νδεγφ γηα εκπφξνπο2. 

Ώπφ ηελ ίδηα πεπνίζεζε νξκψκελνο θαη ζπλεθηηκψληαο ηνπο 

πεξηνξηζκνχο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο, ν Πάιιεο ρξεκαηνδνηεί 

εθδφζεηο βηβιίσλ γλσζηψλ ινγνηερλψλ, φπσο ν Κ. Παιακάο, ν Ώ. 

Καξθαβίηζαο, ν Γξ. Ξελφπνπινο, ν Γ. ΐιαρνγηάλλεο, ή επηζηεκφλσλ φπσο ν 

Ν. Πνιίηεο3. Ο Πάιιεο ρξεκαηνδνηεί, επίζεο, ηνλ γάιιν ειιεληζηή Hubert 

                                                 
1
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 17/7/1901, Αξρείν Γ. Πεηξνθόθθηλνπ. 

2
 ην ίδην. Ο Α. Πεηνμηυηηζκμξ εεςνεί «ιμνθα αζαθία ζηδ Αδιμηζηή είκε δ ηαθήηενδ απάκηδζδ πμο 

ιπμνεί κα δχζδ ηακείξ ζημοξ θςκαηθάδεξ», επζζημθή Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε Π. ΐθαζηυ, 8/1/04, Αξρείν 

Πέηξνπ Βιαζηνύ, 5/50. 
3
 P. Mackridge, Language and National Identity in Greece, υ.π, ζ.244-45. Γζα ημ Θάλαην ηνπ 

Παιηθαξηνύ ηαζ ηδκ Αζάιεπηε Εσή ημο Κ. Παθαιά, αθ. επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε H. Pernot, Liverpool 

27/2/1901, Αξρείν Hubert Pernot, 15 ηαζ  επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Κ. Παθαιά, Λίαενπμοθ Πνςημπνμκζά 

1905, Κ. Ώκειμφδδ-Ώνγυβθμο, Αλέθδνηα Γξάκκαηα ηνπ Α. Πάιιε, ζ.34, ζ.64, ζδι.1. Σμ 1913 μ Γν. 

Ξεκυπμοθμξ βνάθεζ ζημκ Πάθθδ βζα ηζξ δοζημθίεξ πμο ακηζιεηςπίγεζ ζπεηζηά ιε ηδκ έηδμζδ εκυξ 

ηυιμο ιε ιοεζζημνήιαηά ημο ηαζ ημο πνμηείκεζ κα πνμαβμνάζεζ ηνζάκηα ζχιαηα βζα κα ημκ 

δζεοημθφκεζ κα μθμηθδνχζεζ ηδκ έηδμζδ. Ο Πάθθδξ δέπεηαζ, αθ. επζζημθή Γν. Ξεκυπμοθμο ζε Ώ. 

Πάθθδ, Ώεήκαζ 28/9.2.1913, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/35. ΐθ., επίζδξ, ηδκ πνυεεζδ 

ημο Πάθθδ κα πνδιαημδμηήζεζ ηδκ έηδμζδ ημο Καζμιμφθδ απυ ημκ Γ. ΐθαπμβζάκκδ, πμο ηαηά ημοξ 

οπμθμβζζιμφξ ημο ηεθεοηαίμο εα ηυζηζγε 400 θίνεξ= 200 πζθζάδεξ δναπιέξ ηαζ ημ ένβμ Κιέθηεο ηνπ 

Μνξηά ημο ίδίμο, πμο εα ηυζηζγε πενίπμο 2000 δναπιέξ, αθ. επζζημθέξ Γ. ΐθαπμβζάκκδ ζε Ώ. Πάθθδ, 

Ώεήκα 10/7/1934 ηαζ 11/8/1934, ζην ίδην, θ.5, οπμθ.5.3, 5/290 ηαζ 5/291 ακηίζημζπα. Σμ πνχημ εα 

ηοηθμθμνήζεζ ηεθζηά ιε πνδιαημδυηδζδ ημο Πάβηεζμο Κθδνμδμηήιαημξ, ημ μπμίμ είπε εβηνίκεζ απυ 

ημ 1930 πνήιαηα βζα ηδκ έηδμζδ, αθθά δ ανπζηή ημο αδοκαιία κα ακηαπμηνζεεί, είπε μδδβήζεζ ημ 

ΐθαπμβζάκκδ κα απμηαεεί ζημκ Πάθθδ. Σμ δεφηενμ εα ηοηθμθμνήζεζ ημ 1935 ιε ηδ ζδιείςζδ ζημ 

ελχθοθθμ, «παηνζςηζηή πμνδβία ημο ηονίμο Ώθελ. Πάθθδ», ηάηζ πμο ακαβνάθεηαζ ηαζ ζηδκ επζζημθή.  

Γζα ηδκ έηδμζδ ημο ένβμο ημο Ν. Πμθίηδ Δθινγαί από ηα ηξαγνύδηα ηνπ ειιεληθνύ ιανύ, μ Πάθθδξ 

βνάθεζ ζημκ H. Pernot υηζ ήηακ δζηή ημο ζδέα ηαζ πθήνςζε ηαζ ηδκ έηδμζδ, αθ. Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε 

H. Pernot, Liverpool 12/5/1916, Αξρείν Hubert Pernot, 69. Ο Ώ. Πάθθδξ αθθδθμβναθεί ιε ημκ Ν. 

Πμθίηδ απυ 1911-1919. Ο Πάθθδξ ημ 1911 πθδνχκεζ ζοκδνμιή 250 δναπιχκ ζηδ Λαμβναθζηή 

Βηαζνεία, αθ. επζζημθή Ν. Γ. Πμθίηδ ζε Ώ. Πάθθδ, Βκ Ώεήκαζξ 10/23.8.1911, θ.1, οπμθ.1.2, 1/195. 

ΐθ., επίζδξ, ηζξ επζζημθέξ πμο ακηαθθάζζμοκ βζα ηα δδιμηζηά ηναβμφδζα, επζζημθέξ Ν. Γ. Πμθίηδ ζε 

Ώ. Πάθθδ, Βκ Ώεήκαζξ 9/3/1913, θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/54· Ώεήκα 29/11.10.1913, θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/171˙ 

Βκ Ώεήκαζξ 23/5.11.1913, θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/187˙ Βκ Ώεήκαζξ 2/15.11.1913, θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/191˙ 

Βκ Ώεήκαζξ 18/31.12.1913, θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/226, υπμο ημκ εοπανζζηεί βζα ηζξ 500 δναπιέξ πμο ημο 

έζηεζθε βζα ημ πανημπχθδ. ηδκ επζζημθή, Βκ Ώεήκαζξ 15/28.1.1914, θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/238, μ Πμθίηδξ 

εηθνάγεζ ηδ θφπδ ημο βζαηί «ημ αζαθίμκ ηςκ ηναβμοδζχκ δεκ ηαηδνηίζεδ ςξ ημ επζεοιείηε». ηδκ 

επυιεκδ επζζημθή, Βκ Ώεήκαζξ 23/5/1914, θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/278, ιαεαίκμοιε υηζ μ Πάθθδξ πθήνςζε 

ζοκμθζηά 5000 δναπιέξ βζα ηδκ πνχηδ έηδμζδ ηςκ ηναβμοδζχκ, πμζυ πμο, ηεθζηά, οπενέαδ ημ ηυζημξ 

ηδξ έηδμζδξ. Σμ 1919 μ Πάθθδξ επακαθαιαάκεζ ηδκ πνμζθμνά ημο κα ακαθάαεζ ηδ δαπάκδ βζα ηδ 

δεφηενδ έηδμζδ, πνμζθμνά πμο απμηνμφεζ μ Πμθίηδξ, ηαεχξ ημ ηυζημξ είκαζ ιεβάθμ, αθ. Βκ Ώεήκαζξ 

7/20.9.1919, θ.5, οπμθ.5.1, 5/80. Πναθ, ηαζ ηζξ εοπανζζηίεξ ημο Ν. Πμθίηδ πνμξ ημκ Πάθθδ ζημκ 
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Pernot1. Παξάιιεια, εμέδηδε ηα δηθά ηνπ βηβιία θαη φζα ζεσξνχζε φηη ζα 

ζπληειέζνπλ ζηελ πξνπαγαλδηζηηθή πξνζπάζεηα ηνπ δεκνηηθηζκνχ. ια ηα 

κνίξαδε δσξεάλ, γεγνλφο πνπ επέζπξε ηελ εηξσλεία ησλ θαζαξνιφγσλ φηη 

αλαγθάδνληαη λα κνηξάδνπλ δσξεάλ ηα βηβιία ηνπο, γηαηί θαλέλαο δελ ηα 

αγνξάδεη2.  

Ο Πάιιεο ζπδεηάεη αθφκα θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε εθδφζεσλ αγλψζησλ 

πξνζψπσλ πνπ ηνπ πξνηείλνπλ έξγα ηνπο, αξθεί λα έρνπλ ζπζηάζεηο. 

Υαξαθηεξηζηηθή ε πεξίπησζε απνζηνιέα απφ ην ΐφιν, ν νπνίνο θαηά 

ζχζηαζε ηνπ Αεικνχδνπ θαη ηνπ αξάηζε, ηνπ ζηέιλεη νρηαζέιηδν εζνγξαθηθφ 

δηήγεκα κε ηίηιν «Ο αγαπεηηθφο ηεο Μάξσο» θαη δεηάεη ρξεκαηηθή βνήζεηα γηα 

λα ην ηππψζεη. Ο Πάιιεο ζέηεη ηνπο φξνπο ηνπ· «Θ΄ αλαγλσζηεί, θη΄ αλ 

εγθξηζεί, λα ηππσζεί ζην Ννπκά θαη ζα ιάβεηο 250 αληίηππα»3. Δ ζπλεξγαζία 

δελ νινθιεξψζεθε, γηαηί αξρηθά ν ζπγγξαθέαο δεηνχζε λα κε δεκνζηεπηεί ζην 

Ννπκά, θαζψο ην έξγν ζα ζεσξεζεί αθνξεζκέλν θαη κεηά δελ ζα έρεη ηχρε 

ζηελ αγνξά, απαίηεζε πνπ πξνζέθξνπζε ζηελ αληίξξεζε ηνπ Πάιιε4, ελψ 

αξγφηεξα δήηεζε λα ιάβεη 500 βηβιία5. 

ηνλ Πάιιε απνηείλνληαη φινη εθείλνη πνπ αδπλαηνχλ λα 

νινθιεξψζνπλ νπνηνδήπνηε εθδνηηθφ εγρείξεκα. Ο γξακκαηέαο ηεο 

Βιιεληθήο Λατθήο ΐηβιηνζήθεο ηεο Ώιεμάλδξεηαο, ρεκηθφο, ηνπ δεηάεη 

νηθνλνκηθή βνήζεηα γηα λα ηππψζεη έλα επηζηεκνληθφ ζχγγξακκα πνπ έρεη 

γξάςεη ζηε δσληαλή γιψζζα κε ηνλ ηίηιν «ΐηνκεραληθή Υεκεία». εκεηψλεη, 

κάιηζηα, φηη ιφγσ ηεο γιψζζαο αδπλαηεί λα βξεη ρξεκαηνδφηεο γηα ην 

εγρείξεκά ηνπ, ην νπνίν αθξηβψο γη΄ απηφ ην ιφγν αμίδεη λα ππνζηεξηρηεί6. Ο 

Υξίζηνο ΐαξιέληεο απνπεηξάηαη ην 1910 λα εθδψζεη πεξηνδηθφ κε ηίηιν 

κεξνο θαη ζα δεηήζεη απφ ηνλ Πάιιε λα γίλεη ζπλδξνκεηήο θαη ζπλεξγάηεο7. 

                                                                                                                                            
πνυθμβμ ημο αζαθίμο, Ν. Γ. Πμθίηδξ, Δθινγαί από ηα ηξαγνύδηα ηνπ ειιεληθνύ ιανύ, Βκ Ώεήκαζξ, 

Σοπμβναθείμκ «Βζηία» 1914, ζ.ζη.      
1
 «μο πνεζαζημφκ ή υπζ, δίκς 50», επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε H. Pernot, Liverpool 26/10/1901, Αξρείν 

Hubert Pernot, 18.  
2
 ΐθ. απυζπαζια ηδξ βκχιδξ ημο Ε. Κμκδοθάηδ, πμο δδιμζζεφηδηε ανπζηά ζηδκ εθ. Δκπξόο, ζημ πεν. 

Παλαζήλαηα, 15/2/1905, ζ.287.  
3
 Βπζζημθή Γ. ΐενκίημο ζε Ώ. Πάθθδ, Ώπνίθδξ 1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/96. 

4
 Βπζζημθή Γ. ΐενκίημο ζε Ώ. Πάθθδ, ΐυθμξ 15/25.5.1911, ζην ίδην, 1/129. 

5
 Βπζζημθή Γ. ΐενκίημο ζε Ώ. Πάθθδ, ΐυθμξ 28/6/1911, ζην ίδην, 1/157. 

6
 Βπζζημθή . Π. Αναηάηδ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώθελάκδνεζα 17/6/1914, ζην ίδην, θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/285. Ο 

Πάθθδξ εα ζδιεζχζεζ, «Γνάρε ιμο φζηενα απυ 6 ιήκεξ 27.6.1914». Θα επακέθεεζ γδηχκηαξ αζαθία, 

εηηυξ ηδξ Εθζάδαξ, Ώθελάκδνεζα 23/6/1914, ζην ίδην, 3/288. Σμ εέια ημο αζαθίμο, ιάθθμκ, καοάβδζε, 

βζαηί δεκ ανέεδηε άθθδ ζπεηζηή επζζημθή ζηδκ αθθδθμβναθία ημο Πάθθδ. 
7
 Βπζζημθή Υν. ΐανθέκηδ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 15/12/1910, ό.π., θ.1, οπμθ.1.1, 1/6. 
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Σν πεξηνδηθφ ζα αηπρήζεη κέζα ζηε δίλε ηεο θαζαξίαο πνπ πξνθάιεζε ε 

ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο θαζαξεχνπζαο, ην 1911, αιιά ν ΐαξιέληεο ζα 

δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ηνπ Πάιιε γηα ηελ εθηχπσζε άιισλ έξγσλ1. Ο Πάιιεο 

ρξεκαηνδφηεζε, ηειηθά, ηελ έθδνζε ηνπ έξγνπ ηνπ, Ξχπλα Ρσκεέ, 

απνζπάζκαηα ηνπ νπνίνπ δεκνζηεχηεθαλ ζην Ννπκά2. 

Γχξσ απφ απηή ηε δηαδηθαζία ζα αλαπηπρζεί φιε ε αιιεινγξαθία ηνπ 

Πάιιε κε ηνπο έιιελεο θαη μέλνπο εληφο θαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο, νη νπνίνη ζπλζέηνπλ ην δπλακηθφ θνηλσληθφ ππφζηξσκα ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ. Ο Πάιιεο πξφηεηλε ηελ ηαρεία δηαλνκή ησλ βηβιίσλ κέζσ ηεο 

ζπλερνχο εθηχπσζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο3.  

Σα βηβιία πνπ δηαθηλεί είλαη απηά πνπ ζπλέγξαςε ή κεηέθξαζε ν ίδηνο:  

1. Αληηγφλε ηνπ νθνθιή, 1879, 1885  

2. Ζ Ηιηάδα, 1892 (1ε έθδνζε), 1904 (2ε έθδνζε), 1912 (3ε έθδνζε), 1917 

(4ε έθδνζε)  

3. Ζ πεξίθεκε ηζηνξία ηνπ Δκπφξνπ ηεο Βελεηηάο ηνπ Shakespeare 1894 

(1ε έθδνζε), 1910 (2ε έθδνζε)  

4. Ζ Νέα Γηαζήθε θαηά ην Βαηηθαλφ ρεηξφγξαθν, 1902 (1ε έθδνζε), 1910 

(2ε έθδνζε)  

5. A few notes on the Gospels according to St. Mark and St. Matthew: 

based chiefly on Modern Greek, Liverpool booksellers 1903  

6. Modern Greek, 1906  

7. Κχθισπαο ηνπ Βπξηπίδε, 1906 

8. Γξαθηή θαη δεκνηηθή θαη ην γισζζηθφ δήηεκα ζηελ Διιάδα ηνπ Karl 

Brugmann, 1907 

9. The twenty-second book of the Iliad, 1908  

10. Σακπνπξάο θαη Κφπαλνο: Σξαγνχδηα, 1907 θαη 1910  

11. Ζιηνθέγγαξν, 1910 

12. Κνχθηα Καξχδηα ηνπ Λέθα Ώξβαλίηε Μαιιηαξνχ, 1915   

Βπίζεο δηαλέκεη:  

                                                 
1
 Βπζζημθή Υν. ΐανθέκηδ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 18/3/1911, ζημ ίδζμ, 1/13. 

2
 «Ξφπκα Ρςιζέ: ημ πεθζδυκζ ζημ ζδιάδζ», Ο Ννπκάο, αν. 446(1911), ζ.471-472· «Ξφπκα Ρςιζέ: 

ζηυηςια ηα θίδζα», αν. 448(1911), ζ.503-504· «Ξφπκα Ρςιζέ: μζ εεμιπαίπηεξ»,», 451(1911), ζ.556-

557. 
3
 ΐθ. Πναηηζηά ημο Ώδενθάημο ηδξ Πυθδξ, ζοκεδνία ηδξ 9/22.8.1907, ηδξ μπμίαξ ηδκ πνμεδνεία είπε μ 

Πάθθδξ, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Βζηία, ζ.244. 
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1. Φπιιάδεο ηνπ Γεξνδήκνπ, 1897 θαη ηελ Ηζηνξία ηεο Ρσκηνζχλεο, 1901 

ηνπ Ώξγχξε Βθηαιηψηε 

2. Αζξψπηλν Μεραληζκφ, 1906 κεηάθξαζε Ώιεμάληξαο Παπακφζθνπ 

3. Γιψζζα θαη Εσή: Αλαιπηηθή κειέηε ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο, 1908 (1ε 

έθδνζε ηνπ Ώδεξθάηνπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο), 1910 (2ε έθδνζε), 

1914 (3ε έθδνζε ηνπ Πξννδεπηηθνχ Κέληξνπ ηεο Πφιεο) ηνπ Βιηζαίνπ 

Γηαλίδε1  

4. Σα Γεσξγηθά ηνπ Βηξγηιίνπ, κεηαθξαζκέλα απφ ηνλ Κσλζηαληίλν 

Θενηφθε, 1909  

5. Φπζηθή 1912, Κξηηηθά Σαμίδηα 1912 θαη Γξακκαηηθή ηεο Γεκνηηθήο 1914 

ηνπ Πέηξνπ ΐιαζηνχ  

6. Θάλαηνο ηνπ Παιεθαξηνχ, 1901 ηνπ Κ. Παιακά   

7. Δθινγαί απφ ηα ηξαγνχδηα ηνπ Διιεληθνχ ιανχ ηνπ Ν. Πνιίηε  

8. Απφ ην ρσξηφ κνπ ηνπ Ώδάκ 

9. Ξελειαζία θαη Ηζνηέιεηα ηνπ Μ. Σξηαληαθπιιίδε2 

ε επηζηνιή απφ ην ΐφιν αλαθέξνληαη 3 βηβιία πνπ απαληψληαη γηα κία θαη 

κνλαδηθή θνξά:  

1. Γηαγσληζκφο γηα ηε γιψζζα 1901, Ώζήλα 1902, ηνπ Φπράξε 

2. Σξηζεχγελε, 1902 ηνπ Κ. Παιακά 

                                                 
1
 Σμ ένβμ Γιώζζα θαη Εσή είπε ηδ ιεβαθφηενδ απήπδζδ, ζφιθςκα ιε ηζξ ακαθμνέξ ηδξ Φμζηδηζηήξ 

οκηνμθζάξ, πμο εα ημ παναηηδνίζεζ «εαιαημονβυ», αθ. επζζημθή Φ. Αναβμφιδ ζε Ώ. Πάθθδ, 

25/3/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/26. Οθυηθδνδ δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ 

III, ζ.81-82. ΐθ., επίζδξ, ηδκ ακαθμνά ημο Κ. Φθχνδ απυ ηδκ Ώίβοπημ ζπεηζηά ιε ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο αζαθίμο ζηδκ πνμπαβάκδα ημο δδιμηζηζζιμφ, επζζημθή Κ. Φθχνδ ζε Ώ. 

Πάθθδ, Κάζνμ 6/2/13, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/33. 

Ώκηίεεηα, βζα ημ αζαθίμ Αζξώπηλνο Μεραληζκόο πμο ιεηέθναζε δ Ώθελάκηνα Παπαιυζημο, μ Φ. 

Αναβμφιδξ εα βνάρεζ· «Ώκενχπζκμ Μδπακζζιυ δεκ πμθοιμίναζα βζαηί ηάκεζ ηαηή εκηφπςζδ· είκαζ 

υπθμ εκακηίμ ιαξ», αθ. επζζημθή Φ. Αναβμφιδ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 15/5/1911, Αιιεινγξαθία 

Αιέμαλδξνπ Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/120. Σμ ζοβηεηνζιέκμ αζαθίμ εζζήβαβε κεμθμβζζιμφξ πενίενβμοξ, 

υπςξ «ηαναμοκζηυ λοκυ» = ακεναηζηυ μλφ, Αζξώπηλνο Μεραληζκόο, ζ.12, «αζιαηυζηαικα» = θθέαεξ 

ηαζ ανηδνίεξ, ζημ ίδζμ, ζ.15, «πμκηζηέκζεξ ηθςζηέξ» = ιοσηέξ ίκεξ, ζ.108, 110, «βαζηνζηυ γμοιί» = 

βαζηνζηυ οβνυ, ζ.125, «ναπυζημζκμ» = ιοεθυξ ηςκ μζηχκ, ζ.25, ιε απμηέθεζια κα είκαζ αηαηακυδημ. 

Σδ ιεηάθναζδ εα δδιμζζεφζεζ ζε ζοκέπεζεξ μ Ννπκάο απυ ημ ηεφπμξ αν.184, 5/2/1906 έςξ ημκ αν. 

197, 7/5/1906. Δ Ώθελάκηνα Παπαιυζημο, δδιμηζηίζηνζα απυ ηδκ Κένηονα, οπήνλε δαζηάθα ηςκ 

παζδζχκ ημο Πάθθδ, αθ. Ώ. Ώ. Πάθθδ, Ξελεηεκέλνη Έιιελεο, υ.π., ζ.40. 
2
 ΐθ. ηαηαθυβμοξ παναθδθεέκηςκ αζαθίςκ ζε επζζημθή Φμθχξ Σγαθίηδ, δαζηάθαξ ζηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ, Πυθδ 1/11/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 1/241 ηαζ ζε επζζημθή Ε. 

αηεθθανίμο, θμζηδηή θζθμθμβίαξ, εκ Κανδίηζδ 11/7/1912, ζην ίδην, θ.2, οπμθ.2.2, 1/253. ΐθ., επίζδξ, 

επζζημθή υπμο οπάνπεζ πθήνδξ ηαηάθμβμξ ηςκ αζαθίςκ πμο ζηάθεδηακ ζηδκ Κφπνμ ηαζ ζδιείςζδ ημο 

Πάθθδ βζα ζοιπθδνςιαηζηή απμζημθή,  επζζημθή Υ. Ώπμζημθίδδ, δαζηάθμο ιμοζζηήξ, ζε Ώ. Πάθθδ, 

Λειεζυξ 11/24.12.1911, θ.1, οπμθ.1.2, 1/306. Βπίζδξ, επζζημθή Γζάβημο Δθζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 

Λειεζυ 27/12.3.1918, θ.3-4, οπμθ.4.3, 4/286. 
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3. Αξηζηφδεκνο ν Φεπγάιαο ή Πεξαζκέλα Μεγαιεία Ηζηνξηθφλ Γηήγεκα, Αη 

ηχραη κηαο ιίξαο Γηήγεκα γηα ηα παηδηά, ππφ Ώλδξ. Π. αξξή, ελ 

Ώζήλαηο 19001. 

Ο Φίιηππνο ηακπαλίδεο ζα δεηήζεη απφ ηνλ Πάιιε ζε κία πεξίπησζε λα 

ηνπ ζηείιεη 20 αληίηππα απφ ηε Γισζζηθή Απηνβηνγξαθία ηνπ Παχινπ 

Νηξβάλα2. Σν έξγν θπθινθφξεζε ην 1905, αιιά δελ γλσξίδνπκε αθξηβψο πψο 

εκπιέθεηαη ν Πάιιεο ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ. Σν 1907 ν Πάιιεο αλαθέξεη φηη 

εθηχπσζε 350 αληίηππα ηνπ έξγνπ ηνπ Ώ. Βθηαιηψηε, Νεζηψηηθεο Ηζηνξίεο, 

θαζψο θαη ην έξγν Ζ Μαδψρηξα θη άιιεο ηζηνξίεο, πνπ δελ εληνπίζηεθαλ, 

φκσο, νλνκαζηηθά ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ3. Σα βηβιία, επνκέλσο, πνπ 

θαηαγξάθνληαη εδψ είλαη φζα εληνπίζηεθαλ νλνκαζηηθά ζηελ αιιεινγξαθία. 

ίγνπξα ππήξραλ θαη άιια ηα νπνία δελ θαηνλνκάδνληαη, αθνχ ζε πνιινχο 

παξαιήπηεο ν Πάιιεο γξάθεη φηη ζα ιάβνπλ ην δηαζέζηκν ζε θάζε πεξίπησζε 

παθέην.  

Χζηφζν, ε πξαθηηθή ηνπ απηή πξνζέθξνπζε ζε αληηδξάζεηο, απφ φιν 

ην θάζκα ηεο ηεξαξρίαο ηνπ δεκνηηθηζκνχ, απφ ηνπο ζπληδεάηεο ηνπ, απφ ηνπο 

ζπγγξαθείο ησλ έξγσλ, αιιά θαη απφ ηνπο δηαλνκείο θαη ηνπο απνδέθηεο ησλ 

βηβιίσλ. Βδψ, θαηαρσξίδσ ηηο αληηδξάζεηο πνπ επηζήκαλα ζηελ 

αιιεινγξαθία θπξίσο ηνπ Πάιιε, αιιά θαη άιισλ δεκνηηθηζηψλ θαη 

απνθεχγσ λα ζπδεηήζσ δηεμνδηθά ην ζέκα ηεο δσξεάλ δηαλνκήο ή αγνξάο 

ηνπ βηβιίνπ, ζπκβάιινληαο έηζη έζησ θαη θαη΄ ειάρηζηνλ ζε κηα παιηά θαη 

κεγάιε ζπδήηεζε. 

Ο Α. Πεηξνθφθθηλνο απφ ην 1903 είρε δειψζεη ζην ΐιαζηφ φηη ν 

Πάιιεο ππεξβάιιεη κε ηα «κνηξάζκαηα», ρσξίο λα θέξλεη απνηέιεζκα4. Ο Ώ. 

Βθηαιηψηεο, ζε επηζηνιή ηνπ ζηε Φνηηεηηθή πληξνθηά, επηζεκαίλεη ηε 

ζχλδεζε ηεο αμίαο ηνπ βηβιίνπ κε ηελ θαηαβνιή ηηκήκαηνο γηα ηελ απφθηεζή 

ηνπ, πξάμε πνπ απνζθνπεί ζηε εζηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ ξσκηφπνπισλ5. Δ 

ίδηα ε Φνηηεηηθή πληξνθηά ζα επηζεκάλεη ζηνλ Πάιιε φηη είλαη δχζθνιν λα 

                                                 
1 ηδκ επζζημθή, μ απμζημθέαξ ημκ εοπανζζηεί βζα ηα 3 αζαθία πμο έθααε, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ βζα 

ημ «θεοβάδα Ώνζζηυδδιμ», αθ. επζζημθή Γεχνβδ η΄ Ώκηχκδ ζε Ώ. Πάθθδ, ΐυθμξ 18/10/1912, 

Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.3, 2/408. 
2
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 30/12.4.1911, ζην ίδην, θ.1, οπμθ.1.1, 1/53. 

3
 ΐθ. Πναηηζηά ημο Ώδενθάημο ηδξ Πυθδξ, ζοκεδνία ηδξ 9/22.8.1907, ηδξ μπμίαξ ηδκ πνμεδνεία είπε μ 

Πάθθδξ, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Βζηία, ζ.244.  
4
 Βπζζημθή Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε Π. ΐθαζηυ, 3/7/1903, Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, θ.5, οπμθ.5.1, 5/45. 

5
 Ώ. Βθηαθζχηδξ, «Γνάιια ζηδ Φμζηδηζηή οκηνμθζά», Ο Ννπκάο, 14/3/1910, αν.383, ζ.1.   
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πείζνπλ θάπνηνπο λα απνδερηνχλ βηβιία δσξεάλ, επεηδή εηζπξάηηνπλ ην 

γεγνλφο σο πξνζβνιή1. Ο Φπράξεο ζα δειψζεη ζε γξάκκα ηνπ ζηελ ίδηα 

νκάδα φηη ηνπο ζηέιλεη ηα βηβιία ηνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα ηα 

ζθνξπίζνπλ άθξηηα ζε αλζξψπνπο πνπ δελ ζα ηα εθηηκήζνπλ2.  

Ο Βιηζαίνο Γηαλίδεο, ζπγγξαθέαο ηνπ έξγνπ Γιψζζα θαη Εσή, κε 

αθνξκή ηελ ηξίηε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ, ζα επηζεκάλεη ζηνλ Πάιιε ηηο 

αληηξξήζεηο ηνπ πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ απφ ην ζχζηεκα ηνπ. ηελ Ώζήλα δηαπίζησζε φηη ην βηβιίν 

πνπιηφηαλ 2 δξαρκέο, ρσξίο λα μέξεη πνηνο θαξπψλεηαη απηφ ην θέξδνο3. ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε αλαθέξεη πεξηπηψζεηο βηβιηνπσιψλ πνπ καδεχνπλ ηα 

ραξηζκέλα βηβιία θαη ηα πσινχλ4. 

ε γξάκκα πνπ έιαβε ν Πάιιεο ην 1916 απφ ηνλ επηζεσξεηή ησλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηθέξεηαο Καξδίηζαο, 

δηαηππψλνληαη αληηξξήζεηο γηα ηνλ ειεγρφκελν ηξφπν θπθινθνξίαο ηνπ 

βηβιίνπ Γιψζζα θαη Εσή, πνπ απνηέιεζε εμαηξεηηθφ φπιν γηα ηελ 

πξνπαγάλδα ηνπ δεκνηηθηζκνχ5, ελψ ν Μ. Σξηαληαθπιιίδεο ζηελ θξηηηθή ηνπ 

γηα ηελ ηξίηε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ πξφηεηλε λα ππάξρεη θαη κηα έθδνζε πνπ λα 

πνπιηέηαη απφ ηνλ Βθπαηδεπηηθφ κηιν6. Αελ γλσξίδνπκε αλ ν Πάιιεο ήηαλ 

εληειψο αξλεηηθφο ζηελ πψιεζε ησλ βηβιίσλ, γηαηί ην 1907 αλαθέξεη φηη ε 

κεηάθξαζε ηνπ Βπαγγειίνπ έρεη ιίγεο πσιήζεηο7. Ίζσο ε ηδηαίηεξε πεξίπησζε 

ηνπ βηβιίνπ θαη νη αληηδξάζεηο πνπ είρε πξνθαιέζεη λα ηνπ επέβαιαλ έλαλ 

κεηθηφ ηξφπν δηάζεζεο ηνπ.  

Βπηζηνινγξάθνο απφ ηελ Ώκεξηθή ζα επηζεκάλεη ζηνλ Πάιιε ηε 

δπλαηφηεηα εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ βηβιίνπ. Σνπ πξνηείλεη λα 

νξγαλψζνπλ εκπνξηθή επηρείξεζε κε αληηθείκελν πψιεζεο ηε κεηάθξαζε ηεο 

Ηιηάδαο ηνπ, κε επξχηεξν ζηφρν ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ηελ 

εθηχπσζε ηνπ έξγνπ ζηελ Ώκεξηθή, έξγν πνπ ζα κπνξνχζε λα αληηπαιέςεη ηε 

                                                 
1
 Βπζζημθή Μζπ. Γηζχκδ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 18/3/1912, Αιιεινγξαθία Αιέμαλδξνπ Πάιιε, θ.2, 

οπμθ.2.1, 2/73. 
2
 Φοπάνδξ, «Φμζηδηζηή οκηνμθζά. Έκα βνάιια ημο Φοπάνδ», Ο Ννπκάο, 25/7/1910, αν.400, ζ.21-22. 

3
 Βπζζημθή η. ηαιαηζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, ηαονμδνυιζ, 24/3/1911,  Αιιεινγξαθία  ΗΗ, ζ.6. 

4
 Βπζζημθή η. ηαιαηζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, ηαονμδνυιζ, 10/10/1913, Αιιεινγξαθία Αιέμαλδξνπ Πάιιε, 

θ. 3-4, οπμθ. 3.2, 3/170. Ώπυζπαζια ηδξ επζζημθήξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.75. 
5
 Βπζζημθή Α. Γαθεζναηυπμοθμο ζε Ώ. Πάθθδ, Κανδίηζα Θεζζαθίαξ 1/6/1916, ζην ίδην, θ.3-4, 

οπμθ.4.1, 4/56. Ώπυζπαζια ηδξ επζζημθήξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.76. 
6
 Γειηίν Δθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ, η.5, αν.1-2 1915, ζ.122. 

7
 ΐθ. Πναηηζηά ημο Ώδενθάημο ηδξ Πυθδξ, ζοκεδνία ηδξ 9/22.8.1907, ηδξ μπμίαξ ηδκ πνμεδνεία είπε μ 

Πάθθδξ, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Βζηία, ζ.244. 
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ρακειή πνηφηεηα ησλ ειιεληθψλ εθδφζεσλ εθεί θαη λα πξνσζήζεη ην δήηεκα 

ηεο γιψζζαο1. 

 

5.1.2 ύλδεζκνη θαη δηαθηλεηέο: δηεύξπλζε ηνπ δηθηύνπ θαη 

αληηδξάζεηο 

ηελ Ώζήλα ε δηαθίλεζε ησλ βηβιίσλ απφ ηνλ Πάιιε εκθαλίδεηαη σο 

ζπκπιεξσκαηηθή επξχηεξσλ ζρέζεσλ, θηινινγηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη 

ζρεηηθψλ κε ηε δξάζε, πνπ αλαπηχζζεη ν Πάιιεο θπξίσο κε γλσζηνχο 

δεκνηηθηζηέο. Παξφια απηά, ε πιεηνςεθία ησλ απνζηνιέσλ, είλαη άγλσζηνη, 

θπξίσο θνηηεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί· 96 ζε ζχλνιν 160 απνζηνιέσλ (πνζνζηφ 

60%).   

ηνλ ειιεληζκφ, εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ε δξάζε 

νξγαλψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε βάζε ηε δηαλνκή ησλ βηβιίσλ. 47 

απνζηνιείο επηζηνιψλ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, πνπ γξάθνπλ παξαπάλσ 

απφ κία θνξά, ζα απεπζπλζνχλ ζηνλ Πάιιε, ρσξίο λα ππνινγίζνπκε ηνπο 

καζεηέο ησλ ζρνιείσλ, γηα ηνπο νπνίνπο ζα κηιήζνπκε παξαθάησ, θαη ζα ηνπ 

δεηήζνπλ ηα βηβιία ηνπ. ε φινπο έζηειλε, φπσο γλσξίδνπκε απφ ηηο 

ηδηφρεηξεο ζεκεηψζεηο ηνπ ζηηο ελ ιφγσ επηζηνιέο. 

Κηλεηήξηνο κνριφο ηεο δηαθίλεζεο ησλ βηβιίσλ είλαη ην δίθηπν ησλ 

δεκνηηθηζηψλ, πνπ αλαιακβάλεη ην έξγν απηφ είηε κεηά απφ ζρεδηαζκφ, φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ησλ παξαπιήζησλ πεξηνρψλ, 

ηεο κχξλεο θαη ηνπ Πφληνπ, είηε κεηά απφ πξνζσπηθή πξσηνβνπιία, αιιά 

θαη ζπλελλφεζε κε ηνλ Πάιιε. 

ηελ Κέξθπξα ζχλδεζκνο θαίλεηαη, ηνπιάρηζηνλ, γηα ηελ πεξηνρή ηνπ 

Ώγίνπ Μαηζαίνπ, ν δάζθαινο θαη ινγνηέρλεο Διίαο ηαχξνπ2. ην ΐφιν θαη 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ρξεζηκνπνηεί ηα βηβιία ηνπ Πάιιε 

                                                 
1
 Βπζζημθή Ώ. μοζάκδ ζε Ώ. Πάθθδ, Chicago 25/8/1918, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, οπμθ.4.3, 

4/349.  
2
 Ο Πάθθδξ είπε επζζηεθηεί ημ κδζί ημ 1905, αθ. Β. Αεκηνζκμφ, «Μζα εηδνμιή ζηδκ Κμναηζάκα ηδξ 

Κένηοναξ», Ο Ννπκάο, 8/5/1905, αν.147, ζ.7-8. ηδκ ακαικδζηζηή θςημβναθία, ιεηαλφ άθθςκ μ Κ. 

Θεμηυηδξ, μ Λμνέκηγμξ Μααίθδξ, μ Δθίαξ ηαφνμο ηαζ δ ίδζα δ Αεκδνζκμφ,. Βπζζημθέξ ιαεδηχκ ημο 

Δθ. ηαφνμο ανέεδηακ ζηδκ Αιιεινγξαθία ηνπ Α. Πάιιε. Βπζζημθή Ε. Κμκημβζάκκδ Ώκδνζχηδ, 

12/3/1911, θ.1, οπμθ.1.1, 1/10, υπμο επζζοκάπηεζ ηαζ επζζημθή ημο δαζηάθμο ημο, Δ. ηαφνμο. 

Βπζζημθέξ, . Ώαναιζχημο, . Ώνιεκζάημο, Ώ. Ώκδνζχηδ, Ώ. Κμονή, ιαεδηχκ, Ώπνίθδξ 1911, θ.1, 

οπμθ.1.1, 1/92, 1/93, 1/94, 1/95, ακηίζημζπα. 

Γζα ηδ δνάζδ ημο Δθία ηαφνμο, αθ. Θ. Ποθανζκυξ, Ζιίαο Αι. ηαύξνπ. «Ο Κεξθπξαίνο Γεκνηηθηζηήο 

Λνγνηέρλεο», Βηαζνεία Κενηονασηχκ πμοδχκ, Κενηοναίμζ Αδιζμονβμί, Κένηονα 2008.   
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γηα πξνπαγάλδα ν Γηάλλεο Κνξδάηνο, φηαλ ήηαλ θνηηεηήο ηεο Ννκηθήο θαη 

κέινο ηεο Φνηηεηηθήο πληξνθηάο. Ο Πάιιεο, κάιηζηα, ζα ηνπ ζηείιεη κία ιίξα 

γηα λα αγνξάζεη ηε ΐπδαληηλή Εζηνξία ηνπ Κξνπκπάρεξ1. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ ζηε Γαγνξά2, ζην ΐφιν3, αιιά θαη ζην Ώξζάθεην ηεο Ώζήλαο4 

θαηαγξάθνληαη ζηηο επηζηνιέο ηνπ πξνο ηνλ Πάιιε. Δ θπξηφηεξε πξνζθνξά 

ηνπ, φκσο, είλαη ε πξνζπάζεηά ηνπ λα παξέκβεη θαη λα «καιιηαξνπνηήζεη» ην 

Καζζαβέηεην Παξζελαγσγείν ηεο Γαγνξάο, ζηφρνο γηα ηνλ νπνίν αλέιαβε 

δεκνζηνγξαθηθφ αγψλα πνπ ηνπ ζηνίρηζε έλαλ μπινδαξκφ θαη ηνλ απνθιεηζκφ 

ηνπ απφ ηηο εθεκεξίδεο5. 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη γεληθφηεξα ζηελ Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία 

απηνί πνπ δεηνχζαλ ηα βηβιία ηνπ ην έθαλαλ θαζ΄ ππφδεημε ηνπ δηθηχνπ ησλ 

δεκνηηθηζηψλ, εθπξφζσπνη ηνπ νπνίνπ είλαη ν Φ. Φσηηάδεο6, ν Φ. 

ηακπαλίδεο7, ν Γηάγθνο Παληειίδεο Παπάο8, ν Μ. Φηιήληαο9. Ο Φσηηάδεο, 

κάιηζηα, θαη ν ηακπαλίδεο δξαζηεξηνπνηνχληαλ κε ην κνίξαζκα ησλ βηβιίσλ 

απφ ην 1903, πξηλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Ώδεξθάηνπ10.  

                                                 
1
 Βπζζημθή Γ. Κμνδάημο ζε Ώ. Πάθθδ, Γαβμνά-ΐυθμο 9/5/1912, Αιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.2, 

2/151. ηδκ ίδζα επζζημθή ημκ εοπανζζηεί βζα ηα αζαθία πμο ημο έζηεζθε ηα μπμία πνδζζιεφμοκ ζηδκ 

πνμπαβάκδα ηαζ ηαοπζέηαζ υηζ ζημ πςνζυ ημο έηακε ιαθθζανμφξ ημ Αήιανπμ, έκα δάζηαθμ ηαζ ζπεδυκ 

υθμοξ ημοξ κέμοξ. Σμ 1911, ιάθζζηα, οπέζηδ δζχλεζξ απυ ηζξ δζηαζηζηέξ ανπέξ ημο ΐυθμο πμο 

ηαηάζπεζακ ηαζ υζα αζαθία ημο Πάθθδ είπε ζηδ ΐζαθζμεήηδ ημο, αθ. επζζημθή Γ. Κμνδάημο ζε Ώ. 

Πάθθδ, Γαβμνά Πδθίμο 17/4/1912, ζην ίδην, 2/112.  
2
 Βπζζημθή Γ. Κμνδάημο ζε Ώ. Πάθθδ, Γαβμνά Πδθίμο 9/5/1912, υ.π.. 

3
 Βπζζημθή Γ. Κμνδάημο ζε Ώ. Πάθθδ, Γαβμνά Πδθίμο 29/5/1912, ζην ίδην, 2/178. Σμκ πθδνμθμνεί υηζ 

ζδνφεδηε δδιμηζηζζηζηυξ «ιζθμξ Φζθακαβκςζηχκ», εκχ ζημ πςνζυ ημο ηα ημνίηζζα ηδξ ακχηενδξ 

ηάλδξ έβζκακ «ιαθθζανά» απυ ιυδα. 
4
 Βπζζημθή Γ. Κμνδάημο ζε Ώ. Πάθθδ, Γαβμνά Πδθίμο 29/5/1912, ζην ίδην. Σμκ πθδνμθμνεί υηζ ημ 

πεζιχκα ιμίναγε ζημ Ώνζάηεζμ ηδ Γιώζζα θαη Εσή ηαζ ηαηάθενε κα ηάκεζ 30 ιε 40 ανζαηεζάδεξ 

δδιμηζηίζηνζεξ. 
5
 Βπζζημθέξ Γ. Κμνδάημο ζε Ώ. Πάθθδ, Γαβμνά 2/5.7.1912 ηαζ 7/7/1912, ζην ίδην, 2/249 ηαζ 2/251 

ακηίζημζπα. Σμ Καζζααέηεζμ Πανεεκαβςβείμ ηδξ Γαβμνάξ ζδνφεδηε ημ 1855 ιε δςνεά ημο Εςάκκδ 

Καζζααέηδ. 
6
 Βπζζημθή Λεθηένδ Σγεθεπμδήιμο ζε Ώ. Πάθθδ, 1/4/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ. 1.1.,  

1/34, υπμο δδθχκεζ θίθμξ ημο Φ. Φςηζάδδ, ημκ εοπανζζηεί βζα ηζξ 2 Εθζάδεξ ηαζ γδηάεζ Βοαββέθζμ ηαζ 

Σαιπμονά ηαζ Κυπακμ, βζα κα πνμπαβακδίζεζ ηδκ Εδέα. Ο ίδζμξ έπεζ ιοήζεζ ηαζ ηδκ λαδένθδ ημο, αθ. 

επζζημθή [Πακηαζμπμφθμο;] ζε Ώ. Πάθθδ, 24/3.3.1911, ζην ίδην, 1/9. 
7
 ε επζζημθή ημο 9/22.4.1911, ζην ίδην,1/75, εα ημο γδηήζεζ κα ζηείθεζ δομ ζεζνέξ αζαθία ημο ζε 

ηάπμζμκ αζαθζμπχθδ ζημ Γαθαηά ηαζ μ ίδζμξ γδηάεζ αζαθία ηδξ Π. Αέθηα· «ιενζηέξ βθχζζεξ ηαζ Γςή 

επήνα απυ Γζάβημ Παππά, ακ ηαζ δεκ είπακ».  
8
 Ο Γεχνβζμξ Ώββεθίδδξ ζε επζζημθή ημο ζημκ Ώ. Πάθθδ 14/27.6.1911, ζην ίδην, 1/155, οπάθθδθμξ ημο 

Γζάβημο Παπά εα γδηήζεζ ηδκ Εθζάδα ηαε΄οπυδεζλή ημο. Ο ηαφνμξ Κμθοηυξ «οπάθθδθμξ ζημ 

ηζμπαηγίδζημ “Πακηεθίδδ Παππά”» εα γδηήζεζ ζηζξ 14/27.5.1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.2, 2/173, ηα ελήξ 

αζαθία Βοαββέθζμ, Εθζάδα, Σαιπμονάξ ηαζ Κυπακμξ, Γθχζζα ηαζ Γςή, Ώκενχπζκμξ Μδπακζζιυξ, 

Δθζμθέββανμ ηαζ εα θάαεζ ηδ δζαεέζζιδ εηείκδ ηδκ επμπή ζεζνά ζηζξ 3/6/1912. 
9
 Βπζζημθή Λαδζηά, εηδυηδ-αζαθζμπχθδ, 14/27.7.1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.2, Εμφθζμξ 1911, 1/183, υπμο 

γδηάεζ αζαθία ηαηά ζφζηαζδ ημο Φζθήκηα πμο ημο ιίθδζε βζα ημκ Πάθθδ. 
10

 Ο Πάθθδξ ακανζςηζέηαζ ζε επζζημθή ημο ζημκ Φςηζάδδ πχξ ηαηάθενε μ δεφηενμξ κα ιμζνάζεζ 150 

Γναθέξ, εκχ μ ζαιπακίδδξ γδηάεζ βζα ιμίναζια 200 ακηίηοπα ηδξ ιεηάθναζδξ ημο Βοαββεθίμο, αθ 
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Ο ηακπαλίδεο είλαη πνιχ δξαζηήξηνο· «ηε κχξλε άλαςε ζηελ 

Βπαγγειηθή ζθνιή δσεξφηαηνο ν πφιεκνο ζηνπο καζεηέο θαη κνπ δεηνχλε 

βηβιία· [επήξα] απφ Φσηηάδε Ειηάδεο - ΐαγγέιηα· πεξηκέλσ Κφπαλνπο θακκηά 

50 ζψκαηα θαη Γξαθηή θαη Αεκνηηθή ηνπ Brugman1. Θα ζηείισ θαη ζηελ 

Ώξβαληηηά θαη εδψ ζα κνηξάζσ αηζζάλνκαη πξνπαγαλδηθφ νίζηξν κέζα κνπ. 

ηείιε θαη ηνπ Σαγθφπνπινπ, αλ ηφρεο βνιηθφ, λα κνπ ζηείιε θαη ηνπ Ίδα 

ακνζξάθε θάκπνζα ζψκαηα. […] Μα θαη ηνπ Νηξβάλα ε γισζζηθή 

απηνβηνγξαθία […] ηψξα μαλαηππψλεηαη θαη ηνπ ηακαηηάδε Δ Γιψζζα θαη 

Γσή. Ώλ κπνξνχζεο θακκηά 20 ζψκαηα απηνβηνγξ. ηνπ Νηξβάλα λα 

κνχζηειλεο ζα γίλνπληαλ δνπιεηά· κα εμ άπαληνο θαη Γξαθηή θαη Αεκνηηθή ηνπ 

Brugman θαη Κφπαλνπο»2. 

   Δ δαζθάια Φνθψ Σδαιίθε θηλείηαη παξάιιεια κε ην δίθηπν ηνπ 

Ώδεξθάηνπ. ηαλ δάζθαινη θαη καζεηέο ηεο δεηνχλ βηβιία, αλ δελ έρεη ν 

Φσηηάδεο, δαλείδεη ηα δηθά ηεο, ηα νπνία ζπρλά δελ ηεο επηζηξέθνπλ3, γη΄ 

απηφ δεηάεη εθ λένπ βηβιία απφ ηνλ Πάιιε, αίηεκα ζην νπνίν εθείλνο 

αληαπνθξίλεηαη4. ηηο 20/11/19115 ε ίδηα ζα επαλέιζεη θαη ζα ηνπ δεηήζεη θαη 

άιια, αθξηβψο γηαηί απηφο ν ηξφπνο δξάζεο είλαη απνηειεζκαηηθφο, παξά ηηο 

δπζθνιίεο· «Σα βηβιία απηά έδσζα ζε κεξηθνχο δαζθάινπο απφ ηα πεξίρσξα. 

Ώπηνί ηα δάλεηζαλ ζ΄ άιινπο θη απφ ηφηε γξάθνπλ ή έξρνληαη θαη κε δεηνχλ 

βηβιία πνπ ηνπο “γεκίδνπλ θσο”- έηζη ιέγνπλ. Με θφβν φκσο ηα 

αιιεινδαλείδνληαη θαη θξπθά καδεχνληαη θαη δηαβάδνπλ πςειφθσλα, επεηδή 

αλ ην θαηαιάβεη ν επφπηεο ζα ηνπο παχζε. Βίρα ζθνπφ λα ζαο γξάςσ […] 

θαη λα ζαο παξαθαιέζσ εθ κέξνπο ησλ λα κε ζηείιεηε άιιεο 5 Ειηάδεο, 5 

Γξαθέο θαη 5 Σακπνπξά θαη Κφπαλν. Απν δάζθαινη, δπν δαζθάιηζζεο θαη 

έλαο ζπνπδαζηήο κε ηα δεηνχλ. Λππνχκαη πνπ δελ ζαο γξάθνπλ κφλνη ηνπο. 

Γίλεηαη εξγαζία, θαζψο βιέπεηε, κα θξπθή δπζηπρψο». Ο Πάιιεο ζα 

ζεκεηψζεη «Έζηεηια 27/11/1911». πκπεξαίλνπκε φηη ν Πάιιεο επέηξεπε 

                                                                                                                                            
επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 5/6/1903, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Β.Λ.Ε.Ώ, ζ.153. Ο Πάθθδξ γδηάεζ 

πθδνμθμνίεξ  βζα ημοξ παναθήπηεξ ηςκ Γναθχκ, (επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 28/6/1903, Γ. 

Παπαηχζηαξ, ζημ ίδζμ, ζ.153) ηαζ βζα ημκ ακηίηηοπμ ημο αζαθίμο (επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 

13/7/1903, ζημ ίδζμ, ζ.155). 
1
 Βκκμεί ηα ένβα, Σακπνπξάο θαη Κόπαλνο ημο Ώ. Πάθθδ ηαζ Γξαθηή θαη Γεκνηηθή θαη ην Γισζζηθό 

Εήηεκα ζηελ Διιάδα ημο Karl Brugman ζε ιεηάθναζδ Ώ. Πάθθδ. 
2
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 30/12.4.1911, Αιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/53. 

3
 Βπζζημθή Φ. Σγαθίηδ ζε Ώ. Πάθθδ, 19/10/1911, ζην ίδην, θ.1, οπμθ. 1.2, 1/220. 

4
 Ο Πάθθδξ εα ζδιεζχζεζ ζηδκ επζζημθή 1/220, «έζηεζθα 3 ζεζνέξ, 1 Κφηθςπα, 1 εακ. Παθ.[εκκμεί ημ 

Θάκαημ ημο Παθζηανζμφ ημο Παθαιά] 25/10/1911».  
5
 Βπζζημθή Φ. Σγαθίηδ, ζην ίδην, 1/255. 
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ζηνπο αλζξψπνπο πνπ εκπηζηεπφηαλ λα δξνπλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ, αιιά 

αλεμάξηεηα απφ απηφλ, αθνχ επέιεγαλ ην πψο ζα δηέζεηαλ ηα βηβιία ηνπ1. 

Βπνκέλσο, ην δίθηπν, αιιά θαη νη έκπηζηνί ηνπ κπνξνχζαλ λα κνηξάδνπλ 

βηβιία, έλα πξνλφκην πνπ αξλνχληαλ θαηεγνξεκαηηθά ζε αγλψζηνπο, αθνχ 

επέκελε λα ηνπ γξάθεη φπνηνο ζέιεη κφλνο ηνπ2. 

ηε άκν, φπνπ ε αιιεινγξαθία ηνπ Ώ. Πάιιε θαηαγξάθεη 

δξαζηεξηφηεηα απφ ην 1910-19193, ηδηαίηεξα δξαζηεξηνπνηείηαη ν Μίιηνο 

πλλεθηάο, βηνκήραλνο ηζηγάξσλ. ηηο επηζηνιέο ηνπ εθζεηάδεηαη ε πξαθηηθή 

ηεο δηαλνκήο βηβιίσλ, αλαιχεηαη ν πξνζσπηθφο ηξφπνο δνπιεηάο θαη 

θαηαγξάθνληαη νη θίλδπλνη πνπ ε δξάζε ελείρε. «Σα βηβιία ζαο πνιχ 

δνπιέβνπλε. Κη΄ εγψ ζηα δηθά ζαο βηβιία ρξσζηψ ηε ιεθηεξηά κνπ, ην 

μεζθιάβσκα, απφ ην αγθίζηξη ηεο θαηαξακέλεο ηεο ςφθηαο, ηεο ζαπηζκέλεο 

γιψζζαο, ηεο άγισζζεο θαζαξέβνπζαο, ηεο γιψζζαο πνπ είηε θαη΄ νμχκσξν 

ζρήκα ζέηε, είηε θαη΄ επθεκηζκφ ηε ιέλε θαζαξέβνπζα αληίο […] βξψκα. Σν 

Ρσκεφπνπιν άκα αθνχζεη πσο ν Πάιιεο ραξίδεη ηα βηβιία ηνπ, ηα παίξλεη, αο 

έρεη αθφκα θαη ηδέεο αλάζηξνθεο. Αελ αξγεί φκσο αθνχ ηα δηαβάζε λα αιιάμε 

γλψκε. […] Λνηπφλ αθνχ ν Θεφο ζαο έθακε εθηπρηζκέλνπο, μσδέβεηε, γηα ηε 

γιπθεηά καο ηδέα, γηα ην σξαίν φλεηξφ καο»4. 

Βλδηαθέξνλ έρεη ε πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεη γηα ηε δηαλνκή ησλ 

βηβιίσλ, θαζψο ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ππνςήθησλ 

αλαγλσζηψλ, ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειιεληθή λννηξνπία ή κε 

ηελ ειηθία· «Με ραξά απεξίγξαπηε έιαβα […] ηα 10 ΐαγγέιηα ζνπ θαη κεξηθά 

άιια εζψθιεηζηα. […] Μφιηο ηάιαβα έθακα κε ην λνπ κνπ έλα ζθέδην, θαη 

ηφβαια ηελ άιιε κέξα ακέζσο ζ΄ ελέξγεηα. Αηάδνζα δει. κε ην θαηάιιειν 

ηξφπν πσο έιαβα ηα ΐαγγέιηα ζνπ, κα κε ηέηνην ηξφπν πνπ ηελ άιιε κέξα 

πνπ πήγα πεξίπαην σο 20 γηα λα κελ νπ πσ πεξζφηεξνη, κε πιεζηάζαλε 

δεηψληαο κνπ απφ πεξηέξγεηα βέβαηα έλα αληίηππν. Δ απάληεζή κνπ είηαλε 

                                                 
1
 Ο Πάθθδξ ειπζζηεουηακπμθφ ηδ Φμθχ Σγαθίηδ, πμο ήηακ αδενθή ημο Μ, Σζαθίηδ, ζηεθέπμοξ ηδξ 

Ralli Bros ηαζ θίθδ ημο Ίςκα Αναβμφιδ ιε ημκ μπμίμ αθθδθμβναθμφζε, αθ Ώνπείμ  Η. Γξαγνύκε, θ.14, 

οπμθ.1.    
2
 ΐθ. εκδεζηηζηά, επζζημθή Λεθηένδ Σγεθεπμδήιμο ζε Πάθθδ, 1/4/1911, Αιιεινγξαθία  Α. Πάιιε, θ.1, 

οπμθ. 1.1, 1/34. 
3
 ημκ πνςηανπζηυ πονήκα ηςκ δδιμηζηζζηχκ πμο ειθακίγεηαζ ζημκ ηαηάθμβμ ηςκ ιεθχκ ημο 

Ώδενθάημο ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ (12 ηαηαβναθέξ απυ άιμ) πνμζηίεεκηαζ 18 άημια ηδξ 

αθθδθμβναθίαξ, δάζηαθμζ, ηαεδβδηέξ ηαζ ιαεδηέξ (8), έιπμνμζ (2), δζηδβυνμζ (2) ηαζ οπάθθδθμζ (1). 
4
 Βπζζημθή Μίθημο οκκεθζά ζε Ώ.Πάθθδ, άιμο Λζιάκζ ημο ΐαεζμφ 14/4/1910, Αιιεινγξαθία  Α. 

Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/1. 
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μεξή, ζνβαξή, θαη πάληα ζηεξεφηππε. «Πνιχ θαιά έρσ ζπήηη, λα ζνπ δψζσ». 

Έηζη πξέπεη λα θέξλεηαη θαλείο ζην ακηψηε, ή θαη πην γεληθά ζην Ρσκηφ. 

Κάκε ηνπ ην ζνβαξφ, λα ζε ηηκήζε. Κάκε ηνπ ηνλ εβγελή, ην θαηαδερηηθφ λα ζε 

θάκε θαβάιια. Όζηεξα ζθέθηεθα πσο δελ έπξεπε ζε θάζε έλα αμέηαζηα λα 

ραξίδσ θη΄ απφλα. Πξέπεη θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ γλψκε ην ρσξάθη πνπ ζα 

ζπφξνο ζα πέζε ην ΐαγγέιην νπ λάλαη ιηγάθη θαιιηεξγεκέλν θαη πνηηζκέλν 

κε ηελ Εδέα καο ηε κεγάιε. Μα νχηε θαη ζηνπο πεξαζκέλνπο ζηα ρξφληα δε 

ραξίδσ. Σνπο ην δίλσ κνλάρα λα ην δηαβάζνπλ πξνζερηηθά θαη λα κνπ ην 

γπξίζνπλ πίζσ. Κη΄ αθηφ γηα λα ην δψζσ θαη ζ΄ άιινπο. Γηαηί αιινίκνλν ζην 

ΐαγγέιην νπ, εθείλν ην άηπρν, πνπ ξηρηή, απ΄ ηε γεξνληηθή ηνπο παξαμεληά θη΄ 

απφ ηε ξηδσκέλε βαζεηά πξφιεςε, ζε θακκηά γσληά ηεο ζθνιαζηηθήο ηνπο 

βηβιηνζήθεο γηα λα ζηνιίζε η΄ αλνχζηα θαζαξεβνπζηάληθα βηβιία. ηνπο ληνπο 

[…] θαη ζ΄ φζνπο άιινπο έρνπλ ην ζπφξν ην λεσηεξηζηηθφ, έζησ θαη αδχλαην, 

κέζα ηνπο, κε ραξά ηνπο δίλσ θη΄ απφλα ηεξφ νπ αληίηππν. Κ΄ έηζη 

παγαίλνπλε πάληα κπξνζηά. Γθξεκηέηαη απφ κέζα απ΄ ην κπαιφ ε πξφιεςε 

απφ ην θφβν ηεο αιήζεηαο»1. 

Δ δηαλνκή, αλ θαη απνδίδεη θαξπνχο, δελ είλαη αλέθειε. Βηδηθά, ε 

κεηάθξαζε ηνπ Βπαγγειίνπ απφ ηνλ Πάιιε ήηαλ έξγν πνπ είρε θαηεγνξεζεί 

απφ ηελ εθθιεζία θαη ζεσξνχληαλ βιάζθεκν γηα ηνλ απιφ θφζκν. Σν γεγνλφο 

απηφ δελ πηνεί ηνλ ζπγθεθξηκέλν επηζηνινγξάθν, πξνθαλψο ιφγσ ηεο 

θνηλσληθήο ηνπ ζέζεο. Ώπφ ηε κηα, πξνζπαζεί λα πξνζεγγίζεη ην ιαφ 

εκθαλίδνληαο ζηε εθθιεζία ηε κεηάθξαζε ηνπ Πάιιε, απφ ηελ άιιε, λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο επηθείκελεο δηψμεηο σο επθαηξία, γηα λα αθνπζηεί ε θσλή 

ησλ δεκνηηθηζηψλ θαη ζηνπο έρνληεο αμηψκαηα· «ΐξίζθνπκαη ζήκεξα ζην 

εθράξηζην ζεκείν λα νπ πσ […] θαη λα θαθθεζηψ, πσο θάηη θαηάθεξα, θαη 

πην πνιιά ζα θαηνξζψζσ αθφκα κε ηε δχλακε ηνπ ζενχ. Ώλ θαη δελ έρσ 

ηίπνη΄ άιιν, έρσ ην ειάρηζην φκσο, ην ζάξξνο πνπ κνπ δίλεη ε Εδέα λα 

εθθξάδσ ηε γλψκε κνπ φπνπ ηχρεη, θαλεξά θαη μάζηεξα. Έρεη φκσο θαη ηα 

παξαηξάγνπδα αθηή ε ππφζεζε. […] Έκαζα κε ραξά κνπ πσο κεξηθνί 

παπάδεο ζα κε θαηαγγείινπλ, ιέεη, ζηνλ Δγεκφλα2 (επηδή ν δεζπφηεο ιείπεη, 

ζα ζπλνδηθφο) γηαηί κνηξάδσ ΐαγγέιηα. Ώπ΄ ην ζηφκα ηνπο θαη ζηνπ ζενχ η΄ 

                                                 
1
 Βπζζημθή Μίθημο οκκεθζά ζε Ώ. Πάθθδ, άιμ ΐαεφ 23/4/1911, ζην ίδην, 1/79. 

2
 Δβειυκαξ ηδξ άιμο (1908-1912)  ήηακ μ Ώκδν. Κμπάζδξ, Ώ. Ώθελακδνήξ, «Οζ Έθθδκεξ ζηδκ 

οπδνεζία ηδξ Οεςιακζηήξ Ώοημηναημνίαξ 1850-1922», ό.π., ζ.369, οπμζ.13.  
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αθηί. Έρσ πεπνίζεζε κεγάιε, βαζίδνληάο ηελ επάλσ ζηε κειέηε κνπ ηε 

ζρεηηθά φρη κηθξή απάλσ ζην Γισζζηθφ δήηεκα πσο θάηη ζα κπνξέζσ λα ηνπ 

δείμσ θαη ηνπ μεγήζσ. Βίλαη θαη έμππλνο. Μεγάιν κπαιφ, αθηή είλαη ε 

αιήζεηα. Μνπ θαίλεηαη πσο αγαπά ηε θαζαξέβνπζα. Αηθαίσκά ηνπ. Μα θαη 

δηθφ καο θαζήθν λα κελ ηνπ θξχςνπκε ηελ αιήζεηα θαη ην ζεβαζκφ πνπ 

ρξσζηάκε ηεο εζληθήο καο γιψζζαο. Ξέραζα λα ζνπ πσ πσο ηε κεγάιε 

Πέκπηε, Παξαζθεβή θαη Πάζθα πνπ δηαβάδνπλ ζηελ εθθιεζηά ΐαγγέιηα, είρα 

καδί κνπ ηελ Νέα ζνπ Αηαζήθε. Ση πηζηή, ηη σξαία κεηάθξαζε. 

Παξαθνινπζνχζα πξνζερηηθά ην παπά κε ηε κεηάθξαζή νπ. Μεξηθνί 

ςπζπξίζαλε απφ πίζσ κνπ «Μαιιηαξφ ΐαγγέιην Μαιιηαξφ ΐαγγέιην». […] 

Μεξηθνί κάιηζηα ζθχβνληαο ην παξαθνινπζνχζαλ θ΄ έηξηβαλ ηα κάηηα ηνπο 

απφ ηελ έθπιεμή ηνπο, πνπ δε βιέπαλ πνπζελά ηηο λνζηηκάδεο ησλ 

εθεκεξίδσλ»1. 

Παξάιιεινο ζηφρνο ηνπ ηα ζρνιεία, αθνχ ηα βηβιία ζηε δεκνηηθή 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ δέιεαξ γηα ηνπο καζεηέο· «Βδψ ζην Γπκλάζην σο 

επί ην πιείζην, δηδάζθεηαη ε Ώληηγφλε ηνπ νθνθιή ζηε Σεηάξηε ηάμε. 

Ώθνπζηά κνπ έρσ πσο ηελ έρεηο ζθνιηάζε θαη κεηαθξάζε. Αε ζάλαη άζθεκν 

λα κνπ ηελ έζηειλεο κε φηη άιιν ζέιεηο θαηλνχξγην. Να ηε δίλσ ζην Γπκλάζην, 

λα βνεζηνχληαη ηα παηδηά. Βίλαη θαη δφισκα αιάζεθην. Καη ζην Γπκλάζην 

πξέπεη λα ζηξέθνπκε ηε πξνζνρή καο»2. 

Τπάξρνπλ θαη άλζξσπνη νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηελ πξνψζεζε ηνπ 

δεηήκαηνο κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία θαη ελεκεξψλνπλ εθ ησλ πζηέξσλ ηνλ 

Πάιιε γηα ηε δξάζε ηνπο. ηελ Ώίγππην, ηδηαίηεξε δξαζηεξηφηεηα θαη ην ξφιν 

ζπλδέζκνπ έρεη αλαιάβεη ν Κψζηαο Φιψξεο3. Ο ίδηνο ζα γξάςεη ζηνλ Πάιιε 

κεηά απφ πιεξνθνξία ηνπ θίινπ ηνπ Γ. Γεσξγαθφπνπινπ4 θαη ζα αλαιάβεη 

πξνπαγαλδηζηηθή εξγαζία, θαζήθνλ πνπ ην ζπλδέεη κε ηελ εζληθφηεηά ηνπ. 

Μειεηάεη ηα βηβιία ηνπ Πάιιε θαη θαηφπηλ πξνπαγαλδίδεη ηηο ηδέεο ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ, δηαβάδνληαο ζηίρνπο ή απνζπάζκαηα απφ ηα βηβιία. Άιινηε 

                                                 
1
 Βπζζημθή Μίθημο οκκεθζά ζε Ώ. Πάθθδ, ζην ίδην, 1/79. 

2
 ην ίδην. 

3
 Ώπυ ηδκ Ώθελάκδνεζα ηαηά ζφζηαζή ημο εα βνάρμοκ δφμ θίθμζ ημο, αθ. επζζημθή ΐ. Κ. Ώκενμφζμο 

ζε Ώ. Πάθθδ, Ώθελάκδνεζα 4/1/13, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, θ.3.1, 3/3 ηαζ επζζημθή Γ. 

Ώθελάκηνμο, Ώθελάκδνεζα 30/1/1913, ζην ίδην, 3/29.   
4
 Μέθμξ ημο Βκηεοηηδνίμο ΚαΎνμο ημ 1915 (Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Ο Γ. θιεξόο ζηελ Αίγππην, υ.π., 

ζ.268). ΐθ., επζζημθή Κ. Φθχνδ ζε Πάθθδ, Κάζνμ 23/8/1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.2, 

2/332. 
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δαλείδεη ηα βηβιία θαη φηαλ πεηζηνχλ νη αλαγλψζηεο γηα ηελ νξζφηεηα ησλ 

ηδεψλ ηνπ δεκνηηθηζκνχ, ηνπο αληακείβεη κε ηε δηεχζπλζε ηνπ Πάιιε, γηα λα 

δεηήζνπλ ηα βηβιία ηνπ1. Γεηάεη, κάιηζηα, επηπιένλ βηβιία γηα ηελ 

πξνπαγάλδα θαη επραξηζηεί ηνλ Πάιιε γηα ηα βηβιία πνπ έζηεηιε ζε φζνπο ηνπ 

ζχζηεζε2.  

ηελ Κχπξν, ν Μελέιανο Φξαγθνχδεο3 δάζθαινο, πνηεηήο θαη 

πεδνγξάθνο, εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο Αιήζεηα ηεο Λεκεζνχ απφ ην 1897, 

θνκβηθφ πξφζσπν γηα ηελ εμέιημε ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζην λεζί, είλαη ην 

θαηαιιειφηεξν πξφζσπν γηα λα ζπζηήζεη ζηνλ Πάιιε ηνπο πξψηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο γηα ηα βηβιία ηνπ4. Ο Πάιιεο, άιισζηε, ην 1909, είρε 

πιεξψζεη ζηνλ Μάξθν Σζηξηκψθν 2 ιίξεο γηα λα ζηείιεη ην βηβιίν ηνπ Λνμνί 

ηξαηνθφπνη, ζε δηάθνξνπο θίινπο ηνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν 

Φξαγθνχδεο5. 

Ο Γηάγθνο Διηάδεο, θνηηεηήο ηεο Ννκηθήο, ζνζηαιηζηήο6, αιιεινγξαθεί 

κε ηνλ Πάιιε απφ ην 1916 σο ην 1919 θαη ηνπ πεξηγξάθεη δηεμνδηθά ηνλ 

αγψλα γηα ηε δεκνηηθή πνπ δηεμάγεη θαη κφλνο ηνπ, αιιά θαη ζε ζπλεξγαζία κε 

άιινπο, φπσο ν Μελέιανο Φξαγθνχδεο, ζηελ εθεκεξίδα Αιήζεηα ηνπ νπνίνπ 

αξζξνγξαθεί κε ην ςεπδψλπκν «Φαέζνληαο»7. Δ δξάζε ζπκπεξηιακβάλεη, 

εθηφο ησλ άιισλ, θαη ηε δηαλνκή ησλ βηβιίσλ ηνπ Πάιιε, ρσξίο ηελ 

παξφηξπλζε ηνπ ηειεπηαίνπ8. Σν 1918, ν Γιαχθνο Ώιηζέξζεο ραξίδεη ηα βηβιία 

ηνπ Πάιιε, γηαηί είλαη «ηεξά» θαη έρνπλ ζθνπφ ηε «θψηηζε»9. 

                                                 
1
 Βπζζημθή Κ. Φθχνδ ζε Ώ. Πάθθδ, Κάζνμ 14/10/12, ζην ίδην, θ.2, οπμθ.2.3, 2/397. Ώπυζπαζια ηδξ 

επζζημθήξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.76. 
2
 Βπζζημθή Κ. Φθχνδ ζε Ώ. Πάθθδ, Κάζνμ 6/2/13,ζημ ίδζμ, θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/33. 

3
 (1871-1931). 

4
 Βπζζημθή ημο πμζδηή Παφθμο ΐαθδαζενίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Λάνκαηα 7/9/1912, θ.2, οπμθ.2.3, 2/346 

ηαζ επζζημθή ημο δζηδβυνμο Β. Πζηζζθθίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Λειεζυξ 28/11/1911, θ.1, οπμθ.1.2, 1/267. 
5
 Ώκηίβναθμ επζζημθήξ Ώ. Πάθθδ ζε Μ. Σζζνζιχημ, Liverpool 20/9/1909, Β.Λ.Ε.Ώ., Φσηναληίγξαθα 

επηζηνιώλ πξνο Μάξθν Σζηξηκώθν.   
6
 Μέθμξ ημο μζζαθζζηζημφ Κέκηνμο Ώεδκχκ, θίθμξ ημο Γ. ηθδνμφ. ΐθ., επζζημθή Γ. Δθζάδδ ζε Ώ. 

Πάθθδ, Λειεζυ 21/1/1919, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.5, οπμθ.5.1, 5/7, υπμο ημο ιεηαθένεζ ηδκ 

πθδνμθμνία ημο ηθδνμφ υηζ ζηδκ Ώίβοπημ ιαγί ιε ημκ Πάνβα ίδνοζε ημκ Βηπαζδεοηζηυ ιζθμ 

Ώζβφπημο ηαζ έκα Πνυηοπμ δδιμηζηυ. Ο Δθζάδδξ, αημθμοεχκηαξ ημ ενιδκεοηζηυ ζπήια ημο ηθδνμφ, 

παναηηδνίγεζ ημ δδιμηζηζζιυ «ημζκςκζηή επακάζηαζδ».   
7
 Βπζζημθή Γζάβημο Δθζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Λειεζυ 2/15.1.1917, θ.3-4, οπμθ.4.2, 4/123. 

8
 Βπζζημθή Γζάβημο Δθζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Λειεζυ 26/8.7.1917, θ.3-4, οπμθ.4.2, 4/211. Οθυηθδνδ δ 

επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.77-79. 
9
 Βπζζημθή Γ. Ώθζεένζδ ζε Ώ.Πάθθδ, Λειεζυ Θενζζηήξ 1918, θ.3-4, οπμθ.4.3, 4/327. Με ημ ένβμ ημο 

Πάθθδ, ζδζαίηενα ιε ημ ιεηαθναζηζηυ, εα αζπμθδεεί ζε ιεθέηδ ημο ιε ημκ ηίηθμ «Ώθέλακηνμξ 

Πάθθδξ», υπμο ημκ ακαδεζηκφεζ ζε ζπμοδαίμ ιεηαθναζηή ηαζ παηνζχηδ. Δ ιεθέηδ πνςημδδιμζζεφηδηε 

ζηδ Νέα Εσή ηδξ Ώθελάκδνεζαξ, η.12, αν.5(1924), ζ.48-53. Βπίζδξ, Κππξηαθά Γξάκκαηα, αν.14-
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Ο θαζεγεηήο ηνπ Εεξνδηδαζθαιείνπ Λάξλαθαο, Ενξδάλεο Ενξδαλίδεο1, 

πνπ, φπσο δειψλεη δηαβάδεη ρξφληα ηα βηβιία ηνπ Πάιιε, ζα αλαγλσξίζεη φηη 

ε πξαθηηθή ηεο δηαλνκήο δεκνηηθηζηηθψλ βηβιίσλ κπνξεί λα αληηζηξέςεη ην 

θιίκα ζε έλα ρψξν φπνπ ην γισζζηθφ δήηεκα είλαη λεφθνπν θαη νη 

δεκνηηθηζηέο νιηγάξηζκνη2. Δ πίζηε ηνπ ζηε δεκνηηθή θαη ν αγψλαο γηα ηε 

δηάδνζή ηεο ηνλ νδεγεί θάπνηε ζε ζπδήηεζε κε ηνλ Μεηξνπνιίηε Κηηίνπ 

Μειέηην Μεηαμάθε γηα ηε κεηάθξαζε ηνπ Βπαγγειίνπ απφ ηνλ Πάιιε3· «ηα 

1917 ήκνπλα ζηε ηειεπηαία ηάμε ηνπ Εεξνδηδαζθαιείνπ. Ήην Κπξηαθή ηνπ 

Πάζρα θαη θαηά ην ζπλήζεην δηαβάδεηαη ην Βπαγγέιην ζηηο δηάθνξεο γιψζζεο. 

[…] Γήηεζα απφ ηνλ Μεηξνπνιίηε Μειέηην Μεηαμάθε λα δηαβάζσ ηε ζρεηηθή 

πεξηθνπή απφ ηελ κεηάθξαζή αο. Με μέδησμε κ΄ απηήλ ηελ θξάζε: “πψο 

εηφικεζεο λα κνπ θέξεο εδψ απηφλ ην βέβεινλ;” ηαλ φκσο πζηεξψηεξα ηνλ 

πήξε ζε ζπδήηεζε ν θ. Ενξδαλίδεο αο αλαγλψξηζελ σο “έλα κεγάιν 

δεκνηηθηζηή θαη επεξγέηε ηνπ έζλνπο”»4. Δ παξαδνρή ηνπ Μεηαμάθε νθείιεηαη 

ζίγνπξα ζηελ παξέκβαζε ηνπ Ενξδαλίδε, αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη νη 

ηεξσκέλνη ζηηο ηδησηηθέο ζπδεηήζεηο κπνξνχλ λα πηνζεηνχλ δηαιιαθηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηνπο δεκνηηθηζηέο. ην δεκφζην βίν θαη ιφγν, φκσο, φπνπ 

επηρεηξείηαη ε λνπζεζία ηνπ ιανχ, είλαη δχζθνιν λα ππεξβνχλ, αθφκα θαη αλ ην 

επηζπκνχλ, ηελ θαζνιηθή θαηαδίθε ηεο δεκνηηθήο απφ ηελ εθθιεζία.  

Γη΄ απηφ αθξηβψο θαη ην βηβιίν πνπ ζα απνηειέζεη ηελ θχξηα αηηία ησλ 

δηψμεσλ ελάληηα ζηνπο δεκνηηθηζηέο είλαη ε Νέα Αηαζήθε. Υαξαθηεξηζηηθή ε 

επηζηνιή ηνπ Διία ηαχξνπ, πνπ θαηαγξάθεη ηελ παξέκβαζε ηεο αζηπλνκίαο 

ζηα ζρνιεία ηεο Κέξθπξαο θαη ηηο αλαθξίζεηο ησλ καζεηψλ· «Σν παηδί έιαβε 

ηα βηβιία. […] Βπεηδή φκσο ζην ρσξηφ γίλεθε ιηγάθη ζνχζνπξν γηα ην ΐαγγέιην 

– έηπρε βιέπεηο κε ην δήηεκα ην Γισζζηθφ λάιζε πάιε ην δήηεκα ηνπ 

ΐαγγέιηνπ ζην ζηφκα ηνπ ιανχ – ηνπ ην πήξα ηνπ παηδηνχ θαη ην ράξηζα ζηνλ 

ζπλάδειθφ κνπ. […] ήκεξα ζαο ζηέιλσ θαη άιια ηέζζεξα γξάκκαηα 

                                                                                                                                            
16(Ώπνίθδξ-Μάδξ 1935), ζ.517-519. Θα ημ ζηείθεζ ηαζ ζημκ Πάθθδ, αθ. επζζημθή Γ. Ώθζεένζδ ζε 

Πάθθδ, Ώθελάκηνεζα 3/3/1934, θ.5, οπμθ.5.3, 5/279. 
1
 Γζα ηδ δνάζδ ημο ζμζζαθζζηή Εμνδακίδδ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ ηδκ Ώθελάκδνεζα, αθ. 

παναηάης. 
2
 Βπζζημθή Ε. Εμνδακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Λάνκαηα Κφπνμο 28/8/15, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, 

οπμθ.3.3, 3/323. ημ ηεθάθαζμ ημ ζπεηζηυ ιε ηδκ εηπαίδεοζδ εα δμφιε πχξ μ Εμνδακίδδξ αλζμπμζεί ζηδ 

βθςζζζηή δζδαζηαθία ηα αζαθία πμο θαααίκεζ. 
3
 Ο Μεθέηζμξ Μεηαλάηδξ είπε ζδνφζεζ ημ Εενμδζδαζηαθείμ ηδξ Λάνκαηαξ. 

4
 Βπζζημθή Δθία Ώανααιίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Nicosia 22/4/1919, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.5, οπμθ.5.1, 

5/44. 
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καζεηψλ κνπ. […] Βηνηκάδνληαη θαη άιια παηδηά λα ζνπ ζηείινπλ γξάκκαηα. 

Καη αθνχ έθακεο ηελ αξρή πξέπεη λα ηνπο επραξηζηήζεο φινπο. ΐαγγέιηα 

φκσο κε ηνπο ζηείιεηο. ηείιε ηξία ηέζζεξα ζ΄ εκέλα λα ηα δψζσ ζε 

πξφζσπα γλσζηά κνπ. Μα ην δέκα λάλαη θαιά δεκέλν, γηαηί αλ πάξε 

κπξσδηά ν Αεζπφηεο κε παχεη επζχο»1. Οη καζεηέο, φκσο, ζα ζηακαηήζνπλ 

λα γξάθνπλ, πηζαλφηαηα ιφγσ ησλ φζσλ κεζνιάβεζαλ. Δ επφκελε επηζηνιή 

ηνπ ηαχξνπ αλαδεηθλχεη φηη νη θαζαξεπνπζηάλνη επσθεινχληαη απφ ηελ 

ηαθηηθή ηνπ Πάιιε γηα λα πιήμνπλ ηνπο δεκνηηθηζηέο. «Σελ άιιε βδνκάδα καο 

επηζεψξεζε ν Βπηζεσξεηήο καο. Χο θαίλεηαη δε, πνπ έλαο ελσκαηάξρεο πνπ 

αζηπλνκεχεη εδψ φηαλ ήιζε ν Βπηζεσξεηήο επήγε θαη ηνχπε φηη κνηξάδσ ζηα 

παηδηά ΐαγγέιηα. Σέηηνη είλαη νη θαζαξεπνπζηάλνη άηηκνη, ςεχηεο θαη 

ζπθνθάληεο. […] Έγηλε ινηπφλ αλάθξηζε. Βξσηήζεθαλ ηα παηδηά θαη φια είπαλ 

φηη έρνπλ βηβιία ζνπ, κα φρη ΐαγγέιηα. Μνλάρα έλα πνχρε γξάςεη 

παλνβαικέλν απφ ηνλ Ώζηπλφκνλ λα ηνπ ζηείιεο έλα ΐαγγέιην, αιιά επηπρψο 

ην έιαβε δχν κέξεο έπεηηα απφ ηελ Βπηζεψξεζε θαη έκεηλε ζηα θξχα ηνπ 

ινπηξνχ ν θπξ Ώζηπλφκνο. ζηε θαζψο βιέπεηο είρα δίθην πνπ ζνχγξαθα λα 

κελ ζηείιεο ζηα παηδηά ΐαγγέιηα»2.  

Παξφια απηά, ζηελ Ώιεμάλδξεηα ζα ηνπ δεηήζεη βηβιία θαη ν εθδφηεο 

ηνπ πεξηνδηθνχ Δθθιεζηαζηηθφο Φάξνο ηνπ Παηξηαξρείνπ, Γξεγφξηνο 

Παπακηραήι3. Καηά ζχζηαζε ηνπ πεξηνδηθνχ Γξάκκαηα ζα δεηήζεη απφ ηνλ 

Πάιιε βηβιία, εθηφο απφ ηε κεηάθξαζε ηνπ Βπαγγειίνπ, ηελ νπνία είρε ιάβεη 

πξν εηψλ. Σν πηζαλφηεξν, βέβαηα, είλαη πσο ε επηζηνιή απνηειεί πξνζσπηθή 

επηινγή, άζρεηε απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ Παηξηαξρείνπ. Παξφιν πνπ ν ίδηνο 

γξάθεη ζηελ θαζαξεχνπζα εθηηκά ην έξγν ηνπ Πάιιε4. 

Σειηθά, ε δηαλνκή ησλ βηβιίσλ, παξά ηηο αληηξξήζεηο, πνπ 

δηαηππψζεθαλ θαηά θαηξνχο, ήηαλ ε πην απνδνηηθή δξαζηεξηφηεηα5, κέζα ζην 

γεληθφηεξν θιίκα απνγνήηεπζεο, φπσο ηνπιάρηζηνλ ην εθθξάδεη ν Πάιιεο, ν 

                                                 
1
 Βπζζημθή Δ. ηαφνμο ζε Ώ. Πάθθδ, 22/4/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/76. 

2
 Βπζζημθή Δ. ηαφνμο ζε Ώ. Πάθθδ, Κένηονα 21/6/1911, ζην ίδην, 1/147. 

3
 Καεδβδηήξ Πακεπζζηδιίμο Ώεδκχκ. ημ δζάζηδια 1908-1914; ιε πνυζηθδζδ ημο Παηνζάνπδ 

Φςηίμο ανίζηεηαζ ζηδκ Ώθελάκδνεζα, υπμο έπεζ ακαθάαεζ ηα πενζμδζηά  ημο Παηνζανπείμο 

Δθθιεζηαζηηθόο Φάξνο ηαζ Πάληαηλνο.  
4
 Βπζζημθή Γν. Παπαιζπαήθ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώθελάκδνεζα, 5/18.11.1913, θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/194. 

5
 ηδ ιφνκδ, βζα πανάδεζβια, ημ Ώδενθάημ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ πνμζπαεμφζε κα ζοκημκίζεζ 

ημοξ δδιμηζηζζηέξ, αθθά δ ηζκδημπμίδζδ ελακηθμφκηακ ζημκ παναδμζζαηυ ηνυπμ ηδξ δζακμιήξ ηςκ 

αζαθίςκ, αθ. επζζημθέξ Βι. Βιιακμοδθίδδ ζε Φ. Φςηζάδδ, ιφνκδ 1/3/1908 ηαζ 30/6/1908, Γ. 

Παπαηχζηαξ, ό.π., Β.Λ.Ε.Ώ, ζ.258-9 ηαζ ζ.273 ακηίζημζπα. Βπίζδξ, επζζημθή Ώθέλ. Φςηζάδδ ζε Φ. 

Φςηζάδδ, 18/2/1908, ζην ίδην, ζ.257. 
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νπνίνο δηαξθψο ζηειίηεπε ηελ αδξάλεηα ησλ δεκνηηθηζηψλ· «ηε κχξλε ηα 

ίδηα. Ώπ΄ φ,ηη είδα εθεί, λφκηζα πσο πήξακε πηα ην θάζηξν, θαη δήησ! Μα 

ιφγηα, θίιε κνπ, ιφγηα αξθεηά λα ρηίζνπλ θαη αλψγηα θαη θαηψγηα. Οη θίινη εθεί 

είηαλε λα πξνζπαζήζνπλ ηε δηάδνζε ησλ βηβιίσλ, έλα απ΄ φια. Ξέξεηο πφζα 

κνπ δήηεζαλ απφ ηφηε; Έλα! […] Σν αίκα καο δελ ηφρεη λα ελεξγνχκε»1. 

 

5.2 ύιινγνη 

Μηα άιιε δηάζηαζε πνπ αμίδεη λα εμεηαζηεί είλαη νη ζχιινγνη, 

πξνβεβιεκέλνη ή κε, πνπ αλαπηχζζνληαη κέζσ ηεο δηαλνκήο ησλ βηβιίσλ θαη 

εμαξηψληαη απφ ηνλ Πάιιε. Βπνκέλσο, ζην παξφλ θεθάιαην δελ εμεηάδνληαη 

δηεμνδηθά νη δεκνηηθηζηηθνί ζχιινγνη. Πξψηνλ, γηαηί θάηη ηέηνην ζα απαηηνχζε 

κηα μερσξηζηή εξγαζία θαη, δεχηεξνλ, γηαηί δελ ζπλάδεη απνιχησο κε ηε 

ζηφρεπζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ε νπνία απνπεηξάηαη λα αλαδείμεη ηελ 

αλάιεςε δξάζεσλ θπξίσο απφ ηνλ πξσηαξρηθφ ππξήλα ησλ δεκνηηθηζηψλ ή 

ζε ζρέζε κε απηφλ.    

Δ ζχκπεμε ζπιιφγσλ, ζχκθσλε κε ην πλεχκα ηεο επνρήο, 

απνδεηθλχεηαη δχζθνιν εγρείξεκα γηα ηνπο δεκνηηθηζηέο. Οη ζχιινγνη απηνί 

απνηεινχλ θπξίσο ζλεζηγελείο ζρεκαηηζκνχο κε θπξίαξρε ηελ εζληθή θαη 

εθπνιηηηζηηθή δηάζηαζε εληφο θαη εθηφο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Παξ΄ φια απηά 

είηε πξφθεηηαη γηα ζπιιφγνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ γλσζηνχο δεκνηηθηζηέο 

είηε γηα απφπεηξεο πεξηθεξεηαθέο κηθξήο εκβέιεηαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο 

παξάιιεινπο θχθινπο ηνπ δηθηχνπ απφ κε πξνβεβιεκέλνπο δεκνηηθηζηέο, νη 

ζχιινγνη αληαπνθξίλνληαη ζηα δεηνχκελα ηεο επνρήο θαη απνηππψλνπλ ηελ 

πνηφηεηα θαη ηε δπλακηθή ηνπ δηθηχνπ, ηελ εμάπισζή ηνπ θαη ηε δηεηζδπηηθή 

ηνπ ηθαλφηεηα ζηελ θνηλσλία. 

Οη ζχιινγνη πνπ αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηελ αιιεινγξαθία ηνπ 

Ώιέμαλδξνπ Πάιιε επηδηψθνπλ ηε ζχλδεζε κε ηνπο θνξπθαίνπο δεκνηηθηζηέο 

θαη εμαξηψληαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε πξσηίζησο ηνπ ίδηνπ. Σν γεγνλφο απηφ 

δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο δξάζεο, αιιά πξνθαιεί θαη πξνβιήκαηα πνπ 

απνξξένπλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απφ ηνλ αζθπθηηθφ έιεγρν πνπ αζθνχλ 

νη πξσηεξγάηεο ηνπ δεκνηηθηζκνχ είηε δηθαησκαηηθά είηε ιφγσ 

ρξεκαηνδφηεζεο.  

                                                 
1
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 7/7/1908, Γ. Παπαηχζηα, ό.π., Β.Λ.Ε.Ώ., ζ.277. 
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Φνηηεηηθή πληξνθηά, έλαο 

ζχιινγνο λέσλ θνηηεηψλ, πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 19101 θαη ελζνπζίαζε ηνλ 

Παιακά2, ηνλ Βθηαιηψηε3, ηνλ Φπράξε4 θαη ηελ εθεκεξίδα Ο Ννπκάο5. ηνλ 

αγψλα ελαληίνλ ηεο εγεκνληθήο ζέζεο ηεο θαζαξεχνπζαο ν ζχιινγνο 

πηνζέηεζε ηε γισζζηθή νξζνδνμία ηνπ Φπράξε6 θαη έζεζε ηε δσληαλή γιψζζα 

ζην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο αλαγέλλεζεο7, ελψ ζην πεδίν ηεο δξάζεο, 

εηδηθά ζε ζρέζε κε ηε δηαλνκή βηβιίσλ, αθνινχζεζε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ Ώ. 

Πάιιε. ΐάζε ηεο δξάζεο ηεο απνηέιεζαλ νη νκηιίεο θαη ν ζρεκαηηζκφο 

βηβιηνζήθεο κε βηβιία δεκνηηθηζηψλ8, ελψ απξαγκαηνπνίεηνη έκεηλαλ νη ζηφρνη 

ηεο γηα ηελ έθδνζε πεξηνδηθνχ9 θαη ηε ζπγγξαθή βηβιίσλ γηα ην δεκνηηθφ 

ζρνιείν10. Ο πεξηνξηζκφο ηεο δξάζεο ζηε δηαλνκή βηβιίσλ θαη νη ρξεκαηηθέο 

αλάγθεο νδεγνχλ ην ζχιινγν ζε ζηελφηεξε ζρέζε κε ηνλ Πάιιε, ηνλ νπνίν 

πιεξνθνξνχλ ιεπηνκεξψο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

Ο Φίιηππνο Αξαγνχκεο, κέινο ηεο δηνηθεηηθήο επηηξνπήο11, ζηέιλεη 

ζηνλ Πάιιε αλαιπηηθή αλαθνξά γηα ηε δξάζε ηεο νκάδαο, ηδηαίηεξα γηα ηε 

δηαθίλεζε ησλ βηβιίσλ. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1911 ν Φ. Αξαγνχκεο ζα ζηείιεη 

ζηνλ Πάιιε νλνκαζηηθφ θαηάινγν ησλ 40 απνδεθηψλ ηεο Ηιηάδαο ηνπ θαη ησλ 

                                                 
1
 Ο Ννπκάο εα δδιμζζεφζεζ ζηδκ πνχηδ ζεθίδα ημ ηαηαζηαηζηυ ημο ζοθθυβμο πμο έπεζ διενμιδκία 

17/2/1910, αθ. «Φμζηδηζηή οκηνμθζά», Ο Ννπκάο, 21/2/1910, αν.380, ζ.1. 
2
 Κ. Παθαιάξ, «ημοξ Νέμοξ ηδξ “Φμζηδηζηήξ οκηνμθζάξ” (Γνάιια πνχημ)», Ο Ννπκάο, 28/2/1910, 

αν.381, ζ.1-2. 
3
 Ώ. Βθηαθζχηδξ, «Γνάιια ζηδ “Φμζηδηζηή οκηνμθζά”», Ο Ννπκάο, 14/3/1910, αν.383, ζ.1. 

4
 Γ. Φοπάνδξ, «Φμζηδηζηή οκηνμθζά. Έκα βνάιια ημο Φοπάνδ», Ο Ννπκάο, 25/7/1910, αν.400, ζ.21-

22, υπμο απανζειεί ηαζ ηα αζαθία πμο ημοξ ζηέθκεζ· Απνινγία, Σν Σαμίδη κνπ, Εσή θαη Αγάπε ζηε 

κνλαμηά, Ρόδα θαη Μήια. 
5
 Ο Ννπκάο εα παζνεηίζεζ ηδκ ίδνοζδ ημο ζοθθυβμο ηαζ εα ημο παναπςνήζεζ ιία ή δφμ ζεθίδεξ βζα κα 

δδιμζζεφεζ ηα ζπεηζηά ιε ηδ δνάζδ ημο. Σμο πάνζζε, ιάθζζηα, βζα ηδ αζαθζμεήηδ ημο έκα ακηίηοπμ απυ 

ηάεε αζαθίμ πμο πμοθάεζ ζηα βναθεία ημο, ζφκμθμ 48, ηαεχξ ηαζ ημοξ ηυιμοξ ημο πενζμδζημφ, αθ. Ο 

Ννπκάο, 21 ηαζ 28/2/1910, αν.380 ηαζ 381, ζ.4-5 ηαζ ζ.5-6 ακηίζημζπα, ζηήθδ «Παναβναθάηζα». 
6
 οιθςκχκηαξ ιε ημκ Φοπάνδ εα γδηήζεζ βθχζζα πμο ημ ηοπζηυ ηδξ εα ζοιθςκεί ιε ηδ γςκηακή 

βναιιαηζηή, απμννίπημκηαξ ηαζ ηδ ιέζδ ηαζ ηδκ ηαεανεφμοζα βθχζζα, «Πνμηήνολδ ηδξ “Φμζηδηζηήξ 

οκηνμθζάξ”», Ο Ννπκάο, 23/5/1910, αν.393, ζ.2-5.   
7
 ημ ίδζμ, ζ.2. 

8
 «Αεθηίμ ηδξ “Φμζηδηζηήξ οκηνμθζάξ”», Ο Ννπκάο, 21/3/1910 ηαζ 25/4/1910, αν.384 ηαζ αν.389, ζ.3 

ηαζ ζ.4 ακηίζημζπα. ΐθ., επίζδξ, «πνμζθμνέξ ζηδ Φμζη. οκηνμθζά», Ο Ννπκάο, 9/5/1910, αν.391, ζ.8. 

Γζα ηζξ μιζθίεξ ημ 1912, αθ. επζζημθή Μζπ. Γηζχκδ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 18/3/1912, Αιιεινγξαθία 

Αιέμαλδξνπ Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.1, 2/73. 
9
 Γζα ημ πενζμδζηυ εα ζπμθζάζεζ ανβυηενα μ Γηζχκδξ υηζ απαζηείηαζ δμοθεζά, δ μπμία εα πνμζηνμφζεζ 

ζε δζαθςκίεξ βζα ημ πμζμξ εα βνάθεζ, πμζμξ εα ηνίκεζ ηα ένβα, πμζμξ εα ημ δζεοεφκεζ, αθ. επζζημθή Μζπ. 

Γηζχκδ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 3/1/1912, Αιιεινγξαθία Αιέμαλδξνπ Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.1, 2/8. Οζ ίδζεξ 

πενίπμο απυρεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ έηδμζδ πενζμδζημφ εα δζαηοπςεμφκ ακχκοια ζημ Ννπκά, αθ. Έκαξ 

Φίθμξ ηδξ οκηνμθζάξ, «Γζα ηδ Φμζηδηζηή οκηνμθζά», Ο Ννπκάο, 21/1/1912, αν.463, ζ.47-48. 
10

 Γζα ημ ζπεδζαζιυ, αθ. «Αεθηίμ ηδξ “Φμζηδηζηήξ οκηνμθζάξ”», Ο Ννπκάο, 21/3/1910, αν.384, ζ.3. 
11

 «“Φμζηδηζηή οκηνμθζά”. Καηαζηαηζηυ», Ο Ννπκάο, 21/2/1910, αν.380, ζ.1. Βηεί μνίγεηαζ υηζ ιέθδ 

ηδξ Βπζηνμπήξ είκαζ μ Φίθζππμξ Αναβμφιδξ, θμζηδηήξ Νμιζηήξ, μ Μάκμξ ΐαηάθαξ, θμζηδηήξ 

Φζθμθμβίαξ ηαζ μ Μίθημξ Κμοκημονάξ, θμζηδηήξ Φζθμθμβίαξ. 
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25 ηεο Γιψζζαο θαη Εσήο ηνπ Βιηζαίνπ Γηαλίδε, ζεκεηψλνληαο φηη είλαη 

δχζθνιν λα παξαθνινπζήζεη θαλείο ηελ ηχρε ησλ βηβιίσλ, γηαηί πεξλάλε απφ 

ρέξη ζε ρέξη. Σν ζρέδην γηα επέθηαζε ηεο δηαλνκήο ησλ βηβιίσλ ζηα ζρνιεία1, 

θαίλεηαη φηη απέδσζε θάπνηνπο θαξπνχο, αθνχ ην 1912 ε Φνηηεηηθή 

πληξνθηά ζα πάξεη απφ ην εθεξηάδε κεηαθξάζεηο ηνπ Οηδίπνδα Σχξαλλνπ 

θαη απφ ηνλ Βθπαηδεπηηθφ κηιν βηβιία ηεο Πελειφπεο Αέιηα, γηα λα ηα 

κνηξάζεη ζηα ζρνιεία2.  

Ο Πάιιεο ζηέιλεη βηβιία θαη ρξήκαηα, θαλνλίδεη δεηήκαηα, φπσο ε 

ζθξαγίδα ηνπ ζπιιφγνπ θαη απαηηεί ιεπηνκεξή αλαθνξά γηα ηε δξάζε, 

γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ην νξγαλσηηθφ ηνπ πλεχκα θαη ηε δηάζεζή ηνπ λα 

ειέγρεη ηελ πνξεία θάζε δξάζεο πνπ ρξεκαηνδνηνχζε. Θα δηαθσλήζεη, 

κάιηζηα, ζρεηηθά κε ηε δηαθίλεζε ησλ βηβιίσλ, γηαηί επηζπκεί λα ηελ ειέγρεη ν 

ίδηνο. Δ Φνηηεηηθή πληξνθηά ζα επηζεκάλεη ηηο δπζρέξεηεο πνπ πξνθαιεί ε 

απαίηεζε απηή, αθνχ ηνπο ζηεξεί ηε δπλαηφηεηα λα επεθηείλνπλ ηελ 

πξνπαγάλδα, ρσξίο θαζπζηέξεζε, αλ έρνπλ δηαζέζηκα βηβιία. Παξ΄ φια απηά, 

επζπγξακκίδνληαη κε ην ζχζηεκά ηνπ, ελψ, γηα φζα βηβιία ηνχο δηαζέηεη, ηνπ 

ζηέιλνπλ θαηαιφγνπο κε ηα νλφκαηα ησλ παξαιεπηψλ3. 

  Δ Φνηηεηηθή πληξνθηά ζηαδηαθά αδξαλεί, θαηάιεμε πνπ ν Πάιιεο ζα 

απνδψζεη ζηελ αξλεηηθή ζπγθπξία ηεο ζπληαγκαηηθήο θαηνρχξσζεο ηεο 

θαζαξεχνπζαο ην 1911, αθνχ νη ζπληξνθηέο απηνχ ηνπ είδνπο, πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ζε πνιιά κέξε, θαηέξξεπζαλ κε ηελ πξψηε αληίδξαζε4. Οη 

δηαθνξέο ησλ ηδξπηψλ κε ηα κεηέπεηηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

                                                 
1
 Βπζζημθέξ Φ. Αναβμφιδ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 19/2/1911 ηαζ 25/3/1911, Αιιεινγξαθία Αιέμαλδξνπ 

Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/7 ηαζ 1/26 ακηίζημζπα. Δ δεφηενδ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.81-

82. 
2
 Βπζζημθή Μζπ. Γηζχκδ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 18/3/1912, ζημ ίδζμ, θ.2, οπμθ.2.1, 2/73. Δ επζζημθή ζημ 

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.102-105. 
3
 Βπζζημθή Φ. Αναβμφιδ ζε Ώ. Πάθθδ, 25/3/1911, υ.π. ηακ μ Φ. Αναβμφιδξ εα δχζεζ ζημκ αδεθθυ 

ημο (δεκ ηαημκμιάγεηαζ, πνμθακχξ εκκμεί ημκ Ίςκα) 100 ακηίηοπα αζαθίςκ ημο Πάθθδ, ημο επζζήιακε 

υηζ πνέπεζ κα ζηείθεζ ηαηάθμβμ ηςκ παναθδπηχκ ζημκ Πάθθδ, αθ. επζζημθή Φ. Αναβμφιδ ζε Ώ. 

Πάθθδ, Ώεήκα 15/5/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/120.   
4
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, Liverpool 3/6/1911, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θ.5, οπμθ.4. ηδ 

δζάνηεζα ηςκ ηαναπχκ βζα ηδ ζοκηαβιαηζηή ηαημπφνςζδ ηδξ ηαεανεφμοζαξ ημ 1911 δ οκηνμθζά δεκ 

δναζηδνζμπμζήεδηε ζδζαίηενα· «πένζζ, ζηδκ δνςζηή επμπή ημο Μζζηνζχηδ ηαζ ηδξ ΐμοθήξ ηςκ 

Βθθήκςκ, δεκ εηζκήεδηε, δεκ εθακενχεδηε μφηε πνςηυηοπα, υπςξ έπνεπε, μφηε ημζκά – δδθ. δε αβήηε 

κα δζαθεκηέρδ ημ είκαζ ημο ζα γςκηακυ ζχια, ή ημοθάπζζημ ζακ ημζκυ εθθαδίηζημ», αθ. Έκαξ Φίθμξ 

ηδξ οκηνμθζάξ, «Γζα ηδ Φμζηδηζηή οκηνμθζά», Ο Ννπκάο, 21/1/1912, αν.463, ζ.47. Οζ θμζηδηέξ ηδξ 

οκηνμθζάξ εα παναδχζμοκ ακαθμνά ζηδ φβηθδημ ημο Πακεπζζηδιίμο, οπεναζπζγυιεκμζ ημκ 

Παθαιά απυ ηζξ επζεέζεζξ ηςκ οπμθμίπςκ θμζηδηχκ πμο αλίςκακ ηδκ απυθοζή ημο, αθ. «Οζ Φμζηδηαί 

ηαζ ημ Γθςζζζηυκ Γήηδια», εζδζηά «Καηά ηςκ ακηζδναζηζηχκ» ηαζ «Ώκαθμνά Φμζηδηχκ», θξηπ, 

27/2/1911, ζ.6.  
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πξέπεη λα έπαημαλ θάπνην ξφιν ζηελ θαζνδηθή πνξεία1. Ο Μηρ. Γθηψλεο, ζα 

απνδψζεη ηελ πηψζε ζηελ έιιεηςε ζαθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ απφ ηνπο 

ηδξπηέο, πνπ ελεξγνχζαλ κφλν ππφ ην θξάηνο ηνπ ελζνπζηαζκνχ θαη ζα 

εμαγγείιεη ζνβαξψηεξε θαη πην θαηαζηαιαγκέλε εξγαζία2, ελψ ν Μίιηνο 

Κνπληνπξάο ζα απνδψζεη ην ηέινο ηεο νκάδαο ζηελ αζθπμία πνπ πξνθάιεζε 

ε λέα δηνίθεζε· «ε “πληξνθηά” αηξφθεζε θαη ζηγά-ζηγά έζβεζε κφιηο ε 

δηνίθεζή ηεο δφζεθε ζε ρέξηα μέλα πξνο ηελ αξρηθή ηδενινγία θαη ηνπο 

πξψηνπο λεαληθνχο ελζνπζηαζκνχο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο»3. ηαλ ν Μηρ. 

Γθηψλεο ην Αεθέκβξην ηνπ 1913 ζα παξαδψζεη ηελ πεξηνπζία ηεο Φνηηεηηθήο 

πληξνθηάο, ηα βηβιία θαη 40 δξαρκέο, ζηνλ Βθπαηδεπηηθφ κηιν, 

επηζεκνπνηψληαο ην ηέινο ηεο, ζα κηιήζεη γηα απξνζπκία ησλ κειψλ, αιιά 

θαη ησλ λεφηεξσλ θνηηεηψλ λα εξγαζηνχλ γηα ηε δεκνηηθή4. ια ηα 

παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, ηελ έιιεηςε βηβιίσλ 

γηα κνίξαζκα θαη ηελ απνπζία ππνζηήξημεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

απνζάξξπλαλ πνιιά κέιε θαη εηδηθά ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ5. 

Δ πην επηηπρεκέλε απφπεηξα θαη ην επίθεληξν ηνπ δεκνηηθηζηηθνχ 

αγψλα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απνηειεί ην Αδεξθάην ηεο Δζληθήο 

Γιώζζαο, «ε Ώλάζηαζε», ην νπνίν μεθίλεζε ην 1905 κε πξσηνβνπιία ηνπ 

Φψηε Φσηηάδε6. Ώλέιαβε θαλεξή δξάζε κεηά ηελ επαλάζηαζε ησλ 

Νενηνχξθσλ, εμέδσζε γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ εθεκεξίδα Λαφο θαη 

ζπληφληδε κε επηηπρία ηηο θηλήζεηο ζηε δηαζπνξά δξαζηεξηνπνηνχκελν ζε 

πνηθίια επίπεδα. Ο Ίσλ Αξαγνχκεο ζα ππεξεηήζεη ζηελ πξεζβεία ηεο  

Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ην Μάην ηνπ 1907 έσο ην Μάξηην ηνπ 1909 θαη ζα 

                                                 
1
 Σμ Αεηέιανζμ ημο 1911 εα βίκμοκ εηθμβέξ ηαζ ζηδκ επζηνμπή εα εηθεβεί ιεηαλφ άθθςκ μ Μζπ. 

Γηζχκδξ, θμζηδηήξ ηδξ Εαηνζηήξ ηαζ μ Γ. Κμνδάημξ, θμζηδηήξ Νμιζηήξ, αθ. Ο Ννπκάο, 14/1/1912, 

αν.462, ζ.24, ζηήθδ «,ηζ εέθεηε». 
2
 Βπζζημθή Μζπ. Γηζχκδ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 3/1/1912, Αιιεινγξαθία Αιέμαλδξνπ Πάιιε, θ.2, 

οπμθ.2.1, 2/8. Ο Φίθζππμξ Αναβμφιδξ θαίκεηαζ υηζ ζοιθςκεί ιε ηδκ ακάβηδ αοηή, αθθζχξ δ ζοκηνμθζά 

εα δζαθοεεί, αθ. ζημ ίδζμ, υπμο ζημ ηέθμξ ηδξ παναπάκς επζζημθήξ ημο Γηζχκδ ζοκεπίγεζ μ Αναβμφιδξ.  
3
 Μ. Κμοκημονάξ, «Δ Φμζηδηζηή οκηνμθζά», Ο Ννπκάο, 21/11/1920, αν.711, ζ.326. 

4
 «Γζα ηα ιέθδ ηδξ Φμζηδηζηήξ οκηνμθζάξ», Γειηίν Δθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ, η.3, αν.1-4, 1913, ζ.341. 

5
 Βπζζημθή Μζπ. Γηζχκδ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 18/3/1912, Αιιεινγξαθία Αιέμαλδξνπ Πάιιε, θ.2, 

οπμθ.2.1, 2/73. Ώπυ ηδκ επζζημθή πθδνμθμνμφιαζηε υηζ Πάθθδξ ακέιεκε έκα επίζδιμ βνάιια, υπμο μ 

ζφθθμβμξ εα ελέεεηε ημ πνυβναιιά ημο ηαζ εα γδημφζε απυ ημκ ίδζμ αμήεεζα, ηονίςξ αζαθία. Ώθθά μζ 

δοζπένεζεξ πμο ακαθένεδηακ ημοξ απμεάννοκακ ηαζ δεκ ζοκέηαλακ ηδκ επζζημθή, πανυθμ πμο είπακ 

ηάκεζ ημ πνμζπέδζμ.  
6
 Σδκ ζζημνία ημο Ώδενθάημο ακέδεζλε μ Γ. Παπαηχζηαξ ιε ημ ένβμ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην 

«Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο». Ζ Αιιεινγξαθία, Β.Λ.Ε.Ώ, Ώεήκα 1985. ΐθ. ηαζ ηδ ζοκημιυηενδ 

εηδμπή, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην «Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο», Βζηία, Ώεήκα 1993. Βζδζηά ζημ 

δεφηενμ, αθ. ζ.66-88.  
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πξσηαγσληζηήζεη ζηηο εξγαζίεο ηνπ Ώδεξθάηνπ. Σα φξηα ηεο πξνζπάζεηαο ζα 

θαηαδεηρηνχλ, φηαλ ην Ώδεξθάην ζα αλαιάβεη ηε δηνίθεζε ηνπ Ννπκά θαη ζα 

εθδψζεη ηελ εθεκεξίδα Λαφο. Δ πξνζπάζεηα απηή ζα λαπαγήζεη, εθηφο ησλ 

άιισλ, εμαηηίαο ηνπ αζθπθηηθνχ ειέγρνπ ηνπ Πάιιε θαη γεληθφηεξα ησλ 

πξσηεξγαηψλ ηνπ δεκνηηθηζκνχ1. 

Δ ίδξπζε ηνπ Πξννδεπηηθνύ Κέληξνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

ζπλδέεηαη πνιιαπιψο θαη κε ηνλ Πάιιε, κέζσ ηεο δηαθίλεζεο ησλ βηβιίσλ, 

αιιά θαη επεηδή ν ίδηνο απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ησλ θηλήζεσλ ηνπ. Ο 

ηακπαλίδεο απφ ην Φεβξνπάξην σο ηνλ Ενχλην ηνπ 1912 πιεξνθνξεί ηνλ 

Πάιιε γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Κέληξνπ, ηα κέιε ηνπ, ηνπο ζηφρνπο ηνπ. Σν 

ζπλαπαξηίδνπλ εθπξφζσπνη ησλ λέσλ κεζαίσλ επαγγεικάησλ, φπσο γηαηξνί, 

δηθεγφξνη, δάζθαινη, δεκνζηνγξάθνη, ππάιιεινη ηξαπεδψλ, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ γλσζηνί ηνπ Πάιιε απφ ηε δξάζε ηνπο2. Σνλ Ενχλην ηνπ 1912 ν 

ζχιινγνο έρεη 50 κέιε θαη ζηνρεχεη ζε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δξάζε3. ηα 

εγθαίληα ηεο αίζνπζαο ηνπ Κέληξνπ ν Πάιιεο αλαθεξχρηεθε πακςεθεί επίηηκν 

κέινο ηνπ4. Βθηφο ηνπ ηακπαλίδε, ν πνηεηήο Νίθνο αληνξηλαίνο ζηελ 

αιιεινγξαθία ηνπ κε ηνλ Πάιιε5 αλαθέξεηαη εθηελψο ηε δξάζε ηνπ Κέληξνπ, 

ην νπνίν ν ίδηνο θηινδνμεί λα θαηαζηήζεη θέληξν δεκνηηθηζηηθφ φρη κφλν ζε 

ζρέζε κε ηε γιψζζα θαη ηε ινγνηερλία, αιιά θαη εζηθά, φπσο επηηάζζεη ε 

απνδνρή ηνπ δεκνηηθηζκνχ σο δχλακεο εζηθήο αλαγέλλεζεο6.  

                                                 
1
 ημ ηεθάθαζμ βζα ημκ ηφπμ ακαθφμκηαζ ηα ζπεηζηά ιε ηδκ έηδμζδ ηδξ εθδιενίδαξ Λαόο. 

2
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 15/28.2.1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.1, 2/62. 

Μεηαλφ ηςκ ιεθχκ μ δζηδβυνμξ, Π. ΐθαπθίδδξ, μ Πίκηγαξ, μ Μεθαπνζκυξ, μ Γζαθμφνδξ.  Ο Π. 

ΐθαπθίδδξ εα βνάρεζ ζημκ Πάθθδ ζηζξ 16/29.6.1912, θ.2, οπμθ.2.2, 2/232, ηαζ εα γδηήζεζ ηα αζαθία 

ημο, αθμφ ημκ πθδνμθμνήζεζ υηζ είκαζ Γζακκζχηδξ ηαζ θίθμξ ημο ζαιπακίδδ. Θα ημο ζηείθεζ ιάθζζηα 

ςξ ακηίδςνμ ηαζ έκα δζήβδιά ημο. Θα ζδιεζχζεζ, επίζδξ, υηζ είκαζ ζηδ δζάεεζή ημο βζα πθδνμθμνίεξ 

ζπεηζηά ιε ημκ Πνμμδεοηζηυ φθθμβμ. ε επυιεκδ επζζημθή ημο Φ. ζαιπακίδδ ζημκ Ώ. Πάθθδ, 

13/26.3.1912, θ.2, οπμθ.2.1, 2/76, ιαεαίκμοιε υηζ μ φθθμβμξ εδναζχκεηαζ ηαζ ζε θίβμ εα ηοπςεεί μ 

ηακμκζζιυξ ημο. 
3
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 31/13.6.1912, θ.2, οπμθ.2.2, Εμφκζμξ 1912, 2/206.  

4
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 19/2.7.1912, θ.2, οπμθ.2.2, 2/239. Σεθζηά μ Πάθθδξ 

ακαηδνφπηδηε επίηζιμ ιέθμξ ζηδ ζοκεδνίαζδ ηδξ 30/8/1912, αθθά δ ακχιαθδ ηαηάζηαζδ δεκ ημοξ 

επέηνερε κα ημο ημ ακαημζκχζμοκ επίζδια πανά ιυκμ ζηζξ 5/6/1913 (επζζημθή Πνμμδεοηζημφ 

Κέκηνμο ζε Πάθθδ, θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/106). Τπμβνάθεζ ςξ πνυεδνμξ μ Π. Μπεηέξ. Ο Πάθθδξ 

απμδέπεηαζ ηαζ εοπανζζηεί «26.6.1913 Άπεζνα πμθθάηζα».   
5
 Οζ ζηεκέξ ζπέζεζξ ημο ιε ημκ Πάθθδ απμδεζηκφμκηαζ ζε ιζα ζεζνά επζζημθέξ: Ν. ακημνζκαίμξ πνμξ 

Ώ. Πάθθδ, 24/9/1911 ηαζ 20/3.10.1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 1/204 ηαζ 1/213 

ακηίζημζπα. Ο Πάθθδξ είπε βναθηεί ζοκδνμιδηήξ βζα ηνία ακηίηοπα ημο ένβμο ημο ακημνζκαίμο 

Ηζηνξίεο ηνπ Πειάγνπ θαη ηεο Αθξνγηαιηάο, αθ. επζζημθή 24/11/1911, ζην ίδην, θ.1, οπμθ.1.2, 1/261.  
6
 Βπζζημθή Ν. ακημνζκαίμο ζε Ώ. Πάθθδ, 3/16.8.1912, ζην ίδην, θ.2, οπμθ.2.2, 2/321. Δ επζζημθή ζημ 

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.109-110.  
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Σν Κέληξν αιιεινγξαθεί κε ηνλ Πάιιε θαη ηνλ πιεξνθνξεί γηα ηε 

δξάζε ηνπ, ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, ηελ θνηλσληθή αληίδξαζε, ελψ δεηάεη ηα 

βηβιία ηνπ θαη κηα θσηνγξαθία ηνπ, δηαθεξχηηνληαο φηη αζπάδεηαη ηε 

ζπκβνπιή ηνπ· «“Βκπξφο! Καη κε ζάξξνο!” – είλαη ην πξφζηαγκά ζαο. Καη 

πνηνη ζηξαηηψηεο δε ζα ππαθνχζνπλ ζε ηέηνην αξρεγφ;»1. Σν Πξννδεπηηθφ 

Κέληξν δελ ζα επηδείμεη θάπνηα ηδηαίηεξε δξαζηεξηφηεηα2, ίζσο θαη ιφγσ ηεο 

ζπγθπξίαο ησλ βαιθαληθψλ πνιέκσλ, αιιά θαη ηεο έιιεηςεο αληαπφθξηζεο 

απφ ηελ θνηλσλία, φπσο ζα ζεκεηψζνπλ νη ίδηνη κε επηζηνιή ηνπο ην Ννέκβξην 

ηνπ 1913. Σν κφλν πνπ ζα δεηήζνπλ απφ ηνλ Πάιιε είλαη ε 3ε έθδνζε ηνπ 

βηβιίνπ Γιψζζα θαη Εσή ηνπ Βιηζαίνπ Γηαλίδε, πνπ ζρεδηάδεη ν ίδηνο, λα θαλεί 

σο έθδνζε ηνπ Κέληξνπ, αθνχ θαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ δελ έρεη θακία 

αληίξξεζε3. Δ απαίηεζε απηή έγηλε δεθηή, θαζψο ήηαλ ν κφλνο ηξφπνο λα 

θηλεηνπνηεζνχλ ηα κέιε ηνπ, δηαδίδνληαο ην έξγν, αιιά θαη ην Κέληξν λα 

επηδείμεη θάπνηα δξάζε, «ρεξνπηαζηή απνζηνιή», φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

γξάθνπλ4.  

Ο Φίιηππνο ηακπαλίδεο ζα πξνζπαζήζεη λα αιψζεη ηνλ 

Γηδαζθαιηθό ύλδεζκν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο εθ ησλ έλδνλ, αθνχ 

εθιέγεηαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην5. Ο Αηδαζθαιηθφο χλδεζκνο ηδξχεηαη ην 

1906 θαη ν Καλνληζκφο ηνπ ζέηεη σο ζθνπφ ηελ εζηθή θαη πιηθή 

αιιεινυπνζηήξημε ησλ δαζθάισλ. Ώπνηειεί κηα απφπεηξα απηνλφκεζεο απφ 

ηνλ αζθπθηηθφ θινηφ ηνπ Παηξηαξρείνπ, δεδνκέλνπ φηη πξνρσξά ζηε ζχζηαζε 

Βθπαηδεπηηθήο Βπηηξνπήο. Ώπηφο ν ζηφρνο είλαη, βέβαηα, πνιχ δχζθνιν λα 

πξαγκαηνπνηεζεί, θαζψο πξφεδξνο νξίδεηαη θάζε δηεηία θιεξηθφο απφ ην 

                                                 
1
 Βπζζημθή Πνμμδεοηζημφ Κέκηνμο ζε Ώ. Πάθθδ, 30/7/1913, ζημ ίδζμ, θ.3-4, οπμθ.3.2, 2/321. 

Πνυεδνμξ είκαζ μ Π. Μπεηέξ ηαζ Γεκζηυξ Γναιιαηέαξ μ αδενθυξ ημο ηαζ δάζηαθμξ ιδνμξ Μπεηέξ.  
2
 Δ πθδνμθμνία υηζ ελεθίπεδηε ζε «Αδιμηναηζηυ Κυιια», ημο μπμίμο μ Ν. ακημνζκαίμξ οπήνλε 

ακηζπνυεδνμξ δεκ επζαεααζχεδηε. Δ πθδνμθμνία ζημ Π. Ανακδάηδξ, «ακημνζκαίμξ Νίημξ Εαη.», 

Μεγάιε Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα, η. 21
μξ

, ζ.537.  
3
 Γζα ηδ ζοιθςκία ημο Γζακίδδ, αθ. επζζημθή ημο ζε Ώ. Πάθθδ, 10/10/1913, ζην ίδην, θ.3-4, οπμθ.3.2, 

3/170. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.75.  
4
 Βπζζημθή Πνμμδεοηζημφ Κέκηνμο ζε Ώ. Πάθθδ, 27/11/1913, ζην ίδην, θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/204. Σμ 

αζαθίμ εα ηοηθμθμνήζεζ υκηςξ ςξ έηδμζδ ημο Κέκηνμο, αθ. ηδκ ηνζηζηή ημο ζημ Α.Β.Ο., η.5, αν.1-

2/1915, ζ.121-22, υπμο ζδιεζχκεηαζ υηζ είκαζ έηδμζδ ημο Πνμμδεοηζημφ Κέκηνμο ηδξ Πυθδξ ηαζ υηζ 

πανίγεηαζ. 
5
 Μέπνζ ημ 1909 δεκ είπε εηθεβεί ζημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ, αθ. Καηάινγνο ησλ ππαξρόλησλ 

ζσκαηείσλ 1909 Κνηλόηεηνο ηαπξνδξνκίνπ, ζ.18.  Μάθθμκ ελεθέβδ ημ 1910, αθμφ ζε επζζημθή ημο 

ζημκ Πάθθδ ιε διενμιδκία 23/6.10.1912, θ.2, οπμθ.2.3, 2/387, θέεζ υηζ έπεζ 3 πνυκζα εδηεία. ε 

επυιεκδ επζζημθή ημο ζημκ Πάθθδ, 8/12/1911, θ.1, οπμθ.1.2, 1/291, ιαεαίκμοιε υηζ πνυεδνμξ ημο 

Αζδαζηαθζημφ οκδέζιμο είκαζ μ δεζπυηδξ ηαονμδνμιίμο ηαζ βεκζηυξ βναιιαηέαξ μ ίδζμξ. 
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Παηξηαξρείν1. Άιινο ζηφρνο πνπ πηζαλφλ ππάξρεη είλαη ε αλάδεημε ηνπ 

δηδαζθαιηθνχ έξγνπ απέλαληη ζε εθείλν ησλ θαζεγεηψλ κε ηνπο νπνίνπο 

ππήξρε θάπνηα αληηπαιφηεηα2. 

Οη δεκνηηθηζηέο, γηα λα μεθχγνπλ απφ ηνλ αζθπθηηθφ έιεγρν ησλ 

θαζαξεπνπζηάλσλ, θαηαθεχγνπλ θαη ζε ζπγθαιπκκέλεο ελέξγεηεο. Οη 

πξνζπάζεηεο ζα ζηξαθνχλ ζην λα ιεηηνπξγήζεη εληφο ηνπ Αηδαζθαιηθνχ 

πλδέζκνπ έλα ηκήκα γπκλαζηηθήο, πνπ ζα απνηειείηαη απφ δεκνηηθηζηέο3. 

Σνλ Ώχγνπζην ηνπ 1912 ν «Αηδαζθαιηθφο Γπκλαζηηθφο χιινγνο» αξηζκεί 85 

δαζθάινπο θαη δαζθάιεο4. Οη πξνζπάζεηεο λα θαιπθζεί ε δεκνηηθηζηηθή 

δξάζε ζε ζπιιφγνπο κε επξχηεξν αζιεηηθφ ή άιιν πεξηερφκελν παξαηεξείηαη 

θαη ζηελ Κύπξν, φπνπ ν δηεπζπληήο ηνπ Βκπνξηθνχ Λπθείνπ Λάξλαθαο 

γξάθεη ζηνλ Πάιιε φηη, γηα λα ππεξβεί ην ζρνιαζηηθηζκφ θαη ην καξαζκφ ηεο 

αξραηνιαηξίαο νξγάλσζε έλα ζχιινγν «αζιεηηθφ, [θηινδαζηθφ;], θηινινγηθφ»5. 

Δ αιιεινγξαθία ηνπ Πάιιε απνηειεί πνιχηηκε πεγή γηα ηηο 

ζπνξαδηθέο θαη αζπληφληζηεο, ζπρλά, θηλήζεηο δεκνηηθηζηψλ κε ηνπηθφ 

ραξαθηήξα, νη πξσηεξγάηεο ησλ νπνίσλ επηδηψθνπλ ηε ζπλαίλεζε θαη ηε 

βνήζεηα ηνπ, θπξίσο κε ηε κνξθή ηεο απνζηνιήο βηβιίσλ. Σέηνηα 

παξαδείγκαηα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν είλαη ν ζχιινγνο «Φηιαλαγλσζηψλ» ζην 

                                                 
1
 Καλνληζκόο ηνπ ελ Κσλζηαληηλνππόιεη Γηδαζθαιηθνύ πλδέζκνπ, εκ Κςκζηακηζκμοπυθεζ, εη ημο 

Παηνζανπζημφ Σοπμβναθείμο 1906, ζοβηεηνζιέκα βζα ηζξ παναπάκς ακαθμνέξ αθ ζ.3-4, 6, 8-9.  
2 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 19/1.1.1912, θ.2, οπμθ.2.1, 2/2, υπμο ζδιεζχκεζ· «Βίπαιε 

ειείξ μζ δδιμδζδάζηαθμζ εδχ ζημ Πένακ ιζα ζπμοδαία επζηοπία ηαηά ηςκ ηαεδβδηάδςκ· είιαζηε ιζα 

επζηνμπή (πμο είιμοκα εβχ δ ροπή ημοξ) ηαζ ηυζμ δναζηήνζα εκενβήζαιε ζε εθμνείεξ ζπμθζηέξ ηαζ 

Κεκηνζηέξ, χζηε ημοξ ηαεδβδηάδεξ μφηε ηακ ημοξ άημοζακ ηαευθμο· ήηακε βζα δζαζνέζεζξ ηιδιάηςκ 

ζηα δδιμηζηά ηαζ ζημ Γοικάζζμ ηαζ βζα ηδκ ελφρςζδ ηδξ δδιμηζηήξ ηαζ Γοικαζζαηήξ παζδεφζεςξ». 
3
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 15/28.2.1912, θ.2, οπμθ.2.1, 2/62 ηαζ «Αζδαζηαθζηυξ 

Γοικαζηζηυξ φθθμβμξ», Πξόνδνο, 25/2/1912, ζ.2, υπμο πνμζηαθμφκηαζ υθμζ μζ δάζηαθμζ ηδξ Πυθδξ 

ζημκ ηέκηνμ ημο οθθυβμο, βζα κα ζογδηήζμοκ βζα ημοξ αεθδηζημφξ αβχκεξ ηαζ ηζξ ζπμθζηέξ επζδείλεζξ. 

ΐθ, επίζδξ, «Αζδαζηαθζηυξ Γοικαζηζηυξ φθθμβμξ», Πξόνδνο, 7/4/1912, ζ.3, ηδκ πνυζηθδζδ βζα 

βεκζηή έηηαηηδ ζοκέθεοζδ. Δ αθμνιή δυεδηε απυ ηδκ απυθαζδ ημο Παηνζανπείμο κα μνβακχζεζ 

δίιδκδ οπμδεζβιαηζηή δζδαζηαθία ηδξ βοικαζηζηήξ βζα ημοξ δαζηάθμοξ ηαζ είπε ιεηαηαθέζεζ 

βοικαζηή απυ ηδκ Ώεήκα (ΕΏΤΒ, 1911, θ.101, οπμθ.1.2, 14/7/1911), υπμο ημ ΤΠΒΞ ακαημζκχκεζ 

ζηδκ Πνεζαεία Κςκζηακηζκμοπυθεςξ υηζ απμζηέθθεηαζ μ επζεεςνδηήξ ηδξ βοικαζηζηήξ Υνοζάθδξ. ΐθ 

ηαζ Δθθιεζηαζηηθή Αιήζεηα, 13/4/1912, αν.16, ζ.126. Ώλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μ Υνοζάθδξ (1873-

1932) , ιε επάββεθια ηαεδβδηήξ βοικαζηζηήξ, ζοιπενζθαιαάκεηαζ ζημκ ηαηάθμβμ ηςκ ιεθχκ ημοξ 

Ώδενθάημο ηδξ Πυθδξ, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Βζηία, ζ.275. Γζα ημκ Ε. Υνοζάθδ, αθ. Παφθμξ Κονζαγήξ, 

Ησ. Υξπζάθεο, έλαο απόζηνινο ηεο θπζηθήο αγσγήο ζηελ Διιάδα, Ώεήκα 1957, Παφθμξ Κονζαγήξ, 

Πεξηζπιινγή, Ώεήκα 
2
1965, 19-2, Γ. αααυπμοθμξ, «Ε. Β. Υνοζάθδξ: μ ακαιμνθςηήξ ηδξ ζςιαηζηήξ 

αβςβήξ», Νέα Δζηία, 12 (1932) 1.191-1.196. 
Δ εθδιενίδα Πξόνδνο εα εεςνήζεζ ηδ ιεηεηπαίδεοζδ ηςκ δαζηάθςκ ζηδ βοικαζηζηή ζηαειυ ζηδκ 

εηπαίδεοζδ, αθ. Κφνζμ άνενμ, «ηαειυξ εζξ ηδκ Βηπαίδεοζζκ», 18/8/1911, Πξόνδνο, ζ.1, αθθά εα 

ηαηαββείθεζ ηδκ πενζμνζζιέκδ πνμζέθεοζδ ηςκ δαζηάθςκ ηαζ ηςκ δαζηαθζζζχκ ηαζ πνμηείκεζ δ 

Βηπαζδεοηζηή επζηνμπή κα είκαζ αοζηδνή. 
4
 Βπζζημθή Γεναηυπμοθμο ζε Ώ. Πάθθδ, 8/8/1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.2, 2/312. 

5
 Βπζζημθή Ν. αννή ζε Ώ. Πάθθδ, 10/10/15, ζην ίδην, θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/336. 



142 

 

ΐφιν, φπνπ βηβιία ζηε θαζαξεχνπζα δελ γίλνληαη δεθηά, φπσο πιεξνθνξεί 

ηνλ Πάιιε ν ΐαζίιεο Μηκίδεο ζπληάθηεο ηεο εθεκεξίδαο Θεζζαιία1 ή ε 

απφπεηξα έλσζεο ζην ρσξηφ Γαξδειάδεο ηεο Κέξθπξαο· «ελσζήθακε πνιινί 

λένη κε αξρεγφ ην Νίθν αιβάλν ηειηφθνηην ηνπ Γπκλαζίνπ κε ην ζθνπφ λα 

ππνζηεξίμνπκε θ΄ εκείο ηελ αιεζηλά Μεγάιε Εδέα»2. 

Ώπφπεηξεο ίδξπζεο ζπιιφγσλ γίλνληαη, επίζεο, ζην Κάηξν θαη ηελ 

Ώιεμάλδξεηα. ηε κηα πεξίπησζε ν απνζηνιέαο είλαη θίινο ηνπ Κ. Φιψξε απφ 

ην Κάηξν, ν νπνίνο δεηάεη βηβιία γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζπιιφγνπ πνπ 

ζθνπεχεη λα ηδξχζεη3. ε άιιε, ν απνζηνιέαο ζρεδηάδεη ζχιινγν θαη 

αλαγλσζηήξην ζηελ Ώιεμάλδξεηα· «Βπεηδήο φκσο ην φλνκά ζαο είλε γλσζηφ 

θαη δηαιαιεκέλν εδψ ζηνπο δηάθνξνπο θχθινπο πνπ δηςνχλε λα καζαίλνπλε 

θαη λα παξαθνινπζνχλε ηελ δσληαλή δεκνηηθή καο γιψζζα θαη επεηδήο 

εξγαδφκαζηε γηα λα ηδξχζσκε έλα λέν χιινγν θνληά ζηε «Νέα Γσή» θαη ζηα 

«Γξάκκαηα» ιαβαίλσ ην ζάξξνο λα ζαο παξαθαιέζσ λα κνπ ζηείιεηε […] 

κεξηθά βηβιία γηα λα ρξεζηκέςνπλε θαη ζην χιινγφ καο θαη ζην θνηλφ 

αλαγλσζηήξηφ ηνπ πνπ ζα μππλίζνπλε θαη άιινπο πνιινχο»4. 

Ο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ πξνζπαζεηψλ ζπλερίδεηαη. Σν 1918 άιιε 

πληξνθηά απφ ην  Κάηξν, αιιεινγξαθεί κε ηνλ Πάιιε. Βθ κέξνπο ηεο γξάθεη 

ν Αάθληνο Ώξηζηέαο, ην φλνκα ηνπ νπνίνπ, ζίγνπξα ςεπδψλπκν, δελ 

εληνπίδεηαη ζηα κέιε ησλ γλσζηψλ νκάδσλ. ε γξάκκα ηνπ ην 1919, αθνχ 

επραξηζηήζεη ηνλ Πάιιε γηα ηελ Ηιηάδα θαη ηα Κνχθηα Καξχδηα πνπ ηνπ 

έζηεηιε, αλαθέξεηαη ζηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ, πνπ θηλείηαη ζηα γλσζηά 

πιαίζηα· «Βδψ […] έρνπκε πξηλ ΄πν θαλέλα ρξφλν απάλσ θάησ πνπ έθακα κε 

άιια παηδηά κηα ζπληξνθηά γηα ηε μαλαγέλλεζε ηεο θηινινγίαο καο. ΄ απηφ ην 

δηάζηεκα είρακε ηδξχζεη θαη βηβιηνζήθε αγνξάδσληαο δηάθνξα βηβιία θαη 

                                                 
1
 Βπζζημθή ΐ. Μζιίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 7/8/912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.2, 2/310. Γζα ηδκ 

ίδνοζδ ημο ζοθθυβμο πθδνμθμνεί ημκ Πάθθδ μ Γζάκκδξ Κμνδάημξ ιε επζζημθή, Γαβμνά Πδθίμο 

29/5/912, θ.2, οπμθ.2.2, 2/178. 
2
 Βπζζημθή πφνμο Σνζάκημο ζε Ώ. Πάθθδ, Γανδεθάδεξ (Κένηονα) 27/6/1912, θ,2, οπμθ.2.2, 2/227. 

Βπζζημθέξ εα ζηείθμοκ ηαζ μ ίδζμξ μ ανπδβυξ (επζζημθή Νίημο αθαάκμο, Γανδεθάδεξ 17/7/1912, ζην 

ίδην, 2/258) ηαζ άθθα ιέθδ ηδξ μιάδαξ, αθ. επζζημθέξ Κχζηα Κάνμο, ειπυνμο, Γανδεθάδεξ 26/6/1912, 

ζην ίδην, 2/226 ηαζ επζζημθή Πενζηθή αθαάκμο, Γανδεθάδεξ 27/6/1912, ζην ίδην, 2/228. 
3
 Βπζζημθή Ν. Σζζβάδα ζε Ώ. Πάθθδ, Κάζνμ, 17/12/1912, ζην ίδην, θ,2, οπμθ.2.3, 2/463.  

4
 Βπζζημθή Α. Ανίαα ζε Ώ. Πάθθδ, Ώθελάκδνεζα 22/10/1912, ζην ίδην, θ.2, οπμθ.2.3, 2/417. Ο Πάθθδξ 

εα ακηαπμηνζεεί, αθ. επζζημθή 19/11/1912, 2/444, υπμο ημκ εοπανζζηεί βζα ηα αζαθία ηαζ ημο 

ακαημζκχκεζ υηζ ζπεδζάγμοκ κα εηδχζμοκ θοθθάδζμ ακ ελαζθαθίζμοκ ηα μζημκμιζηά ιέζα. Σμο 

ακαημζκχκμοκ, ιάθζζηα, υηζ μ Φοπάνδξ δεκ ημοξ απάκηδζε. Σμ ίδζμ ιάθθμκ έπναλε ηαζ μ Πάθθδξ ιεηά 

ημ α΄ βνάιια, μπυηε δεκ εομδχεδηε δ πνμζπάεεζα. Βπίζδξ, ημ υκμια ημο απμζημθέα δεκ απακηάηαζ 

ζημοξ ηαηαθυβμοξ ηςκ ιεθχκ ηςκ βκςζηυηενςκ ηζκήζεςκ ηδξ Ώζβφπημο, πμο δδιμζίεοζε δ Ρέκα 

Παηνζηίμο. 
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ιακβάλνληαο δηάθνξα πεξηνδηθά θαζψο ηα «Γξάκκαηα», ηνλ «Ννπκά», ην 

«Αειηίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ» θαη άιια. Γηα πξνπαγάλδα κνηξάδακε θάηη 

θπιιάδεο ησλ Γξακκάησλ θαη ηνπ Φνίληθα θαη ζηγά ζηγά θαησξζψζακε λα 

πηάζνπκε ζηα δίρηηα καο πνιινχο. Σψξα ηειεπηαία ζθεθηήθακε λα δεηήζνπκε 

θαη απφ ζαο λα καο ζηείιεηε ηίπνηα βηβιία πνπ λα καο σθειήζνπλ»1. Γήηεζαλ 

20 αληίηππα απφ ηελ Ηιηάδα, ην Δπαγγέιην, ηα Κνχθηα Καξχδηα θαη ηε Γιψζζα 

θαη Εσή. Αελ γλσξίδνπκε αλ ν Πάιιεο αληαπνθξίζεθε.  

Ο δεκνηηθηζκφο, ράξε ζηα βηβιία πνπ κνηξάδεη ν Πάιιεο, δηεηζδχεη θαη 

ζε ζπιιφγνπο, φπσο «Ώηζρχινο»2, «Βιιεληθή Λατθή ΐηβιηνζήθε»3, «χιινγνο 

Βιιήλσλ απνθνίησλ Γπκλαζίνπ Ώιεμαλδξείαο»4. Μέινο ηνπ ζπιιφγνπ 

«Ώηζρχινο», πξφζθπγαο απφ ηε κχξλε, αλαθέξεηαη ζηε ζχγρπζε πνπ 

επηθξαηεί ζρεηηθά κε ην δεκνηηθηζκφ θαη ζηα νθέιε πνπ πξνζδνθά απφ ηα 

βηβιία ηνπ Πάιιε, παξά ηηο αληηδξάζεηο· «Σψξα πνπ βξίζθνκαη εδψ γέλεθα 

κέινο ζ΄ έλα χιινγν “Ώηζρχιν” θαιιηηερληθφο, πνπ έρεη πάλσ-θάησ ηξηαθφζα 

κέιε, φια παηδηά. Οη κηζνί είλαη ηδεάηαη καο, αιιά δελ μέξνπλε θη΄ αθηνί ηη είλαη, 

δει. δελ είλαη “εθ πεπνηζήζεσο” γηαηί δελ δηαβάζαλε αθφκα ηίπνηα. Γη΄ απηφ αλ 

ζέιεηε ζαο παξαθαιψ λα ζηείιεηε φζα έξγα δηθά ζαο είλαη ηππσκέλα. […] 

Βίλαη φινη παηδηά κε θαηλνχξγηεο ηδέεο θαη αλ δηαβάζνπλε ζα γείλνπλε φινη 

θαλαηηθνί καο νπαδνί […] ν Γξακκαηέαο ηνπ ζπιιφγνπ είλαη θαζαξεπνπζηάλνο 

θαη αλ ηα ζηείιεηε θαη΄ επζείαλ ζην χιινγν κπνξεί λα κε ηα θαλεξψζεη»5. 

Ο χιινγνο Βπηζηεκφλσλ Ώιεμαλδξείαο «Πηνιεκαίνο ν Ώ΄» ζα 

ζπλδεζεί κε ηνλ Πάιιε ράξε ζε κηα πεξίεξγε ζχκπησζε. Έλαο θησρφο 

                                                 
1
 Βπζζημθή Αάθκζμο Ώνζζηέα ζε Ώ. Πάθθδ, Κάζνμ 25/1/1919, θ.5, οπμθ.5.1, 5/9.  

2
 Ο ζφθθμβμξ «Βθθδκζηυξ Φζθμδναιαηζηυξ φθθμβμξ Ώζζπφθμξ» ζδνφεδηε ημ 1905 ηαζ ιεημκμιάζηδηε 

ημ 1907 ζε «Βθθδκζηυ φθθμβμ Ώζζπφθμξ» ηαζ ζημπυξ ημο ήηακ «δ ακάπηολζξ ημο πκεοιαηζημφ 

επζπέδμο ηαζ ημο εεκζημφ αζζεήιαημξ ηςκ Βθθήκςκ ηδξ Ώζβφπημο». Σμ 1915 εκχεδηε ιε ημκ Βθθδκζηυ 

φθθμβμ «Ώνίςκ» ηαζ απεηέθεζακ ημ ζφθθμβμ «Ώζζπφθμξ-Ώνίςκ» πμο ακέπηολε εονφηαημ ημζκςκζηυ 

ηαζ εηπαζδεοηζηυ ένβμ, ζδζαίηενα ιεηαλφ ηςκ απυνςκ, αθ. Ώε. Πμθίηδξ, Ο Διιεληζκόο θαη ε λεσηέξα 

Αίγππηνο, η.Ώ΄, Ώθελάκδνεζα 1930, ζ.449-451. Σμ πανάεεια ζηδ ζ. 450. ΐθ., επίζδξ, Βοε. 

μοθμβζάκκδξ, Ζ Διιεληθή Κνηλόηεηα Αιεμαλδξείαο 1843-1993, Β.Λ.Ε.Ώ, Ώεήκα 2005, ζ.267-8, 270. 
3
 Δ Βθθδκζηή Λασηή ΐζαθζμεήηδ ημ 1913 εα ημκ εοπανζζηήζεζ βζα ηα αζαθία πμο έθααε, εα ζδιεζχζεζ 

ηδ ζδιαζία ηδξ πεζνμκμιίαξ ημο ηαζ ημο εα γδηήζεζ κα ελαημθμοεήζεζ κα ημοξ οπμζηδνίγεζ. 

Δ επζζημθή ζημ έκηζηθμ επζζημθυπανημ θένεζ ηδκ έκδεζλδ «Λασηή ΐζαθζμεήηδ “Οιίθμο Φζθάεθςκ”», 

εκχ δ ζθναβίδα βνάθεζ «Βθθδκζηή Λασηή ΐζαθζμεήηδ Ώθελακδνείαξ». ΐθ. επζζημθή ζε Ώ. Πάθθδ, εκ 

Ώθελακδνεία 28/7/1913, θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/136. Δ αζαθζμεήηδ ακήηε ανπζηά ζημ «φθθμβμ Φζθάεθςκ 

Ώθελακδνείαξ», αθθά ημ 1911
 
εηπςνείηαζ ζημκ έθμνμ η. Μεηαλά ηαζ ημ 1912 ιεημκμιάγεηαζ ζε 

«Λασηή ΐζαθζμεήηδ Ώθελάκδνεζαξ», αθ. Ώε. Πμθίηδξ, ό.π., η.ΐ΄, ζ.429. 
4
 Θα γδηήζμοκ απυ ημκ Πάθθδ ηα αζαθία ημο Ηιηάδα, Κνύθηα Καξύδηα ηαζ ημο Β. Γζακκίδδ Γιώζζα θαη 

Εσή, αθ. επζζημθή Ώ. Αδιάημο ζε Ώ. Πάθθδ, Ώθελάκδνεζα 1
δ
 Εμοθίμο 1918, ό.π., θ.3-4, οπμθ.4.3, 

4/328.  
5
 Βπζζημθή [;ΐανδμοθάηδ] ζε Ώ. Πάθθδ, Ώθελάκδνεζα 1/4/1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.1, 1/69. 
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ππάιιεινο γηα λα πξνζδψζεη θχξνο ζην αίηεκά ηνπ πξνο ηνλ Πάιιε ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην φλνκα ηνπ αθεληηθνχ ηνπ, ν νπνίνο είλαη θαη γξακκαηέαο 

ηνπ επηζηεκνληθνχ ζπιιφγνπ. Δ απνινγεηηθή επηζηνιή ηνπ ππαιιήινπ ζα 

δψζεη ηελ επθαηξία ζην αθεληηθφ λα δεηήζεη βηβιία γηα ην ζχιινγν· «Μηα θνξά, 

ινηπφλ, πνπ ην θφιπν απηφ ηνπ κηθξνχ καο θηινιφγνπ κνπ έδσζε ηελ 

επραξίζηεζη θαη ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζσ, λνκίδσ πσο ε επθαηξία ζάηαλε 

πνιχ θαηάιιειε λα ζαο δεηνχζα […] κεξηθά βηβιία, πνπ θαηαιιειψηεξα ζεηο 

ζα λνκίδεηε, γηα λα ζηνιίζνπλε ηελ ψκνξθε βηβιηνζήθε ηνπ πιιφγνπ καο 

πνχλε πνιχ αξρνληηθηά ζε ζπγγξάκκαηα θαη πεξηνδηθά ηεο 

θαζαξεπνπζηάληθηαο, είλε φκσο πνιχ θησρή, κα πνιχ, πνιχ θησρή απφ 

βηβιία ηεο δσληαλήο καο Γιψζζαο»1. 

ηε κύξλε θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ην ζθεληθφ είλαη ην ίδην. Ο 

Πάιιεο είλαη ν απνδέθηεο θαη ηξνθνδφηεο ηεο δξάζεο είηε γλσζηψλ 

ζπιιφγσλ, φπσο ν «χλδεζκνο Βκπνξνυπαιιήισλ», είηε άγλσζησλ 

θηινινγηθψλ ή καζεηηθψλ ζπιιφγσλ. ηαλ ην 1911 επηρεηξείηαη ζην Γπκλάζην 

Κπδσληψλ απφ ηνπο ηειεηφθνηηνπο ην αλέβαζκα παξάζηαζεο ηνπ Οηδίπνδα 

ζε κεηάθξαζε ηέιηνπ εθεξηάδε2, νη θαζαξεπνπζηάλνη εμεγείξνληαη θαη ηα 

βέιε εθηνμεχνληαη ελαληίνλ ηνπ «πλδέζκνπ Βκπνξνυπαιιήισλ»· 

«δηαδίδνληεο φηη ζέινκελ λα εθηνπξθεχζσκελ ηελ γιψζζαλ, φηη είκεζα 

κηζζσηνί ηνπ Πάιιε θαη ηεο Ρσζίαο θαη άιια. Ο ιαφο φκσο ακαζήο θαη κε 

γλσξίδσλ ηη ζεκαίλεη γισζζηθφλ δήηεκα, δηφηη πξψηε θνξά εμεγέξζε ηνηνχηνλ 

δήηεκα εηο ηαο Κπδσλίαο επείιεζελ φηη ζα πξνβή εηο ηαξαράο. Δ Κπβέξλεζηο 

φκσο αθνχζαζα ηαχηα εζέιεζε λα θαηαζηήζε ππ΄ επζχλνπο δη΄ φζα ζα 

ζπλέβαηλνλ θαηά ηελ παξάζηαζηλ ηνπο ζπκβνχινπο ηνπ σκαηίνπ 

«χλδεζκνο ησλ Βκπνξνυπαιιήισλ» ην νπνίνλ αλέιαβε ηεο δηεθπεξαίσζηλ 

                                                 
1
 Βπζζημθή Ώκδνέα Γζακκαηάηδ ζε Ώ. Πάθθδ, Alexandrie le 2 Aout 1916, θ.3-4, οπμθ.4.1, 4/72. 

Βζςηθείεηαζ ηαζ δ επζζημθή ημο οπαθθήθμο, Πακαβζχηδ Πακαβζχημο, ιε διενμιδκία 31/7/1916. Ο 

Πάθθδξ εα ακηαπμηνζεεί, αθ. εοπανζζηήνζα επζζημθή Γζακκαηάηδ βζα ηα δφμ δέιαηα αζαθίςκ πμο 

έθααε, Ώθελάκδνεζα 12/9/1916,  θ.3-4, οπμθ.4.1, 4/80. 
2
 Δ ιεηάθναζδ ημο δζααάζηδηε ζηδκ Βοαββεθζηή πμθή ηδξ ιφνκδξ ημ Μάνηζμ ημο 1907 ηαζ 

πανμοζζάζηδηε ζημ Ννπκά απυ ημ Αδιήηνδ Γθδκυ, αθ. Α. Γθδκυξ, Άπαληα, η.Ώ΄, υ.π., ζ.118 ηαζ 

ζπυθζα ζ.530. Χξ θμβμηεπκζηυ δδιζμφνβδια δ ιεηάθναζδ επαζκείηαζ αηυια ηαζ απυ ηδκ 

ηαεανεομοζζάκζηδ εθδιενίδα Ακάιζεηα, υηακ, υιςξ, «εκζανηςεεί» ζηδ ζηδκή ηα πνάβιαηα 

δοζημθεφμοκ. Ο Γ. εθένδξ εοιάηαζ ηζξ απμδμηζιαζίεξ ηςκ βθςζζαιοκηυνςκ, υηακ δ Κοαέθδ ημκ ίδζμ 

πνυκμ ακέααζε ζηδ ιφνκδ ηδ ιεηάθναζδ αοηή. Σδκ πθδνμθμνία ακηθχ απυ Α. Γθδκυξ, Άπαληα, υ.π., 

ζ.530. 



145 

 

ηνπ έξγνπ»1. Σειηθά ε παξάζηαζε αλαβιήζεθε. Ώπφ ηελ επηζηνιή 

πιεξνθνξνχκαζηε φηη επηρεηξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ην χλδεζκν ζε θηινινγηθφ 

θέληξν, αγνξάδνληαο ειιεληθά ζπγγξάκκαηα, γη΄ απηφ θαη δεηνχλ απφ ηνλ 

Πάιιε ηα βηβιία ηνπ.  

ην Γπκλάζην Κπδσληψλ δξαζηεξηνπνηείηαη θάπνηνο ππξήλαο 

καζεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ αιιεινγξαθία ηνπ Ώ. Πάιιε. Σα πξάγκαηα, φκσο, 

δελ είλαη εχθνια γηα ηνπο καζεηέο, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα βηβιία ηνπ 

Πάιιε θαηάζρνληαη απφ ην γπκλαζηάξρε θαη παξαδίδνληαη ζην Μεηξνπνιίηε, 

ν νπνίνο πξνζπαζεί λα ηνπο ζπλεηίζεη κε απεηιέο γηα απνβνιή απφ ην 

ζρνιείν, αιιά θαη κε ππνδείμεηο· «Βκείο κε ηε θξφλεζί καο ζαο παξαδίδνκελ 

ηελ παηξίδα κεγάιε, αιιά ζεηο κε ηαο θαηαζηξεπηηθάο ηδέαο ζαο θαη ηελ 

επηπνιαηφηεηά ζαο, ζεηο νη νιεηήξεο ηνπ έζλνπο ζα θαηαζηξέςεηε φηη ε 

θξφλεζίο καο παξεζθεχαζε»2. Πέληε αθφκα άηνκα απφ ηηο Κπδσλίεο3 

αιιεινγξαθνχλ κε ηνλ Πάιιε. Ώπφ κία επηζηνιή, κάιηζηα, καζαίλνπκε φηη ε 

δξαζηεξηνπνίεζε εμαληιείηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ νχησο ή άιισο 

δπζεχξεησλ βηβιίσλ ηεο δεκνηηθήο· «ήκαζηε θακκηά δεθαξηά πνπ 

καδεπφκαζηε ζε κηα θάκαξα θαη δηαβάδνπκε θαλέ βηβιίν (αλ κπνξνχκε λα 

βξνχκε θαλέ) γξακκέλα ζηε αζάλαηε δεκνηηθή καο γιψζζα»4. 

Δ πιεξνθνξία πνπ αληινχκε ζε επηζηνιή απφ ηε άκν κε απνδέθηε 

ηνλ Πάιιε ηνλ Ώπξίιε ηνπ 19105 φηη ζηε κχξλε έρεη δεκηνπξγεζεί 

δεκνηηθηζηηθφο ζχιινγνο δελ επηβεβαηψλεηαη απφ άιιε πεγή. Ώληίζεηα ην 

1911 καζαίλνπκε απφ επηζηνιή ζηνλ Πάιιε γηα ην θφβν πνπ απνηξέπεη θάζε 

                                                 
1
 Βπζζημθή Βδιυκδμο Κααμφκα ζε Ώ. Πάθθδ, ιφνκδ 4/11/1911, θ.1, οπμθ.1.2, 1/250. ΐθ. ηαζ ζπυθζμ 

Ακάιζεηαο, δ μπμία επζηνμηεί ηδκ απαβυνεοζδ, «Μία πανάζηαζζξ εκ Κοδςκίαζξ», Ακάιζεηα, 

19(1)/8/1911, ζ.2. 
2
 Γζα θεπημιένεζεξ ηςκ υζςκ δζδιείθεδζακ, αθ. ηζξ επζζημθέξ δφμ ζοιιαεδηχκ ζημ Γοικάζζμ 

Κοδςκζχκ, επζζημθή Αδιήηνζμο Αμφηα ζε Ώ. Πάθθδ, Ώσααθή 30/4/ 1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3-1, 3/76 

ηαζ 22/5/1913,ζημ ίδζμ, 3/94 ηαζ Μμζπμκήζζα 19/6/1913, 3/119, απυ υπμο ηαζ ημ παναπάκς 

απυζπαζια. Βπίζδξ, επζζημθέξ Αδιδηνίμο Λίπμααηξ ζε Ώ. Πάθθδ, Κοδςκίαζ 1/7/1913 ηαζ 30/8/1913, 

θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/123 ηαζ 3/150 ακηίζημζπα. 
3
 ΐθ. εκδεζηηζηά επζζημθή Πακαβή Νίημο ζε Ώ. Πάθθδ, Κοδςκίαζξ 15/1/13, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/14, 

μ μπμίμξ γδηάεζ 5 Εθζάδεξ βζα «ιενζημφξ μιμθνμκμφκηαξ θίθμοξ ιμο» ηαζ επζζημθή Αδιδηνίμο 

Πακένα, Μμζπμκήζζα(Aivaly) 9/22.1.1914, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/235, μ μπμίμξ, ακ ηαζ οπάθθδθμξ 

ζε εηαζνεία δδθχκεζ, «Θέθς κα εβηαεζδνφζς εζξ ηα πκεφιαηα ηςκ ζοιπμθζηχκ ιμο ηδκ ζδέακ ηδξ 

ακαπηφλεςξ ηςκ παζδζχκ ηςκ δζα ηδξ κεμεθθδκζηήξ. […] ΐθέπς ημοξ δζδαζηάθμοξ ηςκ πμθείςκ ιαξ 

κα βνάθμοκ εζξ πενζμδζηά ηαζ εθδιενίδαξ ηδκ μιζθμοιέκδκ. Βζξ ηα ζπμθεζά υιςξ ιέζα δεκ έπμοκ ημ 

ζεέκμξ κα κεςηενίζμοκ εζξ ηδκ δζδαζηαθίακ ηςκ». 
4
 Βπζζημθή Ώεακαζίμο Γηνάααθδ, οπαθθήθμο ζηδ Regie de Tabacs Ottomanes, ζε Ώ. Πάθθδ, Ώσααθή 

9/2/1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.1, 2/46. 
5
 Βπζζημθή Μίθημο οκκεθζά ζε Ώ. Πάθθδ, 14/4/1910, Αιιεινγξαθία Αιέμαλδξνπ Πάιιε, θ.1, 

οπμθ.1.1, 1/1.  Ο ίδζμξ ημκ πθδνμθμνεί ηαζ βζα ημ ζπεδζαζιυ ζοθθυβμο ζηδ άιμ, ζην ίδην. 
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απφπεηξα ζπγθξφηεζεο ζπιιφγνπ· «Βδψ ζηε κχξλε δπζηπρψο πνιχ 

θνβηζκέλα ηα πλεχκαηα. Καλείο, απφ ηνλ πην κεγάιν σο ηνλ πην κηθξφ, δελ 

ηνικά λα κηιήζε γηα ζχζηαζε θακκηάο ζπληξνθηάο γηα ην δήηεκα ηεο Εδέαο· 

φινη παλ ρακέλνη νη θφπνη. Ώξθνχκαη ζηε δηδαρή ησλ θίισλ θαη ησλ θνξηηζηψλ 

ηεο γεηηνληάο»1. 

Σν 1914 ν Ννπκάο δεκνζηεχεη αληαπφθξηζε απφ ηε κχξλε πνπ 

αλαθέξεηαη ζε ζχιινγν κε 120 κέιε θαη πξφεδξν ηνλ πνηεηή Μ. 

Ώξγπξφπνπιν2. Μεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη θαη νη  

δεκνηηθηζηέο Ώιέθνο Φσηηάδεο θαη ηέιηνο εθεξηάδεο3. ην Ώτδίλη, επίζεο, 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη δεκνηηθηζηέο θαη ζπγθξνηνχλ ζχιινγν4. ην Ώμάξη (Ak-

hissar) έλαο καζεηήο αλαθνηλψλεη ζηνλ Πάιιε ηελ πξφζεζή δψδεθα καζεηψλ 

λα ηδξχζνπλ ζχιινγν5. ηε ύιιε ηνπ Ηθνλίνπ, επίζεο, ππήξρε ζχιινγνο κε 

ηελ επσλπκία «Γιψζζα θαη Γσή»6. 

Δ θαηαγξαθή απηή ηεο θάζε απφπεηξαο ίδξπζεο ζπιιφγσλ 

απνθαιχπηεη ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ αλψλπκσλ δεκνηηθηζηψλ ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο πξνπαγάλδηζεο ησλ ηδεψλ ηνπο κέζα ζε έλα γεληθφ θιίκα 

εμαηξεηηθά δπζκελέο, πξάμε πνπ ζηελ νπζία παξαπέκπεη ζηελ πξνζπάζεηα 

λα απνθηήζνπλ θσλή θαη θνηλσληθή ππφζηαζε νκάδεο παξαγλσξηζκέλεο. 

 

                                                 
1
 Βπζζημθή Γζχνβμο [Γθδκμφ;] ζε Ώ. Πάθθδ, ιφνκδ 21/11/1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.2,1/256. 

2
 Μ. Ώναπςαίηδξ, «Ώπυ ηδ ιφνκδ», Ο Ννπκάο, αν.519(1914), ζ.28. 

3
 «Φζθμθμβζηυξ φθθμβμξ», Ακάιζεηα, 16(29)/11/1911, ζ.2 ηαζ «Ώνπαζνεζίαζ Φζθμθμβζημφ οθθυβμο», 

Ακάιζεηα, 13(26)/12/1911, ζ.2. 
4
 Ώπυ ημ Ώζδίκζ μ Πάθθδξ δέπεηαζ ιζα επζζημθή, ημο Μδκά Παπαδυπμοθμο, 11/1/1 914, ό.π., θ.3, 

οπμθ.3.3, 3/231. Αεκ είκαζ, υιςξ, ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια ηδξ ηίκδζδξ, βζαηί ημ πενζεπυιεκμ ηδξ 

επζζημθήξ ιάξ απμηαθφπηεζ ημ υκμια εκυξ αηυια δδιμηζηζζηή, ζημκ μπμίμ μ Πάθθδξ έζηεζθε ηδκ 

Εθζάδα ημο. Πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ηίκδζδ έπμοιε απυ ηδ ιφνκδ. ε επζζημθή ημο Ξεκμθχκηα 

ηεθθάηδ ζημκ Ε. Αναβμφιδ (ιφνκδ 7/4/1910, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θ.8, οπμθ.3) ακαθένμκηαζ 5 

ηάημζημζ ημο Ώσδζκίμο ςξ δδιμηζηζζηέξ. ε αοημφξ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ηαζ μ παναπάκς 

επζζημθμβνάθμξ, ηαεχξ ηαζ μ θίθμξ ημο Ώθηζαζάδδξ πακμοδάηδξ. Ώπυ άθθδ επζζημθή 

πθδνμθμνμφιαζηε υηζ ημ 1911 ζημ Ώσδίκζ οπήνπακ 6-7 δδιμηζηζζηέξ, εκχ ημ 1912 20 ηαζ υθμ 

αολάκμοκ αθ. επζζημθή Θ. Έλανπμο ζε Ώ. Πάθθδ, ιφνκδ 15/7/1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.2, 2/256. Δ 

επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.83-84. ηδκ επζζημθή ημο ζδίμο, 18/10/1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.3, 

2/404, ιαεαίκμοιε υηζ οπάνπεζ ηαζ ζφθθμβμξ ζημ Ώσκηίκζ. Ο ζφθθμβμξ αοηυξ οπάνπεζ ήδδ απυ ημ 1910, 

υπςξ πθδνμθμνμφιαζηε απυ επζζημθή ζημκ Πάθθδ ημο πνμέδνμο ημο ζοθθυβμο ηαζ ημο 

«βναιιαηζημφ», πμο ακαθένεδηε ήδδ παναπάκς, ημο Ώ. πακμοδάηδ, αθ. «Γνάιιαηα ζημκ η. 

Πάθθδ», Ο Ννπκάο, 391/9-5-1910, ζ.7. 

Γζα ηδκ πθδνμθμνία υηζ ιεηά ηδκ ηήνολδ ημο οκηάβιαημξ δδιζμονβήεδηε «φθθμβμξ ηςκ 

Μαθθζανχκ», αθ., Κ. Μαιχκδ, Λ. Εζηζημπμφθμο, σκαηεηαθή Οξγάλσζε ηνπ Διιεληζκνύ ζηε Μηθξά 

Αζία(1861-1922), Βζηία, Ώεήκα 2006, ζ.264. 
5
 Βπζζημθή Πέηνμο Πμθοπνυκδ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώλάνζμκ 16/4/1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/69.  

6
 Βπζζημθή Γ. Φαναφηδ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 29/3/1911, ό.π., θ.1., οπμθ.1.1, 1/30, υπμο ημκ 

πθδνμθμνεί υηζ ήηακ δάζηαθμξ ζηδ φθθδ ηαζ ακηζπνυεδνμξ ημο ζοθθυβμο. 
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5.3 Σύπνο 

5.3.1 Πξώηεο πξνζπάζεηεο ειέγρνπ ηνπ Σύπνπ ζηελ Διιάδα 

(1897-1900) 

Μεγάιν θνκκάηη ηνπ αγψλα γηα ηε δεκνηηθή δηεμάγεηαη απφ ηηο ζηήιεο 

ησλ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ ζηελ Βιιάδα θαη ζηε δηαζπνξά. Οη 

δεκνηηθηζηέο αλαδεηψληαο απφ ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα κέζα πνιηηηθήο 

παξέκβαζεο θαη πξνπαγάλδαο, ζηξέθνληαη ζην ηχπν είηε ρξεκαηνδνηψληαο 

ηα ππάξρνληα θχιια είηε ζρεδηάδνληαο ηελ έθδνζε απηνηεινχο δεκνηηθηζηηθήο 

εθεκεξίδαο. Οη πξνζπάζεηεο πξνζθξνχνπλ ζηνλ ερζξηθφ θνηλσληθφ πεξίγπξν, 

αιιά θαη ζηελ απνζπαζκαηηθφηεηα ησλ επηινγψλ πνπ δελ ππαθνχνπλ ζε 

θάπνην θεληξηθφ ζρεδηαζκφ, αιιά ζηηο γλσξηκίεο, ηηο ηδηνηξνπίεο θαη ηηο 

ζπγθπξηαθέο επηινγέο ησλ εγεηψλ ηνπ δεκνηηθηζκνχ. 

Αηαδνρηθά πξνζεγγίδνληαη δηάθνξα πεξηνδηθά, αιιά νη δηαθσλίεο 

Φπράξε θαη Πάιιε νδεγνχλ ζε απνηπρία ηηο πξνζπάζεηεο. ηελ πξνζέγγηζε 

ηνπ πεξηνδηθνχ, Ζ Σέρλε, ηνπ Κψζηα Υαηδφπνπινπ, θαη ηελ πξνζπάζεηα 

αιιαγήο ηεο ηδενινγηθήο ηνπ θαηεχζπλζεο κε ην ρξήκα, φπσο πξνηείλεη ν 

Φπράξεο1, δηαθσλνχλ ν Βθηαιηψηεο θαη ν Πάιιεο θαη κεηαπείζνπλ ηνλ 

Φπράξε, ν νπνίνο πξνηείλεη λα ζηξαθνχλ ζην Γεψξγην Αξνζίλε2 θαη ην 

πεξηνδηθφ ηνπ Δζληθή Αγσγή3. Σν πεξηνδηθφ ρξεκαηνδνηείηαη κε 1000 θξάγθα 

ην ρξφλν απφ ηνλ Πάιιε4. 

Δ ζπκθσλία κε ην πεξηνδηθφ ηνπ Αξνζίλε Δζληθή Αγσγή ζα απνηειέζεη 

ηελ αθνξκή γηα ηελ πξψηε εθδήισζε δηαθσλίαο ζην δήηεκα ηεο ηαθηηθήο. Δ 

πηζαλφηεηα γισζζηθψλ ζπκβηβαζκψλ ζα απνηειέζεη ζεκείν ηξηβήο κεηαμχ 

                                                 
1
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, 4/7/1899, Αιιεινγξαθία Η, ζ.138. Ο Φοπάνδξ, υπςξ εα δμφιε 

ηαζ παναηάης δζαθςκμφζε ιε ηζξ ανζζημηναηζηέξ κζηζεσηέξ εέζεζξ ημο πενζμδζημφ, αθ. P. Mackridge, 

Language and National Identity in Greece, υ.π., ζ.243. 
2
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Πάθθδ, 9/7/1899, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.452-453. 

3
 Σμ πενζμδζηυ ιε δζεοεοκηή ηαζ εηδυηδ ημκ Γεχνβζμ Ανμζίκδ εα ηοηθμθμνήζεζ απυ ημ 1898-1905. 

Γθχζζα ημο πενζμδζημφ, εηηυξ ηςκ θμβμηεπκζηχκ ηεζιέκςκ, είκαζ δ απθή ηαεανεφμοζα. Μέπνζ ηαζ ημ 

1900 θζθμλεκεί ζοζηδιαηζηά ιεηαθνάζεζξ ηαζ πμζήιαηα ημο Ώ. Πάθθδ, ηαεχξ ηαζ θμβμηεπκζηά ένβα 

ημο Ώ. Βθηαθζχηδ. ΐθ. εκδεζηηζηά, Ώ. Βθηαθζχηδξ, «Νδζζχηζηεξ Εζημνίεξ. “Δ θαπηάνα ημο βενμ 

Ώκέζηδ”», Δζληθή Αγσγή, αν.9, 1/5/1899, ζ.141-2· Ώθελ. Πάθθδξ, «Σμ αζηενμαυθζ ηδξ πνχηδξ ημο 

Νμέιανδ (Ώπυ η΄ αββθζηά)», ζημ ίδζμ, αν.20, 15/10/1899, ζ.315-318· «μπμθζχηζζζα», πμίδια ημο 

Ώθελ. Πάθθδ, αν.4, 15/1/1900, ζ.25· Ώθελ. Πάθθδξ, «Εθζάδμξ Δ», αν.4, 15/2/1900, ζ.57· Ώθελ. 

Πάθθδξ, «Ο Ήθζμξ (Ώπυ η΄ αββθζηά)», ζε ζοκέπεζεξ, αν.5, 1/3/1900, ζ.71-4 ηαζ αν.6, 15/3/1900 ζ.89-

72 ηαζ αν.7, 1/4/1900, ζ.106-110 ηαζ αν.8, 15/4/1900, ζ.120-125· «ε ιζα ιζηνμφθα» πμίδια Ώνβ. 

Βθηαθζχηδ, αν.20, 15/10/1900, ζ.317.  
4
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, 7/1/1900», Αιιεινγξαθία Η, ζ. 257. Ο Πάθθδξ πνμζπαεμφζε κα 

ελαζθαθίζεζ ηαζ ζοκενβαζίεξ, αθ. ηδκ πανυηνοκζή ημο ζημκ Pernot κα δχζεζ απυζπαζια απυ ηάπμζμ 

ένβμ ημο ζημ πενζμδζηυ, επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Hubert Pernot, 19/11/1900», Αξρείν Hubert Pernot, 8.   
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Φπράξε απφ ηε κηα θαη Πάιιε, Βθηαιηψηε απφ ηελ άιιε. Σν γεγνλφο φηη ν 

Αξνζίλεο, κε ηελ άδεηα ηνπ Πάιιε1, δηνξζψλεη ηα άξζξα ησλ δεκνηηθηζηψλ, 

γηα λα κελ πξνθαιεί ην ζπληεξεηηζκφ ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ, εμνξγίδεη ηνλ 

Φπράξε, ν νπνίνο θαη αξλείηαη νπνηνλδήπνηε ζπκβηβαζκφ2. ε κηα ζεηξά 

επηζηνιέο κε απνδέθηεο ηνπο Πάιιε θαη Βθηαιηψηε ζα εθθξάζεη εληνλφηαηα 

ηελ αληίζεζή ηνπ θαη ηελ πηθξία ηνπ, επεηδή δελ κπνξεί λα ηνπο κεηαπείζεη3. Ο 

Πάιιεο, ηειηθά, είλαη εθείλνο πνπ ζα δηαθφςεη ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ Αξνζίλε4, 

ιφγσ ηεο θαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηειεπηαίνπ5, αμηνιφγεζε πνπ εδξάδεηαη, 

κάιινλ, ζην γεγνλφο φηη ηηο επηινγέο ηνπ Αξνζίλε πξνζδηφξηδε ν 

ζπκθεξνληνινγηθφο ππνινγηζκφο· «Βίκαη θαη βέβαηνο πσο ε θαξδηά ηνπ είλαη 

καδί καο, κφλε λφκηζε πσο ν παξάο –πνπ ηφλε ιαηξέβεη- είηαλε απφ η΄ άιιν ην 

κέξνο»6. Ώλεθάξκνζηεο ζα κείλνπλ θαη νη πξνηάζεηο γηα ηελ πηζαλφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο θαη άιισλ εληχπσλ, φπσο ε Αηηηθή Ίξηο7 ή ε εθεκεξίδα 

Δκπξφο, ν εθδφηεο ηεο νπνίαο δελ ελδηαθέξεηαη γηα ην γισζζηθφ δήηεκα, αιιά 

γηα ην ρξήκα8.  

 Σειηθά, ε δηαθσλία κεηαμχ Πάιιε θαη Φπράξε ζα ηνπο νδεγήζεη λα 

ππνζηεξίμνπλ δηαθνξεηηθά θχιια, ν πξψηνο ηελ εθεκεξίδα Αθξφπνιηο, ν 

δεχηεξνο ηελ εθεκεξίδα Άζηπ. Σν μέζπαζκα ησλ Βπαγγειηθψλ, φηαλ πηα ην 

ηνπίν ζα μεθαζαξίζεη θαη ζα απνδεηρηεί πφζν πνιινί ήηαλ νη ερζξνί ηεο 

δεκνηηθήο, ζα επεξεάζεη απηέο ηηο ζρέζεηο θαη ζα θαηαδηθάζεη γεληθά ην 

εγρείξεκα ηεο παξέκβαζεο ζηνλ ηχπν. Ο Φπράξεο ζα ζηξαθεί πξνο ηελ 

εθεκεξίδα Άζηπ θαη ηνλ αξρηζπληάθηε ηεο Αεκήηξε Καθιακάλν ην Ννέκβξην 

                                                 
1
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Πάθθδ, 14/12/1899», Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.456. 

2
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Πάθθδ, 14/12/1899», ζην ίδην, ζ.457. 

3
 Βπζζημθέξ ζημκ Ώ. Βθηαθζχηδ: 17/11/1899, Αιιεινγξαθία Η, ζ.229-231, «Σμ εφια, ιμο βνάθεζξ, είκαζ 

μ Πάθθδξ. Καζ ηζ ι’ αθηυ; Θα πδ  ηάπαηζξ πςξ βζαηί μ Πάθθδξ έζηαζε ημκ πανά, πνέπεζ εβχ κα ζηάζς 

ή καθήζς ηαζ ηδκ ζδέα κα ζηάζδ;», ζ.230· 24/11/1899, ζην ίδην, ζ.235-237, «εαννχ πςξ ζημκ πυθειμ 

ημ δζηυ ιαξ ιε ηζξ παζημοημπαζημοηζέξ ηαημνεχκεηαζ ιμκάπα υ,ηζ είκαζ κα ηαημνεςεή. Να ιδ κμιίγεηε 

ιήηε μ Πάθθδξ ιήηε ζο πςξ ημ ηάκς γήηδια πνμζςπζηυ. […] οαζααζιμφξ ηαζ ηνοθηά ιε ηδκ 

ηαεανεφμοζα ηδκ παηζααμφνα δεκ έπεζ», ζ.237· 4/12/1899, ζην ίδην, ζ.241-2. Βπζζημθέξ ζε Ώ. Πάθθδ, 

1/12/1899, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.455-458· 17/12/1899, ζην ίδην, ζ.458-459· 21/1/1900, ζην ίδην, ζ.462-

465. 
4
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Hubert Pernot, 16/4/1900, Αξρείν Hubert Pernot, 9. ΐθ., επίζδξ, επζζημθή Ώ. 

Πάθθδ ζε Hubert Pernot, 1/8/1900, ζην ίδην, 14, υπμο ημκ πθδνμθμνεί υηζ απέηνμοζε ηδκ πνμζπάεεζα 

ημο Ανμζίκδ βζα επακαζφκδεζδ.   
5
 «Ο Ανμζίκδξ αβήηε πζμ βάδανμξ απ΄ υηζ ιπμνμφζε ηακείξ κα θακηαζηεί», επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε 

Hubert Pernot, 26/5/1900, ζην ίδην, 11. 
6
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Hubert Pernot, 27/2/1901, ζην ίδην, 15.  

7
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζημκ Α. Πεηνμηυηηζκμ, 9/11/1900, Αξρείν Γ. Πεηξνθόθθηλνπ, υπμο δδθχκεζ υηζ 

πνμηίεεηαζ κα δχζεζ έκα άνενμ ζημ πενζμδζηυ ηαη΄ απαίηδζδ ημο ζοκενβάηδ ημο πενζμδζημφ ηαζ 

δδιμηζηζζηή Υνίζημο ΐανθέκηδ.  
8
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζημκ Ώ. Πάθθδ, 8/5/1900, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.482. 
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ηνπ 18991. Θα πξνζπαζήζεη, κάιηζηα, λα πείζεη ηνπο άιινπο δχν λα κελ 

πξνηηκνχλ ηελ Αθξφπνιε, αιιά λα ζηέιλνπλ γξαπηά ηνπο θαη ζην Άζηπ2. Ο 

Πάιιεο, απφ ηελ άιιε, ελέθξηλε ηε γξακκή ηεο εθεκεξίδαο Αθξφπνιηο θαη είρε 

δαλεηνδνηήζεη ηνλ εθδφηε ηεο, ΐιάζε Γαβξηειίδε3.  

Οη Πάιιεο θαη Φπράξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δχν εθεκεξίδεο γηα ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο πξνβνιή. Ο Πάιιεο δελ ζπκπαζνχζε ην Άζηπ, επεηδή 

ζεσξνχζε φηη δελ είρε δψζεη ηελ πξέπνπζα πξνβνιή ζηελ Ηιηάδα ηνπ4. Βλψ 

ζηελ αξρή ε ακθηηαιάληεπζε αλάκεζα ζηηο δχν εθεκεξίδεο είλαη ήπηα, ζηγά-

ζηγά ζα γίλεηαη πην ζθιεξή, κε ηνλ Φπράξε λα ππνζηεξίδεη θαλαηηθά ην Άζηπ 

θαη λα θαηαθέξεηαη κε ζθιεξφηεηα ελαληίνλ ηεο Αθξνπφιεσο θαη ηνπ Πάιιε 

πνπ ηε ρξεκαηνδνηεί. Ο ίδηνο, βέβαηα, ρξεκαηνδνηεί ην Άζηπ κε 500 θξάγθα 

ην ρξφλν5. ηελ αιιεινγξαθία κε ηνλ Αεκήηξε Πεηξνθφθθηλν, πνπ ζα 

μεθηλήζεη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1900, δηαγξάθεηαη θαζαξά ε παξαπάλσ 

ζχγθξνπζε. Βθεί ν Φπράξεο εθζεηάδεη ηνλ Καθιακάλν θαη ην Άζηπ6 θαη 

θαηαθέξεηαη ελαληίνλ ηνπ Γαβξηειίδε, επεηδή ηνλ βξίδεη θαη παξαγλσξίδεη ηελ 

αμία ηνπ7. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Πάιιε 

πξνο ηελ εθεκεξίδα νμχλεη ηδηαίηεξα ηηο ζρέζεηο ησλ δχν αλδξψλ· «Βκέλα –

εκάο φινπο- κε ρηχπεζε [ν Γαβξηειίδεο]. Μα έθακε θαη ην ραηίξη ηνπ Πάιιε. 

Θα ηνπ δεηήζε ινηπφλ θακηά ψξα θη άιιεο εθαηφ ιίξεο. […] Βγψ, αθνχ 

πιέξσζε ν Πάιιεο θεκεξίδα πνπ κε βξίδεη, δελ κπνξψ λα θαηαιάβσ ηη 

δνπιεηά έρσ κε ηελ Ώθξφπνιε – θαη κε ηνλ Πάιιε»8.  

                                                 
1
 Γζα πνχηδ θμνά εα ακαθενεεί ζηδκ εθδιενίδα ζηζξ 17/11/1899, αθ. επζζημθή Φοπάνδ ζημκ Ώ. 

Βθηαθζχηδ, Αιιεινγξαθία Η, ζ.229-231. 
2
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, 20/11/1899, ζην ίδην, ζ. 232-233. 

3
 Βπζζημθέξ Ώ. Πάθθδ ζε ΐ. Γαανζδθίδδ, 14/8/1900, 3/9/1900 ηαζ 9/4/1901, Κ. Ώκειμφδδ-Ώνγυβθμο, 

Αλέθδνηα Γξάκκαηα ηνπ Α. Πάιιε, υ.π., ζ.16-19. 
4
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Hubert Pernot, 16/4/1900, Αξρείν Hubert Pernot, 9. ημ ίδζμ εέια ακαθένεηαζ 

ηαζ ζηζξ επζζημθέξ, 25/4/1900, 10 ηαζ 1/8/1900, 14, υπμο ζδιεζχκεζ υηζ μ Φοπάνδξ είκαζ ιαβειέκμξ 

απυ ημκ Καηθαιάκμ. ΐθ., επίζδξ, επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Καηθαιάκμ, 30/10/1901, Κ. Ώκειμφδδ-

Ώνγυβθμο, ό.π., ζ.22-23. 
5
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, 6/11/1901», Αιιεινγξαθία Η, ζ.417. 

6
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 9/11/1900, Αξρείν Γ. Πεηξνθόθθηλνπ.  

7
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 22/11/1900», ζην ίδην,. ε αοηή ηδκ επζζημθή είκαζ ιεβάθμ ημ 

ιέκμξ ημο βζα ηδκ Αθξόπνιε ηαζ ημκ εηδυηδ ηδξ, ελαζηίαξ αοημφ πμο έβναρε υηζ ζηδκ Βθθάδα δεκ 

οπάνπεζ πμζδηήξ ημο φρμοξ ημο Αάκηδ, ηζιή πμο μ Φοπάνδξ ήεεθε κα απμδμεεί ζημκ εαοηυ ημο. 
8
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 23/11/1900, Αξρείν Γ. Πεηξνθόθθηλνπ. ε επζζημθή ημο ζημκ 

Βθηαθζχηδ  ζηζξ 7/9/1901, Αιιεινγξαθία Η, ζ.390, μ Φοπάνδξ ηαηαθένεηαζ ηαζ πάθζ εκακηίμκ ηδξ 

Ώηνμπυθεςξ, δ μπμία αιθζζαδηεί ημκ παηνζςηζζιυ ημ δζηυ ημο ηαζ ημο Πάθθδ, ημκ ηεθεοηαίμ, υιςξ, 

δεκ ημκ ηαημκμιάγεζ, επεζδή πνδιαημδμηείηαζ απ’ αοηυκ. Δ μνβή ημο βζα ηζξ ζοκαθθαβέξ ημο Πάθθδ ιε 

ημκ Γαανζδθίδδ είκαζ ηυζδ, χζηε απμηαθεί ημκ πνχημ «Υςνζαηάηδ» ηαζ δδθχκεζ πςξ ηάκεζ ηαηυ ηαζ 

ζημοξ ίδζμοξ ηαζ ζηδκ Εδέα. ΐθ., επίζδξ, επζζημθή πςνίξ διενμιδκία ιεηαλφ 7 ηαζ 28 επηειανίμο, 

ηαεχξ ηαζ επζζημθή 28/9/1901, ζην ίδην, ζ.397-399.  
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Ο Φπράξεο, παξάιιεια, επηθξνηεί ηνλ αξηζηνθξαηηθφ θνηλσληθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθεκεξίδαο Σν Άζηπ, απνθαιχπηνληαο ηελ θνηλσληθή 

ηνπ ζηφρεπζε· «η΄ Άζηπ πάληα είηαλε θη αθφκα είλαη θχιιν αξηζηνθξαηηθφ, πνπ 

ην δηαβάδνπλ νη πινχζηνη θ΄ ε κεγάιε θνηλσλία ησλ Ώζελψλε. Με ηηο 

ηληεξβηνχδεο θαη ην παηηξληί ηνπ Γαβξηειίδε δελ ηνπο πηάλεηο αθηνχο. […] Αε 

ζνπ ιέσ πσο ν Γαβξηειίδεο είλαη θαθφο θεκεξηδνγξάθνο· πνιχ πηδέμηνο 

κάιηζηα –ρσξίο φκσο λάρε θαη πνιιή πέξαζε ζηελ Ώζήλα. Θα ζνπ πσ 

θηφιαο πσο ν Γαβξηειίδεο, λα ήζειε λα είλαη καδί καο ζηαιήζεηα, πνιχ θαιφ 

ζα καο έθαλε, θαη γσ ζα ηα μερλνχζα φια. […] Μα ν Γαβξηειίδεο δε ζέιεη […] 

η΄ Άζηπ πάληα καο δηαθέληεςε, είλαη καδί καο, πξάκα πνπ γηα ηελ Ώθξφπνιε 

δχζθνια λα ην πεο»1. Παξά ηηο δηαθσλίεο ηνπ δελ είλαη αξλεηηθφο ζηελ ηδέα 

ηνπ Βθηαιηψηε λα λνηθηαζηεί ε επηθπιιίδα ηεο Ώθξφπνιεο2. Με παξφκνην 

ηξφπν ζθεπηφκελνο θαη ν Πάιιεο πξνηίζεηαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ 

αξζξνγξαθία ηνπ Παιακά θαη ηνπ Καξθαβίηζα ζην Άζηπ. ηνλ Παιακά, 

κάιηζηα, έζηεηιε 200 ρξπζά θξάγθα γηα δψδεθα άξζξα ηνπ3. 

Δ ζρέζε ηνπ Πάιιε κε ηνλ Γαβξηειίδε ζα θαηαιήμεη ζηε δεκνζίεπζε 

ησλ Βπαγγειίσλ, πνπ ζα αξρίζεη ζηηο 9/9/1901 θαη ζα ζηακαηήζεη 20/10/1901 

κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θαηά Μαηζαίνλ Βπαγγειίνπ, ππφ ηελ πίεζε ησλ 

δηακαξηπξηψλ πνπ ζα θαηαιήμνπλ ζηα Βπαγγειηθά4. Ο Πάιιεο εμαθνινπζεί λα 

ππνζηεξίδεη ηελ εθεκεξίδα· «Δ Ώθξφπνιε δελ έθαςε ην ΐαγγέιην. ζν είηαλε 

                                                 
1
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, 27/10/1901, ζην ίδην, ζ. 411-2. Δ οπμβνάιιζζδ ζηδκ επζζημθή. 

2
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, «6 ημο πμνζά 1901», ζην ίδην, ζ. 417. 

3
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Πάθθδ, 17 ημο Μάνηδ 1900, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.469-472. Λίβμοξ ιήκεξ 

ανβυηενα, ζηζξ «7 ημο Σνοβδηή 1900», Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.513-514, δζεοηνζκίγεζ υηζ δ εθδιενίδα εα 

ακαθάαεζ ηδκ πθδνςιή ηςκ ανενμβνάθςκ ιε δζηά ημοξ πνήιαηα, βζα κα ιδκ είβεηαζ δ αλζμπνέπεζά 

ημοξ.  

Δ νφειζζδ ηςκ  μζημκμιζηχκ, μζ ζπέζεζξ ιε ημκ Καηθαιάκμ ηδξ εθδιενίδαξ Άζηπ ηαζ δ 

πνδιαημδυηδζδ ηςκ θμβμηεπκχκ, είκαζ ημ ακηζηείιεκμ ηαζ ηςκ επζζημθχκ πμο ζηέθκεζ μ Φοπάνδξ ζημκ 

Πάθθδ ζηζξ 18 ημο Μάνηδ 1900, ό.π., ζ. 472-475, ζηζξ 4 ημο Ώπνίθδ, ό.π., ζ. 475-478, ζηζξ 2 ημο Μάδ, 

ό.π., ζ. 479-480, ζηζξ 8 ημο Μάδ, ό.π., ζ. 480-482 ηαζ ζηζξ 17 ημο Μάδ, ό.π., ζ.492-493. ε επζζημθή 

ημο ζημκ Βθηαθζχηδ, ζηζξ 26 Ώπνίθδ 1900, Αιιεινγξαθία Η, ζ. 279-280, ημκ πθδνμθμνεί υηζ μ Πάθθδξ 

είκαζ πνυεοιμξ κα ζοκενβαζηεί ιε ημ Άζηπ ηαζ ζοιθςκεί ιε ηδκ πνυηαζδ ημο Βθηαθζχηδ κα 

αβμνάζμοκ ηδκ εθδιενίδα.  

ΐθ., επίζδξ, επζζημθή ημο Πάθθδ ζημκ Κ. Παθαιά, 2/7/900, Κ. Ώκειμφδδ-Ώνγυβθμο, Αλέθδνηα 

Γξάκκαηα ηνπ Α. Πάιιε, υ.π., ζ.15, υπμο ημο ζηέθκεζ 200 πνοζά θνάβηα βζα 12 άνενα πμο εα βνάρεζ 

ζημ Άζηπ.  
4
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε ΐ. Γαανζδθίδδ, 14/9/1901, Κ. Ώκειμφδδ-Ώνγυβθμο, Αλέθδνηα Γξάκκαηα ηνπ 

Α. Πάιιε, υ.π.,  ζ.21, υπμο πθδνμθμνμφιαζηε υηζ ζημ Γαανζδθίδδ άνεζε ημ Βοαββέθζμ. Γζα ηδ 

ιεηάθναζδ ημο Βοαββεθίμο ημο Πάθθδ ηαζ ηδ δδιμζίεοζδ ζηδκ Αθξόπνιη, αθ. Ν. Μανςκίηδ, Πνιηηηθή 

Δμνπζία θαη Δζληθό Εήηεκα ζηελ Διιάδα 1880-1910, Ώθελάκδνεζα 2009, ζ.333-340. Βζδζηά, ζ.333-4 

ηαζ ζδι.23.  
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λα ηππσζεί, ην ηχπσζε, δειαδή φιν ην Μαηζαίν»1. Πξνηίζεηαη, κάιηζηα, λα 

βνεζήζεη θαη ηηο δχν εθεκεξίδεο2. Οη θηλεηνπνηήζεηο, γλσζηέο σο Βπαγγειηθά, 

αληίζεηα, ζα ηεξκαηίζνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ Φπράξε κε ηνλ Καθιακάλν θαη ην 

Άζηπ, ην νπνίν ν Φπράξεο ζα θαηεγνξήζεη γηα δεηιία3. 

   Παξάιιεια κε ηηο παξαπάλσ πξνζπάζεηεο, ζα αξρίζνπλ νη 

ζπδεηήζεηο γηα απηνηειή έθδνζε πεξηνδηθνχ, νξγάλνπ ησλ δεκνηηθηζηψλ. Ο 

Φπράξεο ζέιεη ην πεξηνδηθφ λα βγαίλεη απνθιεηζηηθά ζηε δεκνηηθή θαη λα ην 

ειέγρεη κέρξη ηελ ηειεπηαία ιεπηνκέξεηα4. Παξάιιεια, επηκέλεη λα εθδνζεί 

εθηφο Βιιάδαο θαη λα ην δηεπζχλεη ν Hubert Pernot5. Δ πξνζπάζεηα δελ ζα 

επνδσζεί, γηαηί πξνζθξνχεη ζηελ επηζπκία ησλ δχν, Φπράξε θαη Πάιιε, λα 

ειέγρνπλ πιήξσο ην πεξηνδηθφ. Ο Φπράξεο θνβάηαη φηη ζα παξαγθσληζηεί, 

αθνχ ν Πάιιεο ζα είλαη ν πην ζεκαληηθφο ρξεκαηνδφηεο6. Ο Φπράξεο 

ππνινγίδεη φηη νη 150 πεξίπνπ ιίξεο, πνπ κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ γηα ην 

ζθνπφ απηφ κε ζεκαληηθφηεξν ρξεκαηνδφηε ηνλ Πάιιε δελ επαξθνχλ7, κε 

δεδνκέλν φηη ε έθδνζε, θαηά ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Pernot, απαηηεί 3-4 ρηιηάδεο 

θξάγθα8.  

Σα ζρέδηα ηνπ Πάιιε, φπσο απνθαιχπηνληαη ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ 

κε ηνλ H. Pernot αθνξνχλ ηνλ ηφπν έθδνζεο, Παξίζη ή Ώζήλα, ζηνπο 

δηεπζπληέο, ζην φλνκα ηνπ πεξηνδηθνχ, ζηνπο θφβνπο ηνπ γηα ηηο παξεκβάζεηο 

ηνπ Φπράξε, ζηε βαζχηεξε επηζπκία ηνπ λα ην ρξεκαηνδνηεί απνθιεηζηηθά, 

ψζηε λα κπνξεί λα ην ειέγρεη. Σν ηέινο ηεο ζρεδηαδφκελεο ζπλεξγαζίαο κε 

ηνλ Pernot, αθνχ, ηειηθά, ν Πάιιεο ζα πξνηηκήζεη ην πεξηνδηθφ λα έρεη έδξα 

ηελ Ώζήλα θαη λα ην δηεπζχλνπλ νη Παιακάο θαη Αξνζίλεο, ψζηε θαη 

                                                 
1
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Hubert Pernot, 20/12/1901, Αξρείν Hubert Pernot, 24. 

2
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Hubert Pernot, 19/11/1901, ζην ίδην, 20. 

3
 Βπζζημθέξ Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 22/12/1901 ηαζ 6-7/4/1902, Αιιεινγξαθία Γ. 

Πεηξνθόθθηλνπ. ΐθ. ηαζ ηζξ δφμ επζζημθέξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.26-26 (δ πνχηδ) ηαζ ζ.27 (δ 

δεφηενδ). ΐθ., επίζδξ, επζζημθέξ Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, 29/11/1901 ηαζ 15/12/1901, Αιιεινγξαθία 

I, ζ.425 ηαζ 427 ακηίζημζπα. Δ ζηάζδ ημο Καηθαιάκμο απέκακηζ ζημκ Φοπάνδ είκαζ βζα ημκ 

Πεηνμηυηηζκμ δ επζαεααίςζδ ηδξ ανκδηζηήξ βκχιδξ πμο είπε βζ΄ αοηυκ, δ δε απμζζχπδζδ ημο Φοπάνδ 

αηζιία, αθ. επζζημθή Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε Π. ΐθαζηυ, Καθημφηα 2/3/02, Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, θ.5, 

οπμθ.5.1, 5/4.  
4
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, 26/12/1899, Αιιεινγξαθία I, ζ.254. 

5
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Πάθθδ, 17/3/1900, Αιιεινγξαθία II, ζ.471. Δ Βονχπδ πνέπεζ κα είκαζ ημ 

ηέκηνμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ, βζαηί μζ Έθθδκεξ είκαζ ακίηακμζ κα ηαηαθάαμοκ. ημ εέια εα επακέθεεζ 

απμβμδηεοιέκμξ ιεηά ηα Βοαββεθζηά, αθ. επζζημθή ζε A. Βθηαθζχηδ, 18/8/1902, Αιιεινγξαθία Η, ζ. 

469. Βπίζδξ, ακ ημ πενζμδζηυ εηδίδεηαζ ζημ Πανίζζ εα πνμζεθηφζεζ εοημθυηενα ημοξ μιμβεκείξ, αθ. 

επζζημθή Φοπάνδ ζε A. Βθηαθζχηδ, 27/10/1901, ζην ίδην, ζ.410.    
6
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, 1/11/1901, Αιιεινγξαθία I, ζ.414. 

7
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, 27/10/1901», ζην ίδην, ζ.410. 

8
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, 6/11/1901, ζην ίδην, ζ.417. 
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πεξηζζφηεξε ζπκκεηνρή λα έρεη θαη ζε πεξίπησζε απνηπρίαο απηή λα κελ ηε 

ρξεσζνχλ νη εγέηεο ηνπ δεκνηηθηζκνχ πνπ δνπλ ζην εμσηεξηθφ, ζα ζεκάλεη θαη 

ηελ αθχξσζε φιεο ηεο πξνζπάζεηαο1. Λίγνπο κήλεο κεηά ζα εκθαληζηεί ν 

Ννπκάο. 

  

5.3.2 πγθξόηεζε ηνπ δεκνηηθηζκνύ γύξσ από ην Ννπκά 

 

ηηο 2 Εαλνπαξίνπ 1903 θπθινθνξεί ην πξψην θχιιν ηεο εθεκεξίδαο    

Ο Ννπκάο κε εθδφηε ην Αεκήηξην Π. Σαγθφπνπιν, ν νπνίνο ζπλέδεζε ην 

φλνκα ηνπ κε ηελ πνξεία ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Δ εθεκεξίδα ζα θπθινθνξήζεη κε 

θχξην αίηεκα ηελ αλακφξθσζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, 

ρσξίο θνκκαηηθέο εμαξηήζεηο. Σν κνλαδηθφ πξφγξακκα πνπ εμαγγέιιεη είλαη ε 

εξγαζία, πνπ ππεξεηεί ηελ αιήζεηα2. Θα πηνζεηήζεη αξρηθά κηθηή γιψζζα θαη 

ζα εζηηάζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ θαη φρη ζηνλ ηχπν, 

κε ηνλ νπνίν ηαπηίδεη ηε γιψζζα3. χκθσλα κε κηα πνιχ κεηαγελέζηεξε 

καξηπξία ηνπ γηνχ ηνπ ηδξπηή, ν Ννπκάο επηρεηξνχζε λα δηεπξχλεη ην 

πξφγξακκα ηνπ πεξηνδηθνχ Ζ Σέρλε ζε κηα ειιελνιαηξηθή θαηεχζπλζε, κε 

ζθνπφ ηε δεκηνπξγία αλζξψπσλ κε ήζνο θαη ξσκέηθε ςπρή4. 

Δ θξαζηηθή απνθήξπμε ηεο πξσηνθαζεδξίαο ηεο γιψζζαο πξέπεη λα 

απνδνζεί ζηελ πξψηε, αλαγλσξηζηηθή γηα ηελ εθεκεξίδα, πεξίνδν, ζηελ 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο δνθίκαδε θαη ηηο αληνρέο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη 

επηδίσθε επαθέο κε ηνλ Φπράξε θαη ηνλ Πάιιε. Ο ίδηνο ν Σαγθφπνπινο ζα 

                                                 
1
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Hubert Pernot, Liverpool 11/11/1901, Αξρείν Hubert Pernot, 19. Δ επζζημθή 

ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.117.  ε επυιεκδ επζζημθή (Liverpool 20/12/1901, ζην ίδην, 23) εα ημο 

εηεέζεζ ηζξ απυρεζξ ημο βζα ημ ζπεδζαγυιεκμ πενζμδζηυ, βζα ημ μπμίμ πνμηείκεζ ημκ ηίηθμ «Υαναοβή». 

Αζαθςκεί ιάθζζηα ιε ημκ ηίηθμ Ρσκηνζύλε, πμο πνυηεζκε μ Pernot ηαζ εκέηνζκε μ Φοπάνδξ (επζζημθή 

Φοπάνδ ζε A. Βθηαθζχηδ, 15/12/1901, Αιιεινγξαθία I, ζ.428). Αεκ ημκ πεζνάγεζ ακ ημ πενζμδζηυ είκαζ 

δίβθςζζμ, μφηε βζα ημ μνεμβναθζηυ ζφζηδια πμο εα αημθμοεήζεζ, αθ  επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Pernot, 

Liverpool 20/12/1901, Αξρείν Hubert Pernot, 24. Γζα ηδκ αθθαβή πθεφζδξ ζπεηζηά ιε ημκ ηυπμ 

έηδμζδξ ημο πενζμδζημφ, αθ. επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Hubert Pernot, Liverpool 17/3/1902, ζην ίδην, 25. 

Οθυηθδνδ δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.117-118. ΐθ., επίζδξ, επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Γ. 

Ανμζίκδ, 2/4/1902, βζα ημ πενζμδζηυ ιε ηίηθμ «Βνςθίθδ», Κ. Ώκειμφδδ-Ώνγυβθμο, Αλέθδνηα 

Γξάκκαηα ηνπ Α. Πάιιε, υ.π., ζ.25. 
2
 ΐθ. ημ ηφνζμ άνενμ ζημ πνχημ θφθθμ, Α. Π. Σαβηυπμοθμξ, «Καηά ηςκ θυβςκ – Τπέν ηςκ ένβςκ», Ο 

Ννπκάο, 2/1/1903, ζ.2. 
3
 ηήθδ Υ(ςνίξ) Γ(ναιιαηυζδιμ), Ο Ννπκάο, 12/1/1903, αν.4, ζ.8 ηαζ 23/1/1903, αν.7, ζ.8. ΐθ., 

επίζδξ, ηδ ιανηονία ημο βζμο ημο, Π. Σαβηυπμοθμο, υηζ ανπζηά μ Α. Σαβηυπμοθμξ ήηακ «ιζπηυξ, 

ιεηνζμπαεήξ», Π. Σαβηυπμοθμξ, «Σα Εζημνζηά ημο “Νμοιά”», Διιεληθά Γξάκκαηα, 15/11/1928, αν.35, 

ζ.489. Πναθ ηαζ ηδ ιεηνζμπαεή βθςζζζηά ζηάζδ ημο Σαβηυπμοθμο ζημ δζαβςκζζιυ ηςκ 

Παλαζελαίσλ, υπςξ είδαιε παναπάκς. 
4
 Π. Σαβηυπμοθμξ, «Σα Εζημνζηά ημο “Νμοιά”», Διιεληθά Γξάκκαηα, 1/12/1928, αν.36, ζ.559.  
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δεκνζηνπνηήζεη απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο ην 1912, ζ‟ έλα θχιιν αθηεξσκέλν 

ζηε δεθαεηεξίδα ηνπ Ννπκά. ε άξζξν ηνπ, κε ηίηιν «Γηαηί ν Ννπκάο θαη γηαηί 

Ννπκάο»1, δειψλεη πσο ε αλάγλσζε ησλ έξγσλ ηνπ Φπράξε ηνλ παξαθίλεζε 

λα εθδψζεη ηελ εθεκεξίδα ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ηνπ Φπράξε ή ηνπ Πάιιε. 

Έγξαςε ζηνλ Φπράξε κε ηελ θπθινθνξία ηνπ πξψηνπ θχιινπ θαη εθείλνο ηνπ 

έζηεηιε ζπλδξνκή δέθα θξάγθα ρξπζά. Σνλ ζπκβνχιεπζε, κάιηζηα, λα γξάςεη 

ζπλδξνκεηή θαη ηνλ Πάιιε, ζηνλ νπνίν απεπζχλζεθε θαη δήηεζε νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε. Ο Πάιιεο αληαπνθξίζεθε ηνλ Ώπξίιε ηνπ 1903 θαη, παξφιν πνπ 

δήισζε ηελ απαξέζθεηά ηνπ γηα ηηο γισζζηθέο ηδέεο ηεο εθεκεξίδαο, 

ππνζρέζεθε ζπλδξνκή πέληε ιηξψλ ην κήλα2, πνζφ πνπ αληηζηνηρνχζε ζηα 

έμνδα ελφο θχιινπ θάζε κήλα. Ο τδηνο ν Πάιιεο αλαθέξεη φηη ρξεκαηνδνηεί ην 

Ννπκά κε 175 ρξπζά θξάγθα ην κήλα, 7 ιίξεο δειαδή3.  

Δ ζρέζε κε ηε δεκνηηθή θαη ηνπο δεκνηηθηζηέο θαίλεηαη αξθεηά 

πξνζρεδηαζκέλε απφ ηνλ Σαγθφπνπιν. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1903 ζα 

δεκνζηεπηεί άξζξν ηνπ Παιακά κε ηίηιν «Απν ιφγηα γηα έλα έξγν»4, φπνπ 

αμηνινγείηαη ην έξγν ηνπ Φπράξε Ρφδα θαη Μήια. Ο πνηεηήο ζα ραξαθηεξίζεη 

ηνλ Φπράξε σο ην κεγαιχηεξν πεδνγξάθν ηζάμην ηνπ νισκνχ, πνπ βγαίλεη 

κέζα απφ ηελ εζληθή γιψζζα, έρνληαο δερηεί θαη ηηο επξσπατθέο επηδξάζεηο 

ησλ Σαηλ, Οπγθψ θαη πέλζεξ. Παξάιιεια ζα ηνλίζεη ηελ θνηλσληθή ζεκαζία 

ηνπ έξγνπ ηνπ. ηελ νπζία ν Φπράξεο «Ώπφζηνινο είλε κηαο ηδέαο», ε νπνία 

ηειηθά ηαπηίδεηαη κε ηελ Μεγάιε Εδέα, ην 1821 θαη ην πάξζηκν ηεο Πφιεο. ηηο 

20 Φεβξνπαξίνπ 1903 ν Φπράξεο ζα θάλεη ηελ πξψηε ηνπ εκθάληζε ζην 

πεξηνδηθφ5, αλ θαη ην πξψην ηνπ άξζξν6 ζα δεκνζηεπηεί ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 

1903. Ο Πάιιεο κε ην ςεπδψλπκν «Σεθαξίθεο» έρεη εκθαληζηεί ζην πεξηνδηθφ 

λσξίηεξα, ην Μάην ηνπ 1903 θαη ην Αεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο πιεξνθνξεί ηνλ 

                                                 
1
 Ο Ννπκάο, 1/1/1912, αν. 461, ζ.8-10. 

2
 Ο Φοπάνδξ ζε επζζημθή ημο ζημκ Α. Πεηνμηυηηζκμ, 22/10/1903», Αξρείν Γ. Πεηξνθόθθηλνπ, 

ακαθένεζ πςξ μ Πάθθδξ δίκεζ ζημ Ννπκά «έλδ θίνεξ ηάεε ιήκα». Γζα ηδ ζφκδεζδ ημο Ννπκά ιε ημοξ 

πθμφζζμοξ δδιμηζηζζηέξ ηαζ ζδζαίηενα ιε ημκ Ώ. Πάθθδ, αθ., επίζδξ, Γ. Υ. Καθμβζάκκδξ, Ο Ννπκάο θαη 

ε επνρή ηνπ (1903-1931). Γισζζηθνί θαη ηδενινγηθνί αγώλεο, Ώεήκα 1984, ζ.53. 
3
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 7/12/1903, Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην 

«Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο», υ.π., Β.Λ.Ε.Ώ, ζ.168. 
4
 Ο Ννπκάο, 6/2/1903, αν.11, ζηήθδ «Ένβα ηαζ Διέναζ», ζ.2. 

5
 «Σμ Λέθηςια ηαζ μ Πμζδηήξ», Ο Ννπκάο, 20/2/1903, αν. 15, ζηήθδ «Ένβα ηαζ Διέναζ», ζ. 1. 

Φαίκεηαζ υηζ δ ειθάκζζδ αοηή απμηεθεί πνςημαμοθία ημο πενζμδζημφ ηαζ μ δζάθμβμξ δε βνάθηδηε 

εζδζηά βζα κα δδιμζζεοηεί ζημ Ννπκά. 
6
 «Εδέεξ ηαζ Πνυζςπα», Ο Ννπκάο, 31/8/1903, αν. 58, ζ.1-2. 
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H. Pernot φηη νη δεκνηηθηζηέο έρνπλ κηα εθεκεξίδα, ην Ννπκά1. Ο Φπράξεο ζηα 

Ρφδα θαη Μήια ζα επηβεβαηψζεη φηη ν Σαγθφπνπινο ηνπ έγξαςε θαη κάιηζηα 

κε ελζνπζηαζκφ γηα ηελ Εδέα2. ε γξάκκα ηνπ ζηνλ Πεηξνθφθθηλν ηνλ Ενχιην 

ηνπ 1903 αλαθέξεη φηη πξνηίζεηαη λα βνεζήζεη ην Ννπκά, πνπ ζα γίλεη φξγαλν 

ησλ δεκνηηθηζηψλ3.  

H ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ννπκά απφ ηνπο πινχζηνπο δεκνηηθηζηέο ηεο 

δηαζπνξάο ζα απνδεηρηεί κηα κάιινλ πεξίπινθε ππφζεζε, πνπ ζα γλσξίζεη 

δηαθπκάλζεηο ππνθείκελεο ζηελ ηδενινγία ησλ εγεηψλ-ρξεκαηνδνηψλ ηνπ 

θηλήκαηνο. Οη απνθαιχςεηο ησλ αληηπάισλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο, φπσο εθείλε 

ηνπ Γξεγφξηνπ Ξελφπνπινπ ζηελ εθεκεξίδα Αζήλαη ηελ 1ε Εαλνπαξίνπ ηνπ 

1904, είλαη βάζηκεο, παξφιν πνπ ν Ννπκάο ηηο απνξξίπηεη σο ζπθνθαληηθέο4.  

Δ ρξεκαηνδφηεζε επηβάιιεη έλα κνληέιν απηαξρηθήο δηνίθεζεο, 

απφιπηα ζπκβαηφ, φπσο ήδε είδακε, κε ηελ πξαθηηθή ηνπ Ώιέμαλδξνπ Πάιιε, 

ζηνλ νπνίν ν Φπράξεο είρε παξαρσξήζεη ηε δηνίθεζε ηνπ πεξηνδηθνχ5. Σν 

γεγνλφο απηφ ζα γελλήζεη δηαθσλίεο κεηαμχ ηνπο, πνπ νμχλνληαη ζηαδηαθά 

κέρξη ηε ξήμε. Λφγνη πξνζσπηθήο πξνβνιήο, αιιά θαη ην χθνο θαη ε 

θπζηνγλσκία ηνπ πεξηνδηθνχ βξίζθνληαη ζηε βάζε ηεο αληηδηθίαο θαη 

επεξεάδνπλ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε. πγθεθξηκέλα, ε δεκνζίεπζε ζην Ννπκά 

ηνπ έξγνπ ηνπ Φπράξε Εσή θαη αγάπε ζηε κνλαμηά – Ηζηνξηθά ελφο 

θαηλνχξηνπ Ρνκπηλζψλα ζα πξνμελήζεη ηελ αληίδξαζε ηνπ Πάιιε, γηαηί ην 

έξγν ήηαλ κεγάιν θαη πεξηφξηδε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ππνινίπσλ γηα 

δεκνζηεχζεηο. Σν νρηαζέιηδν πεξηνδηθφ δελ επαξθνχζε γηα λα γξάθνπλ φινη. 

Ο Φπράξεο ζα δηεπζεηήζεη ην ζέκα ζηέιλνληαο πελήληα θξάγθα ην κήλα ζην 

πεξηνδηθφ γηα λα βγαίλεη 12ζέιηδν, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα δερηεί ηε 

                                                 
1
 Αδιμζζεφεζ ζαηονζηυ πμίδια «ημ Μζζηνζχηδ», Ο Ννπκάο, 22/5/1903, αν. 40, ζ. 1. ΐθ., επίζδξ, 

επζζημθή ημο Ώ. Πάθθδ ζε H. Pernot, 1/12/1903, Αξρείν Hubert Pernot, 33. 
2
 «Σνία θυβζα», Ο Ννπκάο, 23/3/1908, αν. 288, ζ. 2, ακαδδιμζίεοζδ απυ ημκ Α΄ ηυιμ ημο ένβμο Ρόδα 

θαη Μήια. 
3
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 10/7/1903», Αξρείν Γ. Πεηξνθόθθηλνπ. 

4
 Γν. Ξεκυπμοθμξ, «Σμ Φζθμθμβζηυκ 1903», Αζήλαη, 1/1/1904, ζ.2, υπμο ζδιεζχκεζ· «Δ ζοιπθήνςζζξ 

έημοξ οπυ εθδιενίδμξ βναθμιέκδξ εζξ ηδκ δδιχδδ, δεκ ζδιαίκεζ υηζ ημ ημζκυκ αβαπά αοηήκ ηδκ 

βθχζζακ, αθθ΄ απθμφζηαηα υηζ οπμζηδνίγμοκ ημκ “Νμοιάκ” ηαζ οθζηχξ, υπζ αέααζα μζ Πακζθαοσζηαί, 

αθθ΄ μζ πθμφζζμζ εη ηςκ δδιμηζηζζηχκ». Ο Α. Π. Σαβηυπμοθμξ εα απακηήζεζ ιε ημ άνενμ «Ο 

ζοημθάκηδξ», Ο Ννπκάο, 4/1/1904, αν.77, ζ. 10. Ο Δ. ΐμοηζενίδδξ, επίζδξ, εα ηαηδβμνήζεζ ημκ 

Ξεκυπμοθμ υηζ απυ γήθεζα βζα ηδκ αολακυιεκδ δφκαιδ ημο Ννπκά ηαζ απυ θυαμ βζα ηδκ αβάπδ ημο 

ημζκμφ ζηδ δδιμηζηή βθχζζα πνδζζιμπμίδζε ημ επζπείνδια ηδξ πνδιαημδυηδζδξ, «Έκα βνάιια βζα 

ημκ η. Ξεκυπμοθμ», Ο Ννπκάο, 11/1/1904, αν.78, ζ. 3. ΐθ., επίζδξ, ηαζ ζπυθζμ ηδξ ζηήθδξ Υ.Γ., ζημ 

ίδζμ, ζ.8. 
5
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Πάθθδ, 13/7/1904», Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.524. 
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δεκνζίεπζε ρσξίο πεξηθνπέο ζηελ χιε ηνπ1. ε επηζηνιή ηνπ, κάιηζηα, πνπ 

ζπκίδεη ινγηζηηθφ έγγξαθν γεκάην αξηζκεηηθέο πξάμεηο, ν Φπράξεο 

επηδεηθλχνληαο δηαρεηξηζηηθή θαη θπληθά επηρεηξεκαηηθή ινγηθή, ζα  κεηξήζεη ηηο 

γξακκέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα γξαπηά ηα δηθά ηνπ θαη ηνπ Πάιιε ζην θχιιν 

102 ηνπ Ννπκά, γηα λα απνδείμεη φηη δελ κνλνπσιεί ηηο ζηήιεο ηνπ 

πεξηνδηθνχ2. 

 Άιιε αηηία δηαθσλίαο είλαη νη δπζαξέζθεηεο πνπ πξνθαιεί ην χθνο ηνπ 

πεξηνδηθνχ. Ο Ννπκάο, αιιά θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ ίδηνπ ηνπ Σαγθφπνπινπ 

δελ αξέζεη. Ο Φπράξεο γίλεηαη απνδέθηεο πνιιψλ δηακαξηπξηψλ, παξφιo 

πνπ ν ίδηνο πηζηεχεη πσο ην δηθφ ηνπο θαιφ φλνκα αξθεί γηα λα εμαζθαιίζεη 

ηελ πνηφηεηα ηεο εθεκεξίδαο3. ινη, βέβαηα, εμαθνινπζνχλ λα ρξεκαηνδνηνχλ 

ηνλ Σαγθφπνπιν, ζεσξψληαο ηνλ πξνθαλψο ηε κφλε δπλαηή θσλή ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ θαη ηνλ κφλν πνπ κπνξεί, αθξηβψο κε ηα φπια πνπ ηνπ 

θαηαινγίδνπλ σο αξλεηηθά, δειαδή ρπδαηνινγία θαη εηξσλεία, λα πνιεκήζεη 

ηνπο θαζαξνιφγνπο θαη λα απνλνκηκνπνηήζεη ην ιφγν ηνπο4. Οη αληηδξάζεηο 

ελαληίνλ ηνπ Σαγθφπνπινπ ζα εμαθνινπζήζνπλ λα δηαηππψλνληαη, απφ 

επηθαλείο κάιηζηα δεκνηηθηζηέο, φπσο ν Α. Πεηξνθφθθηλνο θαη ν Ίσλ 

Αξαγνχκεο. Γηα ηνλ πξψην ην ξφιν ζπκθηιησηή αλαιακβάλεη ν Φπράξεο5, 

ζηηο αληηδξάζεηο ηνπ δεχηεξνπ απαληάεη ν Πέηξνο ΐιαζηφο6. Ο ΐιαζηφο 

δηθαηψλεη ηελ άπνςε ηνπ Φπράξε γηα ηελ «θαζαγηαζηηθή» δχλακε ηνπ 

νλφκαηνο ησλ δεκνηηθηζηψλ. Παξάιιεια, απνδέρεηαη ηελ άπνςε φηη νη 

πεξηζζφηεξνη εθιακβάλνπλ ηνλ Σαγθφπνπιν σο «αλαγθαίν θαθφ». 

Ο Πάιιεο σο ν βαζηθφηεξνο ρξεκαηνδφηεο, θαζψο ην 1906 

ρξεκαηνδνηεί ην Ννπκά κε 250 θξάγθα, έλαληη 75 θξάγθσλ πνπ δίλεη ν Α. 

                                                 
1
 Ο Ννπκάο, ζηήθδ «Φαζκυιεκα ηαζ Πνάιαηα», 6/2/1905, θ.134, ζ.10, εα απακηήζεζ ζε ηαηαββεθίεξ 

ηδξ εθ. Δζπεξηλή πςξ πνδιαημδμηείηαζ απυ «ιζα ιοζηζηή, ακηεεκζηή εηαζνία» ηαζ απυ ημκ Φοπάνδ ηαζ 

ημκ Πάθθδ, ηαζ ιάθζζηα πςξ βζα κα δδιμζζεοηεί δ Γςή ηαζ Ώβάπδ ζηδ Μμκαλζά ημο Φοπάνδ μ Ννπκάο 

πήνε 1000 δνπ. Γζα ηζξ δζαθςκίεξ ακάιεζα ζημκ Φοπάνδ ηαζ ζημκ Πάθθδ βζα ημ εέια ηδξ δδιμζίεοζδξ 

ημο ένβμο ημο Φοπάνδ, αθ. επζζημθή ημο πνχημο ζημκ δεφηενμ, 13/7/1904, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.523-

524.  
2
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Πάθθδ, 15/7/1904, ζην ίδην, ζ.525-526. 

3
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Πάθθδ, 26/6/1904, ζην ίδην, ζ.521.  

4
 Ο Πάθθδξ μ ίδζμξ ιεηαπεζνίγεηαζ ηδκ ρεοδχκοιδ επίεεζδ ηαζ ηδκ εζνςκεία εκακηίμκ επζθακχκ 

ηαεανμθυβςκ, υπςξ είκαζ μ Μζζηνζχηδξ ηαζ μ Υαηγζδάηζξ, ημκ μπμίμ απμηαθεί Καζζίδαηδ. Οζ δφμ 

αοημί είκαζ ζοπκά πνςηαβςκζζηέξ πμζδιάηςκ ηαζ δζαθυβςκ πθεοαζηζηχκ. 
5
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 16/8/1905, Αξρείν  Γ. Πεηξνθόθθηλνπ. 

6
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, 21/6/1906, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.1, οπμθ. 5. 
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Πεηξνθφθθηλνο θαη 50 ν Φπράξεο1, επηβάιιεη ηελ άπνςή ηνπ θαη απνθαζίδεη 

γηα ηελ ηχρε ηνπ πεξηνδηθνχ. Ο Φπράξεο έρεη αλαθεξζεί ζηελ αιαδνληθή ηνπ 

ηαθηηθή· «Μα ν θίινο, καζεκέλνο λα παίξλε ηνπο ππάιιεινπο απφ θιψηζν θη 

απφ κπάηζν, θάλεη απφθαζε κνλαρφο ηνπ, δίρσο θάλε λα (ζε;) ξσηά»2. 

Σν θζηλφπσξν ηνπ 1906 ν Πάιιεο ζα απνθαζίζεη λα απνηξαβερηεί 

νηθνλνκηθά απφ ην Ννπκά, θέξλνληαο ζηελ επηθάλεηα ηελ έληαζε πνπ δηέθξηλε 

ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ Σαγθφπνπιν θαη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ λα ηνλ ζπλεηίζεη 

αθφκα κε ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ3. Ο θαθφο ραξαθηήξαο ηνπ Σαγθφπνπινπ 

θαη ην ρπδαίν πνιιέο θνξέο χθνο ηνπ Ννπκά, πνπ απνηππψλνληαη ζηηο 

ειάρηζηεο πσιήζεηο4, δελ είλαη νη πξαγκαηηθέο αηηίεο ηεο απφζπξζεο ηνπ 

Πάιιε. Δ πξνζσπηθή ηνπ αληηδηθία κε ηνλ Φπράξε έρεη πεξηζζφηεξε 

βαξχηεηα. ε γξάκκα ηνπ ζηνλ Πέηξν ΐιαζηφ ην Αεθέκβξην ηνπ 1906 ίζσο 

βξίζθεηαη ε απάληεζε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα απνηξέςεη ηελ 

πξσηνθαζεδξία ηνπ Φπράξε· «Μεηαμχ καο, ν ιφγνο πνπ ηξαβήρηεθα είλαη 

επεηδή ζέισ λα ακπνδίζσ ηα 3 βηβιία ηνπ Φπράξε λα βγνχλε ζην Ννπκά. 

Μήηε ηελ Εδέα ζα σθειήζνπλ κήηε ηνλ ίδην ηνλ Φπράξε. Ξέξσ πσο είλαη 

βαξεηψηαηα»5. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν Πάιιεο δελ αλέρεηαη λα πξνβάιιεηαη 

απφ ηηο ζηήιεο ηνπ Ννπκά πεξηζζφηεξν ν Φπράξεο κε ηα καθξνζθειέζηαηα 

κπζηζηνξήκαηά ηνπ, λα αληηκεησπίδεη ην πεξηνδηθφ σο πξνζσπηθφ ηνπ φξγαλν 

                                                 
1
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 26/12/1906, Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην 

«Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο», υ.π., Βζηία, ζ.160-162.  
2
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 10/11/1906, Αιιεινγξαθία Γ. Πεηξνθόθθηλνπ. Δ επζζημθή 

ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.27-30. 
3
 ε ζεζνά επζζημθχκ πμο ζηέθκεζ μ Ώ. Πάθθδξ ζημκ Π. ΐθαζηυ απυ 14/9/1904 έςξ 24/2/1906, 

Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.305-312, θαίκεηαζ δ δζάεεζή ημο κα δζαημπεί δ έηδμζδ ημο Νμοιά, αθμφ δεκ 

ζοιθςκεί ιε ημκ Σαβηυπμοθμ ζπεηζηά ιε ηδκ φθδ ημο πενζμδζημφ. Πνμζηυιιαηα, επίζδξ, δδιζμονβεί δ 

ζοιπενζθμνά ημο Σαβηυπμοθμο ηαζ απέκακηζ ζημοξ ακαβκχζηεξ, αθθά ηαζ ζημοξ ίδζμοξ ημοξ 

πνδιαημδυηεξ ημο πενζμδζημφ. Φηάκεζ, ιάθζζηα, θεζημονβχκηαξ ςξ επζπεζνδιαηίαξ, ζημ ζδιείμ κα 

πνμηνίκεζ ςξ ηαηαθθδθυηενμ ιέζμ βζα ζςθνμκζζιυ ημο Σαβηυπμοθμο ηδκ επζαμθή πνμζηίιμο, αθ. 

επζζημθή 14/1/1906, ζημ ίδζμ, ζ.310· «ΐθέπς, δ ζδέα ζμο είκαζ πςξ πνέπεζ κα λαημθμοεήζεζ μ Νμοιάξ 

[…] δ δζηή ιμο ζδέα είκαζ ακηίεεηα. Έκα πνάια υιςξ ιμο θαίκεηαζ ηάκεζξ θάεμξ, πςξ δζμνεχκεηαζ μ 

Σαβηυπμοθμξ ιε ημ ηαθυ […]. Θέθεζ ζθζπηά βέιζα. Σμ ηαθφηενμ απμηέθεζια ιαγί ημο είηακ υηακ 

ημφααθα πνυζηζιμ». 
4
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Π. ΐθαζηυ, 7/1/1906, ζημ ίδζμ, ζ.309· «Ο Σαβηυπμοθμξ ιμο βνάθεζ έκα πμθφ 

δοζάνεζημ. Αδθαδή, πςξ ηζξ ηεθεθηαίεξ 6 αδμιάδεξ ζφκαλε απυ πμφθδζδ Νμοιά 95 ½ δν. ιμκαπά, πμο 

εα πεζ πμφθδζε 100 θφθθα ηδ αδμιάδα ιμκαπά. Ώκ είκαζ έηζζ – φζηενα απυ 3 πνμκχκ ηυπμοξ ηζ΄ έλμδα 

πνέπεζ κα πμφιε πςξ δ απμηοπία ιαξ είκαζ ηνμιενή. Πνέπεζ ηεθεοηαία κα λέπεζε δ ηοηθμθμνία 

ζδιακηζηά ηαζ ήεεθα κα λένς βζαηί […]. Πμφ πνέπεζ κ’ αθθάλεζ μ Νμοιάξ; […] Αεκ ιπμνχ κακ ημο 

πχζς ζημ ηεθάθζ ημο [ημο Σαβηυπμοθμο] πςξ μ Νμοιάξ δεκ είκαζ βζα κ’ αενίγμοιε πνμζςπζηά 

άδεηα[=άζπεηα] ιε ηδκ ζδέα». 
5
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Π. ΐθαζηυ, 23/12/1906, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ. 313. Δ οπμβνάιιζζδ ζηδκ 

επζζημθή. 
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θαη λα δηεθδηθεί ηελ πλεπκαηηθή εγεζία ηνπ θηλήκαηνο, ελψ ν ίδηνο ήηαλ ν 

βαζηθφο ρξεκαηνδφηεο.  

Ο Βθηαιηψηεο, γλσξίδνληαο πξνθαλψο ηηο πξνζέζεηο ηνπ Πάιιε, 

πξνζπαζεί λα πξνïδεάζεη ηνλ Φπράξε γηα ηηο επηθείκελεο ελέξγεηέο ηνπ1.  

ηαλ ν Πάιιεο αλαθνηλψλεη ηελ απφθαζή ηνπ, ν Φπράξεο νξγηζκέλνο θαη 

απνγνεηεπκέλνο ζα απνδπζεί ζε κηα αγσληψδε πξνζπάζεηα λα ζσζεί ν 

Ννπκάο ζηέιλνληαο επηζηνιέο πξνο φινπο ηνπο πηζαλνχο ρξεκαηνδφηεο· Α. 

Πεηξνθφθθηλν, Π. ΐιαζηφ, Ώ. Βθηαιηψηε, Φ. Φσηηάδε. Οη δπζρέξεηεο ήηαλ 

πξαγκαηηθέο. Οη δεκνηηθηζηέο είραλ ειάρηζηε πξφζβαζε ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία θαη επνκέλσο ην πεξηνδηθφ δελ κπνξνχζε λα ζπληεξεζεί απφ 

αλαγλψζηεο θαη ζπλδξνκέο· «Ο Ννπκάο έρεη σο 255 ζπληξ. λνκίδσ, κα 

πιεξψλνπλ νη 170 κνλαρά, λνκίδσ. Πνπιά θαη θακηά 100 θχιια ζην δξφκν. 

Λίγνπο δηαβαζηάδεο, έ;»2. Δ αιιεινγξαθία ηνπ Φπράξε κε ηνλ Πεηξνθφθθηλν 

γη‟ απηφ ην ζέκα είλαη ηδηαίηεξα ππθλή3. Δ αληηδηθία ηνπ Πάιιε καδί ηνπ, 

ζπλέρεηα ησλ δηαθσληψλ ηνπ 1904 γηα ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ρνβηλζψλα, είλαη ν 

πξαγκαηηθφο ιφγνο ηεο απνρψξεζεο ηνπ Πάιιε. Ο Φπράξεο εθζέηεη κε 

ιεπηνκέξεηεο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Ννπκά, ηηο εηζπξάμεηο απφ 

ζπλδξνκέο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηελ Βζληθή Σξάπεδα, 

θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηε δηθή ηνπ θαη ηνπ Πεηξνθφθθηλνπ θαη 

αλαδεηά λένπο ρξεκαηνδφηεο, ζηνπο Ώ. Βθηαιηψηε, Π. ΐιαζηφ θαη ηελ νκάδα 

ησλ δεκνηηθηζηψλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηε 

ζπλέρηζε ηεο θπθινθνξίαο. Ο Φπράξεο πξνζπαζεί λα εθζεηάζεη ηνλ 

Σαγθφπνπιν θαη επηζεκαίλεη ηηο ζπζίεο πνπ θάλεη γηα ηελ Εδέα θαη ηελ θαθή 

νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, γηα λα δηαζθεδάζεη ηηο θαθέο εληππψζεηο ηνπ 

Πεηξνθφθθηλνπ γηα ηνλ εθδφηε ηνπ Ννπκά. Παξάιιεια θνβάηαη φηη ε ζέζε ηνπ 

Πάιιε ζηνλ νίθν Ράιιε θαη ε επηξξνή ηνπ εθεί, ζα απνηξέςεη θάπνηνπο 

ρξεκαηνδφηεο. 

 Σειηθά ην Ννπκά ζα αλαιάβεη ην Ώδεξθάην ηεο Κσλ/πνιεο, φπσο 

καζαίλνπκε απφ επηζηνιή ηνπ Φπράξε ζηνλ Φ. Φσηηάδε ην Αεθέκβξε ηνπ 

                                                 
1
 Βπζζημθέξ Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, 21 ηαζ 29/10/1906, Αιιεινγξαθία Η, ζ.571-573. 

2
 Βπζζημθή Ώ.Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 26/12/1906, Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην 

«Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο», υ.π., ζ.162. Ο Ννπκάο  ζηζξ 30/1/1903, αν.9 ηοηθμθυνδζε ιε ηδκ 

ελήξ θνάζδ ηοπςιέκδ ζημ πάκς ιένμξ ηδξ εθδιενίδαξ· «μ Νμοιάξ έπεζ ηδκ ιζηνμηένακ ηοηθμθμνίακ 

ελ υθςκ ηςκ εθθδκζηχκ εθδιενίδςκ». 
3
 Ώθθεπάθθδθεξ επζζημθέξ Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 10, 18, 22, 24/11/1906, Αιιεινγξαθία Γ. 

Πεηξνθόθθηλνπ. ΐθ. ηζξ επζζημθέξ 10, 18 ηαζ 24/11/1906 ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.27-34.  
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19061. Ο Πάιιεο πείζεηαη λα δίλεη γη΄ απηφλ ηα κηζά απ‟ φηη έδηλε2. Ο 

Σαγθφπνπινο αληηδξά ζηε λέα εμέιημε θαη ζηελ εμάξηεζε απφ ηνπο 

Κσλζηαληηλνπνιίηεο. Βμαθνινπζεί λα αηζζάλεηαη αζθπθηηθφ ηνλ έιεγρν πνπ 

ηνπ αζθείηαη, παξαπνληέηαη γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, αιιά θαη ηηο 

παξεκβάζεηο ηνπ Πάιιε3.  

 Ο Φπράξεο, αιιάδνληαο ζηάζε, ζεσξεί φηη είλαη επνίσλεο νη 

πξννπηηθέο γηα ην Ώδεξθάην, κεηά ηε ξήμε ησλ ζρέζεσλ Ννπκά θαη 

Ώδεξθάηνπ, πνπ επηζθξαγίζηεθε κε επηζηνιή ηνπ Φσηηάδε ζηνλ Σαγθφπνπιν 

ζηηο 13/8/19084 θαη ηελ επαλάζηαζε ησλ Νενηνχξθσλ· «Σν μέξεηο κε πφζε 

δέζε ελέξγεζα ηφηεο γηα ην Ννπκά. Σνλ αγαπψ· αγαπψ θαη ηνλ Σαγθφπνπιν. 

Σα παξαμήισζε ηα πξάκαηα· έγξαςε άξζξν […] θαη ρηππνχζε ηε ξαγηάδηθε 

πνιηηηθή θαη ηνπο Πνιίηεο. Σνπ είπα θαη γσ πσο ηξαβηνχληαη. […] Κξίκα, θξίκα 

σο ηφζν πνπ κε ζπλέρεηα ηίπνηα δε γίλεηαη ζην ξσκαίηθν. Ώθηνί ηψξα έρνπλε 

κεγάιεο ειπίδεο θαη ηφληη αλ μαθνινπζήζνπλε ηα πξάκαηα ζηελ Σνπξθηά 

φπσο ηα βιέπνπκε θη αξρίζαλε, θαιήηεξν, πην ζπνπδαίν θαη πην ζνβαξφ 

θέληξν ζάρνπκε ζηελ Πφιε παξά ζηελ Ώζήλα»5. Μέζα ζ΄ απηφ ην 

θηιειεχζεξν θιίκα ηεο Πφιεο, ζα ηειεζθνξήζνπλ νη θηλήζεηο γηα ηελ έθδνζε 

εθεκεξίδαο απφ ην Ώδεξθάην ηεο Κσλ/πνιεο, θίλεζε πνπ κπνξεί λα 

εξκελεπηεί σο πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί ν αληίπνδαο ηνπ Ννπκά, ελαληίνλ 

ηνπ νπνίνπ δηαξθψο ζπζζσξεχνληαλ δπζαξέζθεηεο. 

                                                 
1
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Φ.  Φςηζάδδ, 8/12/1906» . Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.158. ΐθ., επίζδξ, ηαζ ζπυθζα 

ημο Γ. Παπαηχζηα, ζην ίδην, ζ. 88-91. 
2
 Βπζζημθή Φ. Φςηζάδδ ζε Π. ΐθαζηυ, 27/8/1907, ζην ίδην, ζ.171. Βπίζδξ, μ Ώ. Βθηαθζχηδξ ζε βνάιια 

ημο ζημκ Φοπάνδ, 17/5/07, Αιιεινγξαθία Η, ζ. 681, βνάθεζ πςξ μ Πάθθδξ είκαζ εκεμοζζαζιέκμξ ιε ημ 

Ννπκά ηαζ έζηεζθε ζηδκ Πυθδ είημζζ θίνεξ βζ΄ αοηυκ. Οζ πενίενβεξ ιεηαπηχζεζξ ημο Πάθθδ πνέπεζ κα 

απμδμεμφκ, πζεακυηαηα, ζημκ ανπζηυ ημο εκεμοζζαζιυ πςξ ημ Ώδενθάημ ηαηάθενε κα πενζμνίζεζ ημκ 

Σαβηυπμοθμ. 
3
 Βπζζημθέξ Α. Σαβηυπμοθμο ζε Ε. Αναβμφιδ, 7/8/1907 ηαζ 3/11/1907, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη. 8, 

οπμθ. 4. Σα απμζπάζιαηα ηςκ επζζημθχκ πμο αθμνμφκ ηζξ ζπέζεζξ ημο Σαβηυπμοθμο ιε ημ Ώδενθάημ 

ηαζ ημκ Πάθθδ δδιμζζεφμκηαζ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.8-9. Ο βζμξ ημο Αδιήηνδ Σαβηυπμοθμο, 

Πάκμξ, εα ιεηαθένεζ ανβυηενα υθδ ηδκ πζηνία ημο παηένα ημο εκακηίμκ ημο Ώδενθάημο ηδξ Πυθδξ ηαζ 

ηςκ πνςηενβαηχκ ημο δδιμηζηζζιμφ πμο πενζυνζγακ ηδκ εθεφεενδ δνάζδ ημο. ΐθ. Π. Σαβηυπμοθμξ, 

«Σα Εζημνζηά ημο Νμοιά», Διιεληθά Γξάκκαηα, 15/3/1929, ζ.366.   
4
 Βπζζημθή Φ. Φςηζάδδ ζε Α. Σαβηυπμοθμ, 13/8/1908, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.203-204 ηαζ ζπυθζα ημο 

Παπαηχζηα, ζ.91-93. Σμ άνενμ πμο δδιμζίεοζε μ Νμοιάξ ζηζξ 8/6/1908, αν.299, ζ.6, ιε ηίηθμ «Ο 

Σνίημξ ηυπεθμξ» απμηέθεζε ηδκ αθμνιή βζα ημ δζαγφβζμ. ΄ αοηυ μ Σαβηυπμοθμξ επζηέεδηε εκακηίμκ 

ημο Ξεκυπμοθμο, ημο Αεθιμφγμο ηαζ άθθςκ δδιμηζηζζηχκ, αθήκμκηαξ οπυκμζεξ βζα ημοξ Πμθίηεξ, πμο 

δεκ έπμοκ ημ εάννμξ κα αβςκζζημφκ βζα ηδκ Εδέα. Γζα ημ παναζηήκζμ ηδξ δζαθςκίαξ εα δδιμζζεφζεζ μ 

Ννπκάο, 14/9/1908, αν. 309, ζ. 2-4, ηνία βνάιιαηα πμο πνςημδδιμζζεφηδηακ ζηδκ εθ. Υξόλνο. Οζ 

πθδνμθμνίεξ είκαζ ηαε’ υθα αθδεζκέξ, ν Ννπκάο, υιςξ, ηζξ δδιμζζεφεζ βζα κα ηζξ δζαρεφζεζ ηαζ κα 

δζαζηεδάζεζ ηζξ άζπδιεξ εκηοπχζεζξ.  
5
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 15/9/1908», Αξρείν Γ. Πεηξνθόθθηλνπ. ΐθ., επίζδξ, ηαζ 

επζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, Αιιεινγξαθία Η, ζ.600.  
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5.3.3 Ζ κεηαθνξά ηνπ θέληξνπ δξάζεο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε 

θαη ε έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο Λαόο 

Οη πξνζπάζεηεο λα ππάξμεη εθεκεξίδα πνπ ζα ππεξεηήζεη ηε δεκνηηθή 

ππήξμαλ βξαρχβηεο, γηαηί κεηέθεξαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηηο δηακάρεο 

ησλ δεκνηηθηζηψλ γχξσ απφ ην Ννπκά, αιιά θαη ηηο ηδενινγηθέο ηνπο 

δηαθνξέο. Πξντφλ απηήο ηεο δηακάρεο απνηειεί ε έθδνζε απφ ην Ώδεξθάην 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ηεο εθεκεξίδαο Λαφο. Σν πξψην θχιιν ηεο 

θπθινθφξεζε ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 19081.  

ην παξφλ θεθάιαην καο ελδηαθέξεη λα αλαδείμνπκε ηνλ έιεγρν πνπ 

αζθνχζαλ νη θνξπθαίνη δεκνηηθηζηέο θαη ρξεκαηνδφηεο ηνπ εγρεηξήκαηνο, πνπ 

δελ είλαη, βέβαηα, αλεμάξηεηνο απφ ηελ ηδενινγηθή γξακκή ηεο εθεκεξίδαο. 

Γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο, φκσο, κε ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ηδενινγίαο ζα 

αζρνιεζνχκε ζην β΄ κέξνο ηεο εξγαζίαο  

Αηεπζπληήο γηα ηα πξψηα 9 θχιια ηεο εθεκεξίδαο νξίδεηαη ν Νίθνο 

Γηαλληφο2, ελψ κεηά αλέιαβαλ νη ηψηεο, Αξαγνχκεο θαη Παληαδήο3. Ώπφ ηε 

κία, ν Φπράξεο επηζπκεί λα ειέγρεη θάζε θίλεζε θαη λα επηβάιιεη ηε γισζζηθή 

ηνπ νξζνδνμία. Ώπφ ηελ άιιε, ε Νενηνπξθηθή επαλάζηαζε θαη νη εθινγέο 

εγείξνπλ ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηε θπζηνγλσκία ηεο εθεκεξίδαο. Έηζη 

κεηαθέξεηαη εθηφο εζληθψλ ζπλφξσλ ε ζχγθξνπζε αληίπαισλ ιφγσλ, 

εζληθηζκνχ-ζνζηαιηζκνχ, φπσο είρε ήδε αλαδεηρηεί ζην Ννπκά.  

                                                 
1
 Λεπημιένεζεξ βζα ηδκ έηδμζδ, ηδκ ανεμβναθία ηαζ ηα πνυζςπα, αθ. Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο 

Φσηηάδεο θαη ην «Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο», υ.π., Βζηία, ζ.94-113. 
2
 Καεδβδηήξ λέκςκ βθςζζχκ, θμίηδζε ζηδ Μεβάθδ ημο Γέκμοξ πμθή, έθααε ιένμξ ζημ ένβμ ημο 

Ώδενθάημο, πςνίξ κα είκαζ ιέθμξ ημο, οπήνλε βναιιαηέαξ ημο Φοπάνδ ζημ Πανίζζ, ζμζζαθζζηήξ, 

εηδυηδξ πμθθχκ ζμζζαθζζηζηχκ θφθθςκ ζηδκ Ώεήκα. ΐθ. ηδ αζμβναθία πμο ζοκέηαλε μ ίδζμξ, 

«ΐζμβναθία. Νζηυθαμξ Γζακκζυξ ημο Μζπαήθ», ζημ αηαλζκυιδημ ανπείμ ημο ζημ Β.Λ.Ε.Ώ., «θάηεθθμξ 

πα. Αζάθμνα». ΐθ., επίζδξ, Ώεδκά Γασηάκμο-Γζακκζμφ, «Σα θζθμθμβζηά αθυκζα ηδξ Πυθδξ», Νέα 

Δζηία, 44(1948), η.504 ηαζ 505, ζ.838-839. Βπίζδξ, Π. Νμφηζμξ, Νίθνο Γηαλληόο. Άλδξνο 1885 Αζήλα 

1958, Σοπςεήης, Ώεήκα 1997. Ο Φ. Φςηζάδδξ εα βνάρεζ βζ΄ αοηυκ ζημκ Π. ΐθαζηυ· «μ Γζακκζυξ εάπεζ 

ηδ ζφκηαλδ […]. Ο Γζακκζυξ έηαιε δδιμζζμβνάθμξ, λένεζ ηαζ λέκεξ βθχζζεξ, είκαζ δδιμηζηζζηήξ, 

αβαπά ηδ δμοθζά αοηή ηζ είκαζ κέμξ πμο εέθεζ κα έανεζ ηζ αθηυξ ημ ιέθθμκ ημο ηαζ ηδκ πνμημπή ημο ζ΄ 

αθηυ. Σχνα δε εα ημκ πθενχκμοιε ηίπμηεξ. Ώκ επζηφπεζ δ επζπείνδζδ εάπεζ ηα πμζμζηά ημο», 

[επηέιανζμξ 1908], Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Β.Λ.Ε.Ώ, ζ.297. 
3
 «Σμ Γζακζυ ημκε παναηήζαιε ηδκ εθδιενίδα ηδ δζεθεφκεζ μ Πακηαγήξ. Σμ πμθζηζηυ ιένμξ ζχηδξ, 

Αναβμφιδξ ηαζ Πακηαγήξ», επζζημθή Φ. Φςηζάδδ ζε Π. ΐθαζηυ, 10/12/1908, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., 

ζ.325.  
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Δ αληίδξαζε ζηε λέα εθεκεξίδα είλαη ελδηαθέξνπζα. Ο ΐιαζηφο, παξά 

ηελ αξρηθή ζηάζε αλακνλήο1, ζα ηεξήζεη αξλεηηθή ζηάζε, φπσο θαη ν 

Φπράξεο, γηα δηαθνξεηηθνχο, φκσο, ιφγνπο. Ο Πεηξνθφθθηλνο ζέιεη λα δνζεί 

ζηελ εθεκεξίδα κηα δηνξία. Καη ν Πάιιεο είλαη αξρηθά ζεηηθφο θαη επεξέαζε 

απ΄ φηη θαίλεηαη θαη ηνλ Βθηαιηψηε.  

Δ Ώιιεινγξαθία ηνπ Φπράξε κε ηνλ Πεηξνθφθθηλν ην Αεθέκβξην ηνπ 

1908 θαη ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1909 είλαη ελδεηθηηθή ηνπ πψο αληηιακβάλεηαη ην 

γεγνλφο φηη ε δξάζε ηνπ Ώδεξθάηνπ δελ είλαη πηα σθέιηκε γηα ην δεκνηηθηζκφ. 

Δ αλάγλσζή ηνπ απηή είλαη κνλνκεξήο θαη εδξάδεηαη ζην πξφζσπφ ηνπ, αθνχ 

εθείλν πνπ νπζηαζηηθά ηνλ απαζρνιεί είλαη ν παξαγθσληζκφο ηνπ απφ ηελ 

εθεκεξίδα, πνπ δελ αλαθέξεη πνπζελά ην φλνκά ηνπ, δελ ηνπ δήηεζε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ θαη αθνινπζεί ζπκβηβαζηηθή πνιηηηθή ζην γισζζηθφ, ιφγνο 

πνπ ζα ζεκάλεη θαη ην ηέινο ησλ ζρέζεψλ ηνπ κε ηνλ δηεπζπληή ηεο 

εθεκεξίδαο Νίθν Γηαλληφ2. Ο Φπράξεο ζα δηαηππψζεη ηηο δηαθσλίεο ηνπ γηα ηηο 

ππνρσξήζεηο ζην γισζζηθφ θαη ζηνλ Φσηηάδε, ζεκεηψλνληαο πψο νη 

αληηξξήζεηο γηα ηνλ Σαγθφπνπιν δελ ζεκαίλνπλ φηη πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί ε 

γιψζζα ηνπ Ννπκά, «ε θαλνληθή δεκνηηθή». ε ηέηνηα πεξίπησζε ζα ήηαλ 

ππνρξεσκέλνο λα απνζχξεη ηελ ππνζηήξημή ηνπ απφ ην Λαφ3. ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ απηή ζα επηρεηξήζεη λα πξνζεηαηξηζηεί θαη ηνπο ππφινηπνπο4. 

Δ επηζηξνθή ζην Ννπκά πξνβάιιεη σο αλαγθαηφηεηα γηα ηνλ Φπράξε, αιιά 

θαίλεηαη φηη θαη νη άιινη ππνινγίδνπλ απηφ ην ελδερφκελν θαη πξνζβιέπνπλ 

ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Πάιιε· «Άξηζην εθείλν πνπ κνπ ιεο, πσο ν Πάιιεο 

ζα ζθάζε ηνλ παξά ηνπ γηα ην Ννπκά. Πέληε ιίξεο, θάηη θη αθηφ»5.  

                                                 
1
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, 23/8/08, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη. 1,οπμθ. 5. 

2
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 18/12/1908, Αξρείν Γ. Πεηξνθόθθηλνπ. Δ επζζημθή ζημ 

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.34-35.  Με ημ ίδζμ πενζεπυιεκμ, αθ. επζζημθή 20/12/1908, ζην ίδην. Γζα ηδ 

δζαημπή ηςκ ζπέζεςκ ιε ημκ Ν. Γζακκζυ, αθ. ημ ηεθεοηαίμ βνάιια πμο ημο ζηέθκεζ μ Φοπάνδξ, πνμημφ 

κα ηοηθμθμνήζεζ ημ πνχημ θφθθμ ηδξ εθδιενίδαξ, ηαζ ημο απακηάεζ ζε ενςηήζεζξ βζα ηδ βθχζζα ημο 

Λανύ. Ο Φοπάνδξ δεκ παναδέπεηαζ ηδκ εζζαβςβή ηαεανεομοζζάκζηςκ ηφπςκ ηαζ ηδ ζηαδζαηή 

πνμζανιμβή ζηδ δδιμηζηή· «Μαθαηά λειαθαηά δεκ έπεζ· πνέμξ εεκζηυ, έπεζ ηακυκα, η΄ έπεζ βθχζζα. 

Σμ θαυ εαημθμοεήζδξ, υπζ ημ δάζηαθμ. Βζδειή, άθθαλε ηαζ ηυκμια ηδξ θδιενίδαξ», επζζημθή Φοπάνδ 

ζε Ν. Γζακκζυ, 13/10/1908, «Ώκέηδμηα Γνάιιαηα ημο Φοπάνδ πνμξ ημκ βναιιαηζηυ ημο Ν. Γζακκζυ», 

Νέα Δζηία, 575/15-6-1951, ζ.797-798. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.798. Γζα ημ ίδζμ εέια, αθ. ηαζ ηζξ 

επελδβδιαηζηέξ ζδιεζχζεζξ ημο Ν. Γζακκζμφ ζε επζζημθή ημο Φοπάνδ πνμξ αοηυκ, 24/8/1908, ζην ίδην, 

ζ.796-797.  
3
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 17/11/1908, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Β.Λ.Ε.Ώ., ζ.319-321. ηδκ 

επζζημθή ζηζξ 5/12/1908 πνμαθέπεζ «θζάζημ», ζην ίδην, ζ.324. 
4
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 9/12/1908, Αξρείν Γ. Πεηξνθόθθηλνπ. 

5
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 20/12/1908, ζημ ίδζμ. 
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Βίλαη ηφζν ην πάζνο ηνπ Φπράξε ελαληίνλ φζσλ ακθηζβεηνχλ ηελ 

εγεηηθή ηνπ αμίσζε ζε νπνηαδήπνηε θίλεζε γχξσ απφ ηε δεκνηηθή, ψζηε 

πξνζβιεηηθά ζα ππελζπκίζεη ζηνλ Πεηξνθφθθηλν φηη νθείιεη λα ηνλ ππαθνχεη 

θαη πξέπεη λα δηαιέμεη αλάκεζα ζηνλ ίδην θαη ην Ώδεξθάην1. Τπάξρεη, κάιηζηα, 

θαη έλα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ αληίγξαθν επηζηνιήο πνπ έζηεηιε ν 

Πεηξνθφθθηλνο ζηνλ Φπράξε ζηηο 27/12/19082, φπνπ ηνπ δειψλεη φηη δελ είλαη 

δηαηεζεηκέλνο λα εγθαηαιείςεη ην Λαφ, αθνχ νη Πνιίηεο δελ παξέβεζαλ θακηά 

ζπκθσλία. Ώιιά θαη απέλαληη ζην Ννπκά θαίλεηαη δηαιιαθηηθφο, γηαηί άξρηζε 

λα παξνπζηάδεη ζεκάδηα βειηίσζεο θαη απνθάζηζε λα ηνλ ππνζηεξίμεη. 

Ώξλείηαη λα ππνηαρζεί  ζηηο απηαξρηθέο, κεζαησληθνχ ηχπνπ δηαηαγέο ηνπ 

Φπράξε, γεγνλφο πνπ ζα ζεκάλεη ην ηέινο ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπο, ε νπνία 

ζα επαλαιεθζεί κφλν ην 1919. Γηα ηνλ Πεηξνθφθθηλν ε Ώζήλα δελ κπνξεί λα 

πζηεξεί έλαληη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη λα κε δηαζέηεη εθεκεξίδα, 

επνκέλσο δελ πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί ν Ννπκάο3. Ο Πεηξνθφθθηλνο 

αληηιακβάλεηαη ηελ έθδνζε ησλ εθεκεξίδσλ Ννπκά θαη Λανχ σο  

εμηζνξξφπεζε κεηαμχ ησλ δχν κεγάισλ θέληξσλ ηνπ ειιεληζκνχ. 

Ο Φπράξεο δπζαξεζηήζεθε θαη κε ηε ζηάζε ηνπ Βθηαιηψηε, ν νπνίνο 

επέιεμε ηειηθά λα κε ζπζηάζεη ηε θηιία ηνπο. Ο Βθηαιηψηεο ην Φεβξνπάξην 

ηνπ 1909 ζα ηνπ γξάςεη φηη ε βειηίσζε ηνπ Λανχ επηβάιιεη ηε ζπλέρηζε ηεο 

έθδνζεο, αθνχ έρεη πεξηζζφηεξνπο αλαγλψζηεο θαη επηηειεί δηαθνξεηηθφ ξφιν 

απφ ην Ννπκά, ξφιν πνιηηηθφ κε ηνλ νπνίν ν ίδηνο δηαθσλεί· «Θα κνπ πεο 

πσο νη αζξψπνη ηνπ „„ιανχ‟‟ δελ είλαη ησλ ηδεψ καο θαη ησ ζπζηεκάησ καο. 

Ώπηφ είλαη απιφ δπζηχρεκα πνπ εκείο πξέπεη ζαξξψ λα ην βιέπνπκε θαη κε 

ιίγε ππνκνλή. Σελ ηδέα λα δνχκε. Σε βνεζεί ηελ ηδέα ν Λαφο;»4. Ο 

Βθηαιηψηεο αθνινπζεί ηε γξακκή ηνπ Φπράξε πεξηζζφηεξν απφ ελδηαθέξνλ 

γηα ηε θηινινγία θαη ηε γισζζηθή ηδέα θαη ιηγφηεξν γηα ηηο πνιηηηθέο δηαζηάζεηο 

ηνπ δεηήκαηνο.               

                                                 
1
 Βπζζημθέξ Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 30/12/1908 ηαζ 2/1/1909, ζην ίδην. Δ δεφηενδ επζζημθή ζημ 

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.35-36. 
2
 Πνμθακχξ πνδζζιμπμζεί παθζά διενμιδκία, βζαηί ήδδ έπεζ θάαεζ ημ βνάιια ηδξ 2αξ Εακμοανίμο ημο 

Φοπάνδ. Οθυηθδνδ δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.37-38. 
3
 Βπζζημθή Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε Φ. Φςηζάδδ, 21/11/08, Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, θ.5, οπμθ.5.1, 5/75. 

Ώκηίηοπα ηδξ επζζημθήξ εζηάθδζακ ζημκ Φοπάνδ, ζημκ Πάθθδ, ζημκ Βθηαθζχηδ, ζημ ΐθαζηυ. Σμ 

ακηίηοπμ πμο πνμμνζγυηακ βζα ημκ ΐθαζηυ είκαζ αοηυ πμο ανέεδηε ζημ ανπείμ ημο ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ 

εδχ. 
4
 Βπζζημθή Ώ. Βθηαθζχηδ ζε Φοπάνδ, 18/2/09, Αιιεινγξαθία Η, ζ.697-698. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.698. 

Δ οπμβνάιιζζδ ζηδκ επζζημθή. 
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Ο Π. ΐιαζηφο ζε επηζηνιή πνπ έζηεηιε ζηνλ Ε. Αξαγνχκε ζηηο 

20/1/1909, ελψ δε δηαθσλεί επί ηεο αξρήο πνπ έζεζε ην Ώδεξθάην, 

δηακαξηχξεηαη γηα ηελ θαζαξεπνπζηάληθε γιψζζα ηνπ Λανχ θαη γηα ηελ χιε, 

πνπ δελ κπνξεί λα έρεη παλειιήληα εκβέιεηα1. Οη έληνλεο δηαθσλίεο ηνπ ίδηνπ, 

αιιά θαη ηνπ Ώ. Πάιιε θαη ηεο Πελειφπεο Αέιηα γηα ηηο ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο 

ηεο εθεκεξίδαο, πνπ ζα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαθνπή ηεο έθδνζεο, 

ζα εμεηαζηνχλ δηεμνδηθά ζε επφκελν θεθάιαην, ηνπ β΄ κέξνπο ηεο εξγαζίαο.  

Ο Ώ. Πάιιεο αξθεηέο θνξέο ζα επαηλέζεη ηελ χιε ηεο εθεκεξίδαο, 

παξά ηηο επηκέξνπο δηαθσλίεο ηνπ, πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε γισζζηθέο 

ηδηνηξνπίεο2. Βθηφο απφ ηε βαζηθή δηαθσλία πνπ είλαη ην ζνζηαιίδνλ χθνο ηνπ 

πεξηνδηθνχ3, βαξχλνπζα ζέζε ζηηο αληηξξήζεηο ηνπ έρεη ε απνπζία ηάμεο θαη 

δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο, θαηεγνξία πνπ αθνξά θαη ηελ εθεκεξίδα, αιιά θαη ην 

Ώδεξθάην γεληθά4. Ο Μαλψιεο Σζαιίθεο5, ζα δηθαηνινγήζεη ηε ζηάζε ηνπ 

Πάιιε, θαζψο θαη ν ίδηνο δηαβιέπεη ηελ έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο εξγαζίαο θαη 

ηελ αλάγθε ηαθηηθήο ελεκέξσζεο ησλ κειψλ ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηε δξάζε6.  

Δ αληίδξαζε ηνπ Φ. Φσηηάδε ζηνλ έιεγρν θαη ηα ζπλερή παξάπνλα ηεο 

εγεζίαο είλαη ζθνδξή, απνθαιππηηθή ηεο πξαθηηθήο ησλ ρξεκαηνδνηψλ, πνπ 

                                                 
1
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, Karachi 20/1/09, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη. 2, οπμθ. 1. 

ΐθ., επίζδξ, ηαζ επζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, 6/3/1909, Αιιεινγξαθία Η, ζ. 606, υπμο θέεζ πςξ 

μ Λαόο δεκ ηάκεζ πακεθθήκζα πμθζηζηή. 
2
 Βπζζημθέξ Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 1/1/1909, 1/2/1909, 11/3/1909 ηαζ 23/3/1909, Γ. Παπαηχζηαξ, 

ό.π., ζ.328, 337, 345 ηαζ 349 ακηίζημζπα. Αζαθςκίεξ ελέθναζε βζα ημκ Παηνζάνπδ Εενμζμθφιςκ 

Ααιζακυ, βζα ηδκ έθθεζρδ ααεζάξ εκδιένςζδξ ζηα πμθζηζηά ηαζ βζα ηδκ αημθιία απέκακηζ ζημοξ 

Νευημονημοξ, αθ. επζζημθέξ Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 1/2/1909, 20/2/1909 ηαζ 11/3/1909, ζην ίδην, 

ζ.337-338, 340-341 ηαζ 345 ακηίζημζπα. πεηζηά ιε ηζξ βθςζζζηέξ απαζηήζεζξ, βνάθεζ υηζ εα ζηέθκεζ 5 

θίνεξ ημ ιήκα οπυ ημκ υνμ κα ιπαίκεζ ημ θη πςνίξ απυζηνμθμ ηαζ απεζθεί υηζ βζα αοηυ ημ εέια ιπμνεί 

κα δζαηυρεζ ηδ ζοκενβαζία, αθ. επζζημθέξ Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 1/1/1909, 8/21.1.1909, ζην ίδην, 

ζ.328, 335.  
3
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Π. Αέθηα, 21/6/1909, Αιιεινγξαθία ηεο Π. . Γέιηα, υ.π., ζ.70.  

4
 Γζα ηδκ εθδιενίδα ηαζ ηζξ ακηζννήζεζξ ημο πμο ηοιαίκμκηαζ απυ ημ υηζ δεκ απμζηέθθεηαζ ηαηηζηά ηαζ 

παναηηδνίγεηαζ απυ βθςζζζηή αηαηαζηαζία ιέπνζ ημκ ηνυπμ πμο δζπθχκεηαζ, αθ. επζζημθέξ Ώ. Πάθθδ 

ζε Φ. Φςηζάδδ, 8/21.1.1909, 1/2/1909, 20/2/1909,  25/2/1909, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.335, 337, 340, 

344 ακηίζημζπα. Γζα ημ Ώδενθάημ, αθ. ηδκ επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 19/5/1909, ζην ίδην, 

ζ.351-2. ημ Αναβμφιδ εα βνάρεζ ανβυηενα· «Θοιάζαζ ηαζ ημ “Λαυ”. Άνπζζε πςνίξ κα θμβανζαζηεί 

ημ έλμδμ ηαζ μ ηνυπμξ ημο μ δζμζηδηζηυξ, ηαζ ημ απμηέθεζια είηακε κα πακ ημο ηάημο ηυζα πμθφηζια 

πνήιαηα», 23/4/1911, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη. 5, οπμθ.4. 
5
 Μέθμξ ημο Ώδενθάημο ηαζ ζηέθεπμξ ηδξ εηαζνείαξ Ράθθδ. 

6
 Γζα ηδ ζηάζδ ημο Πάθθδ εα βνάρεζ· «Σμ ζοιπέναζια είκαζ πχξ μ Πάθθδξ δε ζέιεζε κα δχζεζ ζημ 

αδενθάημ ηαζ δ ιυκδ αζηία […] πνέπεζ κα είκαζ πςξ δε ζοιθςκεί ιε ημκ ηνυπμ πμο ενβάζηδηε ημ 

αδενθάημ […]. Ώπυ ηυηεξ πμο είιμοκα ζηδκ Πυθδ […] ηαηάθααα πςξ ανβά ή βθήβμνα βζα η΄ 

αδενθάημ εα δμοθέρεζ ηαηά πχξ ημ εέθεζ μ Πάθθδξ βζα μ ζζυν Πάθθδξ εα ηνααδπηεί. Σμ ηεθεοηαίμ 

έβζκε», επζζημθή Μ. Σζαθίηδ ζε Φ. Φςηζάδδ, Karachi 7/1/09, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.329-332. Σμ 

απυζπαζια ζηζξ ζ.329-330.  
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παξαγλσξίδνπλ ηα ξεαιηζηηθά φξηα ηεο δξάζεο, αιιά θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπ 

αδεξθάηνπ·  

«Λεο. “Βμαληιήζαηε φια ηα κέζα ηνπ θάζε ζπλδξνκεηή δίρσο θαλέλα 

απνηέιεζκα”. Πηνχ θαζελνχ; Ώθνχ νη πεξηζζφηεξνη καο άθεζαλ; Ώπφ ηηο 300 

ηφζεο ιίξεο πνπ μνδέθηεθαλ γηα ην Λαφ ηηο 100 ηηο δψζακε εκείο εδψ. Καη 

1000 αλ είρακε ζα ηηο δίλακε. “Βκείο” δε κεηαλννχκε. […] Έπεηηα, λάρνπκε 

θαιφ ξψηεκα, ηη απνηειέζκαηα πεξηκέλαλε νη Κχξηνη ζπληξνκεηέο; Να 

θαζαηξνχκε ηνλ θαηά θαηξφ Παηξηάξρε; Να κνπλνπρίδνπκε ηνπο δεζπνηάδεο; 

Να μνπξίδνπκε ηνπο παπάδεο; Να δηαιχνπκε ηε χγθιεην; Να επηβάινπκε 

λνκνζθέδηα ζηε βνπιή; Να δηψρλνπκε γπκλαζηάξρεο; Να δηαιχνπκε ζθνιηά; Ή 

κήπσο λα βγαίλνπκε ζε πεξηνδίεο ζηα ιέθηεξα θη ππφδνπια κέξε θαη λα 

ελεξγνχκε φπσο νη πξνπαγάληεο ησλ απζηξηαθψλ θαη ησλ Ρνπκνχλσλ κε 

φξγαλα κηζζσηά; Ώθηά ελλνείο κε παλειιήληα ελέξγεηα; […] απφ φζα γίλαλε 

σο ηψξα ηίπνηεο, θαλέλα, δελ είρε ηφζε επίδξαζε ζηηο Εδέεο, ζε ηφζν πιήζνο, 

ζε ηφζεο δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο ηάμεο, φζν ν Λαφο. Πνηέο ηφζν ιίγν ρξήκα 

δελ έπηαζε ηφζν πνιχλ ηφπν. […] ηε θπιή καο πνπ ζπλνρή δελ έρεη, θαη 

ζπλέρηα δε βαζηά, θαη ζπλεξγαζία δελ αλέρεηαη βξέζεθαλ ηέζζεξηο άλζξσπνη 

λα ζπλεξγαζηνχλ, φπσο κπνξνχλ, θαη ηνπο βξίδεηε έηζη; […] Βγψ έθαλα φ,ηη 

κπνξψ ζην παξφλ, δίρσο ειπίδα επηηπρίαο, δίρσο λα θνβεζψ πσο ζα 

δεκησζεί ε ππφιεςή κνπ, δίρσο λα πεξηκέλσ νχηε ηε δηθή ζνπ δηθαηνζχλε, 

νχηε θαλελφο, ακειφληαο θαη ζπκθέξνληα θη επάγγεικα 10 ρξφληα ηψξα. […] 

Μφιηο βγήθε ν ιαφο ν Φπράξεο ηνπ δσζε κηα θαηαθεθαιηά θαη ηνλε δάβσζε! 

Σψξα ηνπ δίλεη ν Πάιιεο άιιε κηα θαη ηνλ μεθάλεη! […] Πξν δπν ρξφληα έιεγεο 

λα θάλνπκε θάζε ζπζία γηα λα λνηθηάζνπκε κηα ζηήιε ηε βδνκάδα ζε θχιιν 

θαζαξεβνπζηάληθν. Σψξα θάλακε θχιιν δηθφ καο, πνπ ην ιαρηαξά ν θφζκνο, 

βγάδεηε ην θεηθά πσο βιάθηνπκε ηνλ αγψλα! Καιά ην ιέλε πνιινί πσο εζείο 

νη θνξπθαίνη είζηε νιέζξηνη ζηνλ αγψλα!»1. 

Με άιιε επηζηνιή ν Φ. Φσηηάδεο ζα ζρνιηάζεη ηε ζηάζε ηεο εγεζίαο 

ηνπ δεκνηηθηζκνχ θαη ηδηαίηεξα ηνπ Πάιιε, πνπ απαηηνχζε πεηζαξρία αλάινγε 

κε ησλ επηρεηξήζεσλ Ralli· «Ο Φπράξεο δεηνχζε θ΄ απ΄ ην θησρφ καο ην Λαφ 

δφμα αζαλαζίαο πξνζάλαηεο. […] Ο Πάιιεο ήζειε λα καο δηεη κε δηνηθεηηθή 

ηθαλφηεηα φζε κπνξεί λάρνπλ αλψηεξνη ππάιιεινη ηνπ Ralli Br. θη επεηδήο 

                                                 
1
 Βπζζημθή Φ. Φςηζάδδ ζε Ώ Πάθθδ, π.δ, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.355-6. 
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κέλακε ζαλ θάπσο καθξηά απφ κηα ηέηηα κπφξεζε -(πνιπηέιεηα επίβιαβε ζην 

ράνο πνπ δνχκε)- καο κεηαρεηξίδνπληαλ φπσο αθεληηθφ ππάιιεινπο βιάθεο 

πνπ ζέιεη λα ηνπο αλαγθάζεη λα δψζνπλ παξαίηεζε. […] Βζείο δεηνχζαηε 

θχιιν πνιηηηθφ πξψηεο! Να θάκεη ηη ζηνλ αξθνπδφηνπν ηνχην; […] Βθείλν πνπ 

καο ρξεηαδφηαλ είηαλ έλα θχιιν ξσκέτθν πνπ λα ην δηαβάδεη ν Κφζκνο. Σν 

θάλακε Ώθηφο είηαλ ν Μεζζίαο. Μηθξφο κα ζα κεγάισλε. Γελήζεθε ν Μεζζίαο 

θαη δελ ηνλ εληψζαηε. Καη ηνλ αθίζαηε λα πεζάλεη»1.  

Οη ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο δηαθσλίεο ζα νδεγήζνπλ ηελ εθεκεξίδα ζε 

νηθνλνκηθή αζθπμία2. Δ απνρψξεζε ηνπ Πάιιε ζα ζεκάλεη ην ζάλαην ηεο 

εθεκεξίδαο. Σν ηειεπηαίν θχιιν ζα θπθινθνξήζεη ζηηο 23 ΜαΎνπ 1909. ην 

θχξην άξζξν ηνπ ηειεπηαίνπ θχιινπ, φπνπ αλαθνηλψλεηαη ε δηαθνπή ηεο 

θπθινθνξίαο, αλαδεηθλχεηαη ε απνδνρή ηεο εθεκεξίδαο πνπ μεθίλεζε κε 100 

αλαγλψζηεο γηα λα θηάζεη ζηνπο 20003. ην θχιιν απηφ δεκνζηεχνληαη 

επηζηνιέο αλαγλσζηψλ απφ ηελ Βιιάδα, ηε Γεξκαλία, ηελ Οζσκαληθή 

Ώπηνθξαηνξία (Πφιε, κχξλε, Πξνχζζα, νπθιί, Μπηηιήλε, Οξδνχ Πφληνπ), 

Κχπξν, Κξήηε, αθφκα θαη απφ ηε Μαδαγαζθάξε, νη νπνίνη επαηλνχλ ηελ 

εθεκεξίδα γηα ην εζληθφ ηεο έξγν· απφ ηνλ Κ. Υαηδφπνπιν πνπ ζα ήζειε ε 

πνηφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ κέξνπο λα ραξαθηεξίδεη θαη ην θηινινγηθφ, κέρξη ηνπο 

εξγάηεο θαη ηνπο αγξάκκαηνπο. «Με ην «Λαφ» ηξειιαίλνπληαη θπξηνιερηηθά νη 

εξγαηηθέο ηάμεο»4· «ραηξνχκαζηε βιέπνληαο πσο εδψ ηνπιάρηζην ν ιαφο, ε 

ηάμε δειαδή ε αγξάκκαηε ή κηζνγξακκαηηζκέλε θαη αλεπεξέαζηε απφ θάζε 

γλψζε ηνπ δεηεκάηνπ ηνπ γισζζηθνχ ππνδέρηεθε ηελ εθεκεξίδα ζαο κε 

αίζηεκα άδνινπ ελζνπζηαζκνχ»5· «Βπεηδή έηπρε θαλαδπφ θνξέο λα δηαβάζσ 

ην «Λαφ» ζαο θαη κε άξεζε πνιχ γηαηί απφ άιιεο εθεκεξίδεο δε ληφζσ γξπ θαη 

δφμαζη ν Θεφο πνπ βγήθε θαη κληα γηα λα θαηαιαβαίλνπκε θαη κεηο πνπ δελ 

μέξνπκε ηελ θαζαξεχνπζα»6. 

Σν αξρείν ηνπ Νίθνπ Γηαλληνχ απνηειεί πνιχηηκε πεγή γηα ηνλ 

αληίθηππν ηνπ Λανχ θαη επηβεβαηψλεη ηελ παξαπάλσ άπνςε· επηζηνιέο απφ 

                                                 
1
 Βπζζημθή Φ. Φςηζάδδ ζε Π. ΐθαζηυ, 15/8/1909, ζην ίδην, ζ.362-3. 

2
 ΐθ. ζπυθζμ Ν. Γζακκζμφ ζε επζζημθή πμο ημο έζηεζθε μ Υαηγυπμοθμξ, Μυκαπμ 22/3/10, Νέα Δζηία, 

726(1957), ζ.1404. 
3
 Ο Λαόο, 23/5/1909, αν.34, ζ.1. Σμ ηφνζμ άνενμ δδιμζζεφεηαζ ζημ Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Βζηία, ζ.104-

106. Ο Πάθθδξ ημ Φεανμοάνζμ ζε επζζημθή ημο είπε ζδιεζχζεζ υηζ μ Λαόο πμοθμφζε 905 θφθθα, αθ. 

επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 20/21909,  ζην ίδην, ζ.340.  
4
 Βπζζημθή Α.., Πένακ, 6/5/1909, «Σα Γνάιιαηα», Ο Λαόο, 23/5/1909, αν.34, ζ.1. 

5
 Βπζζημθή Αδιμηζηζζηζημφ Κέκηνμο, Υακζά (Κνήηδξ), 22/1/1909, ζην ίδην. 

6
 Βπζζημθή απυ αναηίκα, 20/2/1909, ζην ίδην. 



165 

 

δηάθνξα κέξε, πνπ εθθξάδνπλ ελζνπζηαζκφ, δεηνχλ θχιια θαη επηζπκνχλ λα 

γίλνπλ ζπλδξνκεηέο1, πεξηνδηθά πνπ δεηνχλ ηε ζπλεξγαζία ηεο εθεκεξίδαο 

θαη ηνπ Ώδεξθάηνπ, φπσο ην πεξηνδηθφ Κφζκνο απφ κχξλε2, απνζηνιείο 

πνπ ζπζηήλνπλ ζπλδξνκεηέο απφ Μπηηιήλε, Καζηειιφξηδν, Πξνχζζα3, άιινη 

πνπ ζηέιλνπλ ζπλεξγαζίεο ηνπο γηα ηελ εθεκεξίδα4.  

Δ δπλακηθή πνπ είρε αλαπηπρζεί κε επίθεληξν ην Λαφ δηθαηνινγεί ηε 

ιχπε θαη ηελ νξγή ηνπ Φσηηάδε ζηηο επηζηνιέο πνπ αλαγγέιινπλ ηε δηαθνπή 

ηεο έθδνζεο. ε επηζηνιέο ηνπ ζηνπο θνξπθαίνπο δεκνηηθηζηέο ζεκεηψλεη ηε 

δηαιπηηθή παξέκβαζε ηνπ εγεηηθνχ ππξήλα5. Δ θπζηνγλσκία ηνπ Λανχ ήηαλ 

ην επίκαρν ζεκείν ηξηβήο. Ο Ν. Γηαλληφο ζα επηζεκάλεη αξγφηεξα ζην Ννπκά 

ηελ ηδενινγηθή δηάζηαζε πνπ δελ κπνξνχζε λα γεθπξσζεί6.   

Σα ζρέδηα γηα κεηαθνξά ηνπ δεκνηηθηζηηθνχ θέληξνπ ζηελ Κσλ/πνιε 

λαπάγεζαλ θαη ε επηζηξνθή ζην Ννπκά πξνβάιιεη σο ε κφλε ιχζε. Δ 

δηαθνπή ηεο έθδνζεο ηνπ Λανχ ζα ζεκάλεη θαη ην ηέινο ηνπ Ώδεξθάηνπ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο7. Δ απνηπρία ηεο εθεκεξίδαο άθεζε θελφ, θαζψο απφ 

άιιεο πεξηνρέο ηεο Ώπηνθξαηνξίαο επηζεκαίλεηαη ζηνλ Πάιιε ε αλάγθε 

θαζεκεξηλήο εθεκεξίδαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν Ώξγχξεο 

Κφξαθαο απφ ηελ Ώκηζφ-ακςνχληα ηνπ Πφληνπ, ν νπνίνο αγσλίδεηαη γηα ηελ 

έθδνζε θαζεκεξηλήο εθεκεξίδαο, γηα λα δηακνξθψζεη ηελ πνιηηηθή ζπλείδεζε 

ηνπ ιανχ θαη λα ηνλ ζσξαθίζεη ελάληηα ζηελ ηχθισζε ησλ θαζαξνιφγσλ8.  

                                                 
1
 ΐθ., εκδεζηηζηά, επζζημθή Ώσαάγδ απυ Νίζονμ, 26/2/1909, επζζημθή Εςάκκδ Οζημκμιίδδ απυ Κανά-

Υαθήι, 22/3/1909, επζζημθή Ώζδιάηδ ΐεσκυβθμο, Μοηζθήκδ 24/4/1909, επζζημθή Ώπμζημθίδδ, 

δθοανία 9/3/1909, επζζημθή Κμκημβζάκκδ, Ώθελάκδνεζα, 8/1/09, επζζημθή Εςάκκδ Γδηυπμοθμο, 

ΐμοημονέζηζ 20/1/1909, επζζημθή απυ Σναπεγμφκηα 18/3/1909, επζζημθή ηεθακίδδ, Κένηονα 

9/22.2.1909. θεξ μζ επζζημθέξ απυ Αξρείν Ν. Γηαλληνύ, Φάηεθθμξ π.α, «Ώθθδθμβναθία εθδι. Λαυξ». 

Ο δδιμηζηζζηήξ δάζηαθμξ Α. Ώθαακυξ, απυ Μοηζθήκδ 1/11/1908, ζην ίδην, ημο απμζηέθθεζ ηα μκυιαηα 

παναθδπηχκ ημο Λανύ. Σμο γδηάεζ, ιάθζζηα, κα ζηείθεζ ακηίηοπα ηαζ ζημκ Πνςημζφββεθμ ζηδκ 

Καθθμκή ηαζ αοημί εα πνμζπαεήζμοκ κα ημκ πείζμοκ κα ηα δεπηεί «ιμθμκυηζ πνμ ηαζνμφ μ Αεζπυηδξ 

ημο είπε ηάκεζ ηδκ παναηήνδζδ πμο έπαζνκε «Νμοιά» ηαζ έπαρε κα ημκ παίνκδ».  
2
 Βπζζημθή απυ ιφνκδ 4/11/1908, ζην ίδην. 

3
 Βπζζημθή Θεμδςνίδδ, ακηζπνμζχπμο ημο πενζμδζημφ ζηδ Μοηζθήκδ, 7/1/1909, επζζημθή 

Παπαεακάζδ, Καζηεθθυνζγμ 20/2/1909, επζζημθή Γζάκκδ Γασηάκμο, Πνμφζζα 11/2/1909, ζην ίδην. 
4
 Βπζζημθή Υν. ΐανθέκηδ, Ώεήκα 27/12/1908, υπμο ημο ζηέθκεζ έκα ακέηδμημ δδιμηζηυ ηναβμφδζ· 

επζζημθή Φ.Ν. Σζααζδυπμοθμο, ιαεδηή ζηδ Μεβάθδ ημο Γέκμοξ πμθή, Φακάνζ 5/5/1909, υπμο ημο 

γδηάεζ κα δδιμζζεφζεζ έκα πνμκμβνάθδια ημο· Φενκάκδμξ, «Κνίζεζξ δζα ηδκ ΐαθηακζηήκ 

Οιμζπμκδίακ», ιφνκδ 25/1/1909, πνμθακχξ άνενμ· Υ. Νηεθδβηζααμφνδξ, Κζυ 18/31.3.09 ηαζ Κζμ 

9/2/09, ζην ίδην, Φάηεθθμξ πα, «πεηζηά ιε ηδκ έηδμζδ ηδξ ζμζζαθζζηζηήξ γςήξ». 
5
 Βπζζημθή Φ. Φςηζάδδ ζε Π. ΐθαζηυ, 7/6/1909, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.354 ηαζ επζζημθή Φ. Φςηζάδδ 

ζε Π. Αέθηα, 15/6/1909, Αιιεινγξαθία ηεο Π. . Γέιηα, υ.π., ζ.358.  
6
 Ν. Γζακκζυξ, «Δ Βθδιενίδα “Λαυξ”», 10/10/1914, Ο Ννπκάο, αν.534, ζ.226. 

7
 Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Βζηία, ζ.113-114. 

8
 Δ ακαγήηδζδ πυνςκ ημκ μδδβεί κα απεοεοκεεί ζημκ Πάθθδ ηαζ κα γδηήζεζ ηδ ζφζηαζδ ιεημπζηήξ 

εηαζνείαξ , αθ. επζζημθή ημο ζε Ώ. Πάθθδ, Ώιζζυξ 7/4/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ. 1.1, 
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5.3.4 Ζ επηζηξνθή ζην Ννπκά θαη ε πξνζπάζεηα ηδενινγηθήο 

ρεηξαγώγεζεο: ν ξόινο ηνπ Ίσλα Γξαγνύκε 

Δ επηζηξνθή ζην Ννπκά ζεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ θεληξηθφ ξφιν πνπ 

αλαιακβάλεη ν Ίσλ Αξαγνχκεο, ν νπνίνο ζπληνλίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ 

εγεηηθνχ ππξήλα ησλ δεκνηηθηζηψλ γηα παξεκβάζεηο ζηελ χιε θαη αζθπθηηθφ 

έιεγρν ζηνλ Σαγθφπνπιν. Ο ΐιαζηφο ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1910 δηαηππψλεη ηελ 

άπνςή ηνπ γηα απνκάθξπλζε απφ ηηο ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο, αιιά θαη ηνλ ζθηρηφ 

ελαγθαιηζκφ ηνπ Φπράξε θαη επηζπκεί λα αλαηεζεί ζην Αξαγνχκε ν έιεγρνο 

ηνπ πεξηνδηθνχ θαη ε δηαρείξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο1.  

Δ αιιεινγξαθία ηνπ Αξαγνχκε θαηαδεηθλχεη ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο 

ησλ δεκνηηθηζηψλ λα βειηησζεί θαη λα ζσθξνληζηεί ν Ννπκάο κε ην δηνξηζκφ 

ηνπ Νηθφιανπ Πνξηψηε2 ζηε ζέζε ηνπ ζπληάθηε ηνλ Ενχλην ηνπ 1910. Θέζε 

πνπ μεθηλάεη κε επνίσλεο πξννπηηθέο, αθνχ έρεη ηε ζπλαίλεζε θαη 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ώ. Πάιιε, ν νπνίνο πξνηίζεηαη λα απνζηέιιεη 2 ιίξεο ην 

κήλα3, ηεο Π. Αέιηα, ε νπνία ζπκβάιιεη ζην κηζζφ ηνπ Πνξηψηε4, ηνπ Α. 

Πεηξνθφθθηλνπ θαη ίζσο ηνπ Φπράξε5.  Ο Πνξηψηεο, φκσο, ζα απνρσξήζεη ην 

Αεθέκβξην ηνπ 1910, εμεγψληαο ζην Αξαγνχκε φηη δελ επηηειεί 

                                                                                                                                            
1/38. Ο Κυναηαξ οπήνλε ιέθμξ ημο Ώδενθάημο ηδξ Πυθδξ, υηακ ήηακ δάζηαθμξ ζηδκ Ώνηάηδ, Γ. 

Παπαηχζηαξ, Βζηία, ό.π., ζ.269. Ο δζεοεοκηήξ ηδξ Σνάπεγαξ Ώεδκχκ εα δχζεζ ζημκ Πάθθδ 

πθδνμθμνίεξ βζ΄ αοηυκ ηαζ βζα ηδκ αηεθέζθμνδ πνμζπάεεζά ημο κα εηδχζεζ εθδιενίδα, «μ πμζδηήξ 

Κυναηαξ ανίζηεηαζ εδχ. Ήηακε δδιμδζδάζηαθμξ ηαζ ημκε αβάθακε βζαηί ήηακε πμθφ γςδνυξ ζηζξ ζδέεξ 

ημο ηαζ ιάθζζηα ηζξ δδιμηζηζζηζηέξ. Ο θμοηανάξ βονεφεζ κα αβάθεζ ιζα εθδιενίδα αθθά δεκ έπεζ 

πανάδεξ. Ββχ ημο οπμζπέεδηα κα ηυκε αμδεήζς ιε ηαιζά ηνζακηανζά θίνεξ ιεηνδηά ηαζ ιζα 

επζπμνήβδζδ απυ ηδκ Σνάπεγα θίνεξ 5/6 […] ηαεχξ ηαζ ιε άθθδ οπμζηήνζλδ δεζηή […]. Αοζηοπχξ δεκ 

ηα ηαηάθενε κα ανή ηακέκακ άθθμκ κα ημο δχζεζ ηαιζά πεκδκηανζά αηυιδ», επζζημθή Υνήζημο, 

αιρμφξ 19/2.7.1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.2, 2/242. 
1
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, 27/4/1910, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη. 2, οπμθ. 1. Δ 

επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.4-5. 
2
 (1870-1943). Αναιαηζηυξ πμζδηήξ, εεαηνζηυξ ζοββναθέαξ ηαζ ιεηαθναζηήξ. πμφδαζε ανπαία 

εθθδκζηή ηαζ θαηζκζηή πμίδζδ, ηδκ ζηαθζηή, βαθθζηή, αββθζηή ηαζ ανααζηή βθχζζα ηαζ θμβμηεπκία. Σμ 

1890 ηαηεηάβδ ζημκ μζημκμιζηυ ηθάδμ ημο πμθειζημφ καοηζημφ, απ΄ υπμο παναζηήεδηε βζα κα 

ενβαζηεί ιέπνζ ημ 1912 ζημκ διενήζζμ ηαζ πενζμδζηυ ηφπμ ηδξ πνςηεφμοζαξ. Αδιμζίεοζε ιεηαθνάζεζξ 

ηαζ ηνζηζηέξ, πμζήιαηα ηαζ πεγά ζε πενζμδζηά ηαζ ελέδςζε ηαζ αοημηεθή ένβα. ΐθ. Μεβάθδ Βθθδκζηή 

Ββηοηθμπαίδεζα, η.20, ζ.563-4. ΐθ., επίζδξ, Πμνζχηδξ Νίημξ, κεηνμθμβία: Πέηνμξ Κμθαηθίδδξ, 

Φηινινγηθά Υξνληθά, 3 (1945) 331-334. 
3
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 5/6/1910, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.5, οπμθ.4. Δ επζζημθή 

ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.6. 
4
 Βπζζημθή Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε Ε. Αναβμφιδ, 29/12.7.1910, ζην ίδην, θάη.6, οπμθ.1, «δ Κα Αέθηα 

ιμο έδςηε 200θν […] είκαζ δ ζοκηνμιή ηδξ βζα 4 ιήκεξ Εμφθζμ – Οπηχανδ ζημ ιζζευ ημο Πμνζχηδ ςξ 

ζοκδζεοεοκηή ημο Νμοιά», ηαζ επζζημθή 9/11/1910, ζην ίδην, υπμο εζςηθείεηαζ  δ ζοκδνμιή ηδξ ιέπνζ 

ημ Φεανμοάνζμ. 
5
 Σζξ πθδνμθμνίεξ δίκεζ μ Ίςκ Αναβμφιδξ ζημκ Π. ΐθαζηυ, αθ. επζζημθή Ε. Αναβμφιδ ζε Π. ΐθαζηυ, 

9/22.5.1910, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.119-120.  
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απνηειεζκαηηθή εξγαζία1. Ο πξαγκαηηθφο ιφγνο, φκσο, ίζσο λα είλαη απηφο 

πνπ απνθαιχπηεη ν Ώ. Πάιιεο, είηε νη δηαθσλίεο κε ηνλ Σαγθφπνπιν2 ή φηη ν 

Πνξηψηεο θνβάηαη λα ηαπηηζηεί κε έλα «καιιηαξφ» έληππν3.  

Σν 1911, ππφ ηελ πίεζε ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ 

Οκίινπ πνπ πξνβάιιεη πηα σο ην αληηςπραξηθφ ζθέινο ηνπ γισζζηθνχ 

αγψλα, γίλνληαη δπκψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηχρε ηνπ Ννπκά4. ζνλ αθνξά ηηο 

ζθέςεηο γηα έθδνζε εθεκεξίδαο ν Πάιιεο, απξφζκελα ίζσο, ζα ππνζηεξίμεη 

ην Ννπκά θαη ζα θαηαινγίζεη επζχλεο ζε φινπο εθείλνπο πνπ δελ ηνλ 

βνήζεζαλ φζν έπξεπε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ Σαγθφπνπινπ5. Τπνζηεξίδεη 

φηη, αλ επηκέλνπλ ζε θαηλνχξγηα εθεκεξίδα, θαιφ είλαη λα αγνξάζνπλ κία απφ 

ηηο ππάξρνπζεο, γηα παξάδεηγκα ηελ εθεκεξίδα Καηξνί θαη λα ηνπνζεηήζνπλ 

εθεί ηνλ Σαγθφπνπιν. Ο ίδηνο είλαη πξφζπκνο λα βνεζήζεη κε πνιχ 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απ‟ φζα δίλεη ζην Ννπκά· «Βγψ εθεί δίλσ 100 ην κήλα 

(είηαλ 125, κα ηηο έθνςα επίηεδεο- πξνο ηηκσξία, κεηαμχ καο), θαη λνκίδσ 

δίλνπλ θη‟ άιινη»6. Ώξγφηεξα ζα πξνηείλεη λα ζπκπξάμεη ν Ννπκάο κε ηα 

Παλαζήλαηα θαη λα δηνξηζηεί εθεί ν Σαγθφπνπινο ππάιιεινο. Πξνηίζεηαη, 

κάιηζηα, λα ρξεκαηνδνηεί ην εγρείξεκα κε 200 δξαρκέο ην κήλα7. 

 Ο Αξαγνχκεο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ Ννπκά, θηλεηνπνηψληαο ηνπο πινχζηνπο 

δεκνηηθηζηέο. Ώξρηθά πξνζεγγίδεη ηνλ Πάιιε8, επηκέλνληαο πσο ν Ννπκάο 

είλαη απαξαίηεηνο, αθφκα θη αλ θπθινθνξήζεη άιιε εθεκεξίδα, γηαηί απνηειεί 

ην ζπκπιήξσκα ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ ζηε ζπγθέληξσζε ησλ 

                                                 
1
 Ο Πμνζχηδξ ιε επζζημθή ζημ Αναβμφιδ, 6/11/1910, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.6, οπμθ.2, ελδβεί 

ημοξ θυβμοξ ηδξ απμπχνδζήξ ημο· μ Νμοιάξ δεκ έπεζ ανηεηά οθζηά ιέζα ηαζ μ ίδζμξ επςιίγεηαζ ιζα 

ενβαζία ηδξ μπμίαξ ημ απμηέθεζια δε θαίκεηαζ. Βπεζδή δε εέθεζ κα πμφκε «πςξ ανήηα η΄ εβχ ηαζ 

ρςιίγμοιε ζηδκ ηαιπμφνα ηςκ ημοηχκε πμο πθενχκμοκε βζα ημ Νμοιά» δζαηυπηεζ ηδ ζοκενβαζία 

ημο. 
2
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 7/10/1910, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.5, οπμθ.4, υπμο 

ζδιεζχκεζ υηζ δζααθέπεζ πςξ Πμνζχηδξ ηαζ Σαβηυπμοθμξ άνπζζακ κα ηζαηχκμκηαζ ηαζ υηζ μ 

Σαβηυπμοθμξ πνμζπαεεί κα οπμκμιεφζεζ ημκ Πμνζχηδ, αθμφ μ Πάθθδξ έθααε εθδιενίδα ιε ανκδηζηή 

ηνζηζηή βζα έκα ένβμ ημο Πμνζχηδ ηαζ επάκς ακχκοια ζδιεζςιέκμ «Καιανχζηε ημκ πμο ημο ηυραηε 

ηαζ ιζζηυ», πνάλδ πμο απμδίδεζ ζημκ Σαβηυπμοθμ. 
3
 ηζξ 23/12/1910, ζην ίδην, μ Πάθθδξ βνάθεζ ζημ Αναβμφιδ, «αιθζαάθθς ακ μ θυβμξ πμο δίκεζ μ 

Πμνζχηδξ είκαζ μ αθδεζκυξ. Σμ πζμ πζεακυ, δε εέθεζ κα θαίκεηαζ “ιαθθζανυξ”». 
4
 Γζα  ηζξ ζηέρεζξ πμο ζογδημφκηαζ ζημκ Βηπαζδεοηζηυ ιζθμ ζπεηζηά ιε ηδκ ηοηθμθμνία πμθζηζηήξ  

εθδιενίδαξ ηαζ πενζμδζημφ, αθ. επζζημθή Ε. Αναβμφιδ ζε Ώ. Πάθθδ, 22/3/1911, Αιιεινγξαθία ΗΗ, 

ζ.125-126. 
5
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 23/4/1911, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη. 5, οπμθ. 4. 

6
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, ζην ίδην. 

7
  Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 14/4/1912, ζην ίδην. 

8
 Βπζζημθέξ Ε. Αναβμφιδ ζε Ώ. Πάθθδ, 17/6/1911 ηαζ 8/7/1911, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.136-138. 
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δεκνηηθηζηψλ. Ο Πάιιεο, φκσο, αθπξψλνληαο πξνεγνχκελεο ζθέςεηο ηνπ, 

πηζηεχεη πσο ν Σαγθφπνπινο δελ αμίδεη πεξηζζφηεξε βνήζεηα, γηαηί είλαη 

ηεκπέιεο1. Σελ ίδηα άπνςε δηαηππψλεη θαη ν Α. Πεηξνθφθθηλνο, αιιά ζεσξεί 

αλάξκνζην λα εγθαηαιείςνπλ ην Ννπκά. Ο ίδηνο πξνθαηαβάιιεη ηε βνήζεηά 

ηνπ, αιιά δελ επαξθεί θαη πξνηίζεηαη λα πείζεη θαη ηελ Π. Αέιηα λα ζηείιεη 

βνήζεηα2. Οη δεκνηηθηζηέο ηεο Πφιεο ζρεδηάδνπλ λα ζηέιλνπλ γηα νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε ηνπ Ννπκά 100 θξάγθα ην κήλα3. 

Μέζα ζηε ζπγθπξία ησλ βαιθαληθψλ πνιέκσλ, επεηδή ν Ννπκάο δελ 

βγαίλεη ηαθηηθά, ν Πάιιεο ζηακαηάεη ηε ζπλδξνκή ηνπ4 θαη νη νηθνλνκηθέο 

δπζρέξεηεο ζα αλαγθάζνπλ ηνλ Σαγθφπνπιν λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ηεο Π. 

Αέιηα, ε νπνία ζα αξλεζεί. Ο Αξαγνχκεο ζα δηαθσλήζεη κ΄ απηή ηελ πξάμε 

ηνπ Πάιιε θαη ζα επηζεκάλεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ πεξηνδηθνχ, πνπ σο 

ειεχζεξν βήκα κπνξεί λα δπλακψζεη ηε θσλή ηνπ δεκνηηθηζκνχ, ηδηαίηεξα 

ζηελ παξνχζα ζπγθπξία, ηεο δηεχξπλζεο ησλ ζπλφξσλ5. 

Σν θχξην άξζξν ηνπ Ννπκά ζηηο 9/3/1913 κε ηίηιν «Δ δνινθνλία ηνπ 

βαζηιηά καο» ζα επηζχξεη ηελ νξγή ηεο Πελειφπεο Αέιηα, γηαηί ην ζεψξεζε 

αληηβαζηιηθφ θαη ζα ηελ νδεγήζεη λα παξαηηεζεί απφ θάζε βνήζεηα πξνο ην 

Ννπκά6. Ο Πεηξνθφθθηλνο ζα ζπκθσλήζεη κε ηε Αέιηα θαη ζα θαηαινγίζεη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε αξζξνγξαθία «έιιεηςε ηάθη»7. Ο Σαγθφπνπινο είλαη 

απειπηζκέλνο· «Φχιιν ηελ άιιε βδνκάδα δε ζα βγάισ. […] Υξήκαηα δελ 

ππάξρεη ειπίδα λα βξσ απφ πνπζελά. Ο ηθειηαλφο έηαμε λα δίλεη 200δξ. 

θάζε 4 κήλεο, έδσζε ηηο 100 πξηλ έλα κήλα θαη ηψξα πνπ ηνπ δήηεζα θαη ηηο 

άιιεο 100 κνπ παξάγγεηιε πσο είηαλ λσξίο αθφκα. […] Κ΄ έηζη άδνμα θ΄ 

ειεεηλά ςνθάεη ν Ννπκάο»8. Ο Αξαγνχκεο είλαη ν απνδέθηεο φισλ ησλ 

                                                 
1
 Βπζζημθέξ Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 10/7/1911 ηαζ 29/7/1911, Αξρείν Η. Γξαγνύκε, θάη.5, οπμθ.4. 

ε άθθεξ επζζημθέξ ημο ζημ Αναβμφιδ εα παναηηδνίζεζ ημκ Σαβηυπμοθμ, «αηαιάηδ ηαζ 

πμκηνμηέθαθμ» (7/12/1911, ζην ίδην, θάη.5, οπμθ.5) ηαζ «αηαιάηδ ηδξ απεθπζζζάξ ηαζ λεδζάκηνμπμ», 

(4/4/1912, ζην ίδην).Σζξ ίδζεξ απυρεζξ εα εηθνάζεζ ηαζ ημκ επυιεκμ πνυκμ (25/5/1912, ζην ίδην). 
2
 Βπζζημθή Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε Ε. Αναβμφιδ, 1/7/1911, ζην ίδην, θάη.6, οπμθ.1.  

3
 Βπζζημθή Υνφζακεμο Φζθζππίδδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 11/9/911, ζην ίδην. 

4
 Βπζζημθή Α. Σαβηυπμοθμο ζε Π. Αέθηα, 27/10/1912, Αιιεινγξαθία Π. .Γέιηα, υ.π., ζ.363. 

5 Βπζζημθή Ε. Αναβμφιδ ζε Ώ. Πάθθδ, 22/8/1913, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.149. ημ πάκς ιένμξ ηδξ πνχηδξ 

ζεθίδαξ μ παναθήπηδξ εα ζδιεζχζεζ «Αεκ είκαζ ηαηάθθδθμξ μ Σαβηυπμοθμξ. 12/9/1913».  
6
 Βπζζημθή Π. Αέθηα ζε Α. Σαβηυπμοθμ, Μάνηδξ 1913, Αιιεινγξαθία Π. . Γέιηα, υ.π., ζ.364. 

7
 Βπζζημθή Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε Α. Σαβηυπμοθμ, 3/4/1913. Σμ βνάιια ημο εα εζςηθείζεζ μ 

Σαβηυπμοθμξ ζε επζζημθή ημο ζημ Αναβμφιδ, 5/4/1913, Αξρείν Η. Γξαγνύκε, θάη.8, οπμθ.4. 
8
 Βπζζημθή Α. Σαβηυπμοθμο ζε Ε. Αναβμφιδ, 9/6/1913, ζημ ίδζμ. 
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εθθιήζεσλ ηνπ, αθνχ κπνξεί λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο Φπράξε1, Πάιιε, 

Πεηξνθφθθηλν θαη Βθηαιηψηε2. 

Σν άλνηγκα ηνπ δεκνηηθηζκνχ θαη ηνπ Ννπκά, θαη‟ επέθηαζε, ζε άιιεο 

πεξηνρέο ηνπ ειιεληζκνχ πξνβάιιεηαη σο ιχζε. Οη δεκνηηθηζηέο ηεο Πφιεο 

αληαπνθξίλνληαη θαη πάιη·  

«ζαο ζηέιλσ ζήκεξα 130 δξ. γηα ην “Ννπκά” -πξψην κεληάηηθν- εθείλνη 

πνπ δψζαλε είλαη: 

Φ. Φσηηάδεο 20 

Ε. ηψηεο 20 

Φ. Κέληξνο 20 

Γ. Παππά 20 

Κ. Παππά 25 

Ώ. Παππά 25 

Θα θνηηάμσ λα ζαο ζηέιλσ ηαρηηθά ην ίδην πνζφ θάζε κήλα. Κη΄ εγψ 

είκαη ηεο γλψκεο πσο ν “Ννπκάο” πξέπεη λα δήζε, θη΄ αλ είλαη δπλαηφ λα δήζε 

θαιιίηεξα απφ πξηλ. Άξαγε δε ζάηαλε δπλαηφ λα γίλε θάηη ζηελ Ώιεμάλδξεηα, 

ζηε κχξλε θαη ζηε Θεζζαινλίθε; Ώλ θη΄ απ΄ απηά ηα κέξε κπνξνχζε λάρε ν 

“Ννπκάο” ηαρηηθέο ζπλδξνκέο ζα εμαζθάιηδε ίζσο ην δξφκν ηνπ κηα γηα 

πάληα»3.  

Ο Πεηξνθφθθηλνο ζα γξάςεη ζην Αξαγνχκε φηη δελ ζθνπεχεη λα πάςεη 

ηε ζπλδξνκή ηνπ ζην Ννπκά, απιψο ζεψξεζε πσο ζηακαηάεη ε έθδνζή ηνπ· 

«ηνπ έζηεηια θαη ηελ Α΄ ηξηκελία ηνπ 1913 δξρ. 225 – δει. σο ηηο 31 

Αεθεκβξίνπ-. Ώλ μαλαξρίζε λα βγαίλεη ζα ηελ εμαθνινπζήζσ, αλ θαη, φπσο 

θαηάληεζε ν Ννπκάο, δε βιέπσ λα θάλε πηα θαλέλα θαιφ ζηελ ηδέα· κάιηζηα 

κε ηε ρπδαηφηεηά ηνπ, ηνπο κηθξνθαβγάδεο ηνπ, θαη ηα παξφκνηα θάλεη κάιινλ 

θαθφ. Ώπνμέλσζε πνιινχο κεγάινπο δεκνηηθηζηάο, ηνλ Καξθαβίηζα, ην 

ΐιαρνγηάλλε, ην ΐιαζηφ, ηελ Κα Αέιηα θαη θαηάληεζε λα ηξνθνδνηή ηνπο 

αλαγλψζηεο ηνπ κε ηηο αεξνινγίεο ηνπ Παιακά, ηα γεινία γξάκκαηα ησλ 

ζπκηαηηζηψλ ηνπ Πάιιε, ηηο ζάριεο ηνπ Λπδνχ Πνδαβξνχ4, ηνπ θίπε θαη ηνπ 

                                                 
1
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, 24/5/1913, Αιιεινγξαθία Η, ζ.633, υπμο ελδβεί υηζ 

μζημβεκεζαημί θυβμζ ημο πνμηάθεζακ μζημκμιζηέξ δοζπένεζεξ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ ιπμνεί κα 

αμδεήζεζ ημ Ννπκά. Βπζηνίκεζ, υιςξ, ημοξ οπυθμζπμοξ, βζαηί εβηαηέθεζρακ ημκ Σαβηυπμοθμ. 
2
 Βπζζημθή Α. Σαβηυπμοθμο ζε Ε. Αναβμφιδ, 17/8/913, Αξρείν Η. Γξαγνύκε, υ.π., θάη.8, οπμθ.4. 

3
 Βπζζημθή Ώ. Παππά ζε Ε. Αναβμφιδ, 9/9/913, ζην ίδην, θάη.6, οπμθ.1. 

4
 Αεκ είκαζ δζαηνζηυ ημ ηζ αηνζαχξ εκυπθδζε ημκ Πεηνμηυηηζκμ ζηδκ ανενμβναθία ημο Πμδαανμφ 

[ρεοδχκοιμ ημο Ε. ηαικυπμοθμο], μ μπμίμξ αοηή ηδκ επμπή ιζθάεζ απυ ηζξ ζηήθεξ ημο Νμοιά βζα ηδ 
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Πνιίηε. Κη΄ αληίο λα καδεχε γχξσ ηνπ ηνπο δεκνηηθηζηάο θαη λα πξνζειπηίδεη 

ηνλ θφζκν, εμελαληίαο ηνλ απνκαθξχλεη. Καη ζεηο ν ίδηνο, θαζψο ζπκάζηε, κνπ 

είπαηε κηα θνξά πσο θάλαηε φ,ηη κπνξνχζαηε γηα λα ηνλ ζψζεηε θαη δελ ην 

πεηχραηε. Μ‟ φια απηά φκσο, αλ μαλαξρίζε ζα εμαθνινπζήζσ λα ηνπ δίλσ δξ. 

[15 ή 75, δπζαλάγλσζην] ην κήλα, φπσο θαη πξηλ»1.  

Ο Φπράξεο ζε άξζξν ηνπ ζην Ννπκά, ην επηέκβξην ηνπ 19132, κέζα 

ζηελ επθνξία πνπ πξνθαιεί ε λίθε ζηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο, επηζεκαίλεη 

φηη ην πεξηνδηθφ θηλδπλεχεη λα κελ μαλαβγεί ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ, 

επεηδή δηαδήισζε απεξίθξαζηα ηνλ ςπραξηζκφ ηνπ, κε απνηέιεζκα λα 

εγθαηαιεηθζεί απφ ηνπο πινχζηνπο δεκνηηθηζηέο. Σν εηξσληθφ ηνπ χθνο δείρλεη 

φηη ε δηάζπαζε είλαη πηα αλαπφηξεπην γεγνλφο· «Μα ζα δχζθνιν θηφιαο λα 

μαθνινπζήζε ν άγηνο ν αγψλαο καο, αθνχ νη εθαηνκκπξηνχρνη ηεο δεκνηηθήο 

θησρέςαλε μαθληθά χζηεξηο απφ ηε λίθε, απφ ηα έμνδα ππνζέησ ηνπ πνιέκνπ 

φινπ»3. 

Έθηνηε ηίπνηα δε γίλεηαη γλσζηφ απφ ηελ αιιεινγξαθία ηνπ Αξαγνχκε 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πεξηνδηθνχ. ην ηέινο ηνπ 1914 ν Φπράξεο, ν 

Πνξηψηεο θαη ν Ρ. Γθφιθεο ζα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιία γηα ηελ ελίζρπζε θαη 

ζσηεξία ηνπ Ννπκά4.  

5.3.5 Σύπνο ζηε δηαζπνξά 

Σκύξλε: ζύγθξνπζε Ακάιζεηαο – Ζκεξεζίαο (1907-1908) 

Σν γισζζηθφ δήηεκα ζηε κχξλε, φπσο θαη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, 

θαηαγξάθεη θαη παξαθνινπζεί ηνπο θξαδαζκνχο πνπ πξνθαιεί ην πξφβιεκα 

ζην ειιεληθφ θξάηνο. Βπίζεο, εληάζζεηαη ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα 

ηελ πξνψζεζε ηνπ δεηήκαηνο ζηελ Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία πνπ αλέιαβε ν 

Πάιιεο, αιιά θαη ζηε ζηαδηαθή απνμέλσζή ηνπ απφ ηνλ Ννπκά. 

                                                                                                                                            
ιμζναζζά πμο πνέπεζ κα βίκεζ ιεηά ημκ πυθειμ, «Ώκάθμβα ιε ηζξ εοζίεξ», 12/1/1913, αν.498, «Δ 

πμθζηζηή ηςκ πναβιάηςκ», 9/3/1913, αν.502. Καηαθένεηαζ ηάπμηε εκακηίμκ ημο ΐεκζγέθμο πμο 

πίζηερε ημοξ ΐμοθβάνμοξ ηαζ λεζπαεχκεζ οπέν ημο εεκζημφ ζδακζημφ ηαζ εκακηίμκ ημο ζμζζαθζζιμφ, 

«Σζ πνεζάγεηαζ», Ο Ννπκάο, 1/6/1913, αν.508, ζ.124. Βπίζδξ, επζζδιαίκεζ υηζ ημ ιεβάθςια ημο ηυπμο 

είκαζ επζηαηηζηή ακάβηδ, αθθζχξ εα εενζέρεζ δ ιεηακάζηεοζδ. 
1
 Βπζζημθή Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε Ε. Αναβμφιδ, 29/8.11/9.1913, Αξρείν Η. Γξαγνύκε, υ.π., θάη.6, 

οπμθ.1. 
2
 «Βζνήκδ ηαζ πυθειμξ», 21/9/1913, αν. 510, ζ.147-151. 

3
 Ο Ννπκάο, υ.π., ζ.150. 

4
 Γ. Υ. Καθμβζάκκδξ, Ο Ννπκάο θαη ε επνρή ηνπ, υ.π., ζ.203, 210 ζδι.13. ΐθ, επίζδξ, βνάιια Φοπάνδ 

ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, 23/11/1914, Αιιεινγξαθία Η, ζ.640, υπμο ημο οπεκεοιίγεζ ημ πνέμξ ημοξ απέκακηζ 

ζημ Ννπκά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Σνλ Ώχγνπζην ηνπ 1907 ν Πάιιεο καδί κε ηνλ Βθηαιηψηε ζα 

ηαμηδέςνπλ ζηελ Ώλαηνιή, γηα λα νξγαλψζνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ κε 

ηελ αλαδήηεζε ζπλδέζκσλ, δαζθάισλ, θαζεγεηψλ, δηθεγφξσλ, αλζξψπσλ 

ηνπ ηχπνπ. Ο Βθηαιηψηεο ζα αλαθνηλψζεη ζηνλ Φπράξε ηνλ απψηεξν ζηφρν 

ηνπ ηαμηδηνχ, ηελ εμάπισζε ηεο Εδέαο, θαη ζα δεηήζεη ηελ επρή ηνπ1.  

ηε κχξλε ζα γλσξίζνπλ ηνλ Γ. Ώλαζηαζηάδε, ζπληάθηε ηεο 

εθεκεξίδαο Ζκεξεζία θαη εθδφηε ην 1908 ηνπ ζαηπξηθνχ πεξηνδηθνχ 

Κφπαλνο2, γηα ηνλ νπνίν ζα εθθξαζηνχλ ζεηηθά θαη ζα παξνηξχλνπλ ην 

Ώδεξθάην ηεο Πφιεο, πνπ ζπληφληδε ηηο πξνζπάζεηεο ζηελ Ώλαηνιή, λα 

ζπλεξγαζηεί καδί ηνπ3. Ο Πάιιεο ζα εθθξάζεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ γηα ηε 

κεηθηή γιψζζα ηεο εθεκεξίδαο ηνπ Ώλαζηαζηάδε θαη ζα ππαηληρζεί φηη 

πξνγελέζηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπληάθηε ηεο δελ ππήξμε δίθαηε απέλαληη 

ζην γισζζηθφ δήηεκα θαη ηνλ Φπράξε4. Ο ίδηνο ν Φπράξεο ζα απεπζχλεη 

επηζηνιή ζηνλ εθδφηε ηεο Ζκεξεζίαο, Νηθφιαν Σζνπξνπθηζφγινπ, ην Μάξηην 

ηνπ 1907 θαη ζα ζπζηήζεη λα ηνπο δηαβάζνπλ πξνζεθηηθά, γηαηί ε επηπφιαηε 

αλαθνξά ζηα γξαπηά ησλ δεκνηηθηζηψλ, πνπ δελ πξνυπνζέηεη ελδειερή 

κειέηε, γελλά παξαλνήζεηο. Παξάιιεια πξνηείλεη λα αληηκεησπίδνπλ ην 

δήηεκα κε ακεξνιεςία θαη θαινζχλε, ρσξίο πξνζσπηθέο εκπάζεηεο5. Παξφια 

απηά ν Πάιιεο ζα πξνηείλεη ρξεκαηνδφηεζε ηεο Ζκεξεζίαο, ιχζε κε δηηηφ 

απνηέιεζκα· αθελφο ζα ππνζηεξηρηεί κηα θηιηθά δηαθείκελε εθεκεξίδα πνπ 

έρεη νηθνλνκηθφ πξφβιεκα θαη αθεηέξνπ ζα παξαγθσληζηεί ν Σαγθφπνπινο 
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 Βπζζημθή Ώ. Βθηαθζχηδ ζε Φοπάνδ, 17/5/1907, Αιιεινγξαθία Η, ζ.681. Ο Φοπάνδξ εα δχζεζ ηδ 

ζοβηαηάεεζή ημο βζα ημ ηαλίδζ, αθ. επζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, 21/5/1907, ζην ίδην, ζ. 582.   
2
 Ώββεθζηή Θ. ηενβίμο, ειίδεο από ηε Μηθξά Αζία. Δθδόζεηο-Πεξηνδηθά-Δθεκεξίδεο από ηε κύξλε 

θαη ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, Θεζζαθμκίηδ 2006, ζ.180 ηαζ 181 ηαζ Υνήζημξ ςην. μθμιςκίδδξ, Ζ 

δεκνζηνγξαθία ζηε κύξλε (1821-1922), Ώεήκα 1959, ζ.335-6. 
3
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 12/10/1907, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Β.Λ.Ε.Ώ., ζ.226-227 ηαζ 

4/10/1907, ζ.222 ηαζ «Πνςημπνμκζά 1908», ζ.246, υπμο θαίκεηαζ δ επζδμηζιαζία ημο Φςηζάδδ βζα ημ 

πνυζςπμ ημο Ώκαζηαζζάδδ. Ο Ώκαζηαζζάδδξ πανυηνοκε ημκ Πάθθδ κα λακαηοπχζμοκ ηα Δίδσια ηαζ 

κα ηα ιμζνάζμοκ, ζπέδζμ πμο δεκ πναβιαημπμζήεδηε. Ο Βθηαθζχηδξ εα παναηηδνίζεζ ημκ 

Ώκαζηαζζάδδ «ηαθυηανδμ παζδί ηαζ δδιμηζηζζηή», αθ. Α.Σ., «Ο Βθηαθζχηδξ ζηδκ Ώεήκα», Ο Ννπκάο, 

αν.261, 16/9/1907, ζ.3. 
4
 οκέκηεολδ Πάθθδ ζηδκ Ζκεξεζία, αθ. ακαδδιμζίεοζδ ηδξ ζοκέκηεολδξ, «Ο Πάθθδξ ζηδ ιφνκδ», 

Ο Ννπκάο, αν.261, 16/9/1907, ζ.2. Ο Πάθθδξ ζηδκ ζοκέκηεολδ αοηή εα απμννίρεζ ηδ δζπθςιαηία ηαζ 

ηζξ οπμπςνήζεζξ ζημ γήηδια ηδξ βθχζζαξ ηαζ εα πνμηάλεζ ηδκ αθήεεζα. Οζ οπαζκζβιμί ημο αθμνμφκ ζε 

πνμκμβνάθδια ηδξ Ζκεξεζίαο ιε ηδκ οπμβναθή Θεαηήξ (ρεοδχκοιμ ημο Γ. Ώκαζηαζζάδδ), πμο 

απεοεοκυηακ ζημ Ννπκά ηαζ άκμζλε ζογήηδζδ ζηζξ ζηήθεξ ηδξ εθδιενίδαξ, δίκμκηαξ αήια ζε υζμοξ 

ηαηαδζηάγμοκ ηζξ οπεναμθέξ ηςκ δδιμηζηζζηχκ ηαζ ημ θακαηζζιυ ημο Φοπάνδ. Γζα ημ εέια αοηυ αθ. 

ακηαπυηνζζδ απυ ηδ ιφνκδ ιε διενμιδκία «Ώπνίθδξ ημο 1907» ζημ Ννπκά, οπμβναθή ιονκζυξ, «Ο 

Πυθειμξ βζα ηδ βθχζζα ζηδ ιφνκδ», Ο Ννπκάο, αν.247, 13/5/1907, ζ.7-8.    
5
 Γ. Φοπάνδξ, «Καθμζφκδ ηαζ δζάααζια», Ο Ννπκάο, αν.241, 1/4/1907, ζ.3-4, ακαδδιμζίεοζδ απυ ηδκ 

εθδιενίδα Ζκεξεζία. 
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ηνπ Ννπκά1. Ο Πάιιεο, ζα ρξεκαηνδνηήζεη ηνλ Ώλαζηαζηάδε κε 3000 

θξάγθα2, γξήγνξα, φκσο, ζα δπζαξεζηεζεί απφ ηελ Ζκεξεζία θαη ηελ 

αδξάλεηα ηνπ Ώλαζηαζηάδε3. 

Ο Πάιιεο ζα θάλεη θαη δεχηεξν ηαμίδη ζηελ Ώλαηνιή ην 19084. Δ 

ππνδνρή πνπ ζα ηνπ επηθπιαρηεί ζηε κχξλε είλαη εμαηξεηηθή· «Βθηφο ησλ 

κεηά ηνπ εκπνξηθνχ νίθνπ Ράιιε ζπλδενκέλσλ πιείζηνη ησλ ινγίσλ ηεο 

πκεηέξαο πφιεσο επεζθέθζεζαλ ηνλ θ. Πάιιελ ίλα εθθξάζσζη ηελ εθηίκεζηλ, 

ελ αηζζάλνληαη πξνο έλα εθ ησλ θπξησηέξσλ παξαγφλησλ ηεο κφιηο 

αλαγελλσκέλεο εκψλ θηινινγίαο»5. Ο ίδηνο ζα επηζθεθηεί ην λνκάξρε, ην 

κεηξνπνιίηε Βθέζνπ, ηνλ Έιιελα Γεληθφ Πξφμελν, Βπγεληάδε, θαη ηνλ 

πξφεδξν ηνπ ειιεληθνχ πξνμεληθνχ δηθαζηεξίνπ, Ξελνθψληα ηειιάθε, 

δεκνηηθηζηή, ελψ ζε εζπεξίδα πξνο ηηκήλ ηνπ ζα δηαβάζνπλ έξγα ηνπ γλσζηνί 

δεκνηηθηζηέο ηεο πφιεο, φπσο ν Ώιέθνο Φσηηάδεο θαη ν ηέιηνο εθεξηάδεο6. 

Φαίλεηαη πσο ηα ηαμίδηα ηνπ Πάιιε ελζάξξπλαλ ηνπο δεκνηηθηζηέο, 

αιιά φμπλαλ θαη ηηο αληηδξάζεηο, φπσο επηζεκαίλνπλ ν Ώιέθνο Φσηηάδεο7 θαη 

ν Φπράξεο8. Θα απνδεηρηνχλ, επνκέλσο, ν θαηαιχηεο πνπ ζα ππξνδνηήζεη 

ζπδήηεζε, φπνπ ζα αλαπηπρζνχλ φια ηα βαζηθά επηρεηξήκαηα ηνπ αξρατζκνχ 

ελαληίνλ ηεο δεκνηηθήο.  

Δ πνιεκηθή ησλ εηψλ 1907-1908, θαζψο θαη ην ηαμίδη ησλ Πάιιε, 

Βθηαιηψηε εγγξάθεηαη ζε κηα ζπγθπξία, θαηά ηελ νπνία ην γισζζηθφ δήηεκα 

είρε αλαθηλεζεί κε νμχηεηα ηφζν ζηελ Ώζήλα, φζν θαη ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε9. ηελ Ώζήλα κε αθνξκή έλα λνκνζρέδην γηα ηα ζρνιηθά 

βηβιία ην Φεβξνπάξην ηνπ 1907 ζα ζπδεηεζεί γηα πξψηε θνξά ην γισζζηθφ 

δήηεκα ζηε ΐνπιή, ρσξίο λα ππάξμεη λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ηεο 

                                                 
1
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«Ώιανοθθίξ», αν.539, 540, 541,542, 544, 545(1914), ζ.268-9, ζ.278-9, ζ.284, ζ.294-5, ζ.310-311, 
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Φςηζάδδ. Ώκμζπηά Μοζηζηά», Ο Ννπκάο, 12/4/1909, αν.339, ζ.3-4. 
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θαζαξεχνπζαο1. Βπίζεο, ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1907 ζα μεθηλήζεη ζηηο ζηήιεο ηνπ 

Ννπκά ε ζπδήηεζε πνπ ζα αλαδείμεη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ θαη ζα ρσξίζεη ηνπο δεκνηηθηζηέο ζε ζνζηαιηζηέο θαη εζληθηζηέο. 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ν Φηινινγηθφο χιινγνο ην Μάξηην ηνπ 1907 ζα 

αξλεζεί λα παξαρσξήζεη ην βήκα ηνπ ζηνλ Σαληαιίδε γηα λα κηιήζεη γηα ην 

γισζζηθφ δήηεκα, ελψ ε εθεκεξίδα Πξσία ζα δεκνζηεχζεη νλφκαηα 

δαζθάισλ δεκνηηθηζηψλ, πνπ πξέπεη λα απνιπζνχλ2, γεγνλφο πνπ ζα 

επηζχξεη ηελ κήληλ ηνπ Φπράξε, φπσο ζα θαλεί ζε γξάκκα ηνπ ζηνλ 

αξρηζπληάθηε ηεο Πξσίαο ην Μάην ηνπ 19073. 

ηε κχξλε ζα βξεζεί ζην επίθεληξν ησλ δηψμεσλ ν Αεκήηξεο Γιελφο, 

φηαλ ην 1906 δηεπζπληήο ζηελ Ώλαμαγφξεην ρνιή ζηα ΐνπξιά, κε επηζηνιή 

ηνπ ζηε δεκνηηθή, απνδέρεηαη ηελ πξφζθιεζή ηνπ εθδφηε ηεο Ζκεξεζίαο 

κχξλεο, λα γίλεη ζπλεξγάηεο θαη ζπλδξνκεηήο ηεο εθεκεξίδαο4, ελψ ηνλ 

Εαλνπάξην ηνπ 1907 εθθσλεί ιφγν ζην πνιηηηθφ κλεκφζπλν γηα ην Αεκήηξην 

ΐεξλαξδάθε. Ο ιφγνο ζα δεκνζηεπηεί ζηελ Ζκεξεζία θαη ζα γελλήζεη 

αληηδξάζεηο απφ ηελ πιεπξά ησλ θαζαξεπνπζηάλσλ, νη νπνίνη κε αηρκή ηνπ 

δφξαηνο ηελ εθεκεξίδα Ακάιζεηα ζα δεηήζνπλ ηελ απφιπζή ηνπ απφ ην 

Βιιελνγεξκαληθφ Λχθεην5. Σηο κεγαιχηεξεο αληηδξάζεηο, φκσο, πξνθάιεζε ε 

δηάιεμε πνπ επξφθεηην λα δψζεη ν Γιελφο, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ 

Αηδαζθαιηθνχ πλδέζκνπ κχξλεο, ζηηο 12 Ώπγνχζηνπ ηνπ 1907 κε ζέκα «Δ 

δηδαζθαιία ηεο Νέαο Βιιεληθήο ελ ηνηο ζρνιείνηο ηεο κέζεο εθπαηδεχζεσο». Δ 

λεθαιηφηεηα ηνπ Αηδαζθαιηθνχ πλδέζκνπ θαη ε ππνζηήξημε ηεο Ζκεξεζίαο 

δελ ζηάζεθαλ ηθαλέο λα αλαθφςνπλ ην θχκα ησλ αληηδξάζεσλ. Δ θαηεγνξία 

πνπ πξνζάπηεηαη ζην Γιελφ είλαη «ν ζπλδπαζκφο ηνπ δηδαζθαιηθνχ 

επαγγέικαηνο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ καιιηαξηζκνχ»6. Δ εθεκεξίδα Ακάιζεηα ζα 

κηιήζεη γηα ζρέδην ησλ καιιηαξψλ, νη νπνίνη αθνχ απέηπραλ ζηελ Ώζήλα θαη 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, επηρεηξνχλ λα επεθηείλνπλ ηε δξάζε ηνπο ζηε 

κχξλε. Ο Γιελφο ζα αλαγθαζηεί λα ππνθχςεη θαη λα κελ θάλεη ηε δηάιεμε, 

αιιά ζα ηε δεκνζηεχζεη, αλ θαη ινγνθξηκέλε, ζηελ Ζκεξεζία. ε λέα επίζεζε 
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 Ρέκα ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Γιώζζα, Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηθή, Οθηυξ 1999, ημ ηεθάθαζμ «Δ πνχηδ 
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 Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π,, Βζηία, ζ.70, 240-241. 
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πνπ ζα ηνπ γίλεη απφ ηελ Ακάιζεηα ην 1908 ν Γιελφο ζα δεκνζηεχζεη δήισζή 

ηνπ ζηελ ίδηα εθεκεξίδα, φπνπ απνθεξχηηεη ηελ ηαχηηζή ηνπ κε ην 

καιιηαξηζκφ θαη ηνλίδεη ηε ζεκαζία θαη ηεο δεκνηηθήο θαη ηεο θαζαξεχνπζαο1. 

ε επηζηνιή ηνπ ζηνλ Ν.Πνιίηε θαηαθέξεηαη ελαληίνλ ησλ εθεκεξίδσλ πνπ 

νμχλνπλ ηα πάζε θαη θαζνδεγνχλ ηελ θνηλφηεηα ελαληίνλ φπνηνπ δαζθάινπ 

επηζπκεί λα δηαηεξήζεη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ, θαηεγνξψληαο ηνλ «φηη είλαη 

καιιηαξφο, πξνδφηεο, αηξεηηθφο, αξλεζίπαηξηο, αξλεζίζξεζθνο, κίζζαξλνο 

θαη κχξηα άιια»2. 

 Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1908 ε ζπδήηεζε ζηε ΐνπιή ησλ Ώζελψλ ζα 

επαλέιζεη ζην γισζζηθφ δήηεκα, φηαλ ν Κπξηαθνχιεο Μαπξνκηράιεο ζα 

δεηήζεη λα γίλεη δηάβεκα ζηε γαιιηθή θπβέξλεζε ζρεηηθά κε ηε γιψζζα πνπ 

δηδάζθεη ν Φπράξεο ζηε ρνιή Ώλαηνιηθψλ Γισζζψλ ζην Παξίζη3. Σν ζέκα 

ζα αλαδείμνπλ νη εθεκεξίδεο Ακάιζεηα θαη Ζκεξεζία κχξλε. Δ κελ πξψηε 

αλαγλσξίδεη ην άηνπνλ ηεο εηζήγεζεο, αθνχ δελ κπνξεί λα γίλεη παξέκβαζε 

ζηα εζσηεξηθά άιινπ θξάηνπο, αιιά εμαίξεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο θαζνιηθήο 

θαηαδίθεο ηνπ γισζζηθνχ θαηαζθεπάζκαηνο ηνπ Φπράξε4. Δ δεχηεξε ζα 

ζπλδέζεη ηελ αλαθίλεζε ηνπ ζέκαηνο κε ηελ έθδνζε ηεο πνηεηηθήο ζπιινγήο 

ηνπ Ώ. Πάιιε Σακπνπξάο θαη Κφπαλνο θαη ζα εμάξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

Φπράξε, παξά ηνπο πξνπειαθηζκνχο πνπ πθίζηαηαη. Μνλαδηθή εμαίξεζε ζηε 

ΐνπιή απεηέιεζε ν ηέθαλνο Αξαγνχκεο, ν νπνίνο έζπεπζε λα ππεξαζπηζηεί 

ηνλ Φπράξε σο ζπνπδαίν θαζεγεηή ηεο γισζζνινγίαο ηηκεκέλν κε ειιεληθφ 

θαη γαιιηθφ παξάζεκν5.  

Δ εθεκεξίδα ηνπ Ώλαζηαζηάδε Ζκεξεζία κχξλε ζα εκπιαθεί ζε 

ζχγθξνπζε γηα ην γισζζηθφ δήηεκα κε ηελ Ακάιζεηα, κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο 

εθεκεξίδεο ηεο Ώλαηνιήο6, ζηα ηέιε ηνπ 1907 θαη αξρέο ηνπ 1908. ην πιεπξφ 

ηεο Ακάιζεηαο ζα ζηνηρεζνχλ νη εθεκεξίδεο Αξκνλία, Πξφνδνο θαη Νέα 
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 «Βθθδκζηή ΐμοθή», Ακάιζεηα, 7(20)/2/1908, ζ.2. 

5
 Ζκεξεζία κύξλε, 8/2/1908, αν.689, ζ.3. Δ ακαθμνά ζημ Αναβμφιδ εα πνμηαθέζεζ ηδκ απάκηδζδ 

ηδξ Ακάιζεηαο υηζ μ Αναβμφιδξ οπεναζπίζηδηε ημ πνυζςπμ ηαζ υπζ ηδ βθςζζζηή αίνεζδ, αθ. «Μζα 

αδζηία», Ακάιζεηα, 9(22)/2/1908, ζ.2.  
6
 Ώββ. ηενβίμο, ειίδεο από ηε Μηθξά Αζία. Δθδόζεηο-Πεξηνδηθά-Δθεκεξίδεο, υ.π., ζ.166-177 ηαζ Υ. 

. μθμιςκίδδξ, Ζ δεκνζηνγξαθία ζηε κύξλε, υ.π., ζ.25-127. 
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κχξλε1. Τπεξαζπηζηήο ησλ δεκνηηθηζηψλ ζα αλαδεηρηεί ν Βκκαλνπήι 

Βκκαλνπειίδεο, δηθεγφξνο θαη βνπιεπηήο κχξλεο απφ ην 1911 ζηελ 

νζσκαληθή βνπιή. Σνλ Βκκαλνπειίδε ζα ζπζηήζεη ζηνλ Πάιιε ν Ν. Π. 

Βιεπζεξηάδεο2.   

Δ έθδνζε, ζηα ηέιε ηνπ 1907, ηνπ κπξλατθνχ Δκεξνινγίνπ ηνπ Βπαγγ. 

Παληειίδνπ, ζην νπνίν θαηαζέηνπλ ηα έξγα ηνπο θαη δεκνηηθηζηέο, φπσο ν 

Ώιέθνο Φσηηάδεο, ν ηέιηνο εθεξηάδεο, ν χιβηνο, ζα δψζεη αθνξκή ζηελ 

Ακάιζεηα λα ηνπο επηθξίλεη θαη ηδηαίηεξα λα ζρνιηάζεη ην άξζξν ηνπ 

Βκκαλνπειίδε «Γισζζηθφο θαλαηηζκφο»3. Σα άξζξα ηεο Ζκεξεζίαο ζην ηέινο 

ηνπ 19074 ζα ππξνδνηήζνπλ ηελ νπζηαζηηθή ζπδήηεζε, φπνπ ηα επηρεηξήκαηα 

ησλ θαζαξνιφγσλ βξίζνπλ απφ απαμησηηθνχο θαη ριεπαζηηθνχο 

ραξαθηεξηζκνχο γηα ηνπο δεκνηηθηζηέο, νη νπνίνη απνθαινχληαη καιιηαξνί, 

ρπδατζηαί, δηαζηξνθείο ή πξνθξνχζηαη ηεο γιψζζαο5. Βθηφο απφ 

δηαζηξεβισηέο ηεο γιψζζαο νη δεκνηηθηζηέο είλαη θαη αληεζληθνί, επεηδή νη 

αξρεγνί ηνπο είλαη μέλνη, απνθφπηνπλ ην έζλνο απφ ηελ αξραηφηεηα, 

ηαπηίδνληάο ην κε ηε Ρσκηνζχλε θαη ηε δνπιεία θαη αζεβνχλ πξνο ηε 

ζξεζθεία6. 

                                                 
1
 Δ Ώιάθεεζα επζπαίνεζ βζα ηδκ μιμθςκία ημο ζιονκασημφ ηφπμο εκακηίμκ ηςκ ποδασζηχκ, ημοξ 

μπμίμοξ δ ιεκ Νέα κύξλε εα αναηηδνίζεζ βεθμίμοξ, δ δε Πξόνδνο «Δνμζηνάημοξ ηδξ εεκζηήξ 

βθχζζδξ», αθ. «Οζ Υοδασζηαί ηαζ μ ιονκασηυξ Σφπμξ», Ακάιζεηα, 5(18)/1/1908, ζ.2. Δ Πξόνδνο ηαζ 

δ Αξκνλία ημ Φεανμοάνζμ ημο 1908 εα πνμηείκμοκ κα ζηαιαηήζεζ δ ζογήηδζδ, βζαηί δεκ δζελάβεηαζ ιε 

ροπναζιία ηαζ επζζηδιμκζηά επζπεζνήιαηα, αθ. «Ο εβπχνζμξ Σφπμξ πενί ημο βθςζζζημφ γδηήιαημξ», 

Ζκεξεζία κύξλε, 23/2/1908, ζ.3. 
2
 Βπζζημθή Ν. Π. Βθεοεενζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 24/12/1907,  Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.598. Γζα ημ 

Βθεοεενζάδδ, αθ. ηαζ παναπάκς, Κεθάθαζμ 4. 
3
 «Αεθηάνζα», Ακάιζεηα, 21(3)/12/1907, ζ.2. ΐθ., επίζδξ, ηδκ επίεεζδ εκακηίμκ ημο Βιιακμοδθίδδ ηαζ 

ημο η. εθενζάδδ, «Διανηδιέκςκ Βπζδζυνεςζζξ», ό.π., 27(9)/12/1907, ζ.2. Σμ άνενμ ημο 

Βιιακμοδθίδδ πνμέηορε απυ ηδ νζγζηή δζαθςκία ημο βζα θζθμθμβζηά εέιαηα ιε ημκ εηδυηδ ηδξ 

Ακάιζεηαο, Γεχνβζμ Τπενείδδ, ζφιθςκα ιε ιανηονία ημο ίδζμο ημο Βιιακμοδθίδδ, αθ. Β. Υ. 

Βιιακμοδθίδδξ, «Ώπάκηδζζξ», Ακάιζεηα, 8(21)/1/1908, ζ.2. Δ απάκηδζδ δδιμζζεφηδηε ηαζ ζηδκ 

Ζκεξεζία, «Ο ιονκασηυξ Σφπμξ ηαζ ημ Γθςζζζηυκ Γήηδια», 9/1/1908, ζ.2.  
4
 Γ. Φοπάνδξ, Ρόδα θαη Μήια, η.Β΄, υ.π., ζ.142-3. Αεκ ανέεδηακ ηα θφθθα ηδξ εθδιενίδαξ ημο 1907, 

πανά ιυκμ ημο 1908. 
5
 ΐθ. εκδεζηηζηά «Οζ ποδασζηαί», Ακάιζεηα, 4(17)/1/1908, ζ.2,  «Ο ιαθθζανζζιυξ εκ ιφνκδ»,  

5(18)/1/1908, ζ.2 ηαζ «Οζ δζαζηνμθείξ ηδξ βθχζζδξ», 20(4)/2/1908, ζ.2. 
6 «Αζα ιίακ θέλζκ», Ακάιζεηα, 2(10)/1/1908, ζ.2· «Οζ ποδασζηαί», 4(17)/1/1908, ζ.2· «Ο ιαθθζανζζιυξ 

εκ ιφνκδ;», 5(18)/1/1908, ζ.2· «Βπί ηςκ αοηχκ», 8(21)/1/1908, ζ.2· «Βπί ηέθμοξ» ηαζ «Βοζέαεζα», 

12(25)/1/1908, ζ.2· «Πυθειμ Ξμθμενεθηζηυ», 14(27)/3/1908, ζ.2. Ο Ννπκάο εα δδιμζζεφζεζ 

ακηαπυηνζζδ απυ ηδ ιφνκδ, υπμο ζοκμρίγμκηαζ υθεξ μζ ηαηδβμνίεξ· «Καζ ηζ δε θέεζ μ αεευθμαμξ εηεί 

ιέζα; Πςξ είιαζηε μπηνμί ημο Βθθδκζζιμφ, «εβηθδιαηίαζ», πςξ πνμζπαεμφιε κα ημοξ «πςνίζςιεκ» 

απυ ημοξ ανπαίμοξ(!), πςξ «μιζθχιεκ» ιεηά πθεοαζιμφ πενί ημο Μαναεχκμξ, πςξ είιαζηε 

λεκμιακείξ(!) πςξ ημ ένβμ ημο Φοπάνδ είκαζ ζηυηζμκ ηαζ πςξ μ «Νμοιάξ» ενβάγεηαζ οπέν ημο άνημο 

ημο», αθ. Ώιαθεήξ, «Ο πυθειμξ βζα ηδ βθχζζα ζηδ ιφνκδ», Ο Ννπκάο, 20/1/1908, αν.279, ζ.7-8. Ο 

Ώκαζηαζζάδδξ ηδξ Ζκεξεζίαο εα ζοιαμοθεφζεζ, υπςξ ηαζ μ Φοπάνδξ, ημοξ ακηζπάθμοξ ημο 

δδιμηζηζζιμφ κα ιεθεηήζμοκ ηα αζαθία υζςκ ανίγμοκ ηαζ εα δδθχζεζ υηζ «Ρςιζμί ζακ ημκ Φοπάνδ ηαζ 
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Ο Βκκαλνπειίδεο κε ζεηξά άξζξσλ ηνπ ζηελ Ζκεξεζία ζα απαληήζεη 

ζηε ζπδήηεζε πνπ άλνημε ζην Κξάηνο ν Γεψξγηνο Υαηδηδάθηο ζρεηηθά κε ην 

γισζζηθφ δήηεκα ζηε κχξλε. ηα άξζξα1 απηά ν Βκκαλνπειίδεο ζα 

ππεξαζπηζηεί ηνπο δεκνηηθηζηέο θαη ηδηαίηεξα ηνπο Φπράξε, Πάιιε, Παιακά, 

θαη ζα θάλεη κηα αλαδξνκή ζην γισζζηθφ δήηεκα, θαηαζθεπάδνληαο ηε 

γελεαινγία ηεο θαζαξεχνπζαο (Κνξαήο, Ανχθαο, Κνδξηθάο, Κφληνο) θαη ηεο 

δεκνηηθήο (ΐειαξάο, νισκφο, ΐαιασξίηεο, ΐεξλαξδάθεο), γηα λα θαηαιήμεη, 

φκσο, ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πεξίπησζε ηνπ Φπράξε θαη ησλ δεκνηηθηζηψλ 

έρεη πνιιέο αλαινγίεο κε εθείλε ηνπ Κνξαή2. Καη νη δχν ζεσξνχλ φηη ε 

γιψζζα είλαη έξγν ηνπ ιανχ, θαηαγγέιινπλ ηελ ακάζεηα ηνπ γέλνπο θαη 

θαηεγνξήζεθαλ γηα ηελ έιιεηςε γισζζηθνχ αηζζήκαηνο, επεηδή έδεζαλ ζηελ 

αιινδαπή. Ώληίζεηα νη απφςεηο ηνπ Υαηδηδάθη πξνζηδηάδνπλ ζε εθείλεο ηνπ 

αληίπαινπ ηνπ Κνξαή, Κνδξηθά.  

ηνλ αγψλα ελαληίνλ ησλ δεκνηηθηζηψλ φπιν δελ είλαη κφλν ε 

παξάζεζε επηρεηξεκάησλ θαη ε δεκνζίεπζε ησλ απφςεσλ γλσζηψλ 

γισζζνιφγσλ3, αιιά θαη ε ριεχε, ε ζπθνθαληία θαη ηδηαίηεξα ε παξαπνίεζε 

θεηκέλσλ. Δ Ακάιζεηα ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά θφξνλ απηνχο ηνπο ηξφπνπο4, 

                                                                                                                                            
ημκ Πάθθδ είκαζ ηζιή βζα ημ έεκμξ», αθ. Ώιαθεήξ, ό.π., ζ.8 . Ο Ώκαζηαζζάδδξ έπεζ απειπμθήζεζ ημοξ 

δζζηαβιμφξ ημο βζα ηζξ ροπανζηέξ αηνυηδηεξ, ελαζηίαξ ηδξ πνμζςπζηήξ βκςνζιίαξ ιε ημκ Πάθθδ, αθθά 

ηαζ ηδξ πνδιαηζηήξ αμήεεζαξ ημο Πάθθδ ζηδκ εθδιενίδα. 
1
 Β. Υ. Βιιακμοδθίδδξ, «Ώπάκηδζζξ ης η. Γ.  Ν. Υαηγζδάηζ», Ζκεξεζία κύξλε, 23/2/1908, ζ.2· 

11/3/1908, ζ.3· 12/3/1908, ζ.2· 13/3/1908, ζ.3· 14/3/1908, ζ.2-3 ηαζ 15/3/1908, ζ.2· 18/3/1908, ζ.2· 

19/3/1908, ζ.2 ηαζ 20/3/1908, ζ.2. 
2
 Πανυθμ πμο δ εθδιενίδα Ζκεξεζία ζε ακοπυβναθμ άνενμ ηδξ έπεζ ακαδείλεζ ηζξ δζαθμνέξ Κμναή ηαζ 

Φοπάνδ, π.η., Ζκεξεζία κύξλε, 21/2/1908, ζ.3.  ε άθθμ άνενμ ημο μ Βιιακμοδθίδδξ εα ημκίζεζ υηζ δ 

επμπή δεκ επέηνερε ζημκ Κμναή κα πνμηνίκεζ ηδ δδιμηζηή, αθθά δ ζμθία ημο ημκ απμιάηνοκε ηαζ απυ 

ηδκ ανπαία, «Αδιμηζηή ηαζ Καεανεφμοζα», Ζκεξεζία κύξλε, 8/1/1908, ζ.2. ΐθ., επίζδξ, Βιι. 

Βιιακμοδθίδδξ, «Σμ Γθςζζζηυκ Γήηδια. Δ κέα εηθμβή ημο η. Πάθθδ ηαζ ηα πνυζςπα», Ζκεξεζία 

κύξλε, 9/2/1908, ζ.3. 
3
 ΐθ. εκδεζηηζηά «Δ Βθθδκζηή Γθχζζα», Ακάιζεηα, 10(23)/1/1908, ζ.1, ακαδδιμζίεοζδ άνενμο ημο 

Υαηγζδάηζ ζε Αζήλαη· «Δ Γθχζζα ιαξ», ζημ ίδζμ, ζ.2· ακαδδιμζίεοζδ άνενμο ημο Υαηγζδάηζ, «Δ 

Γθχζζα ιαξ» Ώ΄, ΐ΄, Γ΄, Α΄, Β΄, ό.π., 18(31)/3/1908, 19(1)/3/1908, 20(2)/3/1908, 21(3)/3/1908, 

27(9)/3/1908, ζ.2. Δ Ζκεξεζία εα επζθέλεζ ηδ δδιμζίεοζδ ημο ένβμο ημο ΡμΎδδ, «Γθςζζζηή Μεθέηδ 

οπυ ημο Β. Α. ΡμΎδμο. Σμ “Σαλείδζ” ημο Φοπάνδ», 14, 15, 16, 18, 21/2/1908, ζ.2 ηαζ 3, ηαεχξ ηαζ ηδκ 

απάκηδζδ ημο Βιιακμοδθίδδ ζημ Υαηγζδάηδ, πμο ακαθένεδηε παναπάκς. 
4
 Ακάιζεηα: «Ο Πάθθδξ θμβμηθυπμξ», 9(22)/2/1908, ζ.2· ακαδδιμζίεοζδ απυ Σαρπδξόκν, «Οζ 

δζαζηνμθείξ ηδξ βθχζζαξ» ηαζ «Φοπανζηαί Οιμθμβίαζ. Πεθαβχκμοιε. Πεθαβχκμοιε», 20(4)/2/1908, 

ζ.2· «Μαθθζανχκ ακάβκςζια», 22(6)/2/1908, ζ.2· «Οζ Μαθθζανμί», 13(26)/3/1908, ζ.2· 

ακαδδιμζίεοζδ πθεοαζηζημφ πμζήιαημξ ημο Μεθζζημθεθή απυ Σαρπδξόκν, «Μανβανίηαζ 

Μαθθζανχκ», Ακάιζεηα, 14(27)/3/1908, ζ.2· απυ Αζήλαη, «Μαθθζανχκ ακάβκςζια. Ώκενχπζκμξ 

Μδπακζζιυξ», 17(30)/3/1908, ζ.2, υπμο εεςνείηαζ υηζ δ Ώθελάκδνα Παπαιυζημο, ζοββναθέαξ ημο 

Ώζξώπηλνπ Μεραληζκνύ, απμηεθεί ρεοδχκοιμ ημο Πάθθδ· «Δ Γναιιαηζηή ηςκ Μαθθζανχκ», 

6(19)/3/1911, ζ.2, υπμο πθεοάγεηαζ δ Γναιιαηζηή ημο Φζθήκηα ηαζ μζ δδιμηζηζζηέξ απμηαθμφκηαζ 

θνεκμαθααείξ· «Ο ανπδβυξ ηςκ ιαθθζανχκ. Σμ κέμκ αζαθίμκ ημο», 30(12)/5/1913, ζ.1, υπμο 

πθεοάγεηαζ μ Φοπάνδξ πμο πακηνεφηδηε ιζα ιαεήηνζά ημο ηαζ ελέδςζε αζαθίμ βζα ημ εζδφθθζμ αοηυ. 
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γεγνλφο πνπ ζα επηζχξεη ηελ αληίδξαζε ηεο Ζκεξεζίαο, πνπ επηιέγεη λα 

απαληήζεη είηε κε ήπηα ζάηηξα1 είηε κε επηρεηξήκαηα. Βθείλν πνπ δεζπφδεη 

ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο είλαη ε ζθνδξή αληίζεζή ηεο ζηελ παξαπνίεζε 

ησλ θεηκέλσλ. «Δ επί ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο ζπδήηεζηο έιαβε ηξνπήλ, ελ 

ζα απεπρφκεζα ράξηλ ηεο ηηκήο ηεο παξ΄ εκίλ δεκνζηνγξαθίαο. […] ηαλ 

φκσο ε ππνζηήξημεο κηαο επηζηεκνληθήο γλψκεο γίλεηαη κε δηαζηξνθήλ 

θεηκέλσλ, κεηαβνιήλ θαη αθαίξεζηλ ιέμεσλ, γξακκάησλ […] ηνχην πιένλ δελ 

ιέγεηαη ζπδήηεζηο. Βίλαη αζέβεηα πξνο ην θνηλφλ, πεξηθξφλεζηο πξνο ηνπο 

αλαγλψζηαο, αδίθεκα θαηά ηεο ηηκήο ηεο δεκνζηνγξαθίαο»2.  

Ο Φπράξεο ζα ζρνιηάζεη σο αληηβαίλνπζα ζηελ εζηθή ηελ επίζεζε ηνπ 

θαζαξεπνπζηάληθνπ ηχπνπ, ζηνλ νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ Ακάιζεηα3 

θαη ζα απνηηκήζεη ζεηηθά ηε ζπδήηεζε πνπ άλνημε ζηε κχξλε· «ε 

θαζαξεχνπζα ζηε κχξλε πειάγσζε. ηε κχξλε θάλεθε ηη κπνξεί κηα 

θεκεξίδα θ΄ έλαο άζξσπνο. Ο ιφγνο κνπ γηα ηελ Ζκεξεζία θαη γηα ηνλ θ. Β. 

Βκκαλνπειίδε. Σάξζξα ηα έμππλα, ηα ρηππεηά, γεκάηα δχλακε θαη πλέκα ηνπ 

Θεαηή, ζηελ Ζκεξεζία, ηηκνχλε ην ζκπξλαίτθν ηνλ ηχπν»4.  

Μεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηηο δηακάρεο ηνπ 1907-1908, ε πνξεία ηνπ 

γισζζηθνχ δεηήκαηνο ζηε κχξλε δελ εκθαλίδεηαη ζηηο ζηήιεο ησλ 

                                                 
1
 ηακ πνμηνέπεζ ηδκ Ακάιζεηα κα ζοκηάλεζ μιμθμβία βθςζζζηήξ πίζηδξ  ηαζ κα ηδκ επζαάθεζ ζημ θαυ. 

Παναεέηεζ ιάθζζηα ηδκ μιμθμβία υπμο μικφεηαζ πίζηδ ζημ ηεθζηυ κ, ζημοξ οπενζοκηέθζημοξ, ζηζξ 

δμηζηέξ ηαζ απμηδνφηημκηαζ μ μθςιυξ, μ ΐαθαςνίηδξ, μ Φοπάνδξ ηαζ μ Πάθθδξ, αθ. Θεαηήξ, 

«Οιμθμβία», Ζκεξεζία κύξλε, 13/1/1908, ζ.1.   
2
 Ζκεξεζία κύξλε, 24/3/1908, ζ.2, ζηήθδ Βκδζαθένμκηα. Σμ ίδζμ εέια είβεζ ηαζ ζε ηφνζμ άνενμ 

«Φεοδή Κείιεκα», Ζκεξεζία κύξλε, 22/3/1908, ζ.2. Καζ ζηα δφμ άνενα εα οπεναζπζζηεί ηδκ 

Ώθελάκδνα Παπαιυζημο. Δ πνμζπάεεζα κα δείλεζ υηζ μζ θαενμπεζνίεξ ηαζ μζ παναπμζήζεζξ ηδξ 

Ακάιζεηαο δεκ πθήηημοκ ηδκ ακςηενυηδηα ηδξ δδιμηζηήξ, ηδκ μδδβμφκ κα παναεέζεζ ιεηάθναζδ ηδξ 

«Λίικδξ» ημο Λαιανηίκμο ζε δδιμηζηή απυ ημκ ΐαθαςνίηδ ηαζ ζε ηαεανεφμοζα απυ ημκ Άββεθμ 

ΐθάπμ, αθθά ηαζ ηδκ ηαηαζηεοαζιέκδ ιεηάθναζδ ηδξ Ακάιζεηαο, «Ώπυ ημκ “Πανκαζζυκ ηδξ 

Ώιαθεείαξ”. Αδιμηζηή ηαζ Καεανεφμοζα. Δ “Λίικδ” ημο Λαιανηίκμο», Ζκεξεζία κύξλε, 18/2/1908, 

ζ.3 ηαζ 19/2/1908, ζ.3, υπμο ηαηαββέθθεζ ηδκ πθαζημβναθία ηδξ Ακάιζεηαο ζημ εκ θυβς πμίδια, 

ημκίγμκηαξ «μοδείξ δζηαζμφηαζ κα πθάηηδ ηείιεκα, κα ηα απμδίδδ εζξ θμβμβνάθμκ μνζγυιεκμκ ή εζξ 

ηάλζκ θμβμβνάθςκ οπαζκζζζμιέκδκ, κα ηα επζηνίκδ ηαζ κα θέβδ ηδκ επζμφζακ, υηζ καζ ιεκ δελ ηα 

έγξαςελ μ επζηνζκυιεκμξ, αθθ΄ ακ έγξαθελ, μφης εα έγξαθε» ηαζ 20/2/1908, ζ.3 ηαζ 21/2/1908, ζ.3 

ηαζ 22/2/1908, ζ.3. Γζα ηδκ πθαζημβνάθδζδ ηςκ ηεζιέκςκ εα ιζθήζεζ ηαζ μ Φοπάνδξ ηαζ εα ακαθενεεί 

ζηδ ιεηάθναζδ ηδξ Λίκλεο ημο Λαιανίκμο, Ρόδα θαη Μήθα, η.Β΄, υ.π., ζ.140-1. Γζα ημ ίδζμ εέια, αθ., 

επίζδξ, «Νέα Αζαζηνμθή», Ζκεξεζία κύξλε, 12/1/1908, ζ.3, απάκηδζδ ζηδ βεθμζμπμίδζδ πμο 

επζπείνδζε δ Ακάιζεηα ηδξ ιεηάθναζδξ ημο Κύθισπα ημο Βονζπίδδ απυ ημκ Πάθθδ. Σζξ φανεζξ εα 

απμηδνφλεζ ηαζ μ Βιιακμοδθίδδξ, «Ώπάκηδζζξ ης η. Υαηγζδάηζ», Ζκεξεζία κύξλε, 11/3/1908, ζ.3. 

ΐθ, επίζδξ, «Σμ Γθςζζζηυκ Γήηδια. Δ κέα εηθμβή ημο η. Πάθθδ ηαζ ηα πνυζςπα», Ζκεξεζία κύξλε, 

9/2/1908, ζ.3, υπμο οπεναζπίγεηαζ ηα ζαηονζηά επζβνάιιαηα ημο Πάθθδ. 
3
 Γ. Φοπάνδξ, Ρόδα θαη Μήια, η.Β΄, υ.π., ζ.114-115. 

4
 ην ίδην, ζ.141-2. 
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εθεκεξίδσλ, ηνπιάρηζηνλ ζε εθείλεο ηεο Ακάιζεηαο1, ηεο νπνίαο ηα θχιια 

εληνπίζηεθαλ. Ώλαδεκνζηεχνληαη ζπνξαδηθά απφ άιιεο πεγέο πιεξνθνξίεο 

θαη θξίζεηο γηα εθδφζεηο ή απφςεηο δεκνηηθηζηψλ2 ή γλψκεο δηαπξεπψλ 

θαζαξνιφγσλ3. Ο αγψλαο γηα ηε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο 

θαζαξεχνπζαο θαη ε επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ην 1911 ζα απνηππσζεί 

πιεξέζηεξα ζηελ Ακάιζεηα, κε αληαπνθξίζεηο απφ ηελ Ώζήλα γηα ηελ 

ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα4 θαη κε ην ζρνιηαζκφ ηεο ζχκθσλα κε ηηο ζέζεηο ηεο 

εθεκεξίδαο5.  

                                                 
1
 Πμθφ ζπάκζα ζπμθζάγεζ ηδκ ηίκδζδ ζηδ ιφνκδ («Μία Παναηήνδζζξ», Ακάιζεηα, 22(4)/5/1910, ζ.2), 

υπμο ελακίζηαηαζ εκακηίμκ ημο πενζμδζημφ Κόζκνο ηδξ ιφνκδξ βζα ηδ δδιμζίεοζδ «ηαζ ιάθζζηα ςξ εκ 

πνμιεηςπίδζ, ημο υγμκημξ ιαθθζανζζιμφ ζηαθαεφνιαημξ ηδξ η. ή ημο η. Βφαξ Θεμδςνμπμφθμο». 
2
 ΐθ. εκδεζηηζηά, Ακάιζεηα: «Φζθμθμβζηά Ώκάθεηηα. Νέμκ ένβμκ ημο Φοπάνδ», 21(3)/1/1909, ζ.1· 

«Αδιμζίεοια Πάθθδ», 10(23)/6/1909, ζ.2, ακαδδιμζίεοζδ απυ «Βςεζκυκ Σαποδνυιμκ» Λμκδίκμο· 

«Οζ Υοδασζηαί», 25(10)/2/1911, ζ.1 (Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.119)· «Σμ Γήηδια ηδξ Γθχζζδξ. 

Όανεζξ ημο Φοπάνδ ηαηά ημο εθθδκζζιμφ», 30(12)/3/1911, ζ.1, ακαδδιμζίεοζδ απυ ημκ Σαρπδξόκν 

Κςκζηακηζκμοπυθεςξ ζπυθζα απυ ημκ πνυθμβμ ημο ένβμο Εσή θη΄αγάπε ζηε κνλαμηά ημο Φοπάνδ· «Σμ 

Γήηδια ηδξ Γθχζζδξ. Οζ πνμπαβακδζζηαί», 4(17)/5/1911, ζ.1, ακαδδιμζίεοζδ απυ Σαρπδξόκν· «Οζ 

πνμηνμφζηαζ ηδξ βθχζζδξ. Παναθμβζζιμί ημο Φοπάνδ», 8(21)/5/1911, ζ.1, ακαδδιμζίεοζδ απυ La 

Grande Revue δζαηνζαή ημο Φοπάνδ βζα ημοξ κεχηενμοξ έθθδκεξ ηαζ ηδ βθχζζα ημοξ, υπμο αηυια ηαζ 

δ ήηηα ημο 1897 μθείθεηαζ ζηδ βθχζζα, ηδκ μπμία δεκ ιπμνμφζακ κα ηαηακμήζμοκ μζ ζηναηζχηεξ. 
3
 Ακάιζεηα: «Δ Γθχζζα ηαζ ημ Έεκμξ», 5(18)/4/1910, ζ.1, απυζπαζια απυ μιζθία Μζζηνζχηδ βζα ημκ 

εααζημπμφθεζμ δζαβςκζζιυ· «Τπέν ηδξ Γθχζζδξ ιαξ», 29(12)/4/1910, ζ.1, ακαδδιμζίεοζδ άνενμο 

Μζζηνζχηδ· «Σμ Γθςζζζηυκ Γήηδια», 12(25)/5/1910, ζ.2 ηαζ 14(27)/5/1910, ζ.1, απμζπάζιαηα 

άνενμο Υαηγζδάηζ ζηδκ εθ. Αζήλαη εκακηίμκ Πνμηφπμο Αδιμηζημφ· «Δ Γθχζζα ηαζ ημ πμθείμκ», 

25(8)/6/1910, ζ.1, άνενμ Υαηγζδάηζ βζα ημ Πνυηοπμ δδιμηζηυ πμθείμ· Μ. Ε. Μζπαδθίδδξ, «Δ Γθχζζα 

ιαξ», 26(8)/1/1911, ζ.1· «Τπέν ηδξ Γθχζζδξ» Ώ΄, ΐ΄, Γ΄, 1(14)/2/1911, 2(15)/2/1911, 3(16)/2/1911, 

ζ.1, μιζθία Μζζηνζχηδ ζημ Πακεπζζηήιζμ· «Γεκκδεήης Φςξ» Ώ΄, ΐ΄, 9(22)/2/1911, 10(23)/2/1911, 

ζ.1· «Οζ ζημπμί ηςκ ιαθθζανχκ. Ώπμηαθφρεζξ εη ηδξ βναιιαηζηήξ ηςκ» Ώ΄, ΐ΄, Γ΄, 17(30)/3/1911 ηαζ 

18(31)/3/1911 ηαζ 19(1)/3/1911, ζ.1, ακαδδιμζίεοζδ απυ αεδκασηή εθδιενίδα πμο δεκ 

ηαημκμιάγεηαζ· «Σμ Γήηδια ηδξ Γθχζζδξ. Δ ηαεανεφμοζα ηαζ δ δδιμηζηή», 15(28)/5/1911, ζ.1, 

ακαδδιμζίεοζδ απυ αεδκασηή εθδιενίδα απμζπαζιάηςκ πναβιαηείαξ ημο θυβζμο ΐανααβζάκκδ.    
4
 Ακάιζεηα: «Τπέν ηδξ Γθχζζδξ. Ώκαθμνά πνμξ ηδκ Βθθδκζηή ΐμοθή ηδξ Βπζηνμπείαξ», 

15(28)/2/1911, ζ.1· «Σμ Γθςζζζηυκ Γήηδια», 5(18)/3/1911, ζ.3· «Δ Γθςζζζηή Ώπήπδζζξ. (διεηένμο 

ακηαπμηνζημφ)» ηαζ «Σμ Γθςζζζηυκ Γήηδια»», 6(19)/3/1911, ζ.1 ηαζ ζ.5, ακηίζημζπα· «δ Μεηάθναζζξ 

ημο Βοαββεθίμο. Αδθχζεζξ οπμονβμφ», 15(28)/3/1911, ζ.1· «Μαηαίςζζξ ζοθθαθδηδνίμο», 

16(29)/3/1911, ζ.3· «Σμ Γθςζζζηυκ Γήηδια. Δ ελέβενζζξ ηςκ θμζηδηχκ», εκακηίμκ Παθαιά, 

31(13)/3/1911, ζ.1· «Σμ Γθςζζζηυκ Γήηδια. Τπυικδια πνμξ ημ ΐαζζθέα», εκακηίμκ Παθαιά,  

3(16)/4/1911, ζ.3· «Σμ Γθςζζζηυκ Γήηδια. Ο Μζζηνζχηδξ εκ Καθάιαζξ», 19(2)/4/1911, ζ.4· «Σμ 

γήηδια ηδξ βθχζζδξ», 20(3)/4/1911, ζ.1, υπμο απυρεζξ ηδξ ηυιδζζαξ Ρζακημφν βζα ημ βθςζζζηυ πμο 

εκζζπφμοκ ηδκ επζπεζνδιαημθμβία ηδξ εθδιενίδαξ· «οκδεεείζα ελ οπανπήξ ιε ηαξ ηφπαξ ηδξ 

πνζζηζακζηήξ ενδζηείαξ, ηυζμκ ααεέςξ πνμζανιμζεείζδξ εζξ ηδκ ηανδίακ ημο Βθθδκζζιμφ, δ εθθδκζηή 

βθχζζα ζοκειενίζεδ πάζαξ ηαξ δμηζιαζίαξ ηδξ Βηηθδζίαξ ηαζ ηδξ Παηνίδμξ». Βπίζδξ, «Σμ 

Γθςζζζηυκ Γήηδια. ηδκαί εκ Πάηναζξ», υπμο 3000 απμεέςζακ ημκ Μζζηνζχηδ, 23(6)/4/1911, ζ.3· 

«Δ παφζζξ ημο ηαεδβδημφ Μζζηνζχηδ» ηαζ «Δ παφζζξ ημο η. Μζζηνζχηδ. Ο θυβμξ ημο εζξ ημοξ 

θμζηδηάξ», 27(10)/4/1911, ζ.3 ηαζ ζ.4.  
5
 Ακάιζεηα: ζηήθδ «ιονκασηή Δπχ», 24(9)/2/1911, ζ.2, υπμο ακαθένεηαζ βζα ιζα αηυια θμνά ζημκ 

ηίκδοκμ δζαζάθεοζδξ ηςκ εεκζηχκ εειεθίςκ απυ ηδκ επζηνάηδζδ ημο «ιαθθζανζζιμφ»· «Οφηε 24 

χναξ», 6(19)/3/1911, ζ.2, υπμο δζαιανηφνεηαζ βζα ημκ πενζμνζζιυ ηδξ ελμοζίαξ ημο Οζημοιεκζημφ 

Παηνζανπείμο, υηακ ιε απαίηδζδ ηδξ Ε. οκυδμο ηδξ Βθθάδαξ ηνμπμπμζήεδηε δ δζάηαλδ πμο πνμέαθεπε 

υηζ ημ Παηνζανπείμ εβηνίκεζ ηάεε ιεηάθναζδ ηςκ Γναθχκ. ΐθ., επίζδξ, «Μία δήθςζζξ ημο η. 

Φοπάνδ», 27(9)/3/1911, ζ.2, υπμο πθεοάγεζ ημκ Φοπάνδ βζαηί απάθεζρε απυ έκα ένβμ ημο ηδκ 

αθζένςζδ ζημ ΐεκζγέθμ.   
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Παξάιιεια, ζηε κχξλε εληνπίδνληαη εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην 

ρψξν ηνπ ηχπνπ πνπ δελ ζρεδηάδνληαη ή δελ ρξεκαηνδνηνχληαη επίζεκα απφ 

ηνλ εγεηηθφ ππξήλα ησλ δεκνηηθηζηψλ, αιιά επηδεηνχλ ηελ νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε ηνπ Ώ. Πάιιε.  Ο Θ. Έμαξρνο, εθδφηεο ηνπ θηινινγηθνχ πεξηνδηθνχ 

Νεφηεο, πνπ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ην 1912 ζηε κχξλε, δεηάεη ηε βνήζεηα 

ηνπ Πάιιε. Ο Έμαξρνο ηνλ Ενχιην ηνπ 1912 ζα δηεθηξαγσδήζεη ηελ θαηάζηαζε 

ζηνλ Πάιιε απφ ηε ζηηγκή πνπ κε 3 νκντδεάηεο απνθάζηζε λα εθδψζεη ην 

πεξηνδηθφ· ζχγθξνπζε κε ηελ εθθιεζία θαη αλαθξίζεηο ζηε Μεηξφπνιε κε 

θαηεγνξία ηελ αζεΎα θαη ηελ επί πιεξσκή δηαλνκή 3000 Βπαγγειίσλ ηνπ 

Πάιιε, θαηαζηξνθή ηνπ γξαθείνπ ηνπ, απεηιέο. Βπίζεο, ζεκεηψλεη ηελ αλάγθε 

θαζεκεξηλήο εθεκεξίδαο ζε γιψζζα θαηαλνεηή πνπ ζα απαιιάμεη ηνλ εξγάηε 

θαη ην ρσξηθφ απφ ηελ ηπξαλλία ησλ αθαηαλφεησλ ιέμεσλ1. Καηαιήγνληαο, 

εθηφο απφ ηα βηβιία ηνπ Πάιιε, δεηάεη θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ γηα ηε ζηήξημε 

ηνπ πεξηνδηθνχ2.  

 

Αίγππηνο: Νέα Εωή θαη Γξάκκαηα Αιεμάλδξεηαο  

Δ δξάζε ζηελ Ώίγππην θηλείηαη γχξσ απφ ηα πεξηνδηθά Νέα Εσή θαη 

Γξάκκαηα ηεο Ώιεμάλδξεηαο. Δ ηαπηφηεηα ησλ δχν πεξηνδηθψλ, πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηε γισζζηθή επηινγή σο δήηεκα αηζζεηηθφ θαη ηε ινγνηερλία 

σο έθθξαζε κηαο αξηζηνθξαηίαο ηνπ πλεχκαηνο, πνπ ζα ππεξεηήζεη ηε 

δπηηθφζηξνθε πλεπκαηηθή αλαγέλλεζε, αμεδηάιπηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ εζληθή 

αθχπληζε θαη ηνλ πξννξηζκφ ηεο θπιήο, κνηξαία νδεγεί ζε άιινπο δξφκνπο 

ηα παξαπάλσ πεξηνδηθά απφ εθείλνλ πνπ ράξαμε ε εγεζία ηνπ δεκνηηθηζκνχ. 

Ώπηή ε γξακκή ζα παξακείλεη ν βαζηθφο ηδενινγηθφο θνξκφο ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ ζηελ Ώίγππην, παξά ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ην βαζκφ 

αθνκνίσζεο ησλ δπηηθψλ πξνηχπσλ3. 

                                                 
1
 Γζα  έκα γςκηακυ πανάδεζβια ηςκ υζςκ θέεζ παναπέιπεζ ζημ άνενμ «Ο βαθαηάξ ηαζ ημ βθςζζζηυ», Ο 

Ννπκάο, αν.453, 30/10/1911, ζ.582-584 πμο οπμβνάθεζ ιε ημ ρεοδχκοιμ Αχνμξ ηέθθαξ ηαζ 

πναβιαηεφεηαζ ημ αηαηακυδημ ηδξ εηηθδζζαζηζηήξ βθχζζαξ. 
2
 Βπζζημθή Θ. Έλανπμο ζε Πάθθδ, ιφνκδ 15/7/1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.2, 2/256. 

Οθυηθδνδ δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.83-84. 
3
 Γζα ηδκ πκεοιαηζηή οπενμπή ηδξ θοθήξ, ηδκ ακαγςμβμκδηζηή μνιή πμο ηαεμδδβεί ηζξ πνάλεζξ ημο 

ζοθθυβμο Νέα Εσή ηαζ ηδκ αβάπδ ηδξ Παηνίδαξ, αθ. ηφνζμ άνενμ, Νέα Εσή, έημξ Ώ΄, επηέιανζμξ 

1904, αν.1, ζ.1.  

Γζα ηδκ οζηένδζδ έκακηζ ηδξ Αφζδξ, αθθά ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηδξ θοθήξ κα ακαβεκκάηαζ, υπςξ μ 

θμίκζηαξ, αθ. Υν. Π., ηφνζμ άνενμ, Νέα Εσή, έημξ Ώ΄, Οηηχανζμξ 1904, αν.2, ζ.17. 
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  Δ ινγνηερλία θπξίσο ζα απνηειέζεη ην φρεκα γηα ηηο λέεο ηδέεο ζηελ 

Ώίγππην ηνπ εκπνξίνπ θαη ζα επηηξέςεη ηε ζηαδηαθή ζηξνθή πξνο ηε 

δεκνηηθή1. Σαπηφρξνλα, φκσο, ζηαζεξά αλαδεηθλχεηαη ε απνθήξπμε ησλ 

αθξνηήησλ ηνπ ςπραξηζκνχ2. Βπνκέλσο, ε δεκνηηθή θαηαθηήζεθε ζηαδηαθά, 

αιψλνληαο αξρηθά ην ρψξν ηεο ινγνηερλίαο, φπσο έγηλε θαη ζην ειιεληθφ 

θξάηνο. Σν 1911, φηαλ θπθινθφξεζε ην πεξηνδηθφ Γξάκκαηα ε γιψζζα 

αληηκεησπίδεηαη σο αηζζεηηθφ γεγνλφο, «δήηεκα ππνθεηκεληθήο αηζζεηηθήο»3 

θαη ην γισζζηθφ δήηεκα εθιακβάλεηαη σο ιπκέλν. Δ πίζηε ζηελ αηνκηθή 

ειεπζεξία θαη δξάζε, θαζψο θαη ε επίδξαζε ηνπ Nietzsche4 ζα νδεγήζεη ζε 

κηα ειηηίζηηθε αλάγλσζε ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

αλσηεξφηεηα ηνπ θαιιηηέρλε δελ ηνπ επηηξέπεη λα αλακεηγλχεηαη ζηηο 

δηαθσλίεο θαλαηηθψλ θαη θαηξνζθφπσλ. Με ηνπο πξψηνπο κάιηζηα ηαπηίδεη 

ηνλ Φπράξε, ηνλ Πάιιε θαη γεληθφηεξα ηελ παξαδνζηαθή εγεζία ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα νξγαλψζνπλ έλα απζηεξά δνκεκέλν 

ζχζηεκα γιψζζαο κε απαξέγθιηηνπο θαλφλεο·   

«Ώιιά ε γξαπηή γιψζζα, έμσ απφ ηηο θηινινγηθέο αλάγθεο, είλαη απιή   

«ζεκαληηθή», δειαδή κηα ρνληξνθνκκέλε ζχκβαζε. […] Ο Φαλαηηθφο 

αλαθάιπςε ηελ ΗΓΔΑ, δειαδή κηα ζξεζθεία, κε ηε δνγκαηηθή ηεο, κε ηηο 

απαγνξεχζεηο, ηνλ δεθάινγν θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. Ο θαλαηηθφο εθφξεζε 

ηνλ ηξίρηλν ζάθν, θαη πήξε ην ξαβδί ηνπ ηεξαπφζηνινπ θαη βγήθε λα θεξχμε 

ηελ Εδέα, λα θσηίζε θαη λα πξνζειπηίζε ηνπο αλίδενπο, εθείλνπο πνπ δελ 

ελδηαθέξνληαη γηα ζθέςε θαη ηέρλε θαη Καιφλ. Ο θαλαηηθφο αλαθάιπςε πσο ε 

                                                 
1
 ΐθ. ηδκ απμηίιδζδ ηδξ πμνείαξ ημο ζοθθυβμο ηαζ ημο πενζμδζημφ πμο ηάκεζ μ Κ. Ν. Κςκζηακηζκίδδξ, 

πμζδηήξ ηαζ ζδνοηζηυ ιέθμξ ημο, ζε επίζηερή ημο ζηδκ Κφπνμ ημ 1913, «Φζθμθμβζηή Βζπενίξ ζηδ 

Λειεζυ», Νέα Εσή, ζηήθδ «Σέπκδ ηαζ Γνάιιαηα», η.8, αν.4-6, Φθεαάνδξ-Ώπνίθδξ 1913, ζ.99. Ο Ώε. 

Πμθίηδξ εεςνεί υηζ ημ 1908 έπεζ επέθεεζ δ πθήνδξ απμδμπή ημο δδιμηζηζζιμφ απυ ημ πενζμδζηυ,  Ο 

Διιεληζκόο θαη ε Νεσηέξα Αίγππηνο, η.ΐ΄, Ώθελάκδνεζα 1928, ζ.437. Γζα ηδκ πανμοζία ημο Κ. Ν. 

Κςκζηακηζκίδδ ζηα αθελακδνζκά βνάιιαηα, αθ. Βοβέκζμξ Μζπαδθίδδξ, Μεηξώνλ ηνπ Γεκνζηνγξαθηθνύ 

Πεξηνδηθνύ Σύπνπ ηεο Αηγύπηνπ ππό Αηγππηησηώλ Διιήλσλ (1862-1963), Ώθελάκδνεζα 1964, ζ.69-70· 

Ώε. Πμθίηδξ, ό.π., ζ.460· Ώε. Πμθίηδξ, Ζ δσή ηεο Νέαο Εσήο, Ώθελάκδνεζα 1963.  
2
 Σζξ ίδζεξ απυρεζξ εα ακαπαναβάβεζ ηαζ μ Ώε. Πμθίηδξ, ό.π., ζ.432-434.  

3
 «Ώθμνιέξ», Γξάκκαηα, έημξ Ώ΄, αν.1, ζ.2. Δ οπμβνάιιζζδ ζημ ηείιεκμ. 

4
 Καζ ηα δφμ πενζμδζηά ηδξ Ώθελάκδνεζαξ Νέα Εσή ηαζ Γξάκκαηα έπμοκ δεπηεί ηδκ επίδναζδ ηδξ 

ζηέρδξ ημο Nietzsche, αθ. εκδεζηηζηά, Μ. Ώνηάηδξ, ιεηάθναζδ ημο πνμθυβμο ημο «Σάδε θέβεζ 

Γαναημφζηναξ», Νέα Εσή, έημξ 5, Οηηχανζμξ 1908, αν. 49, ζ.24-25· Α. Γαπανζάδδξ, «Νίηζε ηαζ 

Κεθαθαζμηναηία», Νέα Εσή, έημξ 5, Ώφβμοζημξ-επηέιανζμξ 1909, αν. 59-60, ζ.342-349· Φν. Νίηζε, 

«Ecce Homo: πχξ βίκεηαζ ηακείξ υηζ είκαζ», ιηθν. απυ ημκ πνυθμβμ, Νέα Εσή, έημξ 6, Οηηχανζμξ-

Νμέιανζμξ 1909, αν.1-2, ζ.34-37· Α. Γαπανζάδδξ, «Δ εεςνία ημο αζςκίμο βονζζιμφ ηαζ δ ζδέα ημο 

πνυκμο», Γξάκκαηα, έημξ Ώ΄, 1911, αν.1, ζ.12-19. Ο ίδζμξ εα ιζθήζεζ, παναπέιπμκηαξ ζημκ Jules de 

Gautier ηαζ ημ αζαθίμ ημο Nietzsche et la Reforme Philosophique, βζα ηδκ ανζζημηναηία πμο απμηεθεί 

ημ πνμγφιζ ηδξ ελέθζλδξ ηαζ παναηζκεί ηζξ ιάγεξ ζε ακχηενεξ ιμνθέξ δνάζδξ· «Ώπάκηδζδ Γαπανζάδδ» 

ζε βνάιια ημο Φςηζάδδ, Γξάκκαηα, η.2
μξ

 1913-1914, ζ.535. 
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δεκνηηθή γξάθεηαη γηα λα ηελ θαηαιαβαίλεη ν ιαφο θαη φρη γηα αηζζεηηθνχο 

ιφγνπο· θαη έηζη εθεχξεθε ηελ βηνκεραληθή γιψζζα θαη ηνπο γισζζνινγηθνχο 

λφκνπο ηεο αλαινγίαο, θαη έπηαζε δνπιεηά: κεηάθξαζε φπσο κπνξνχζε ην 

Βπαγγέιην, θαη ηε Υεκεία, θαη ην θαξβνπληθφ μπλφ, ηζαιαπάηεζε κε ηα 

ρνληξνπάπνπηζά ηνπ παληνχ, ίδξπζε «ζπληξνθηέο» έθακε πξνπαγάλδεο […] 

σο πνπ […] βξέζεθε θαηάκνπηξα κε ηνλ Καηξνζθφπν. Ο Καηξνζθφπνο, είλαη 

γλσζηφο, είλαη γείηνλάο καο, είλαη θίινο καο. […] Καη φζεο θνξέο ν 

Καηξνζθφπνο ζπλαληεζεί πξφζσπν κε πξφζσπν κε ηνλ θαλαηηθφ είλαη 

αδχλαην λα κελ πξνεγεζνχλ νκεξηθά πβξενιφγηα»1. 

Δ ζέζε ηνπ πεξηνδηθνχ γηα ηε γιψζζα εγγξάθεηαη ζηηο απφςεηο πεξί 

αηζζεηηζκνχ θαη πεξί αλσηεξφηεηαο ηεο ηέρλεο έλαληη ηεο επηζηήκεο, νη 

νπνίεο θπξηαξρνχλ ζηελ πξψηε πεξίνδν ηεο θπθινθνξίαο ηνπ (1911-1919)2. 

Οη αξηζηνθξαηηθέο αληηιήςεηο πνπ δηαηππψλνληαη απαμηψλνπλ ην ιαφ θαη  

πξνβάιινπλ ην ξφιν ησλ δηαλννπκέλσλ ζηελ αθχπληζε ηεο θπιήο, 

ππνβαζκίδνληαο, παξάιιεια, ην ξφιν ησλ δεκνηηθηζηψλ, γηαηί αδπλαηνχλ λα 

αληηιεθζνχλ ηε γισζζηθή επηινγή σο κέξνο ηεο αλαγελλεηηθήο πξνζπάζεηαο· 

«Γηαηί πξνηηκάκε ηφηε ηε δεκνηηθή απφ ηελ θαζαξεχνπζα; Βπεηδή ε δεχηεξε 

είλε λεθξή; Μα είλε λεθξφηεξε απφ ηε ζθέςε καο; ηαλ ζα μππλήζνπλ γεληθά 

νη Ρσκενί ιφγηνη θαη δσληαλέςνπλ πξψηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη χζηεξα φιε ηελ 

ειιεληθή θπιή, πνπ παξνπζηάδεη έλα ηξνκεξφ πξνιεηαξηαθφ θαηλφκελν ζε 

φιε ζρεδφλ ηελ Βπξψπε (κνλφο πξνιεηαξηαζκφο ζην ειεχζεξν βαζίιεην – 

δηπιφο ζην ππφδνπιν έζλνο) ηφηε είλε θπζηθή θαη ε εμέιημε ηνπ γισζζηθνχ 

δεηήκαηνο δηφηη ζα είλε κηα αλάγθε ηνπ φινπ χγηεηνπ νξγαληζκνχ. […] Κάπνπ 

ιέεη ν Νίηζε φηη η΄ αζρεκφηεξα ηνπεία είλε νη αλζξψπηλεο θάηζεο. Ώλ κνπ 

                                                 
1
 «Γζα ηα βθςζζζηά ηνυπαζα», Γξάκκαηα, θ.2, Μάνηδξ 1911, ζ.61-62. Οζ οπμβναιιίζεζξ ζημ ηείιεκμ. 

2
 Οζ απυρεζξ εηθνάγμκηαζ ηονίςξ απυ ημκ Α. Γαπανζάδδ, αθ. εκδεζηηζηά, «Ώθήεεζα, Μοζηζηζζιυξ ηαζ 

Γθχζζα», θ.4-5, Μάδξ-Εμφκζμξ 1911, ζ.167-168, υπμο εεςνεί ηδ βθχζζα εέια αζζεδηζηήξ, βμφζημο 

ηαζ ηαηαδζηάγεζ ηδκ απμθοηυηδηα ηαζ ημκ ιοζηζηζζιυ ηδξ Εδέαξ· «Φχηδ Φςηζάδδ. ηδ Φμζηδηζηή 

οκηνμθζά», θ.6, Εμφθζμξ 1911, ζ.195-196, υπμο δζαθςκεί ιε ηδκ πνμζήθςζδ ημο Φςηζάδδ ζημ 

ζφζηδια ημο Φοπάνδ ηαζ ημο Πάθθδ, ακηζηίεεηαζ ζημοξ βθςζζμθυβμοξ ηαζ πνμηνίκεζ ημοξ θμβμηέπκεξ. 

Βπίεεζδ εκακηίμκ ηςκ βθςζζζηχκ αηνμηήηςκ ιε ζδζαίηενδ ακαθμνά ζημ ένβμ ηδξ Ώθελάκδναξ 

Παπαιυζπμο, Αλζξώπηλνο Μεραληζκόο, εα ηάκεζ ζημ «Ώπάκηδζδ Γαπανζάδδ» ζε βνάιια ημο 

Φςηζάδδ, Γξάκκαηα, η.2
μξ

 1913-1914, ζ.535. Ο ηναηήξ Σζίνηαξ εα εεςνήζεζ ημκ αζζεδηζζιυ ημο 

Γαπανζάδδ δείβια ηδξ επμπήξ ηδξ ημζκςκζηήξ ηαζ μζημκμιζηήξ παναηιήξ, ζηδκ μπμία εκηάζζεζ ηδκ 

πμίδζδ ημο Κααάθδ, αθ επζζημθή ημο ζημκ Σ. ΐμονκά, 6/9/1955, Β.Λ.Ε.Ώ: 

http://polymnia.lit.auth.gr/epistoli_view.jsp?ep_date=1955-09-06&epistoli_id=177, (15/1/2015). Γζα 

πενζζζυηενα ζζημνζηά ζημζπεία βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ επμπή ηαζ βζα ηδ δζαδμπή ηδξ παθαζάξ εθθδκζηήξ 

ανζζημηναηίαξ απυ ημοξ «δεοηενμηθαζάημοξ» πμο ζοιιάπδζακ ιε ημ αββθζηυ ηεθάθαζμ, αθ. 

.Σζίνηαξ, Ο Καβάθεο θαη ε επνρή ηνπ, Κέδνμξ 1983. 

http://polymnia.lit.auth.gr/epistoli_view.jsp?ep_date=1955-09-06&epistoli_id=177
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επηηξέπεηαη λα παξσδήζσ ην θηιφζνθν ηεο δσήο ζα πσ: Σ΄ αξλεηηθψηεξα 

ζηνηρεία ζηελ Βιιάδα ζήκεξα είλε νη δεκνηηθίδνπζεο θάηζεο»1. 

Καη ην πεξηνδηθφ Νέα Εσή θηλείηαη ζην ίδην κήθνο θχκαηνο. Σν 1908 κε 

ηελ επθαηξία ησλ ηεζζάξσλ ρξφλσλ θπθινθνξίαο ηνπ ζα ηνλίζεη ηηο δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεηψπηζε ζηνλ αγψλα ελάληηα ζηνλ «θαινγεξνδαζθαιηζκφ» πνπ 

ήηαλ «ζθηρηαγθαιηαζκέλνο κε ηελ λεφηεηα», αιιά θαη ηελ απφθαζε λα 

ζπλερίζεη λα ππεξεηεί ην κεγαιείν ηεο Σέρλεο, ηελ Οκνξθηά θαη ηελ Ώιήζεηα2. 

Θα κηιήζεη, κάιηζηα, κε ελζνπζηαζκφ γηα «αξηζηνθξαηία ηνπ πλεχκαηνο» φζνλ 

αθνξά ηελ επηζηήκε, κε ηελ επθαηξία ηεο ίδξπζεο ηνπ ζπιιφγνπ Βιιήλσλ 

Βπηζηεκφλσλ Ώιεμαλδξείαο3, θαη γηα «Βιιεληθή Ώξηζηνθξαηία ηνπ Πλεχκαηνο» 

φζνλ αθνξά ηελ ηέρλε, φπνπ ε γελεαινγία ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο πνπ 

θαηαζθεπάδνπλ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη θαη θαζαξεπνπζηάλνπο4. Θα  

απνζπλδέζεη, κάιηζηα, ηε δξάζε ηεο απφ νπνηαδήπνηε θνηλσληθή αλαθνξά· 

«Ώλ ε «Νέα Γσή» απφ άζεκν πεξηνδηθφλ έθζαζε εηο ην δειεπηφ ζεκείνλ πνπ 

επξίζθεηαη ζήκεξα, δελ ρξεσζηεί ηίπνηα, ζε θακκίαλ απνιχησο ηάμη ηεο 

θνηλσλίαο καο. […] Ώο ζεκεησζή φκσο […] φηη κέζα ζηε γεληθήλ αδηαθνξία 

ππάξρνπλ θαη κεξηθνί πνπ ελδηαθέξνληαη, νη θεπηφκελνη, πνπ κε αγάπε 

παξαθνινπζνχλ ην έξγν καο θαη κε θαλαηηζκφ δηαδίδνπλ ηε ζξεζθεία ηνπ 

πλεχκαηνο»5.  

                                                 
1
 Κνζηζηή ημο Κ. Ρήβα ζημ ένβμ ημο «Υν. ΐανθέκηδ: Ξφπκα Ρςιζέ», Γξάκκαηα, 1913, ζ.166-167. 

2
 Δ φκηαλζξ, «Λίβα Λυβζα», ζηήθδ «Λμβμηεπκζηή Κίκδζζξ», Νέα Εσή, έημξ 5μκ, αν.49, Οηηχανζμξ 

1908, ζ.27 ηαζ «Λίβα Λυβζα αηυια», αν.40 Νμέιανζμξ 1908, ζ.59. 
3
 «Ώνζζημηναηία ημο πκεφιαημξ», ζηήθδ «Λμβμηεπκζηή Κίκδζζξ», Νέα Εσή, έημξ 5μκ, αν.40 

Νμέιανζμξ 1908, ζ.61. Μάθζζηα πμθφ βνήβμνα εα ηαηδβμνήζεζ ημοξ επζζηήιμκεξ  υηζ ζε ζφκμθμ 

«οπενηνζαημζίςκ» ιυκμ μζ 80 πνμζένπμκηαζ ζογδηήζεζξ βζαηί απμννμθχκηαζ «απυ ηδκ πθμοημθμβζηήκ 

δζαννφειζζζκ, ηδκ μπμία έπεζ μ αίμξ εζξ ηδκ Ώίβοπημκ» ηαζ ιεηαηνέπμκηαζ ζε επζπεζνδιαηίεξ-ειπυνμοξ , 

λεπκχκηαξ ηδκ επζζηήιδ, αθ. Ν. Κανααίαξ, «φθθμβμξ εθθήκςκ Βπζζηδιυκςκ», Νέα Εσή, αν.51-2, 

Αεηέιανζμξ 1908 Εακμοάνζμξ 1909, ζ.113-114. 
4
 «Μία βζα πάκηα», Νέα Εσή, αν.51-2, Αεηέιανζμξ 1908 Εακμοάνζμξ 1909, ζ.124-125. Δ ζφιθονζδ 

ηαεανεομοζζάκςκ ηαζ δδιμηζηζζηχκ δεκ απμηθείεζ ηζξ ακηζδνάζεζξ. ε άθθμ άνενμ ηδξ ζημ ίδζμ θφθθμ 

εα ακαθενεεί ζηζξ εθδιενίδεξ Κάηξν ηαζ Δζληθή πμο ηαηαθένμκηαζ εκακηίμκ ηςκ «Νεμγςζηχκ», βζαηί 

πνμδίδμοκ ηδκ Βπζζηήιδ ηαζ ηδ βθχζζα, αθ. Υν. Παπαγαθεζνυπμοθμξ, «Λυβμζ ηαζ Ώκηίθμβμζ», Νέα 

Εσή, αν.51-2, Αεηέιανζμξ 1908 Εακμοάνζμξ 1909, ζ.119-120.  Δ εθδιενίδα Σαρπδξόκνο Αιεμαλδξείαο 

εα οπεναζπίζεζ ηζξ βθςζζζηέξ επζθμβέξ ηδξ Νέαο Εσήο ηαζ εα ακηζηνμφζεζ ηζξ παναπάκς ηαηδβμνίεξ, 

αθ. «“Δ Νέα Γςή” ηαζ μ Βπζζηδιμκζηυξ φθθμβμξ», Σαρπδξόκνο Αιεμαλδξείαο, 1/1/1909, ζ.1-2. 

 Γζα ημ ίδζμ εέια, αθ. Αζπθμδυημξ, «Γκχιεξ ηαζ ζηέρεζξ», ελχθοθθμ έημοξ 6, αν.3, Αεηέιανζμξ 1909, 

π.ζ., υπμο επαζκεί ημ πενζμδζηυ βζα ηδ δνάζδ ημο, πανά ηζξ ακηζδνάζεζξ ηάπμζςκ πμο έθηαζακ ζε 

ζδιείμ κα απμηαθέζμοκ ημοξ «Νεμγςζζηέξ» «ιαθθζανά ιζηνυαζα».  
5
 Μαιμφε, «ημ Βλχθοθθμ», Νέα Γςή, έημξ 6, αν.1-2 Οηηχανζμξ-Νμέιανζμξ 1909, π.ζ.  
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ρεηηθά κε ηε γιψζζα, ελψ πξνθξίλεη ηε δεκνηηθή, απνθεχγεη ηηο 

αθξφηεηεο, φπσο θαη ην πεξηνδηθφ Γξάκκαηα1. Φπζηθφ επαθφινπζν λα 

δηαθσλήζνπλ θαη ηα δχν πεξηνδηθά κε ηνλ Ννπκά. «Δ “Νέα Γσή” ζηέθεη πνιχ 

ςειά, ψζηε λα κε δίδεη θακκηά πξνζνρή ζηηο βξηζηέο ηνπ “Ννπκά”. Μα κήπσο 

θαζεκεξηλψο δε βξίδεη θάζε αλεμάξηεην άλζξσπν θαη πεξηνδηθφ ζηε 

Λνγνηερλία καο; ν “Ννπκάο” κηα νξηζκέλε ζηελή θαλαηηθή αληίιεςη ηνπ 

γισζζηθνχ δεηήκαηνο ηελ θαηάληεζε ζπζηεκαηηθφ επάγγεικα. ΄ απηφ ην 

επίπεδν δε κπνξεί λα θαηέβεη ην πεξηνδηθφ καο. Άιια ειαηήξηα ν “Ννπκάο”, 

άιια ηδαληθά ε “Νέα Γσή”»2. 

Σν πεξηνδηθφ Γξάκκαηα, παξφιν πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ζηειηηεχζεη 

ηελ ακεηξνέπεηα ηνπ Ννπκά3, ζα αλαγλσξίζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ηδηαίηεξα 

ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ επηθξάηεζε ηεο δεκνηηθήο ζην ρψξν ηεο ινγνηερλίαο, 

παξαβιέπνληαο ηηο ζπγθξνχζεηο κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ4. Παξά ηηο δηαθσλίεο ν 

Σαγθφπνπινο δηαηεξεί ππθλή αιιεινγξαθία κε ηνλ ηέθαλν Πάξγα 

(ςεπδψλπκν ηνπ Νίθνπ Γειίηα), εθδφηε ηνπ πεξηνδηθνχ, φπνπ δηαθαίλεηαη 

θαζαξά ε ζπλεξγαζία θπξίσο ζην επίπεδν αληαιιαγήο ησλ πεξηνδηθψλ θαη 

πιεξσκήο ησλ ζπλδξνκψλ5. Ο Πάξγαο, κάιηζηα, ζα ηνπ δεηήζεη θαη θαηάινγν 

θάπνησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ θαη ν Σαγθφπνπινο 

αληαπνθξίλεηαη ζηέιλνληαο «ηα πην ζίγνπξα», φπσο δηαηείλεηαη6. Βπίζεο ην 

πεξηνδηθφ Γξάκκαηα ζα εθδψζεη ηε κειέηε ηνπ Σαγθφπνπινπ «Ίδαο»7. 

                                                 
1
 Ήζηζμξ, «ημ Βλχθοθθμ. Γζα ημοξ Νέμοξ ηδξ “Ώεήκαξ”», Νέα Γςή, έημξ 6, αν. 5-6-7 1910, π.ζ., «Μδ 

ζηθααςεήηε ζε ηαιιζά βθςζζμθμβζηή βαθένα […]. Μήηε ηδ ιζα, ιήηε ηδκ άθθδ άηνα! Βθεοεενία 

αθθά ηαζ εβηνάηεζα!». 
2
 «ημ Βλχθοθθμ», Νέα Γςή, έημξ 6, αν.8-9 1910, π.ζ.  

3
 «Έκα Γνάιια ημο Α. Γαπανζάδδ», Γξάκκαηα, θ.6, Εμφθζμξ 1911, ζ.205-6, υπμο ηαηαθένεηαζ εκακηίμκ 

ημο Ννπκά, επεζδή πθεοάγεζ υπμζμκ έπεζ ακηίεεηδ άπμρδ. Βπίζδξ, «Οζ Πνμζςπζδμθυνμζ ημο Νμοιά», 

Γξάκκαηα, θ.11, Αεηέιανδξ 1911, ζ.379, υπμο ηαηαηνίκεζ ηδκ ζοκήεεζα ηςκ ανενμβνάθςκ ημο Ννπκά 

κα απμηνφπημοκ ηδκ ηαοηυηδηά ημοξ. 
4
 «Λμβμηεπκζηή Κίκδζδ», Γξάκκαηα, θ.7-8, Ώφβμοζημξ-επηέιανζμξ 1911, ζ.274. Ο Σαβηυπμοθμξ 

δοζακαζπεηεί ιε ηζξ επζεέζεζξ ηαζ εα βνάρεζ ζημκ Πάνβα· «Αζάαμθε, μζ εοζίεξ ιμο μζ ηυζεξ βζα ημκ 

αβχκα ιπμνμφζακε κα ιμο λαζθαθίζμοκε έκα είδμξ αζοθία απυ ηζξ δζάθμνεξ θαοθμεπίεεζεξ», 

επζζημθή Α. Σαβηυπμοθμο ζε η. Πάνβα, Ώεήκα 29/8/1913, Β.Λ.Ε.Ώ., Αξρείν Πάξγα: Αιιεινγξαθία.  
5
 ΐθ. εκδεζηηζηά, επζζημθέξ Α. Σαβηυπμοθμο ζε η. Πάνβα, ζην ίδην, Ώεήκα 16/4/1911, 24/4/1911, 

11/7/1911, 16/7/1912, 29/8/1913. 
6
 Βπζζημθή Α. Σαβηυπμοθμο ζε η. Πάνβα, ζην ίδην, Ώεήκα 21/8/[;912]. Δ αοημρία ζηδκ επζζημθή 

επζαεααζχκεζ ημ 1912, αθθά ζημκ ηαηάθμβμ ημο ανπείμο έπεζ ηαηαπςνδεεί ζημ 1916. Ο ηαηάθμβμξ πμο 

ηαηάνηζζε μ Σαβηυπμοθμξ, πενζθαιαάκεζ ιενζημφξ απυ ημοξ βκςζηυηενμοξ δδιμηζηζζηέξ εκηυξ ηαζ 

εηηυξ ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ, μζ πενζζζυηενμζ απυ ημοξ μπμίμοξ ειθακίγμκηαζ ηαζ ζηδκ αθθδθμβναθία 

ημο Πάθθδ. 
7
 Βπζζημθή Α. Σαβηυπμοθμο ζε η. Πάνβα, ζην ίδην, Ώεήκα 17/11/1914. Σμ ένβμ εα ηοπςεεί ηαζ 

δεφηενδ θμνά, μπυηε εα πνμηφρεζ ηαζ δζαθςκία, επεζδή μ Σαβηυπμοθμξ εα γδηήζεζ ζοββναθζηά 

δζηαζχιαηα. Ο Πάνβαξ εα ανκδεεί, ηαεχξ δεκ οπήνλε ηέημζα πνμζοκεκκυδζδ, αθθά ηαζ βζαηί ηα 

Γξάκκαηα δεκ απμηεθμφκ ηενδμζημπζηή επζπείνδζδ. Έηζζ εα ιαηαζςεεί δ ηνίηδ έηδμζδ. ΐθ. επζζημθή 
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Ππθλή, επίζεο, είλαη ε αιιεινγξαθία ηνπ Πάξγα κε ηνπο πξσηνπφξνπο 

δεκνηηθηζηέο, φπσο νη Πάιιεο, Βθηαιηψηεο, Πεηξνθφθθηλνο, ΐιαζηφο. Ο 

Πάιιεο έρεη αιιεινγξαθία κε ηνλ Πάξγα απφ ην 1909, πξηλ απφ ηελ έθδνζε 

ηνπ πεξηνδηθνχ1. Ο Πάιιεο θαη ν Βθηαιηψηεο παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηνπ 

πεξηνδηθνχ θαη πιεξψλνπλ ηαθηηθά ηηο ζπλδξνκέο ηνπο2, ν δε Πεηξνθφθθηλνο 

είλαη ν ζχλδεζκνο ηνπ πεξηνδηθνχ κε ηνλ Βθπαηδεπηηθφ κηιν ηεο Ώζήλαο3. 

Παξφια απηά ε αδπλακία ηνπο λα πξνζθέξνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο 

ζεκαηνδνηεί ηελ απνρψξεζε ηεο παιηάο γεληάο4. Ο Πάιιεο ζα αλαβάιιεη ηε 

ζπλεξγαζία γηα κεηά ηνλ πφιεκν5, αιιά ηειηθά ην 1916 ζα απαληήζεη, 

γξάθνληαο κάιηζηα κε ιαηηληθφ αιθάβεην· «Ο ιφγνο πνπ δελ γξάθσ πηα είλαη 

γηαηί είπα φζα είρα λα πσ». Μφλν ε πνιηηηθή, ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ειιεληζκφ 

θαη ην κέλνο ηνπ ελαληίνλ ηνπ βαζηιηά ζην Αηραζκφ κπνξεί λα ηνλ 

θηλεηνπνηήζεη· «Μα ίζσο μαλαξρίζσ γηαηί ζέισ λα απνζαλαηίζσ έλαλ 

πξνδφηε πνπ πξφδσζε ηνλ ειιεληζκφ ζηνπο Σνχξθνπο θαη ζηνπο 

ΐνπξγάξνπο»6. Ο Βθηαιηψηεο ιίγνπο κήλεο λσξίηεξα απφ ηνλ Πάιιε ζα 

απνδψζεη κε θάπνηα κειαγρνιηθή δηάζεζε ηελ ππνρψξεζε ησλ πξψησλ 

δεκνηηθηζηψλ θαη ζα αλαδείμεη ην πψο ν ρξφλνο επηηάζζεη ηε δηαδνρή θαη ηηο 

λέεο ηδέεο7. Δ θπξίαξρε αίζζεζε φηη ηνπο έρεη μεπεξάζεη ε επνρή ηνπο 

                                                                                                                                            
Α. Σαβηυπμοθμο ζε η. Πάνβα, ζην ίδην, Ώεήκα 6/10/1920, υπμο ηαζ εζχηθεζζηδ επζζημθή ημο Πάνβα 

ιε διενμιδκία 27/10/1920.  
1
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ν. Γεθίηα, Αξρείν Πάξγα: Αιιεινγξαθία, Liverpool 10.[;7].1909, υπμο μ 

Πάθθδξ ακαθένεηαζ ζε επίεεζδ εθδιενίδςκ ηδξ Ώθελάκδνεζαξ ζημ πνυζςπυ ημο. Ο Πάνβαξ εα 

γδηήζεζ απυ ημκ Πάθθδ κα ημο ζοζηήζεζ ηάπμζμ αββθζηυ πενζμδζηυ βζα κα παναημθμοεήζεζ ηδκ 

αββθζηή θμβμηεπκία ηαζ μ Πάθθδξ εα ακηαπμηνζεεί, αθ. επζζημθέξ Ν. Γεθίηα ζε Ώ. Πάθθδ, 

Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, Ώθελάκηνεζα 17/5/1911, θ.1, οπμθ.1.1, 1/123 ηαζ 28/6/1911, 1/158 ηαζ 

επζζημθέξ Ώ. Πάθθδ ζε Ν. Γεθίηα, Liverpool, 10/5/1911 ηαζ 8/7/1911 Αξρείν Πάξγα: Αιιεινγξαθία. 

Μάθζζηα μ Πάθθδξ εα ημο ζηείθεζ ηαζ 4 ακηίηοπα ηδξ Φπζηθήο ημο ΐθαζημφ, αθθά υηακ εα γδηήζεζ 

ιενζηέξ αηυια εα ημο επζζδιάκεζ ηδκ ανπή ημο υηζ πνέπεζ υπμζμξ εέθεζ κα απεοεφκεηαζ πνμζςπζηά 

ζημκ ίδζμ, αθ. επζζημθή  η. Πάνβα ζε Ώ. Πάθθδ, Ώθελάκηνεζα 19/8/1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, 

θ.2, οπμθ.2.2, 2/326. Βπίζδξ μ Πάθθδξ έπεζ αθθδθμβναθία ηαζ ιε ηδ ζφγοβμ ημο Πάνβα, Β. ΜπμΎμο. 

ΐθ επζζημθέξ ηδξ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώθελάκηνεζα 30/7/1916 ηαζ 18/8/1916, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, 

οπμθ.4.1, 4/70 ηαζ 4/74 ακηίζημζπα, υπμο ημκ εοπανζζηεί βζα ηα αζαθία ηαζ ηδ θςημβναθία ημο πμο ηδξ 

έζηεζθε ηαζ εηθνάγεζ ηδ θφπδ ηδξ, βζαηί μ Πάθθδξ ζημπεφεζ κα ζηαιαηήζεζ κα βνάθεζ.  
2
 ΐθ. εκδεζηηζηά επζζημθέξ Ώ. Πάθθδ ζε η. Πάνβα, Liverpool, 8/7/1911, 2/5/1913, 2/3/1918, Αξρείν 

Πάξγα: Αιιεινγξαθία, ηαζ επζζημθέξ Ώ. Βθηαθζχηδ ζε η. Πάνβα, Hull, 30/12/13 ηαζ 3/6/15 ζην ίδην. 
3
 ΐθ. ζεζνά επζζημθχκ ιε ηζξ μπμίεξ νοειίγμκηαζ ζοκδνμιέξ ηαζ μηζδήπμηε ζπεηζηυ ιε ηδ ζοκενβαζία 

ημοξ. Βκδεζηηζηά, επζζημθέξ Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε η. Πάνβα, Ώεήκα 7/20.4.1911, 16/12/1911, 

9/22.3.1912, 9/22.3.1914, Αξρείν Πάξγα: Αιιεινγξαθία.  
4
 ΐθ., άνκδζδ Α. Πεηνμηυηηζκμο, ζε επζζημθή ημο ζημκ Πάνβα, Ώεήκα 17/23.XI.1912, ζην ίδην.  

5
 Βπζζημθέξ Ώ. Πάθθδ ζε η. Πάνβα, Liverpool 11/9/12 ηαζ 31/12/1912, ζην ίδην. 

6
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε η. Πάνβα, Liverpool, 3/10/1916, ζην ίδην, ηαζ Γξάκκαηα, η.3

μξ
, θ.31-

36(1916), ζ.642. 
7
 Βπζζημθή Ώ. Βθηαθζχηδ ζε η. Πάνβα, Hull, 26/7/1916, ζην ίδην, ηαζ Γξάκκαηα, η.3

μξ
, θ.31-36(1916), 

ζ.642. 
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νθείιεηαη ζηελ αιιαγή πιεχζεο ηνπ δεκνηηθηζκνχ θαη ηελ ζχλδεζε ηνπ ζηελ 

Βιιάδα κε ηελ επηδίσμε πνιηηηθήο ιχζεο κέζσ ηνπ θφκκαηνο ησλ 

Φηιειεπζέξσλ κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ θαη ηδηαίηεξα κεηά 

ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ ηελ ηξηαλδξία ησλ Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε, 

Αεκήηξε Γιελνχ θαη Ώιέμαλδξνπ Αεικνχδνπ. ηελ Ώίγππην ζα επνδσζεί απηή 

ε πνξεία ηδηαίηεξα κεηά ηελ επίζθεςε ηνπ ΐεληδέινπ ζηελ Ώιεμάλδξεηα ην 

1915 θαη ηελ πξφζδεζε ζην άξκα ηνπ βεληδειηζκνχ ησλ πινπζίσλ ηεο 

θνηλφηεηαο, αιιά θαη απηνχ αθφκα ηνπ θιεξνχ. 

Παξ΄ φια απηά, ν Πάιιεο γίλεηαη θαη εδψ απνδέθηεο αηηεκάησλ απφ κε 

πξνβεβιεκέλνπο δεκνηηθηζηέο. Δ Ββδνκαδηαία Βηθνλνγξαθεκέλε Φηινινγηθή 

Βπηζεψξεζηο Γάθλε ηνπ ΚαΎξνπ εθδφζεθε ζην Κάηξν απφ ηνπο Μ. Ρνχιε, Μ. 

Πξηνληζηή1 θαη Ώ. Μαληέιιν γηα ηξεηο κφλν εβδνκάδεο απφ 1 έσο 13 

Εαλνπαξίνπ 19132. Ο Μελέιανο Ρνχιεο ζα απνηαζεί ζηνλ Πάιιε, ιίγν πξηλ 

επηρεηξήζεη ηελ έθδνζε, αξρηθά δεηψληαο ηα βηβιία ηνπ πνπ απνηεινχλ φαζε 

κέζα ζην θιίκα δηαζηξέβισζεο ηεο γιψζζαο3. εκεηψλεη, παξάιιεια, ηηο 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη, αιιά ππφζρεηαη φηη ε Γάθλε ζα 

γίλεη ζηξαηηψηεο ηεο Εδέαο. ην έληηηιν επηζηνιφραξην κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

πεξηνδηθνχ ζεκεηψλεηαη, επίζεο, φηη «Αεκνζηεχκαηα γξακκέλα αξρατζηηθά δελ 

είλαη δεθηά». ηε ζπλέρεηα ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ ζα ηνλ επραξηζηήζεη γηα ηα 

βηβιία πνπ έιαβε θαη ζα αλαθεξζεί αλαιπηηθά ζηηο αληηζηάζεηο ηεο θνηλσλίαο 

απέλαληη ζηε γιψζζα, δηεθηξαγσδψληαο παξάιιεια θαη ηηο δηθέο ηνπ 

δπζθνιίεο. Δ ππνηηκεηηθή ηνπ αλαθνξά ζηελ Ώίγππην σο «Ώξαπφηνπνπ»,  ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηαγγειία ηνπ ελαληίνλ ηεο πινπηνθξαηίαο, πνπ 

εμαγνξάδεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ ηχπν, δελ απνηειεί κφλν πξντφλ 

ηδενινγίαο, αιιά πεξηζζφηεξν πξνζπάζεηα λα αληηδηαζηείιεη ηε δηθή ηνπ 

θηψρεηα θαη ηελ πίζηε ηνπ ζηελ Εδέα απφ ηηο αληηδεκνηηθηζηηθέο-

πινπηνθξαηηθέο θπξίαξρεο ηάζεηο, γηα λα αληιήζεη βνήζεηα απφ ηνλ Πάιιε4. Ο 

Πάιιεο ζα αξλεζεί, αιιά ν Ρνχιεο δελ απνζαξξχλεηαη5. Δ ηειεπηαία ηνπ 

                                                 
1
 Αζεοεοκηήξ ζηδκ επζπείνδζδ Victoria Soda Water Co, έπεζ ιεηαθνάζεζ πμζήιαηα ζημ πενζμδζηυ 

Φνίληθαο ημο ΚαΎνμο ζημ δζάζηδια 1916-1918. 
2
 Β. Μζπαδθίδδξ, Μεηξώνλ ηνπ Γεκνζηνγξαθηθνύ πεξηνδηθνύ Σύπνπ, υ.π., ζ.79. 

3
 Βπζζημθή Μ. Ρμφθδ ζε Πάθθδ, Κάζνμκ 28/9/1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.3, 2/366. 

4
 Βπζζημθή Μ. Ρμφθδ ζε Ώ. Πάθθδ, Κάζνμκ 17/10/1912, ζημ ίδζμ, 2/402. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, 

ιένμξ III, ζ.107-108. 
5
 Βπζζημθή Μ. Ρμφθδ ζε Ώ. Πάθθδ, Κάζνμκ 1/11/1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.3, 2/428. 
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απφπεηξα ζα ζηεθζεί κε πιήξε απνηπρία θαη πηζαλφηαηα ζα ζηακαηήζεη θαη 

ηελ εθδνηηθή ηνπ πξνζπάζεηα1.  

                                                 
1
 Βπζζημθή Μ. Ρμφθδ ζε Ώ. Πάθθδ, Κάζνμκ 11/1/1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/10. Ο Πάθθδξ εα 

ζδιεζχζεζ πάκς ζηδκ επζζημθή «Αεκ έπεζ 1.2.1913». Ο ζοκεηδυηδξ ημο Ρμφθδ, Μζπάθδξ Πνζμκζζηήξ, 

εα βνάρεζ ζημκ Πάθθδ υηζ ζημπεφεζ κα εηδχζεζ έκα ειπμνζηυ αζαθίμ ζηδ δδιμηζηή, αθθά 

δοζημθεφεηαζ μζημκμιζηά, Κάζνμ 16/9/1913, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-3, οπμθ.3.2, 3/160. 
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6. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ: ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ Χ ΠΔΓΗΑ ΤΓΚΡΟΤΔΧΝ 

Σν ζρνιείν σο ηδενινγηθφο ρψξνο δηαπάιεο θηιειεπζεξηζκνχ θαη 

ζπληεξεηηζκνχ ζα εμεηαζηεί ζε επφκελν θεθάιαην. ην θεθάιαην απηφ καο 

ελδηαθέξνπλ ηα ζρνιεία σο ρψξνη δηείζδπζεο ηνπ δηθηχνπ ησλ δεκνηηθηζηψλ, 

ηα νπνία, αθξηβψο ιφγσ απηήο ηεο δξάζεο, ζα εμειηρζνχλ ζε πεδία 

πνιιαπιψλ ζπγθξνχζεσλ. ζνλ αθνξά ην ρψξν, ην αξρεηαθφ πιηθφ ζην 

νπνίν βαζηζηήθακε καο νδεγεί ζηηο πεξηνρέο εθηφο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Οη 

πεξηπηψζεηο ησλ δηψμεσλ εληφο ηνπ θξάηνπο είλαη κεκνλσκέλεο, ελψ ε πην 

ραξαθηεξηζηηθή θαη αμηφινγε πεξίπησζε, εθείλε ηνπ Παξζελαγσγείνπ ηνπ 

ΐφινπ, έρεη κειεηεζεί δηεμνδηθά. Βπνκέλσο, ην πεδίν πνπ ζα θηλεζνχκε είλαη 

ε δηαζπνξά, φπνπ ε απνπζία θξαηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, άξα θαη απφιπηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ, κνηάδεη λα δηεπθνιχλεη ηε 

δηείζδπζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ, παξφιν πνπ ε Βθθιεζία ζε πεξηνρέο, φπσο ε 

Κσλζηαληηλνχπνιε, αζθεί αζθπθηηθφ έιεγρν.  

 

6.1 Κσλζηαληηλνύπνιε 1911: κηα απνθαιππηηθή ζύγθξνπζε 

Από ην Ταλδηκάη ζηελ ακθηζβήηεζε ηωλ πξνλνκίωλ 

ε πεξηνρέο ηεο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο, Κσλζηαληηλνχπνιε,  

λεζηά Ώλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ, Πφλην, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ αιιεινγξαθία ηνπ 

Ώιέμαλδξνπ Πάιιε, νη δηψμεηο ησλ δεκνηηθηζηψλ, δαζθάισλ θαη καζεηψλ, ζηα 

ζρνιεία είλαη ζπλερείο. ην θεθάιαην απηφ ζα επηθεληξψζνπκε ηε κειέηε καο 

ζηηο δηψμεηο ελαληίνλ ησλ δεκνηηθηζηψλ ην 1911 γχξσ απφ ην Γσγξάθεην 

Γπκλάζην θαη ηηο Ώζηηθέο ρνιέο ηεο θνηλφηεηαο ηαπξνδξνκίνπ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, επεηδή είλαη απνθαιππηηθέο γηα ηελ πνιηηηθή θαη 

θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο. Σν «Ώδεξθάην ηεο Βζληθήο 

Γιψζζαο», πνπ ιεηηνχξγεζε ζην ηαπξνδξφκη απφ ην 1905 σο ην 1909, θαη 

αηνκηθά ηα κέιε ηνπ αξγφηεξα, θαιιηέξγεζαλ ην έδαθνο γηα ηελ εμάπισζε ηεο 

δεκνηηθήο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ε νπνία, εθηφο ησλ άιισλ, είρε απήρεζε 

ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο εθνξείεο ησλ ζρνιείσλ.  

πγθεθξηκέλα, ζηελ θνηλφηεηα ηαπξνδξνκίνπ ην 1911 έρνπκε ζθνδξέο 

αληηδξάζεηο ελαληίνλ ησλ δεκνηηθηζηψλ, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ 

θνηλφηεηα, ζπδεηνχληαη ζηηο ζπλειεχζεηο ηεο, εκπιέθνπλ ην Παηξηαξρείν, 
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απνηππψλνληαη ζηνλ ηχπν θαη θαηαιήγνπλ ζε αλαθξίζεηο θαη απνιχζεηο 

θαζεγεηψλ θαη δαζθάισλ. Δ έληαζε ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ε απζηεξφηεηα ησλ 

απνθάζεσλ νπσζδήπνηε επεξεάδνληαη απφ ηελ επλντθή ζπγθπξία ηεο 

ζπληαγκαηηθήο θαηνρχξσζεο ηεο θαζαξεχνπζαο ζηελ Βιιάδα ην 19111. Δ 

βαζηθή καο ππφζεζε, φκσο, είλαη φηη εμεγνχληαη πιεξέζηεξα, αλ εγγξαθνχλ 

ζε έλα επξχηεξν πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ξεπζηφηεηα θαη αιιαγέο. Ο πινχηνο θαη ε πνιπκνξθία ησλ πεγψλ πνπ 

δηαζέηνπκε, κε βαζηθφ εξγαιείν ηελ αιιεινγξαθία ηνπ Ώιέμαλδξνπ Πάιιε θαη 

ηδηαίηεξα ηηο επηζηνιέο πνπ έιαβε απφ ηνλ δάζθαιν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, 

Φίιηππν ηακπαλίδε, απνθαιχπηνπλ ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ 

γισζζηθνχ δεηήκαηνο. Δ γιψζζα, δειαδή, απνηειεί φρη κφλν πνιηηηζκηθφ 

ζχζηεκα, αιιά θαη θνηλσληθφ πεδίν, φπνπ εθβάιινπλ εμσ-γισζζηθέο 

αληηπαξαζέζεηο, ζπγθεθξηκέλα αληηπαξαζέζεηο πνπ απνθαιχπηνπλ ηηο 

πνιηηηθέο δηαηξέζεηο ζην Παηξηαξρείν, αιιά θαη ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

δηαηξέζεηο ζηελ Κνηλφηεηα, θαζψο θαη ηελ εκπινθή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζηα 

δεηήκαηα ησλ ειιελνξζφδνμσλ θνηλνηήησλ.  

Tα γεγνλφηα απηά δε ζπληεινχληαη ζε ηδενινγηθφ θελφ, αιιά 

εληάζζνληαη ζε κηα επνρή αιιαγψλ γηα ηελ Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία, εηδηθά 

κεηά ηελ επαλάζηαζε ησλ Νενηνχξθσλ ην 1908, φπνπ ε δηείζδπζε ηνπ μέλνπ 

θεθαιαίνπ θαη ε ελζσκάησζή ηεο Ώπηνθξαηνξίαο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα είλαη γεγνλφο, ελψ ε ειιεληθή αζηηθή ηάμε ράλεη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ 

ηεο ξφιν ζηε ζχγθξνπζε ηεο κε ηηο αλαδπφκελεο εγρψξηεο αζηηθέο ηάμεηο2 θαη 

ε εξγαζία αιιάδεη κνξθή, θαζψο νη ζπληερλίεο ππνρσξνχλ θαη αλαδχνληαη ηα 

κηθξναζηηθά ζηξψκαηα θαη ε ππαιιειία3.  

                                                 
1
 Ο Φχηδξ Φςηζάδδξ επζζδιαίκεζ ζηζξ 6/12/1911 ηζξ επζπηχζεζξ απυ ηδ ζογήηδζδ ζηδ ΐμοθή ζηδ 

βζβάκηςζδ ημο ζπμθαζηζηζζιμφ, αθ. επζζημθή Φ. Φςηζάδδ ζε Ε. Αναβμφιδ, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, 

θάη. 6, οπμθ. 1. 
2
 Υ. Υαηγδζςζήθ, «Δ Μπεθ-Βπυη ημο ηεθαθαίμο», Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20

νπ
 αηώλα, Ώ1, ό.π., 

ζ.341-2. Γζα ηδκ ακάδοζδ ηςκ αζηζηχκ ζηνςιάηςκ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, ιμοζμοθιάκςκ ηαζ 

λέκςκ, αθ. Edhem Eldem, «Κςκζηακηζκμφπμθδ 1903-1918. Πμζμηζηή ακάθοζδ κίαο αζηζηήξ ηάλδξ», 

ύγρξνλα Θέκαηα, ηπ.74-75, Αεηέιανζμξ 2000, ζ.124-147. 
3
 ΐθ. ημοξ δζαθυνμοξ αθθδθμαμδεδηζημφξ ζοκδέζιμοξ πμο ζδνφμκηαζ ιεηά ηδκ επακάζηαζδ ηςκ 

Νεμημφνηςκ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ ζδζαίηενα ζηδκ πενζμπή ημο Πένακ. Βκδεζηηζηά, «φκδεζιμξ 

ηςκ οπαθθήθςκ “Δ Οιυκμζα”», ηςκ οπαθθήθςκ λεκμδμπείςκ, εζηζαημνίςκ, ζπεομπςθείςκ ηαζ 

ηαθεκείςκ, έημξ ίδνοζδξ 1908, Καηάινγνο όισλ ησλ ππαξρόλησλ ζσκαηείσλ, ζ.27· «Ώδεθθυηδξ ηςκ 

Βιπμνμτπαθθήθςκ “δ Ώθθδθεββφδ”», έημξ ίδνοζδξ 1908, ό.π., ζ.24· «Ώδεθθυηδξ ηςκ 

Βιπμνμτπαθθήθςκ “δ Έκςζζξ Βθθδκζηή”», έημξ ίδνοζδξ 1908, ό.π., ζ.23. Ώοηή δζμνβακχκεζ δδιυζζεξ 

δζαθέλεζξ ηαζ κοπηενζκά ιαεήιαηα, αθ. «Βθθδκζηή Έκςζζξ Βιπμνμτπαθθήθςκ. Αδιυζζαζ Αζαθέλεζξ» 

Πξόνδνο, 9/5/1910, ζ.5 ηαζ 27/10/1910, ζ.2, ζηήθδ «Ώκά ηδκ Πυθζκ». Γζα ηζξ εκχζεζξ αθ. ηαζ . 
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Καζψο ην νξζφδνμν κηιιέη, κεηά ηελ επαλάζηαζε ησλ Νενηνχξθσλ θαη 

ηηο απφπεηξεο δηακφξθσζεο κηαο εληαίαο νζσκαληθήο ηαπηφηεηαο πνπ 

αληαλαθιά ην ζπγθεληξσηηζκφ ηεο εμνπζίαο, αιιάδεη1, ε ζχγθξνπζε γηα ηε 

δεκνηηθή γιψζζα απνθξχπηεη ηηο βαζχηεξεο αιιαγέο θαη ζπγθξνχζεηο. Δ ίδηα 

ε ππφζηαζε ηνπ Παηξηαξρείνπ θινλίδεηαη κεηά ηηο πνιηηηθέο αιιαγέο θαη ηελ 

θαηάξγεζε ησλ πξνλνκίσλ, εηδηθά εθείλσλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ εθπαίδεπζε. 

Σν ειιεληθφ θξάηνο αλακεηγλχεηαη φιν θαη ελεξγφηεξα ζηα ηεθηαηλφκελα ηεο 

Ώπηνθξαηνξίαο, πνιηηηθά θαη εθπαηδεπηηθά, ηδηαίηεξα κε ηελ Οξγάλσζε 

Κσλζηαληηλνππφιεσο, κε ζπλεπαθφινπζν ηε δηακφξθσζε κηαο ειιεληθήο 

ηαπηφηεηαο ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ νζσκαληθή. Οη δεκνηηθηζηέο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο δξνπλ εθηφο ηνπ θξάηνπο, αιιά πξνεηνηκάδνπλ ηελ 

πξσηνθαζεδξία ηεο Ώζήλαο. Οη θνηλφηεηεο σο ζεζκφο ηεο νζσκαληθήο 

δηνίθεζεο παξαθκάδνπλ θαη ε ζπδήηεζε πεξί δεκνηηθήο απνηππψλεη ηηο 

ζπγθξνχζεηο γηα ηηο αιιαγέο ζηελ παηδεία, επξχηεξεο, φπσο επηβάιιεη ν 

ζπγθεληξσηηζκφο ηνπ λενηνπξθηθνχ θαζεζηψηνο, αιιά θαη κηθξφηεξεο, φπσο 

ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα θαη ζηε γιψζζα, γηα λα ζπκβαδίδνπλ ηα ζρνιεία κε 

ηηο εμειίμεηο ησλ θαηξψλ. Παξάιιεια, ν δεκνηηθηζκφο ιεηηνπξγεί σο θαηαιχηεο 

θαη ζε θνηλσληθέο αιιαγέο, θαζψο, πέξα απφ ηελ αλάδπζε ησλ κεζαίσλ 

αζηηθψλ ζηξσκάησλ έλαληη ησλ λεννζσκαλψλ πνπ ππνρσξνχλ, απνηππψλεη 

θαη ηνπο ιεπηφηεξνπο δηαρσξηζκνχο εληφο ηεο αζηηθήο ηάμεο, κεηαμχ 

κεζναζηψλ θαη κηθξναζηψλ, φπσο είλαη νη δάζθαινη.  

Οη αιιαγέο απηέο αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηε ζχγθξνπζε 

θαζαξεχνπζαο- δεκνηηθήο, κε δηαθχβεπκα ηελ αλαπαξαγσγή ή ηελ αλαηξνπή 

ηεο θνηλσληθήο ηεξαξρίαο, ην πνηνο, δειαδή, ζα ειέγρεη ην πεξηερφκελν ηεο 

παηδείαο θαη θαη΄ επέθηαζε ηελ ειιελνξζφδνμε θνηλφηεηα θαη ζα δηακνξθψλεη 

                                                                                                                                            
Μπυγδ, Ο Διιεληζκόο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. Κνηλόηεηα ηαπξνδξνκίνπ-Πέξαλ, Βθθδκζηά Γνάιιαηα, 

Ώεήκα 2002, ζ. 153, 287-295. Βζδζηά βζα ηδκ Βθθδκζηή Έκςζδ Βιπμνμτπαθθήθςκ, ζ.291-2.   

Οζ δζάθμνεξ μιμεζδείξ εκχζεζξ πνμδίδμοκ ηδκ ηαλζηή ακμιμζμβέκεζα. Δ Βθθδκζηή Έκςζδ 

Βιπμνμπαθθήθςκ ημ 1911 ανζειεί πενίπμο 500 ιέθδ ηαζ εηδίδεζ επεηδνίδα, βεβμκυξ πμο μδδβεί ηδκ 

εθδιενίδα Πξόνδν κα πνμαάθθεζ ηαζ κα εηεεζάζεζ ημ ένβμ ηδξ, αθ. «Βθθδκζηή Έκςζζξ 

Βιπμνμτπαθθήθςκ», Πξόνδνο, 8/1/1912, ζ.2. Δ πθζδή ηςκ πμνχκ πμο μνβακχκεζ, ζημοξ μπμίμοξ 

πανεονίζημκηαζ μζ Βοζηάεζμξ Βοβεκίδδξ, ηναπεγίηδξ (Δθινγηθόο Καηάινγνο 1910) ηαζ έιπμνμζ ημο 

Πένακ, ιανηονά υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ έκςζδ απεοεφκεηαζ ζε ιέζμοξ ηαζ ακχηενμοξ οπαθθήθμοξ, υπςξ 

δζαπζζηχκεηαζ ηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ακαγδηεί πμθφβθςζζμοξ οπαθθήθμοξ βζα ηαιίεξ ή βναιιαηείξ ή 

οπαθθήθμοξ βζα ηαηαζηήιαηα πθεηηχκ ή ρζθζηχκ, αθ «Βθθδκζηή Έκςζζξ Βιπμνμτπαθθήθςκ», 

Πξόνδνο, 20/4/1912, ζ.3. 
1
 . Ώκαβκςζημπμφθμο, Μηθξά Αζία, 19

νο
 αη.-1919. Οη ειιελνξζόδνμεο θνηλόηεηεο. Από ην Μηιιέη ησλ 

Ρσκηώλ ζην Διιεληθό Έζλνο, Βθθδκζηά Γνάιιαηα, Ώεήκα 1998, ζ.453-467. Γζα ημκ υνμ ιζθθέη, ςξ 

ημζιζηυ ζφκμθμ ιε ενδζηεοηζηή δβεζία, ζην ίδην, ζ.30.  
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ηε κειινληηθή ηαπηφηεηα ηεο. Δ ζπδήηεζε γηα ην πνηα γιψζζα κπνξεί λα 

απνηειέζεη πιεξέζηεξν φξγαλν γηα απηέο ηηο αιιαγέο, απνθαιχπηεη πψο 

ζπγθξνηείηαη ε ζχγθξνπζε, πνηνη αληηπαξαηίζεληαη θαη πψο ρξεζηκνπνηνχλ, ελ 

ηέιεη, ηε γιψζζα.    

Δ ερζξηθή ή επλντθή ζηάζε πξνο ηνπο δεκνηηθηζηέο θαη νη ζπκκαρίεο 

πνπ ζπκπεγλχνπλ ηα δχν ζηξαηφπεδα δελ επηβάιινληαη κφλν απφ ηηο 

γισζζηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο, αιιά επεξεάδνληαη απφ ηηο πνιηηηθέο θαη 

θνηλσληθέο ηνπο ζέζεηο. Οη δεκνηηθηζηέο πξνζαξκφδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο, 

εθκεηαιιεπφκελνη ηα δίθηπα ησλ γλσξηκηψλ ηνπο θαη επηιέγνληαο ηηο 

ζπκκαρίεο ηνπο. πλδεφκελνη κε αλζξψπνπο-θφκβνπο πνπ ζπγθξνηνχλ 

νκάδεο ζπκθεξφλησλ, φπσο είλαη ν Παηξηάξρεο Εσαθείκ Γ΄, ν Κσλζηαληίλνο 

παλνχδεο, εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο Πξφνδνο θαη νη ησαθεηκηθνί ιατθνί, 

νπαδνί ηνπ Παηξηάξρε, νη δεκνηηθηζηέο επηρεηξνχλ λα πξνβάιινπλ ηηο 

γισζζηθέο ηνπο ζέζεηο θαη λα απνθχγνπλ ηηο δηψμεηο. 

 Σν επεηζφδην απηφ πξέπεη λα αλαγλσζηεί παξαδεηγκαηηθά, γηαηί δείρλεη 

ζε κηθξνγξαθία ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεκνηηθηζκνχ θαη ηε δχλακή ηνπ λα 

απνξξνθά ηνπο θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο θξαδαζκνχο. Σα ζπκβάληα ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ηνπ 1911 απνηεινχλ κηα κηθξνγξαθία ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ, αθνχ εθθηλψληαο απφ έλα γεγνλφο ζε κηα ζεκαίλνπζα πεξηνρή 

ηνπ ειιεληζκνχ, κπνξνχκε λα αλαδείμνπκε ηε ζπλζεηφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ 

θαη ην πψο εκπιέθνληαη νη δηάθνξνη πνιηηηθνί, θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί 

παξάγνληεο ζε έλα δήηεκα γισζζηθφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε 

εξκελεπηηθή δηεχξπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ απφ έλα ινγνηερληθφ ή εθπαηδεπηηθφ 

δήηεκα ζε δήηεκα θνηλσληθφ.  

Πξηλ πξνρσξήζνπκε, είλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζνχκε ελ ζπληνκία ζηελ  

θαηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Πφιε. Καηά ηελ πεξίνδν ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ Σαλδηκάη (1839-1876) ε παηδεία εθθνζκηθεχεηαη. Δ 

δεκνζίεπζε ηνπ Υάηηη-η-Υνπκαγηνχλ (1856) ζα εγγπεζεί ηελ ηζφηεηα ζε φινπο 

ηνπο ππεθφνπο ηεο Ώπηνθξαηνξίαο, ζα αλαγλσξίζεη ηα πξνλφκηα ησλ κε 

κνπζνπικαληθψλ θνηλνηήησλ θαη ζα παξαρσξήζεη νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο 

ζηα ιατθά κέιε ησλ θνηλνηήησλ, πνπ ζην εμήο ζα εθιέγνληαη θαη ζα 
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ζπλδηνηθνχλ κε ηνπο θιεξηθνχο1. Ώπηφ, βέβαηα, ζα πξνζθξνχζεη ζηελ 

αληίδξαζε ηνπ Παηξηαξρείνπ, ζηα ρέξηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ν έιεγρνο ηεο 

παηδείαο2. 

Οη Γεληθνί Καλνληζκνί (1860-1862) ζα νξίζνπλ φηη ην Αηαξθέο Βζληθφ 

Μηθηφ πκβνχιην, πνπ απνηειείηαη απφ 12 κέιε, 4 θιεξηθνχο θαη 8 ιατθνχο, ηα 

νπνία εθιέγνληαη απφ ηηο ζπλνηθίεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, έρεη σο 

αξκνδηφηεηεο ηελ επνπηεία ησλ εζληθψλ ζρνιείσλ θαη ησλ θνηλσθειψλ 

εζληθψλ Καηαζηεκάησλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν 

ησλ πξνζφδσλ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ3. ε πνιηηηθφ επίπεδν δειαδή, 

ζεζκνζεηείηαη ε παξέκβαζε ζην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν θαη αλνίγεη έλα 

πεδίν πνιηηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ θαη ζπκκαρηψλ ζηνπο θφιπνπο ηνπ4.  

Δ αλάγθε γηα θεληξηθφ ζρεδηαζκφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη πεξηνξηζκφ ηεο 

κνλνθξαηνξίαο ηνπ Βιιεληθνχ Φηινινγηθνχ πιιφγνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο 

ζα νδεγήζεη ζηελ ίδξπζε ηεο Παηξηαξρηθήο Κεληξηθήο Βθπαηδεπηηθήο 

Βπηηξνπήο ην 18735. Ο ζπγθεληξσηηζκφο ηνπ Παηξηάξρε Εσαθείκ Γ΄ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο α΄ Παηξηαξρίαο (1878-1884) θαη ε πξνζπάζεηά ηνπ, ιίγν κεηά ηελ 

ελζξφληζή ηνπ, λα πεξηνξίζεη ηελ εμνπζία ησλ ιατθψλ6 ζα νδεγήζεη ζε 

απνδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηεο Βπηηξνπήο. Οη παξεκβάζεηο, φκσο, ησλ 

Οζσκαλψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ νπζία, δειαδή, ε έλαξμε ηνπ πξνλνκηαθνχ 

                                                 
1
 Γζα ημ ηείιεκμ ημο Υάηηζ-ζ-Υμοιαβζμφκ αθ. Υ. Παπαζηάεδξ (επζι.), Οη θαλνληζκνί ησλ νξζνδόμσλ 

ειιεληθώλ θνηλνηήησλ ηνπ νζσκαληθνύ θξάηνπο θαη ηεο δηαζπνξάο, Θεζζαθμκίηδ 1984, ζ.21-26 ηαζ . 

Γζχβμο-Καναζηενβίμο (επζι.), Σν Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν,  ε Οζσκαληθή δηνίθεζε θαη ε Δθπαίδεπζε 

ηνπ Γέλνπο, Θεζζαθμκίηδ 1998, ζ.71-74 ηαζ ζπυθζα ζ.31.  
2
 . Ώκαβκςζημπμφθμο, Μηθξά Αζία, 19

νο
 αη.-1919. Οη ειιελνξζόδνμεο θνηλόηεηεο, υ.π., ζ.276-7, 383-

389.   
3
 Υ. Παπαζηάεδξ, ό.π., ζ.98, 100.  

4
 Α. ηαιαηυπμοθμξ, Μεηαξξύζκηζε θαη Δθθνζκίθεπζε. Πξνο κηα αλαζύλζεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ ηνλ 19
ν
 αηώλα, Ώθελάκδνεζα 2003, ζ.20, 28-29. Γζα ηδκ εκίζποζδ ημο 

νυθμο ημο Παηνζανπείμο, πμο ζοκάδεζ απυθοηα ιε ημ ζοβηεκηνςηζζιυ ημο μεςιακζημφ ηνάημοξ, αθ. 

Κ. Κςζηήξ, «Κμζκυηδηεξ, Βηηθδζία ηαζ Μζθθέη ζηζξ “Βθθδκζηέξ” πενζμπέξ ηδξ Οεςιακζηήξ 

Ώοημηναημνίαξ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηςκ Μεηαννοειίζεςκ», Μλήκσλ, η.13, Ώεήκα 1991, ζ.57-75. Γζα 

ηδκ άπμρδ υηζ πμθζηζηά εκζζπφεηαζ δ εέζδ ημο Παηνζάνπδ, αθθά ζηαδζαηά οπμααειίγεηαζ ζημ νυθμ 

ηναηζημφ οπαθθήθμο, πμο οπυηεζηαζ ζημοξ κυιμοξ, ηονίςξ ιεηά ηδκ επακάζηαζδ ηςκ Νεμημφνηςκ, αθ. 

. Ώκαβκςζημπμφθμο, ό.π., ζ.284.  
5
 «Κακμκζζιυξ ηδξ Παηνζανπζηήξ Κεκηνζηήξ Βηπαζδεοηζηήξ Βπζηνμπήξ» (1873), . Γζχβμο-

Καναζηενβίμο, ό.π., ζ.119-124. Βίπε πνμδβδεεί ημ 1866 δ ίδνοζδ ηδξ Κεκηνζηήξ Βηπαζδεοηζηήξ 

Ώδεθθυηδηαξ ςξ ακηίαανμ ζημκ έθεβπμ ηδξ Μεβάθδξ ημο Γέκμοξ πμθήξ απυ ημοξ θασημφξ, αθ. Α. 

ηαιαηυπμοθμξ, Μεηαξξύζκηζε θαη Δθθνζκίθεπζε, υ.π., ζ.455, ζδι.31. Δ . Ώκαβκςζημπμφθμο (ό.π., 

ζ. 383, ζδι. 71) ακαθένεζ πνμβεκέζηενδ επζηνμπή ημο 1863, ηδκ «Βπζηνμπή εηηθδζζαζηζηή ηαζ 

πκεοιαηζηή ημο Παηνζανπείμο». Γζα ηζξ δζαθςκίεξ Παηνζανπείμο ηαζ Φζθμθμβζημφ οθθυβμο ζπεηζηά 

ιε ημ πενζεπυιεκμ ηδξ παζδείαξ, αθ. . Ώκαβκςζημπμφθμο, ό.π., ζ.294-298. 
6
 ΐθ., Τπυικδια ημο Εςαηείι Γ΄ ζηδκ Βεκμζοκέθεοζδ «ηδκ πνμξ ακαεεχνδζζκ ηςκ Βεκζηχκ 

Κακμκζζιχκ ζοβηθδεείζακ» ημ 1879, Κ. πακμφδδξ, Ηζηνξηθαί ειίδεο Ησαθείκ Γ΄, Βκ 

Κςκζηακηζκμοπυθεζ 1902, ζ.24-31. 
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δεηήκαηνο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880, ζα νδεγήζνπλ ζηελ 

αλαζχζηαζε ηεο Βπηηξνπήο ην 18811. Σν πλεχκα ηεο βεδπξηθήο εγθπθιίνπ 

ζηηο 22/1/1891, πνπ ζα θιείζεη ηε β΄ θάζε ηνπ Πξνλνκηαθνχ Γεηήκαηνο2 θαη 

ζα αλαγλσξίζεη ην ξφιν ηεο νξζφδνμεο εθθιεζίαο, πξνζπαζψληαο, φκσο, λα 

πεξηνξίζεη ην ξφιν ηνπ Παηξηαξρείνπ ζηελ Ώξρηεπηζθνπή 

Κσλζηαληηλνππφιεσο, αληαλαθιάηαη ζηνλ θαλνληζκφ ηεο Παηξηαξρηθήο 

Βθπαηδεπηηθήο Βπηηξνπήο ηνπ 18923. Δ Βπηηξνπή απνηειείηαη απφ 7 κέιε, 3 

θιεξηθνχο θαη 4 ιατθνχο. Ο έλαο απφ ηνπο θιεξηθνχο είλαη κέινο ηεο Εεξάο 

πλφδνπ θαη πξφεδξνο ηεο Βπηηξνπήο, ν έλαο απφ ηνπο ιατθνχο είλαη κέινο 

ηνπ Αηαξθνχο Βζληθνχ Μηθηνχ πκβνπιίνπ. Δ Βπηηξνπή σο αλψηαην επνπηηθφ 

φξγαλν ειέγρεη ηα ζρνιεία, ηηο εθνξείεο, ηνπο δαζθάινπο, ηα πξνγξάκκαηα 

θαη ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, ηα δηδαθηηθά βηβιία4. Σα δχν ζψκαηα, Εεξά 

χλνδνο θαη Α.Β.Μ. πκβνχιην, νξίδνπλ έλαλ θιεξηθφ σο επφπηε5.   

Δ επηθξάηεζε ησλ Νενηνχξθσλ ην 1908 θαη ε πξφζεζή ηνπο λα 

θαηαξγήζνπλ ηα πξνλφκηα ηεο εθθιεζίαο θαη λα επηβάιινπλ ζπγθεληξσηηθνχο 

εθπαηδεπηηθνχο κεραληζκνχο ζα νδεγήζεη ζηελ ζπγθξφηεζε πνιηηηθνχ ιφγνπ 

ζρεηηθά κε ηα πξνλφκηα θαη ζηε ζηαδηαθή απνδπλάκσζε ηνπ Παηξηαξρείνπ6. 

Βπηπιένλ ζα δηθαηνινγήζεη ηελ ελεξγφηεξε παξέκβαζε ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο7, πνπ ζα νδεγήζεη ζε «εζληθνπνίεζε» ηεο παηδείαο κε αίηεκα ηελ 

ειιεληθφηεηα. Σν δεηνχκελν κεηά ηελ επαλάζηαζε ησλ Νενηνχξθσλ είλαη πψο 

ζα δηαθπιαρηεί ην έζλνο. Καη ζα δηαθπιαρηεί κε ην ζεβαζκφ ησλ πξνλνκίσλ, 

εηδηθά εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε, άπνςε πνπ ζπκκεξίδεηαη 

θαη ν Δθπαηδεπηηθφο κηινο, ν νπνίνο δηα ρεηξφο Α. Γιελνχ, ην 1911, ζα 

επηζεκάλεη ηελ αληηπαιφηεηα κε ηνπο Σνχξθνπο γηα ηελ απηνλνκία ησλ 

ειιεληθψλ ζρνιείσλ ηεο Σνπξθίαο θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ειιεληθήο 

                                                 
1
 . Γζχβμο-Καναζηενβίμο, ό.π., ζ.37-38. 

2
 Γζα ηζξ 3 θάζεζξ ημο Πνμκμιζαημφ γδηήιαημξ (α.1883-4, α.1890-1, β.1909- η.ε.) βζα ημ εηπαζδεοηζηυ 

ηαζ ζηναημθμβζηυ, ηα κμιμζπέδζα ηδξ ηοαένκδζδξ ηαζ ηα παηνζανπζηά ηαηνίνζα  (=οπμικήιαηα, 

ακαθμνέξ), αθ. . Γζχβμο-Καναζηενβίμο, ό.π., ζ.191-262. 
3
 Καλνληζκόο ηεο  Παηξηαξρηθήο Κεληξηθήο Δθπαηδεπηηθήο Δπηηξνπήο 1892, εη ημο Παηνζανπζημφ 

Σοπμβναθείμο, εκ Κςκζηακηζκμοπυθεζ 1892, . Γζχβμο-Καναζηενβίμο, ό.π., ζ.38 ηαζ . 

Ώκαβκςζημπμφθμο, ό.π., ζ.292. 
4
 Καλνληζκόο ηεο  Παηξηαξρηθήο Κεληξηθήο Δθπαηδεπηηθήο Δπηηξνπήο, υ.π., άνενμ 9

μ
, ζ.3· άνενμ 10

μ
, 

ζ.4· άνενμ 11
μ
, ζ.4 ηαζ άνενμ 15

μ
, ζ.6. 

5
 Καλνληζκόο ηεο  Παηξηαξρηθήο Κεληξηθήο Δθπαηδεπηηθήο Δπηηξνπήο, υ.π., άνενμ 12

μ
, 

 
ζ.5. 

6
 . Ώκαβκςζημπμφθμο, ό.π., ζ.462-4 ηαζ 476-7. 

7
 ην ίδην, ζ.484. 
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γιψζζαο, σο επίζεκεο γιψζζαο ηνπο1. Δ δηαηήξεζε ησλ πξνλνκίσλ 

επηδηψθεη λα εμαζθαιίζεη ηελ θξαηηθή, νζσκαληθή, πξνθαλψο, ελφηεηα, κε 

κέζα πνπ ηελ αθπξψλνπλ. Οη Νεφηνπξθνη κπνξεί λα επηθαινχληαη ην θξάηνο, 

ηελ θξαηηθή ελφηεηα, ε νπνία, φκσο, δελ εληζρχεηαη πηα απφ κηα θνηλή 

νζσκαληθή ηαπηφηεηα, αιιά απφ ηελ εζληθή ζπλνρή θαη ηελ ελφηεηα ηνπ 

ειιεληθνχ έζλνπο, πνπ ηελ εμαζθαιίδνπλ ηα πξνλφκηα, φπσο παξαδέρνληαη 

θαη νη εθδφηεο ησλ ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη κχξλεο2.  

Οη δεκνηηθηζηέο ζπκκεξίζηεθαλ ην γεληθφ ελζνπζηαζκφ γηα ηελ 

επαλάζηαζε ησλ Νενηνχξθσλ θαη ελέηαμαλ ζηε ζηξαηεγηθή ηνπο αθφκα θαη ηε 

ζχκπεμε πνιηηηθνχ πξννδεπηηθνχ θφκκαηνο, πνπ ζα ζπλεξγαδφηαλ κε ην λέν 

θαζεζηψο θαη ζα ηνπο επέηξεπε πην δπλακηθή θαη απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε 

ζηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο δεκνηηθήο3. Γξήγνξα, 

φκσο, ζα αληηιεθζνχλ ηελ αληηθαηηθφηεηα ηνπ λενηνπξθηθνχ θαζεζηψηνο, πνπ 

ελψ επηδεηεί έλα εληαίν νζσκαληθφ θξάηνο, βαζίδεηαη γηα ηελ πξαγκάησζή ηνπ 

ζην δηαρσξηζκφ ησλ εζλνηήησλ. Παξφιν πνπ επαγγειίδεηαη ηε ζπληαγκαηηθή 

θαηνρχξσζε ηεο ηζφηεηαο φισλ ησλ εζλνηήησλ, αληί λα αλαηξέςεη ην 

ζχζηεκα ηνπ κηιιέη, ζα ην πνιηηηθνπνηήζεη θαη ζα κεηαηξέςεη ηηο θνηλφηεηεο ζε 

πνιηηηθν-εζληθνχο κεραληζκνχο, επηηαρχλνληαο ηελ άλνδν ηνπ ηνπξθηθνχ 

εζληθηζκνχ4. Σελ απνηπρία ησλ Νενηνχξθσλ λα αλαπαξαγάγνπλ κηα εληαία 

νζσκαληθή ηαπηφηεηα απνηππψλεη ε άπνςε ηνπ Φσηηάδε φηη ε εγθαηάιεηςε 

ησλ πξνλνκίσλ, φζν θαη αλ είλαη επηζπκεηή, γηαηί ζπκίδεη ηηο άλνκεο 

                                                 
1
 Ο. Ghibu, «Δ ζπμθζηή δζβθςζζία ηαζ δ πμθζηζηή», Γειηίν Δθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ, αν. Γ΄,  Εμφθζμξ 

1911, ζ.188. Σμ πνμθμβζηυ ζδιείςια είπε ζοκηάλεζ μ Α. Γθδκυξ. 
2
 «Αήθςζζξ ημο εκ Σμονηία Βθθ. Σφπμο», Ακάιζεηα, 14(27)/8/1908, ζ.2. Πναθ., επίζδξ, «φκηαβια ηαζ 

Γέκμξ», Ακάιζεηα, 23(5)/7/1908, ζ.2 ηαζ «Ο Βεκζηυξ φκδεζιμξ», Ακάιζεηα, 19(1)/8/1908, ζ.2. 
3
 Βπζζημθή Φ, Φςηζάδδ ζε Π. ΐθαζηυ, 24/8/1908, Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην 

«Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο», υ.π., Β.Λ.Ε.Ώ, ζ.292· «βζα κα εθανιμζηεί αθδεζκά πνυβναια εεκζηυ 

μεςιακζηυ ακάβηδ μ θαυξ κα θςηζζηεί κα δζεί ηα ζοθένμκηά ημο ηα κέα· πςξ βζ αθηυ ακάβηδ κα 

ιζθήζμοιε ζημ θαυ ιε ηδ βθχζζα ημο […]. Έηζζ εα ηαηαθάαμοκε μζ κευημονημζ πςξ έπμοκε κα 

ηάιμοκε ιε ηδκ πνμμδεθηζηή ιενίδα ημο Έεκμοξ ιαξ». Πναθ, επίζδξ, επζζημθή Φ. Φςηζάδδ ζε Π. 

ΐθαζηυ, [επηέιανζμξ 1908], ζην ίδην, ζ.298· «Μα πνέπεζ κα βνάρμοιε ζ΄ υθμοξ ημοξ δδιμηζηζζηέξ, 

κα ιαγέρμοιε ιάθζζηα υζμοξ είκαζ ζηδκ Σμονηζά ηαζ κα πανμοζζαζημφιε ηυια. Βλυκ ειάξ μζ άθθμζ 

Ρςιζμί υζμζ είκαζ ηαζ υζμζ εα ιπμφκε κα πμθζηεοημφκε είκαζ παθαζυημονημζ ηαζ παθζυημονημζ ιάθζζηα. 

Οζ κευημονημζ πνέπεζ κα ηαηαθάαμοκε πςξ οπάνπεζ ηαζ ιζα ιενίδα άθθδ απυ Ρςιζμφξ αθθζχηζημοξ 

[…] εα βίκμοκ θασηά ζημθζά ηοαενκδηζηά. Βηεί πνέπεζ κα πενάζεζ δ δδιμηζηή. Οζ Σμφνημζ μζ 

καηζζμκαθίζηεξ εα δζμοκ ιε ηαθυ ιάηζ ιζα ηέηζα εκένβζα πμο ιαξ αβάγεζ απυ ηδκ επίδναζδ ημο 

ηθαζζηζζιμφ ηαζ ημο ηνάημοξ ημο Βθθ.[…] Άθζε πμο ηαζ ζε αθάπζημοξ ηαζ ΐμονβανυθςκμοξ 

πθδεοζιμφξ ιπμνμφιε έηζζ κα επζδνάζμοιε». Ο Πάθθδξ εα οπμζηδνίλεζ ημοξ Νευημονημοξ, βζαηί 

εοεθπζζηεί υηζ εα πενζμνίζμοκ ηδκ ελμοζία ημο μνευδμλμο ηθήνμο, Ώ. Πάθθδξ, «Οζ Ρςιζμί ηαζ μζ 

Νευημονημζ», Ο Ννπκάο, αν.347, 7.6.1909, ζ.1, ιεηάθναζδ επζζημθήξ ημο Πάθθδ ζηδκ εθδιενίδα The 

Morning Post ημο Λμκδίκμο. Γζα ημ ίδζμ εέια, αθ. «Αδιμζίεοια Πάθθδ», Ακάιζεηα, 10(23)/6/1909, ζ. 

2. 
4
 . Ώκαβκςζημπμφθμο, ό.π., ζ.453-457. 
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ζπλαιιαγέο ηεο εθθιεζίαο, είλαη αδχλαηε, φζν ην λενηνπξθηθφ θαζεζηψο δελ 

πξνβαίλεη ζην ρσξηζκφ Βθθιεζίαο θαη Κξάηνπο1.  

Ο Φπράξεο, δηαβιέπνληαο ην αδηέμνδν θαη πξνζπαζψληαο λα 

ζπκβηβάζεη ηελ πξννπηηθή δεκηνπξγίαο ελφο ζχγρξνλνπ δπηηθνχ θξάηνπο κε 

ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην κέιινλ ηνπ ειιεληζκνχ, πξνηείλεη ηε ζχκπεμε ελφο 

«δηθέθαινπ θξάηνπο» θαηά ηα πξφηππα ηεο ειβεηηθήο ζπκπνιηηείαο ή ησλ 

Δλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ώκεξηθήο2. Ώθνινπζεί, δειαδή, ηελ παξάδνζε ηνπ 

απηνθξαηνξηθνχ νξάκαηνο, φπσο απνηππψζεθε ζην ζρέδην ηνπ Γεσξγίνπ 

Γαξίθε ην 1878 γηα έλσζε ηνπ Βιιαδηθνχ ΐαζηιείνπ κε ηελ Οζσκαληθή 

Ώπηνθξαηνξία ζηα πξφηππα ηεο Ώπζηξννπγγαξίαο, ζρέδην πνπ εθθξάδεη ηνλ 

θχθιν ησλ ηξαπεδηηψλ, ππνζηεξηθηψλ ηνπ Εσαθείκ Γ΄,  κε επηθεθαιήο ηελ 

νηθνγέλεηα Γαξίθε, κε ηελ νπνία ν παππνχο ηνπ Φπράξε, Μηζέ-Γηάλλεο, είρε 

πνιιαπιέο ζρέζεηο.3  

 Δ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο εδψ ζα γίλεη ζε δχν επίπεδα. ην 

πξψην, ην πξαγκαηνινγηθφ επίπεδν, ζα εμεηάζνπκε ηε δξάζε ηνπ 

δεκνηηθηζηηθνχ δηθηχνπ ζηα ζρνιεία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, γηαηί έηζη ζα 

δηαπηζηψζνπκε πψο πξαγκαηνπνηείηαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ησλ νπαδψλ ηεο 

δεκνηηθήο ζηα ζρνιεία κέζσ ηεο δηαλνκήο βηβιίσλ, ζχκθσλα κε ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ Ώ. Πάιιε, θαζψο θαη ηηο αληηδξάζεηο πνπ γέλλεζε ε δξάζε 

απηή. Δ πξνζέιθπζε ησλ καζεηψλ έρεη δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

επξχηεξε παξέκβαζε ησλ δεκνηηθηζηψλ, αιιά έρεη, παξάιιεια, νμχλεη θαη ηηο 

αξλεηηθέο δηαζέζεηο ελαληίνλ ηνπο. ε δεχηεξν επίπεδν, ζα επηθεληξσζνχκε 

ζηα γεγνλφηα ηεο ζχγθξνπζεο, θάλνληαο αλαθνξά ζηα πξνγξάκκαηα 

δηδαζθαιίαο θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ δεκνηηθηζηψλ λα παξέκβνπλ γηα ηελ 

αιιαγή ηνπο ζε επίπεδν ζρνιείνπ, ζπγθεθξηκέλα ηνπ Γσγξαθείνπ Γπκλαζίνπ 

θαη ζα επηρεηξήζνπκε λα αλαδείμνπκε ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο 

ζχγθξνπζεο. 

     

                                                 
1
 Βπζζημθή Φ. Φςηζάδδ ζε Π. ΐθαζηυ, 1/11/1908, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.313. 

2
 Γ. Φοπάνδξ, Ρόδα θαη Μήια, η. 5, 1(1908), ζ. 226-230. 

3
 Α. ηαιαηυπμοθμξ, Μεηαξξύζκηζε θαη Δθθνζκίθεπζε, υ.π., ζ. 62-4, 381. 
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Γηείζδπζε ηωλ δεκνηηθηζηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

Σν βηβιίν ηνπ επηθαλνχο Κσλζηαληηλνπνιίηε δεκνηηθηζηή, Φψηε 

Φσηηάδε, Σν Γισζζηθφλ Εήηεκα θ΄ ε Δθπαηδεπηηθή καο Αλαγέλλεζηο, πνπ 

εθδφζεθε ην 1902, εγθαηληάδεη ηελ εκθάληζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ1. 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ινηπφλ, φπνπ δηαηππψζεθε ζεσξεηηθά ην αίηεκα ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ γηα εθπαηδεπηηθή αλακφξθσζε, μεθηλάεη ιίγα ρξφληα κεηά, κε 

επίθεληξν ην Ώδεξθάην ηεο Βζληθήο Γιψζζαο, ε πξνπαγαλδηζηηθή 

πξνζπάζεηα ζηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ.  

Ο Πάιιεο, ελψ ζα επηθξνηήζεη απηή ηελ θίλεζε2, ζα πξνβάιιεη κηα πην 

αξηζηνθξαηηθή ζέζε ζρεηηθά κε ηα ζρνιεία θαη ην δπλακηθφ ηνπο, ζε αληίζεζε 

κε ην ελσηηθφ πξφγξακκα ηνπ αδεξθάηνπ, πνπ βαζίδεηαη ζηνπο δαζθάινπο 

θαη ηνπο καζεηέο3. Ο Πάιιεο ζα ζεκεηψζεη ηελ αλάγθε λα βαζηζηνχλ ζε 

αλζξψπνπο πνπ αζθνχλ επηξξνή· «Αελ είπα πνηέο πσο ην λα θεξδίζνπκε 

δαζθάινπο δελ αμίδεη. Μάιηζηα ζεκαίλεη πνιχ. Βίπα φκσο πσο ηα 

θησρφπαηδα εθείλα δε ζα θάλνπλ ηίπνηα· αθηή είλαη ε ηδέα κνπ αθφκα. [[ρη]] 

Γηαηί είλαη θησρφπαηδα δελ ηα θαηαθξνλψ, φπσο λφκηζεο· θαζφινπ, ν ιφγνο 

κνπ είλαη πσο δελ έρνπλ επηξξνή, θη΄ απ΄ φ,ηη είδα δε θαίλνπληαη μππλνί. Ώθηνί 

ζ΄ αιιάμνπλ φηαλ αιιάμνπλ νη θαιχηεξνί ηνπο, θαη κνλαρά ηφηε»4. 

Παξά ηηο επηκέξνπο δηαθσλίεο, ηα δίθηπα ησλ δεκνηηθηζηψλ εηζρσξνχλ 

κε επηηπρία ζηα ζρνιεία, φπσο δηαπηζηψλνπκε απφ ηελ αιιεινγξαθία ηνπ 

Πάιιε, θαη απφ ηηο θαηαγγειίεο ηνπ ηχπνπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ο Ννπκάο 

ζηηο 27/1/1908 ζρνιηάδεη άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Κσλζηαληηλνχπνιε, ε νπνία 

                                                 
1 Φ. Φςηζάδδξ, Σν Γισζζηθόλ Εήηεκα θ΄ ε Δθπαηδεπηηθή καο Αλαγέλλεζηο, Ώεήκα, Σοπμβναθείμ Βζηία 

1902. Σμ ένβμ απμηεθείηαζ απυ ηζξ επζζημθέξ πμο δδιμζίεοζε μ Φχηδξ Φςηζάδδξ ζημκ Σαρπδξόκν 

(1899-1901), βζα κα οπεναζπζζηεί ηδκ θμβμηέπκζδα Ώθελάκδνα Παπαδμπμφθμο. Δ δδιμζίεοζδ ημο 

δζδβήιαηυξ ηδξ «Ώνεηή ηαζ Καηία» ζημκ Σαρπδξόκν ηδξ Πυθδξ ημ 1899 λεζήηςζε ηέημζα πμθειζηή 

εκακηίμκ ηδξ ηαζ εκακηίμκ ηδξ δδιμηζηήξ βθχζζαξ, χζηε έδςζε ηδκ αθμνιή ζημ Φςηζάδδ κα 

οπεναζπζζηεί ηδ δδιχδδ βθχζζα. Λεπημιένεζεξ βζα ημ βεβμκυξ, αθ. Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο 

Φσηηάδεο θαη ην «Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο». Ζ Αιιεινγξαθία, υ.π., ζ.40-42, ζ.47-58· Ώ. 

Γζαθμφνδξ, «Σμ βθςζζζηυ γήηδια ζηδκ Πυθδ», Γειηίν Δθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ, η.8 (1920), ζ.135-136·  

«Ο ιαθθζανζζιυξ εκ Κςκζηακηζκμοπυθεζ», Γ. Υαζζχηδξ, Ζ γιώζζα ηνπ Έιιελνο. Ο πησρνπξόδξνκνο 

θαη νη νπαδνί απηνύ. Γηαιέμεηο αλαγλσζζείζαη ελ ησ ελ Κσλζηαληηλνππόιεη Διιεληθώ Φηινινγηθώ 

πιιόγσ, Κςκζηακηζκμφπμθδ 1909, ζ.343-349. Πναθ., επίζδξ, Σζέαζη – Μπασαενηζάκ Κμνκδθία, Σν 

δήηεκα ηεο γιώζζαο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Λόγνο θαη Αληίινγνο ζηελ εθεκεξίδα «Ο Σαρπδξόκνο» 

(1898-1908), εηδυζεζξ Σζμοηάημο 2012, ζ.94-100. 
2
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 1/1/1908,  Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Βζηία, ζ.191. 

3
 ΐθ. ηδ δζαιανηονία ημο Φ. Φςηζάδδ ζημκ Π. ΐθαζηυ, υηζ μ Πάθθδξ ανκείηαζ ηδκ ηαηήπδζδ ηςκ 

δαζηάθςκ ηαζ ιαεδηχκ, επζζημθή Φ. Φςηζάδδ ζε Π. ΐθαζηυ, 27/7/1908, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., 

Β.Λ.Ε.Ώ, ζ.283 ηαζ επζζημθή Φ. Φςηζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 1/10/1908, ζην ίδην, ζ.302. 
4
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 28/7/1908, ζημ ίδζμ, ζ.284. Οζ οπμβναιιίζεζξ ακήημοκ ζημ 

ζοκηάηηδ ηδξ επζζημθήξ. 
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θαηαγγέιιεη φηη ζηα ζεκαληηθά εθπαηδεπηήξηα ηεο Πφιεο, κεηαμχ απηψλ θαη ην 

Γσγξάθεην, έρνπλ εηζρσξήζεη νη δεκνηηθηζηέο θαη πξέπεη λα εθδησρηνχλ1. Σνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1910 ην πεξηνδηθφ ηνπ Παηξηαξρείνπ Δθθιεζηαζηηθή Αιήζεηα      

ζε άξζξν κε ηίηιν «Δ ιχκε ηνπ ρπδατζκνχ»2, ζα θαηαγγείιεη ηε δηαζπνξά ηεο 

λφζνπ ζε ηδξχκαηα, ζσκαηεία θαη θνηλνηηθέο αξρέο. Βπηζεκαίλεηαη κάιηζηα ε 

απνκάθξπλζε ηεο αξραίαο γιψζζαο απφ ηα αζηηθά ζρνιεία θαη ε πξνζπάζεηα 

ησλ δεκνηηθηζηψλ λα δειεηεξηάζνπλ ηηο ςπρέο ησλ λέσλ, ηδξχνληαο θέληξα, 

φπνπ πξνζειθχνπλ ηνπο καζεηέο, παξέρνληαο νηθνλνκηθή βνήζεηα, ηδηαίηεξα 

ζηνπο άπνξνπο. πληάθηεο ηνπ άξζξνπ είλαη ν σθξφληνο ηακνχιεο, 

Παηξηαξρηθφο Βπφπηεο ησλ ρνιψλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο.  

ην Εσγξάθεην ππάξρεη ππξήλαο καζεηψλ3, νπαδψλ ηεο δεκνηηθήο, 

παξφιν πνπ απφ απηνχο κφλν δχν εκθαλίδνληαη ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ 

Πάιιε. Δ επηζηνιή ηνπ ελφο, ιίγεο κέξεο πξηλ ζπδεηεζεί ην ζέκα ηνπ 

Γσγξαθείνπ ζηελ θνηλνηηθή ζπλέιεπζε, ηνλ πιεξνθνξεί φηη νη δάζθαινη θαη νη 

έθνξνη ηνπ ζρνιείνπ είραλ επεξεαζηεί απφ ηα θεξχγκαηα ηνπ δεκνηηθηζκνχ 

θαη ζρνιηάδεη ηδηαίηεξα ηελ πεξίπησζε ηνπ Λεσλίδα Λπκπνπζάθε· «Βίκαη 

πξνθνηηεηήο ηνπ Γσγξαθείνπ. ην Γσγξάθεην φπσο γλσξίδεηε ππάξρνπλ 

πνιινί Μαιιηαξνί δάζθαινη θαη έθνξνη. Ο πην αθνπζηφο απφ ηνπο εθφξνπο 

καο είλε ν Κνο Λ. Λπκπνπζάθεο4 ν νπνίνο δε θνβάηαη ηνπο θαιακαξάδεο θαη 

ιέγεη θαη δηδάζθεη ηελ Μαιιηαξηθήλ γιψζζαλ»5.  

                                                 
1
 Ο Ννπκάο, 27/1/1908, αν.280, ζ.3. 

2
 «Δ θφιδ ημο Υοδασζιμφ», Βηηθδζζαζηζηή Ώθήεεζα, 9/10/1910, αν.38, ζ.300-301. ΐθ., επίζδξ, Α. 

ηαιαηυπμοθμξ, «Σα υνζα ηδξ “ιέζδξ μδμφ”: Οζημοιεκζηυ Παηνζανπείμ ηαζ Γθςζζζηυ Γήηδια ζηζξ 

ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα», Ο ειιεληθόο θόζκνο αλάκεζα ζηελ επνρή ηνπ Γηαθσηηζκνύ θαη ζηνλ εηθνζηό 

αηώλα, Πναηηζηά Γ΄ Βονςπασημφ οκεδνίμο Νεμεθθδκζηχκ πμοδχκ, ΐμοημονέζηζ  2-4 Εμοκίμο 2006, 

(επζι. Αδιάδδξ Κςκζηακηίκμξ), Ώεήκα, η.2, ζ.287-300, υπμο παναηδνείηαζ ιζα ιεηαηυπζζδ απυ ηδ 

ιεηνζμπαεή ζηάζδ ημο Παηνζανπείμο απέκακηζ ζημ βθςζζζηυ γήηδια ζηζξ ανπέξ ημο αζχκα ζε ιζα πζμ 

ζηθδνή ηαζ άηαιπηδ ζηάζδ ιε βκχιμκα ηδκ εεκζηή ζοκέπεζα.  
3
 Μαεδηήξ ημο Γςβναθείμο είκαζ ιέθμξ ημο Ώδενθάημο ιέζς ημο αδενθμφ ημο πμο είκαζ θίθμξ ημο 

δδιμηζηζζηή Γζάβημο Παπά, αθ. Οζημκμιίδδξ Κχηζμξ, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Βζηία, ζ.271. Ο Γζάβημξ 

Πακηεθίδδξ-Παπάξ ήηακ έιπμνμξ, εη ηςκ ζδνοηχκ ημο Ώδενθάημο ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ. Ο 

αδεθθυξ ημο πακηνεφηδηε ηδκ ηυνδ ημο Φ. Φςηζάδδ, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Βζηία, ζ.29-30, 68.  
4
 Γζαηνυξ, έθμνμξ ημο Γςβναθείμο απυ ημ 1910, ιέθμξ ημο Ώδενθάημο, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.269. Δ 

Ώεδκά-Γασηάκμο Γζακκζμφ, «Σα θζθμθμβζηά αθυκζα ηδξ Πυθδξ», Νέα Δζηία, 44(1948), η.504 ηαζ 505, 

ζ.840 ηαζ 918 εα ημκ παναηηδνίζεζ βζαηνυ, θυβζμ ηαζ ζμζζαθζζηή πμο ζοπκάγεζ ζημ ζαθυκζ ηδξ Βφαξ 

Θεμδςνίδδ ηαζ ζοκέηαλε ιαγί ιε ημκ Βθζζαίμ Γζακίδδ ημκ ηακμκζζιυ ημο Πνμμδεοηζημφ Κέκηνμο.   
5
 Βπζζημθή Ώνζζημηέθδ Καναηάζδ ζε Ώ. Πάθθδ, 22/4/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 

1/72. Οζ οπμβναιιίζεζξ ακήημοκ ζημ ζοκηάηηδ ηδξ επζζημθήξ. Ο δεφηενμξ ιαεδηήξ εα γδηήζεζ ηα 

αζαθία ημο Πάθθδ, πμο ηα έιαεε απυ ημκ ηφηθμ ηςκ δδιμηζηζζηχκ ζοιιαεδηχκ ημο, ηαζ εα ζπμθζάζεζ 

ηδκ παναίηδζδ ηςκ εθυνςκ ηδξ ζπμθήξ, αθ. επζζημθή Μζθηζάδδ Αεσνιεκηγυβθμο ζε Ώ. Πάθθδ, 

17/30.6.1911, ζην ίδην, 1/160.   
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Ο κεγάινο φγθνο ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ επεξεαζηεί απφ ηα 

θεξχγκαηα ηνπ δεκνηηθηζκνχ βξίζθεηαη ζηε Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή, ην 

ζεκαηνθχιαθα ηεο παξάδνζεο θαη θέληξν ηνπ παηξηαξρηθνχ ειέγρνπ1, θαη ζην 

Robert College2. Σε κεγαιχηεξε πξνπαγάλδα ζηε Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή 

δηεμάγεη ν Φψηεο Φσηηάδεο, αθνχ νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο πνπ έρνπλ 

αιιεινγξαθία κε ηνλ Πάιιε δίλνπλ ηε δηθή ηνπ δηεχζπλζε3. Βπίζεο, ν ίδηνο 

κνηξάδεη βηβιία ζηνπο καζεηέο θαη δίλεη θαηάινγν ζηνλ Πάιιε κε ηα νλφκαηά 

ηνπο θαη ηηο ππνγξαθέο ηνπο4. Σν 1909 καζεηέο ηεο ρνιήο ζα γξάςνπλ ζηνλ 

Βθηαιηψηε, γηα λα ηνπ δεηήζνπλ λα ηνπο ζηείιεη βηβιία ηνπ ζην Φσηηάδε θαη λα 

ηνπ αλαθνηλψζνπλ φηη 60 καζεηέο ηεο ζρνιήο είλαη δεκνηηθηζηέο5. 

ηηο επηζηνιέο πνπ ιακβάλεη ν Πάιιεο απφ ηε Μεγάιε ηνπ Γέλνπο 

ρνιή επηζεκαίλεηαη ν εθθνβηζκφο ησλ δεκνηηθηζηψλ καζεηψλ θαη νη απεηιέο 

γηα απνβνιή, δπζρέξεηεο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ηελ απνγνήηεπζε γηα ηε 

ζπρλή αδηαθνξία ησλ ζεκαηλφλησλ πξνζψπσλ ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Ο Γ. 

Ναθπιηψηεο, κέινο Ώλαγλσζηεξίνπ πνπ ζπζηήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, 

ην 1910, απφ δεκνηηθηζηέο καζεηέο κε ην φλνκα «Μειέηε»6 θαη δάζθαινο ην 

1911 ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ζην Φαλάξη, πνπ πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο γηα ην 

Γπκλάζην ηεο Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο, ζα γξάςεη ζηνλ Πάιιε ηηο 

δπζθνιίεο ηνπ εγρεηξήκαηνο, πνπ έγθεηληαη ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε κεηαμχ 

ησλ πξνβεβιεκέλσλ δεκνηηθηζηψλ ηεο Πφιεο θαη ησλ δαζθάισλ, νη νπνίνη 

αγσλίδνληαη κφλνη ηνπο. Ώθνχ θαηαθεξζεί ελαληίνλ ηνπ θιήξνπ, πεξηγξάθεη 

ηελ δεηλή ζέζε ησλ δεκνηηθηζηψλ· «Θέιακε δσ ζην Φαλάξη λα ζπζηήζνπκε 

έλα ζχιινγν κε ην πξφζθεκα αλαγλσζηήξην, θάκπνζνη δεκνηηθηζηέο, κα δελ 

ηχρακε θακηά βνήζεηα απ΄ ηνπο κεγάινπο δα ηεο Πφιεο καο θ΄ ε ηδέα 

λαβάγηζε, ηα θαηαζηαηηθά θαη νη πξνθήξπμεο είραλε κνηξαζηεί θη΄ φιαο. Μηα 

                                                 
1 
Ο δδιμηζηζζηήξ Μέκμξ Φζθήκηαξ είπε παναηηδνίζεζ ημ 1903 ηδ Μεβάθδ ημο Γέκμοξ πμθή «ημ 

θμαενχηενμ ιοαθμζημηςηήνζ ηδξ Πυθδξ», Μ. Φζθήκηαξ, «Καηά δαζηάθςκ δςνμφιεκμξ», Φσο άιμο, 

19/10/1903, αν.73, ζ.2-3.  
2
 Οζ δδιμηζηζζηέξ ζηδκ Ώθθδθμβναθία ημο Πάθθδ ακαθένμκηαζ ζηδ Ρμαένηεζμ ζπμθή ιε ημκ 

λεκυβθςζζμ ηίηθμ ηδξ. 
3
 ΐθ. εκδεζηηζηά επζζημθέξ Α. Πμθοπνμκζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 28/11/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, 

οπμθ.1.2, 1/270· εςκα Κακάηδ, 29/11/1911, ζην ίδην, 1/271 ηαζ  Μ. Παπαιζπάθδ, 29/11/1911, ζην 

ίδην, 1/272. 
4
 ΐθ ζδιείςια ημο Φ. Φςηζάδδ πνμξ ημκ Ώ. Πάθθδ ιε διενμιδκία 12/3/1908, υπμο ηαηαβνάθμκηαζ ηα 

μκυιαηα 20 ιαεδηχκ ηδξ Μεβάθδξ ημο Γέκμοξ πμθήξ, ζημοξ μπμίμοξ ιμίναζε ημ αζαθίμ ημο Πάθθδ, 

Σακπνπξάο θαη Κόπαλνο, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.555-6.  
5
 Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.566. 

6
 Δ δδιμηζηζζηζηή ηίκδζδ ιε ηδ ιμνθή ημο Ώκαβκςζηδνίμο απμηαθφπηεηαζ ημ 1910 ζηδκ 

αθθδθμβναθία ηδξ Φμζηδηζηήξ οκηνμθζάξ ιε ιαεδηέξ ηδξ Πυθδξ, Ο Ννπκάο, 25/7/1910, αν. 400, ζ.22. 
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απαθηέο κε ηελ ππνγξαθή κνπ απφ θάηνπ σο πξνέδξνπ πήγε ζηα ρέξηα ηνπ 

αγξάκκαηνπ Παηξηάξρε. Άλαςε θαη θφξνζε πνπ «ζηνπο θφιπνπο ηνπ εζληθνχ 

θέληξνπ ππνζάιπεηε έρηδλα» δηέηαμε ηελ εθνξεία κνπ λα θάκεη ζπλεδξίαζε 

θαη λα κε βγάιεη, κα γηα ηελ ηχρε ηχραλε έθνξνί κνπ δπν θχξηνη αξθεηά 

αλαπηεγκέλνη θαη κε ππνζηήξημαλ βαζηζκέλνη πάλσ ζην επηρείξεκα φηη θη΄ αλ 

θξνλψ απφδεημα ζηηο εμεηάζεο κνπ φηη έθακα δνπιηά πνιχ πην αλψηεξε απ΄ 

ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο κνπ, θη΄ έηζη κέλσ θαξθί ζηα κάηηα φισλ εδσπέξα 

ησλ καβξνθνξεκέλσλ ειηζίσλ»1. 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1911-1913 ζπλνιηθά 24 καζεηέο ζα γξάςνπλ 

ζηνλ Πάιιε, γηα λα δεηήζνπλ ηα βηβιία ηνπ, λα δηεθηξαγσδήζνπλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη λα εθζέζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα 

ηε δηάδνζε ηεο δεκνηηθήο. Ώπφ ηνπο 43 απνθνίηνπο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

1911-1912 νη 8 ήηαλ δεκνηηθηζηέο2 πνπ είραλ απνδεδεηγκέλα επαθέο κε ηνλ 

Πάιιε. Ο έλαο κε ηνλ άιινλ αληάιιαζζαλ απφςεηο, δηάβαδαλ ηα βηβιία πνπ 

έζηειλε ν Πάιιεο θαη έηζη δηαδηδφηαλ ν δεκνηηθηζκφο. «Έδεημα ζηνπο 

θαζαξεπνπζηάλνπο θίινπο θαη ζπκκαζεηέο κνπ ηελ «Καηλή Αηαζήθε», πνπ 

ζαξεχαλε πσο εγξάςαηε θείλα ηα θξχα θαη αζηεία ιφγηα, πνπ δηαβάζαλε ζηνλ 

«Σαρπδξφκν» ηεο Πφιεο, ηα θθηαζκέλα απφ ηνλ θαξαγθηφδε θ. Μαθξίδε, θ΄ 

έηζη θεξδέςακε έλα δεκνηηθηζηή θαη ράζαλε νη ρνιαζηηθνί έλα θαιφ νπαδφ 

ηνπο»3.  

Οη απεηιέο θαη νη πηέζεηο γηα κεηάλνηα θαη απνθήξπμε ηνπ δεκνηηθηζκνχ 

είλαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ρνιή, γηα λα απνηξέςεη ηελ εμάπισζε ηνπ. 

ηε ζπλεδξία ησλ θαζεγεηψλ ηεο ρνιήο ζηηο 15/3/1911 ζα ζπδεηεζεί 

επηζηνιή ηεο «Μεγάιεο Πξσηνζπγθειιίαο», ε νπνία πξνηξέπεη ηε δηεχζπλζε 

λα θαηαγγείιεη ηελ χπαξμε δεκνηηθηζηψλ θαζεγεηψλ ή καζεηψλ. Ο χιινγνο 

εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηελ επηζηνιή θαη ζα δειψζεη φηη κφλν δχν καζεηέο  

ππήξμαλ νπαδνί ηεο δεκνηηθήο, αιιά, φηαλ πξνζθιήζεθαλ ζε απνινγία, ηελ 

                                                 
1
 Βπζζημθή Γ. Ναθπθζχηδ ζε Ώ. Πάθθδ, Φακάνζ 18/4/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 

1/66. 
2
 Σμ πμζμζηυ αοηυ, πμο απμηεθεί πενίπμο ημ 19%, πνμηφπηεζ απυ ηδκ ακηζπανααμθή ηςκ μκμιάηςκ 

ηςκ επζζημθμβνάθςκ ιε ηα μκυιαηα ηςκ απμθμίηςκ,  «Οζ ηαηά ημ ζπμθζηυ έημξ 1911-1912 απυθμζημζ 

ηδξ Μ. ημο Γ. πμθήξ», Κώδηθαο ηε Μ. ηνπ Γ. ρνιήο, ζ.43-44 ηαζ Δθθιεζηαζηηθή Αιήζεηα, 8/9/1912, 

αν.38, ζ.332 ηαζ «Γναιιάηςκ Σεθεηαί εκ ηδ Μ. ημο Γ. πμθή, Πξόνδνο, 11/6/1912, αν.2814, ζ.2. 

ίβμονα ημ πμζμζηυ ήηακ ιεβαθφηενμ, αθμφ πμθθμί δζζηάγμοκ κα βνάρμοκ ζημκ Πάθθδ απυ θυαμ 

ιήπςξ απμηαθοθεμφκ ηαζ ηζιςνδεμφκ. 
3
 Βπζζημθή Α. Νυημβθμο ζε Ώ. Πάθθδ, 14/10/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 1/218, 

υπμο ημκ εοπανζζηεί ηαζ βζα ηα αζαθία πμο είπε γδηήζεζ ιε επζζημθή 12/8/1911, ζην ίδην, 1/190.  
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απνθήξπμαλ1. Σν πξφβιεκα, φκσο, θαίλεηαη φηη ήηαλ ζνβαξφ θαη επεθηεηλφηαλ 

παξά ηηο πξνζπάζεηεο ζπγθάιπςεο. ηε ζπλεδξία ηεο 1/4/1911 ν ρνιάξρεο 

ζα επαλέιζεη θαη ζα αλαθεξζεί νλνκαζηηθά ζηνπο δεκνηηθηζηέο καζεηέο, ελψ 

ζα θαηαγγείιεη ηηο ζρνιέο ηνπ ηαπξνδξνκίνπ σο ρψξν άλζηζεο ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ· «Ο Άγηνο ρνιάξρεο έλεθα ηνπ ιφγνπ γελνκέλνπ πεξί 

καιιηαξηζκνχ, ιέγεη φηη ηνλ Φση. Ώπνζηνιίδελ2 ηεο Γ΄ θαη ηνλ Σδηβηδφπνπινλ 

ηεο Δ΄ θαιέζαο ελάγθαζε λ΄ απνπηχζζσζη ηελ αίξεζηλ θαη λα δψζνπλ 

ππφζρεζηλ έγγξαθνλ, φηη νπδεκίαλ ζρέζηλ ζα έρσζη πιένλ κεηά ησλ 

καιιηαξψλ. […] Ώπνξεί δε πσο ιέγνπζηλ φηη ε ρνιή εκψλ έρεη 150 

καιιηαξνχο καζεηάο θαη φηη δήζελ ππάξρεη ελ Φαλαξίσ Λέζρε ησλ νπαδψλ 

ηνπ καιιηαξηζκνχ, ελψ ηνηαχηε, σο είλε γλσζηφλ, ππάξρε ελ ησ Πέξαλ»3. 

  Οη απφπεηξεο γηα νξγάλσζε ην 1911 δελ ζα απνδψζνπλ θαη νη δηψμεηο 

ζα εληαζνχλ, αιιά ηα δχν επφκελα ρξφληα νη πξνζπάζεηεο ζπιινγηθήο 

νξγάλσζεο δηεπξχλνληαη θαη ν δεκνηηθηζκφο εμαπιψλεηαη ζε φιεο ηηο ηάμεηο. 

Σν Ννέκβξην ηνπ 1911 ν καζεηήο ηεο Γ΄ ηάμεο Αεκ. Ώ. Κάδεο4 ζα αλαθέξεη 

ζηνλ Πάιιε φηη ζηε Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή πάλσ απφ 20 καζεηέο 

«αζπάδνπληαη ηε Μεγάιε θαη σηήξηα Εδέα», ιίγνη ζρεηηθά, θαηά ηελ εθηίκεζή 

ηνπ5. Θα ηνλίζεη, κάιηζηα, φηη δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πξνηξνπή 

ηνπ Πάιιε λα αγσλίδνληαη θαλεξά, γηαηί νη κελ ηειεηφθνηηνη δελ έρνπλ ηε 

δηάζεζε λα εθηεζνχλ, νξγαλψλνληαο θίλεκα, ζηηο άιιεο δε ηάμεηο νη κηζνί είλαη 

άπνξνη θαη αλαγθάδνληαη λα δξνπλ θξπθά6.   

                                                 
1
 Πξαθηηθά πλεδξηάζεσλ ηνπ θαζεγεηηθνύ πιιόγνπ ηεο Μ. ηνπ Γ. ρνιήο, «ζοκεδνία ηδξ 15 Μανηίμο 

1911». 
2
 Ο ιαεδηήξ αοηυξ εα ειθακζζηεί ζηδκ αθθδθμβναθία ημο Πάθθδ ιε δφμ επζζημθέξ. ηδκ πνχηδ ιαγί 

ιε ζοιιαεδηή ημο εα γδηήζμοκ αζαθία ηαζ εη ιένμοξ άθθςκ, βεβμκυξ πμο δείπκεζ ιζα εονφηενδ 

ελάπθςζδ ημο δδιμηζηζζιμφ, αθ. επζζημθή Φ. Ώπμζημθίδδ ηαζ Μ. Παπαιζπάθδ ζε Ώ. Πάθθδ, 

28/10/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 1/237. Ο Πάθθδξ εα απακηήζεζ· «αξ ιμο βνάρεζ 

υπμζμξ εέθεζ 16/11/1911», έηζζ ζηδκ επυιεκδ επζζημθή ημο μ Ώπμζημθίδδξ εα εηθνάζεζ ηδ θφπδ ημο 

βζα ηδκ πνμζαθδηζηή απάκηδζδ, αθ. 27/11/1911, ζην ίδην, 1/266.   
3
 Πξαθηηθά πλεδξηάζεσλ ηνπ θαζεγεηηθνύ πιιόγνπ ηεο Μ. ηνπ Γ. ρνιήο, «ζοκεδνία ηδξ 1 Ώπνζθίμο 

1911». 
4
 Ώοηυξ εα ιοήζεζ ηαζ ημ ζοιιαεδηή ημο Κ. Γδκυπμοθμ ζημ δδιμηζηζζιυ, αθ. επζζημθή Γδκυπμοθμο 

ζε Ώ. Πάθθδ, 8/5/1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.2, 2/148. Καζ μζ δφμ εα ανζζηεφζμοκ 

ηαηά ηδκ απμθμίηδζή ημοξ, αθ. Δθθιεζηαζηηθή Αιήζεηα, 22/11/1914, αν.22, ζ.238.  
5
 Βπζζημθή Α. Ώ. Κάγδ ζε Ώ. Πάθθδ, 9/2.11.1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 1/242. 

Ώπυζπαζια ηδξ επζζημθήξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ ΕΕΕ, ζ.85-7. 
6
 Βπζζημθή Α. Ώ. Κάγδ, ό.π., ζ.8-9. Σζξ ίδζεξ απυρεζξ εα ημκίζεζ ηαζ ζημ επυιεκμ βνάιια ημο, υηακ 

πνέπεζ κα απακηήζεζ ζηδ ζοιαμοθή ημο Πάθθδ κα θακενχζμοκ ηα θνμκήιαηά ημοξ. Θα ημκίζεζ πάθζ 

υηζ είκαζ 21 πςνίξ ημοξ ηεθεζυθμζημοξ ηαζ μζ πζμ πμθθμί άπμνμζ, άνα δεκ ιπμνμφκ κα ακηζζηαεμφκ 

δοκαιζηά, αθ. επζζημθή 4/17.12.1911, ζην ίδην, 1/299. Σα ίδζα αηνζαχξ εέιαηα εα είλεζ ηαζ ζημ 

επυιεκμ βνάιια ημο, ημκίγμκηαξ πςξ απυ ηδκ ιζα δ απμνία ηςκ ιαεδηχκ ηαζ απυ ηδκ άθθμζ μζ 

πενζζηάζεζξ, πμο δεκ είκαζ ηαηάθθδθεξ βζα πναλζηυπδια, ημοξ ςεμφκ ζηδ ιοζηζηή ενβαζία. Γζ΄ αοηυ ημ 
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  Έλαο ζπκκαζεηήο ηνπ ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ ηνλίδεη φηη ζηελ ηάμε ηνπο είλαη 

πνιχ εμαπισκέλε ε ηδέα, αιιά ν ρνιάξρεο ηνπο βξίδεη θαη ηνπο απεηιεί1. 

Βλδηαθέξνλ έρεη ε πξνηξνπή ηνπ Πάιιε γηα ζζελαξή αληίζηαζε, πνπ 

επηβεβαηψλεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ, αθνχ δελ αλερφηαλ ηνπο κεκςίκνηξνπο, 

αιιά θαη ην αλεδαθηθφ ησλ πξνηάζεψλ ηνπ πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηελ 

απφζηαζε· «Να κελ θιαίγεζαη. Έπξεπε λα πεηνχζαηε ηα βηβιία ζην θεθάιη 

ηνπ ρνιάξρε. αο ζαξξεί δεηινχο».  

Αχν ηειεηφθνηηνη καζεηέο, επίζεο, ζα επηζεκάλνπλ ηνλ εθθνβηζκφ πνπ 

πθίζηαληαη· «Δ κεγαιχηεξε θαθνξηδηθηά ζηελ Ώλαηνιή είλαη ε ζθιαβηά ηνπ 

κπαινχ. Καη ηε ζθιαβηά αθηή ηε δνθηκάδνπκε […] ζηε Π. Μ. ηνπ Γ. ρνιή, πνπ 

θαιχηεξα ζαλ είηαλε λαλ ηε ιέγαλε κεζαησληθή. Δ θαηάζηαζή καο είλαη 

αλππφθνξε· ν δεζπφηεο ζρνιάξρεο κάο βξίδεη, καο νλνκάδεη πξνδφηεο, θαη 

καο θνβεξίδεη θάζε ψξα πσο δελ έρεη δίπισκα, θαη πσο ζαλ καο δηψμεη απφ 

ην ζθνιεηφ ηνπ «εάλ εμαθνινπζψκελ εκκέλνληεο εηο ηαο πεπιαλεκέλαο εκψλ 

ηδέαο». Κάκπνζνπο καζεηέο ηνπο ππνρξέσζε θαη ππνγξάςαλε θάησ απφ 

νκνινγίεο «φηη απνπηχνπζη ηνλ καιιηαξηζκφλ θαη εάλ ζπιιεθζψζη επ΄ 

απηνθψξσ αγνξάδνληεο ή Ννπκάλ ή άιιν ηη καιιηαξηθφλ ή ζπδεηνχληεο, ζα 

δησρζψζη ηεο ρνιήο»2. Οη θαζεγεηάδεο, πνπ ξεδηιέβνπλε ηηο θαζεγεηηθέο 

έδξεο, καο θαηαηξέρνπλε θαη καο πεξηθξνλνχλε. Υαθηέδεο βαικέλνη απφ ην 

ζθνιεηφ παξαθπιάγνπλε θαη παξακνλέβνπλε πνχ πεγαίλνπκε θαη ηη 

θάκλνπκε. Θέινπλε λα κάζνπλε πνπ καδεπφκαζηε γηα λαλ πξνδψζνπλε θαη 

λαλ καο δηψμνπλε απφ ην ζθνιεηφ. Καη ν φρινο αθφκα έρεη θαθή γηα καο ηδέα· 

νη γνληνί καο, νη ζπγγελήδεο καο κάο πεξηθξνλνχλε θαη καο ζεσξνχλε άζενπο. 

ΐξηζθφκαζηε ζε απνξία: λαλ ιέκε θαλεξά ηε γλψκε καο, δελ ζαλ 

θαινπεξάζνπκε κε ηελ αξξσζηεκέλε ηε ξσκέηθε θνηλσλία, πνπ δε ζέιεη θαη 

θαιά λαλ λνηψζεη ηελ αιήζεηα· ηελ ππνθξηζία πάιε θαη ηε ςεθηηά ηε ζεσξνχκε 

εζηθφ μεπεζκφ. Μ΄ φινπο φκσο αθηνχο ηνπο θαηαηξεγκνχο εκείο θπηάδνπκε ηε 

                                                                                                                                            
ιυκμ πμο απαζηείηαζ είκαζ πκεοιαηζηυξ ελμπθζζιυξ ιέζς ηςκ αζαθίςκ ημο, αθ. επζζημθή 23/4/1912, 

ό.π., θ.2, οπμθ.2.1, 2/120. Ο Πάθθδξ ανκείηαζ κα ζηείθεζ ζοκμθζηά αζαθία, αθθά πνμηνέπεζ «υπμζμξ 

εέθεζ αξ βνάρεζ μ ίδζμξ». ηζξ 17/1/1913 δ ηαηάζηαζδ ιάθθμκ είκαζ δ ίδζα, ακ ηαζ ημκίγεζ υηζ μζ 

δδιμηζηζζηέξ είκαζ πενζζζυηενμζ, αθθά μ πυθειμξ είκαζ ακαζηαθηζηυξ πανάβμκηαξ, αθ. επζζημθή 

17/1/1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ. 3.1, 3/17. 
1
 Βπζζημθή Γ. ΐμοαάηδ ζε Ώ. Πάθθδ, 5/12/1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.2, 1/283. 

2
 Ο ηακμκζζιυξ ηδξ πμθήξ απαβυνεοε ζημοξ ιαεδηέξ κα θαιαάκμοκ ιένμξ ζε ζοθθυβμοξ ηαζ 

ζςιαηεία ηαζ κα ζογδημφκ «πενί ηςκ ενδζηεοηζηχξ, εηηθδζζαζηζηχξ ηαζ πμθζηζηχξ ηαεεζηχηςκ», αθ. 

Καλνληζκόο ηεο ελ Κσλζηαληηλνππόιεη Παηξηαξρηθήο Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο, εκ 

Κςκζηακηζκμοπυθεζ εη ημο Παηνζανπζημφ ηοπμβναθείμο, 1907, άνενμ 108, ζ.31 ηαζ άνενμ 156, ζ.44. 



201 

 

δνπιεηά καο θαη κέξα κε ηε κέξα πιεζαίλνπκε»1. Ο Πάιιεο ζα απαληήζεη 

«Καιφ θαη [θαηαδξνκή;] γηα θνηλφ θαιφ. Θάξξνο. Παίξλεηε παξάδεηγκα απφ ηα 

ΐνπιγαξφπαηδα». ηελ απάληεζή ηνπ ζηνλ Πάιιε ζα παξαδερηεί ηελ έιιεηςε 

ζάξξνπο· «Απζηπρψο φκσο νη πεηφ πνιινί απφ καο ηνπο Εδεάηεο δελ έρνπλε 

ζάξξνο, θνβνχληαη λαλ βγνχλε ζηε κέζε κε ην αιεζηλφ ηνπο φλνκα, πξν 

πάληα φηαλ γξάθνπλ, ππνγξάθνπλε κε ςεχηηθν φλνκα. Λππνχκαη δε πνιχ 

πνπ θαη ζαο αθφκε αλ γξάθνπλ γηα λαλ δεηήμνπλ ή βηβιία ή άιιν ηίπνηε, δελ 

ζαο δίλνπλ ην αιεζηλφ φλνκα, παξά ςεπηφλνκα»2. Παξφια απηά, άιινο 

ηειεηφθνηηνο ζα εθθξάζεη αηζηφδνμε άπνςε γηα ηελ εμάπισζε ηνπ γισζζηθνχ 

δεηήκαηνο3.  

Ο ηακπαλίδεο ζα επηβεβαηψζεη ηε ζεηηθή πνξεία ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζηε 

ρνιή4 ρσξίο λα παξαιείπεη λα ζίμεη ηα πξνβιήκαηα θαη ηδηαίηεξα εθείλν ηεο 

θηψρεηαο ησλ καζεηψλ· «ζπκπιεξσκαηηθά ζνπ γξάθσ γηα ηνπο 

Μεγαινζρνιίηεο πσο ν δεζπφηεο ηνπο ν δηεπζπληήο ηφζν ηνπο είρε 

ηξνκαγκέλνπο κε ην δηψμηκν, πνπ δελ θνηνχλε λα κηιήζνπλε γηα ην δήηεκα· 

ζπηνπληάξνπληαη αλακεηαμχ ηνπο κε εληνιή ηνπ ρνιάξρε θαη αιινί ζ΄ 

εθείλνλα πνπ θαηαγγειζή· γη΄ απηφ ίζσο, δελ ζνπ δεηνχλε θαη βηβιία νη 

Μεγαινζρνιίηεο, φινη είλαη θησρά παηδηά5, ησλ εζλάθηδσλ πνπ ζα γίλνπλ 

αχξην κεζαχξην δαζθάινη θαη πιεξψλνπλε [;] θαη ιίγα δίδαρηξα6, φρη 

πινπζηφπαηδα θαη γηα ηνχην ηνπο ηξνκνθξαηεί ν ρνιάξρεο, φπσο ζέιεη. 

Ώπηφο θάλεη ηηο εγγξαθέο. Μάιηζηα αθ΄ φληαο θαηαγγέιζεθε σο εζηία 

καιιηαξηζκνχ ε ρνιή, ν ρνιάξρεο θξέληαζε πεξηζζφηεξν, γηαηί ηνλ 

θαιέζαλε θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή επηηξνπή […] είλαη πεξηνξηζκέλν κπαιφ θαη 

                                                 
1
 Βπζζημθή Μεκέθαμο Δναηθείδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 5/12/1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.2, 1/285. Καζ αοηυξ δίκεζ 

ηδ δζεφεοκζδ ημο Φ. Φςηζάδδ.  ημ ίδζμ πκεφια ηαζ δ επζζημθή ημο Κ. Πανίζδ, 5/12/1911, ζην ίδην, 

1/287. Καζ πάθζ αλζμζδιείςηδ δ απάκηδζδ ημο Πάθθδ «ανίζηεηαζ ζημ ζημηάδζ ημ έεκμξ επεζδή εζείξ 

ηα παθζηάνζα δε δείπκεηε εάννμξ». Καηαββεθία βζα ηδ ηαηάζηαζδ ζηδ ζπμθή απμηεθεί ηαζ δ επζζημθή 

ημο ιαεδηή Γ. Υ. Νηεθδβζάκκδ, 2/2/1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.1, 2/37, υπμο ακαθένεζ υηζ είκαζ 33 μζ 

δδιμηζηζζηέξ. 
2
 Βπζζημθή Μ. Δναηθείδδ ζε Ώ. Πάθθδ, ό.π., 23/12/1911, θ.1, οπμθ.1.2, 1/304. 

3
 Βπζζημθή Παφθμο Μπμκάηζμο ζε Ώ. Πάθθδ, 14/6/1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.2, 2/208. 

4
 Βπζζημθέξ Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 26/12/1911(8/1/1912), ό.π., θ.2, οπμθ.2.1, 2/13 ηαζ 

19/1.6.1912, θ.2, οπμθ.2.2, 2/187, «Μαεαίκς πςξ μζ Μεβαθμζπμθίηεξ πνμμδεφμοκε δ Σ΄ ηάλδ είκαζ 

πένα πένα ιαθθζανή· δ Δ΄ επίζδξ· ιυκε ζηδκ Γ΄ είκαζ θίβμζ ζηεκμηέθαθμζ αηυια». 
5
 ΐθ. επζζημθή ημο ιαεδηή Κ. ΐμοθβανίδδ πνμξ ηδκ Κεκηνζηή Βθμνεία ηαονμδνμιίμο, 30/6/1911, 

Αιιεινγξαθία ηεο Κεληξηθήο Δθνξείαο ηαπξνδξνκίνπ, αν.2702, κα ημκ αμδεήζμοκ πνδιαηζηά, βζαηί 

δεκ έπεζ νμφπα κα πάεζ ζηδκ παηνίδα ημο. Ο ιαεδηήξ αοηυξ είκαζ ηαζ δναζηήνζμξ δδιμηζηζζηήξ. 
6
 Καλνληζκόο ηεο ελ Κσλζηαληηλνππόιεη Παηξηαξρηθήο Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο, υ.π., άνενμ 85, 

ζ.27, «Βη ηςκ απμδεδεζβιέκςξ απυνςκ ιαεδηχκ αοηήξ εββνάθεζ δ πμθή εηαηυκ επί απμηίζεζ διζζείαξ 

μεςιακζηήξ θίναξ». 
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Εεζνπίηεο. […] Έρεη 15 ρξφληα εδψ· πνηέ δελ επηζθέθηεθε ηε Μ. ρνιή, παξά 

ζε κηα ηειεηή πνπ ζα κηινχζε έλαο θαζεγεηήο γηα ην Γισζζηθφ ζπλαίζζεκα»1.  

Παξφιεο ηηο δπζθνιίεο νη καζεηέο επηκέλνπλ θαη πξνρσξνχλ ζε 

ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο, θπξίσο αζπληφληζηεο, πνπ φκσο πξνζδηνξίδνληαη 

ηαμηθά, αθνχ έρνπλ σο ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηηο δηαρσξίδεη ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ καζεηψλ. Ώπφ ηε κηα, δξαζηεξηνπνηνχληαη νη άπνξνη καζεηέο 

πνπ δελ έρνπλ ηε βνήζεηα ησλ κεγαινζρεκφλσλ δεκνηηθηζηψλ.  Σνλ Ενχλην 

ηνπ 1912 ηξεηο καζεηέο2 ζα ηνπ αλαθνηλψζνπλ ηελ ίδξπζε ηνπ κπζηηθνχ 

ζπιιφγνπ «Μαζεηηθφ Ώδεξθάην» κε 18 κέιε3.  ηελ απάληεζή ηνπ ν έλαο 

απφ ηνπο καζεηέο, επεηδή θαηαλνεί ηελ επηθχιαμε ηνπ Πάιιε απέλαληη ζηνπο 

καζεηέο πνπ θνβνχληαη θαη επνκέλσο είλαη αλαπνηειεζκαηηθνί, ζα θξίλεη ηε 

δξάζε ησλ επηθαλψλ δεκνηηθηζηψλ ηεο Πφιεο, ζε κηα πξνζπάζεηα 

απαμίσζήο ηνπο· «Γξάθνληαο κηα θνξά, πάεη θαηξφο ηψξα ζε θάπηνλ εδψ ζηε 

Πφιε είπαηε: «κνπ θαίλεηαη πσο ην δήηεκα μεζχκαλε ζηε Μεγάιε ηνπ 

Γέλνπο». Βκάο ηφηε ν ιφγνο ζαο αθηφο καο πείξαμε θάπσο ην θηιφηηκν […]. 

Μα πψο λα ην δείμνπκε ζηνπο φμσ πσο ην δήηεκα ζηε Μεγάιε ηνπ Γέλνπο 

πάεη κπξνζηά; Ώθνχ φμσ δήηεκα δελ ππάξρεη θαη νη δεκνηηθηζηάδεο καο ην 

θνίκεζαλ κηα ραξά. Βγψ ηε λέθξα θαη ηε ζησπή αθηή ηεο Πφιεο ηε ινγηάδσ 

θαηαζηξνθή. Σν δήηεκα πεξηζζφηεξν ζάλαθηε θαη ζην δηθφ καο θαη ζηάιια ηα 

ζθνιεηά άκα φμσ γίλνπληαλ ζφξπβνο θη΄ αο καο έβξηδαλ θη΄ αο καο 

θαηεγνξνχζαλ. […] Οη κεγάινη δεκνηηθηζηάδεο καο ηφζνο θαηξφο ηψξα καο 

ιέλ φηη έθακαλ χιινγν κα ηίπνηα λα θάλνπλ δελ είδακε»4.  

Ώπφ ηελ άιιε, ε αιιεινγξαθία ηνπ Πάιιε απνθαιχπηεη νκάδεο 

καζεηψλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην Πξννδεπηηθφ Κέληξν. Δ νπηηθή πνπ 

αληαλαθιάηαη ζηελ επηζηνιή ηεο 5/4/1913 είλαη πεξηζζφηεξν αηζηφδνμε θαη 

                                                 
1
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 31/13.6.1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.2, 2/206. Σμ πενζεπυιεκμ ημο 

βνάιιαημξ εα ακαπαναβάβεζ μ ζαιπακίδδξ ακχκοια ζημ Ννπκά, «Οζ παπάδεξ ηδξ Πυθδξ ςξ πθάζηεξ 

ηαηαζηυπςκ», 7/7/1912, αν.484, ζ.1 ηαζ εα ημ ακαημζκχζεζ ζημκ Πάθθδ, 19/1.8.1912, ό.π., θ.2, 

οπμθ.2.2, 2/300 ηαζ 25/7.8.1912, ζην ίδην, 2/308, υπμο ημκ πθδνμθμνεί υηζ ημ θφθθμ ημο Ννπκά ημ 

έζηεζθε ηαζ ζημ πμθάνπδ ηδξ Μ. πμθήξ, εκχ επζιέκεζ «έζηνςζα πνμπαβάκηα ηχνα ζηα παζδζά ηαζ 

πάς ηαθά».  
2
 Ο έκαξ εη ηςκ μπμίςκ μ άπμνμξ Κ. ΐμοθβανίδδξ. 

3
 Βπζζημθή Αζμζηδηζηήξ Βπζηνμπήξ ημο «Μαεδηζημφ Ώδενθάημο» ζε Ώ. Πάθθδ, 10/23.6.1912, ό.π., 

θ.2, οπμθ.2.2, 2/224. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.105. Θα ημο γδηήζμοκ ηαζ αζαθία βζα κα 

ιμζνάγμοκε, αθθά μ Πάθθδξ εα ανκδεεί αηυια ιζα θμνά· «ΐζαθία ζ΄ υπζμκ ιμο γδηήζεζ 29/6/1912». 
4
 Καηαθένεηαζ εκακηίμκ ημο Πνμμδεοηζημφ Κέκηνμο, αθ. επζζημθή Κ. ΐμονβανίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 

30/6/1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.2, 2/233. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.106. Δ έκηαζδ ιεηαλφ 

ημοξ επζηείκεηαζ υηακ ημο γδηάεζ αζαθία ηαζ δίκεζ Poste Restante ηαζ μ Πάθθδξ ανκείηαζ, πνμθακχξ 

βζαηί ημ ελέθααε ςξ δείβια θυαμο  ή αδζαθάκεζαξ ζπεηζηά ιε ηδκ ηαοηυηδηά ημο.  
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ηδηαίηεξα ελσηηθή ζε ζρέζε κε ηε δξάζε ησλ δεκνηηθηζηψλ· «Με φιελ ηελ 

απζηεξφηεηα θαη ηε θαηαζθνπεία πνπ θάκλεη ε δηεχζπλζη ηνπ ζρνιεηνχ θαη κε 

φιε ηελ πνδνπάηεζη ησλ δηθαίσλ ησλ καζεηψλ ε ηδέα ηεο δεκνηηθήο 

πξνρψξεζε πνιχ κα πάξα πνιχ ζην ρνιείν. Εδία ζηηο κεγαιήηεξεο ηάμεο, 

[…] ζηελ ηάμη κνπ ηελ εβδφκε απφ ηνπο ηξηάληα καζεηέο νη εηθνζηδπφ είλε εθ 

πεπνηζήζεσο δεκνηηθηζηέο. Βίδακαη πσο πνιχ καο θαηαηξέρνπλ νη θαζεγεηέο 

θαη κεξηθνί άιινη θαη γη΄ απηφ απνθαζίζακε λα θάκνπκαη αδεξθάην. Σν 

θαηνξζψζακε· ήιζακε ζε ζπλελλφεζη κε ην πξννδεπηηθφ θέληξν, ην νπνίν καο 

ππνζηεξίδεη πνιχ θαη κάιηζηα καο έδσζε θαη ηα γξαθεία ηνπ θ΄ έηζη εδξχζακε 

έλα αδεξθάην κε ηφλνκα «Μαζεηηθή ζπληξνθηά», ζθνπφ ηνπ έρεη ηε δηάδνζε 

ηεο δεκνηηθήο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο θηινινγίαο. Έρνπκε πξνο ην παξφλ 

θάκπνζα κέιε, θακηά ηξηαληαπεληαξηά θαη κεξηθέο δαζθάιηζζεο 

γξαθηήθαλε»1.  

Δ δηαθνξά αληηκεηψπηζεο απέλαληη ζηνπο καζεηέο πνπ απνηππψλεηαη 

ζηα παξαπάλσ γξάκκαηα είλαη πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ ζπγθπξία, θαζψο νη 

βαιθαληθνί πφιεκνη κπνξεί λα επηβάιινπλ κηα πην ελσηηθή πνιηηηθή θαη 

δξάζε, αιιά ίζσο θαη ζε δηαρσξηζκνχο ηαμηθνχ ηχπνπ, αθνχ ν πξψηνο 

καζεηήο, Κ. ΐνπιγαξίδεο, είλαη άπνξνο θαη ηδηαίηεξα εμαξηεκέλνο απφ ην 

πηπρίν ηεο ρνιήο.  

Σν Robert College ή Ρνβέξηεην2 γηα ηνλ ηακπαλίδε «είλαη ζείν 

ζθνιεηφ […] αιιά ην δπζηχρεκα είλαη πνπ ε ειεπζεξία ηεο ζθέςεο αγνξάδεηαη 

εθεί κε ρξήκαηα θαη δίδαρηξα3 πνπ εκείο νη δαζθάινη ηα νλεηξεπνχκαζηε 

κφλν!»4. Ο ηακπαλίδεο απνηειεί ζχλδεζκν κεηαμχ ηνπ Πάιιε θαη ησλ 

δεκνηηθηζηψλ καζεηψλ. ε καζεηή ζηέιλεη γξάκκα ηνπ Πάιιε κε ηηο 

ππνδείμεηο ηνπ, πνπ αθνξνχζαλ ζηαζεξά ηελ απαίηεζε γηα επίδεημε ζάξξνπο· 

                                                 
1
 Βπζζημθή ΐαζίθδ Φνοδά ζε Ώ. Πάθθδ, 5/4/1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/64. 

2
 Ώιενζηακζηυ Κμθθέβζμ πμο ζδνφεδηε ημ 1863, αθ. «Σμ Ρμαένηεζμκ Κμθθέβζμκ εκ Ρμφιεθζ-Υζζζάν 

1863-1893», Φηινινγηθή Ζρώ, 27/11/1893, ηπ. Δ΄, ζ.113-115 ηαζ G. Washburn, Fifty years in 

Constantinople and recollections of Robert College, Boston and New York 1909 ηαζ K. Dieterich, Das 

Robert-College bei Konstantinopel und die deutsche geisteige Interessenvertretung im Orient, π.π.[Δ 

διενμιδκία 29/7/1913, ζε ηείιεκμ ηδξ μπμίαξ παναπέιπεζ μ ζοββναθέαξ απμηεθεί terminus post 

quem], υπμο ιαεαίκμοιε υηζ μζ ΐμφθβανμζ ηαηέπμοκ ηδκ πνχηδ εέζδ ζημκ ανζειυ ηςκ ιαεδηχκ, ιε 

δεφηενμοξ ημοξ Ώνιέκζμοξ ηαζ ηνίημοξ ημοξ Έθθδκεξ. Μέπνζ ημ 1903 απμθμίηδζακ 435 ιαεδηέξ εη ηςκ 

μπμίςκ μζ 76 ήηακ Έθθδκεξ.    
3
 «Ρμαένηεζμκ Λφηεζμκ», Πξόνδνο, 18/7/1911, αν.2364, ζ.3. 

4 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 2/15.5.1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.2, 2/157. 
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«Πεξηκέλσ λ΄ αθνχζσ πσο ε αλεμαξηεζία ηνπ λνπ έρεη πξαρηηθά εζηθά 

απνηειέζκαηα: ηελ παιιηθαξηά θαη ηε ζπζία!»1.  

Ο ηακπαλίδεο θαίλεηαη φηη δε ζπκκεξίδεηαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ 

ηχπνπ γηα ην αλ ην Ρνβέξηεην είλαη ζρνιείν πξνζειπηηζηηθφ2, αληίζεηα απφ ηε 

γλψκε ηνπ Πάιιε, ν νπνίνο πξνηηκνχζε ηα ειιεληθά ζρνιεία, ζχκθσλα κε 

ηελ εθεκεξίδα Ζκεξεζία κχξλεο· «Ο θ. Πάιιεο εθάιεζε «Καξλαβάινπο 

Λεβαληίλνπο», εθείλνπο νη νπνίνη πεξηθξνλνχζη ηελ ειιεληθήλ παίδεπζηλ, 

ζηέιινπζη ηα ηέθλα ησλ κφλνλ εηο μέλαο πξνζειπηηζηηθάο ζρνιάο, ζεσξνχζηλ 

άκνπζνλ ηελ Βθθιεζηαζηηθήλ κνπζηθήλ θαη ζεσξνχζηλ αξηζηνθξαηηθφλ λα 

ιέγσζηλ πιαδ αληί Φαιήξνπ. Ο θ. Πάιιεο εθαπηεξίαζε ηνλ αθαηαιφγηζηνλ 

εκψλ μεληζκφλ θαη νπδείο θηινγελήο αλήξ δχλαηαη λα κε απνδνθηκάζε 

ηνηαχηελ πεξηθξφλεζηλ πξνο ηα πάηξηα»3.  

Ώπφ ην Ρνβέξηεην ν Πάιιεο ζα ιάβεη επηζηνιέο απφ 39 καζεηέο ην 

δηάζηεκα 1911-1914. Δ κεγαιχηεξε πχθλσζε επηζηνιψλ παξαηεξείηαη ην 

1912. Σν Οθηψβξην ηνπ 1911 απφ επηζηνιή καζεηή καζαίλνπκε φηη απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά έρνπλ επηθνηλσλήζεη κε ηνλ Πάιιε, ν νπνίνο ηνπο 

παξφηξπλε λα ηνπ δεηήζνπλ ηα βηβιία ηνπ. Σψξα είλαη 25 πεξίπνπ 

δεκνηηθηζηέο καζεηέο θαη δεηνχλ ηα βηβιία ηνπ4. Δ αληαπφθξηζε ζην 

απαληεηηθφ γξάκκα ηνπ Πάιιε ζα έξζεη απφ ην ρέξη άιινπ καζεηή· «ιάβακε 

ην γξάκκα ζαο, θαη ην δηαβάζακε ζηε Αεκνηηθή καο ζπληξνθηά. Ο θαζέλαο 

καο απφξεζε κε ηελ θαισζχλε ζαο ηνπ λα ζηέιλεηε ηα βηβιία ζαο δσξεάλ ζε 

θαζέλαλε πνπ ζαο ηα δεηάεη»5. ην Ρνβέξηεην, επίζεο, δξαζηεξηνπνηείηαη 

                                                 
1
 ην ίδην, υπμο ακαθένεζ υηζ έζηεζθε ημ βνάιια ζημκ ιαεδηή Σμβακίδδ, μ μπμίμξ επζημζκςκμφζε ηαζ 

απεοεείαξ ιε ημκ Πάθθδ. ΐθ. επζζημθή Γζάκκδ Σμβακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 13/5/1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.2, 

2/154. ηακ πήβαζκε ζπμθείμ ζηδ εααζημφπμθδ, ηδκ παηνίδα ημο, δεκ ημθιμφζε κα ημο βνάρεζ βζαηί 

«Οζ ζπμθαζηζημί δάζηαθμί ιμο, εα ι΄ επαναηηήνζγακ πνμδυηδ ηδξ Παηνίδαξ ηαζ ίζςξ ηαζ κάηνςβα ηαζ 

βνμεζέξ ζακ ηάηζ άθθμοξ πμο είπακ ημ εάννμξ κα θέκε ηδ βκχιδ ημοξ θακενά. Σχνα υιςξ πμο 

ανίζημιαζ ζε ζπμθεζυ, υπμο δ Βθεοεενία ηδξ Εδέαξ, ηαζ ηδξ ζηέρδξ ενζαιαεφεζ, πςνίξ ημκ παναιζηνυ 

θυαμ ζαξ βνάθς». Δ οπυδεζλδ ημο Πάθθδ είκαζ «Να θνμκηίζεηε ηαζ βζα ηα παζδζά ηςκ άθθςκ 

ζημθζχκ». 
2
 «Καθή Γκχζζ», Ζκεξεζία κύξλε, 9/1/1908, ζ.1. 

3
 «Λεαακηίκμξ-Υαηγζδάηζξ», Ζκεξεζία κύξλε, 17/3/1908, ζ.3. ΐθ., επίζδξ, ηδκ απάκηδζδ ημο Ώ. 

Πάθθδ, «ημ εθθ[δκζηυ] ηζ΄ έπεζηα Robert Coll.», ζημ δδιμηζηζζηή Γζάκκδ Γασηάκμ απυ ηδκ Πνμφζζα 

πμο νςηάεζ ηδ ζοιαμοθή ημο βζα ημ Robert College, επεζδή «Σα Ρςιαίσηα ζημθεζά ημο ιένμοξ πμο 

ηάεμιαζ […] ζοιιαγέαμοκε υθμ ιαεδηέξ ημονηυβθςζζμοξ ηζ΄ επζδή μζ δαζηάθμζ […] δεκ έπμοκ 

ηαιιζάκ ζδέα ηαηακηά κα παθκά αηυια ηαζ ημ βθςζζζηυ αίζηδια ηςκ εθθδκυβθςζζςκ», επζζημθή 

30/12.8.1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.2, 2/319.  
4
 Βπζζημθή Ν. Καθηζυβθμο ζε Ώ. Πάθθδ, 26/10/1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.2, Οηηχανζμξ 1911, 1/233. Ο 

Πάθθδξ, ακηίεεηα απυ ημκ Φοπάνδ, εα ανκδεεί κα ζηείθεζ ζοθθμβζηά αζαθία, «Καεέκαξ αξ βνάρεζ ηαζ 

γδηήζεζ πςνζζηά 23/11/1911». 
5
 Βπζζημθή εςκα Ώκηνεζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 5/12/1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.2, 1/282. 
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θάπνηνο ζχιινγνο, φπσο επηβεβαηψλεηαη απφ επηζηνιή καζεηή ζηνλ Πάιιε1 

θαη απφ επηζηνιή καζεηψλ ζην Ννπκά. Ο ζχιινγνο απηφο ζηέιλεη σο βνήζεηα 

ζην Ννπκά 338 γξφζηα απφ εξάλνπο κεηαμχ ησλ κειψλ θαη απφ ην θεθάιαην 

ηεο πληξνθηάο2. Οη καζεηέο ηνπ Ρνβεξηείνπ απνδίδνπλ ηελ πζηέξεζε ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ ζηελ Πφιε ζηελ πξνθαηάιεςε θαη ζηελ έιιεηςε βηβιίσλ 

γξακκέλσλ ζηε δεκνηηθή3.  

ην Δζληθό Διιελνγαιιηθό Λύθεην ζην ηαπξνδξφκη ππάξρεη επίζεο 

ζχιινγνο καζεηψλ πνπ ππνζηεξίδεη ηε δεκνηηθή, γηαηί κφλν απηή ζα 

κπνξέζεη λα αλαδείμεη ηνλ ειιεληθφ ιαφ, φπσο αλέδεημε θαη ηνπο άιινπο 

επξσπατθνχο ιανχο. Βίλαη πεξίπνπ 15 θαλεξνί ππνζηεξηθηέο, αιιά πνιχ 

πεξηζζφηεξνη θξπθνί, γηαηί θνβνχληαη πηζαλή απνβνιή4. 

ΐιέπνπκε, ινηπφλ, φηη ζηα ζπνπδαηφηεξα ζρνιεία ηνπ Πέξαλ θαη ζηε 

Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή ζην Φαλάξη ππάξρεη αμηφινγνο ππξήλαο 

δεκνηηθηζηψλ καζεηψλ. Μπνξεί ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

εκπιεθνκέλσλ ζρνιείσλ λα είλαη κηθξφο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ζρνιείσλ θαη καζεηψλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο5. Δ δπλακηθή ηνπ δηθηχνπ, 

επνκέλσο, δελ απνηππψλεηαη εχθνια, θαζψο νη πξνζπάζεηεο γηα ην 

δεκνηηθηζκφ δελ εμαληινχληαη ζε απηέο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηελ 

αιιεινγξαθία ηνπ Ώ. Πάιιε, αιιά αθνξνχλ θαη εθείλεο πνπ δηαδίδνληαη απφ 

ζηφκα ζε ζηφκα, απφ νκάδα ζε νκάδα θαη αλαλεψλνπλ ηε δηεηζδπηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Βπίζεο, πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπκε θαη ην 

γεγνλφο φηη νη καζεηέο πνπ παξαιάκβαλαλ βηβιία απφ ην Ώδεξθάην θαη ηνλ 

Φ. Φσηηάδε δελ έγξαθαλ θαη ζηνλ Πάιιε. ΐάζεη αλαθνξάο ηνπ Φσηηάδε ζηνλ 

Πάιιε ππήξρε δξαζηεξηφηεηα θαη ζην Εσαθείκην Παξζελαγσγείν θαη ζην 

Λχθεην Υαηδεθξάγθνπ6. Δ δξάζε, βέβαηα, απηνχ ηνπ είδνπο δχζθνια 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηε ζεζκηθή αιιαγή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, 

                                                 
1
 Βπζζημθή Γ. Ώθεαίγμο ζε Ώ. Πάθθδ, [13 ή 23;]/3/1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.1, 2/85. Θα ημο βνάρεζ ηαζ 

ιαεδηήξ πμο δεκ ζοιθςκεί ιε ηδκ ζδέα ημο Πάθθδ βζα βθςζζζηυ, αθθά εα ημο γδηήζεζ ηα αζαθία ημο 

βζα κα ζπδιαηίζεζ βκχιδ, ιεθεηχκηαξ ηδ βθχζζα ηαζ ηςκ δφμ ιενίδςκ, αθ. επζζημθή Μέηζδ ζε 

Πάθθδ, 3/6/1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.2, 2/190. 
2
 «Σα παζδζά ημο Ρμαενηείμο», Ο Ννπκάο, αν.453, 30/10/1911, ζ.579. 

3
 Βπζζημθή [;δοζακάβκςζηδ οπμβναθή] ζε Ώ. Πάθθδ, 25/4/1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.1, 2/125. 

4
 Βπζζημθή Γ. Κμοημοθήενα ζε Ώ. Πάθθδ, 29/5/1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.2, 2/176. 

5
 ηδκ Ώνπζεπζζημπή Κςκζηακηζκμοπυθεςξ ηαηαβνάθμκηαζ 72 ζπμθεία ηδκ πενίμδμ 1904-5 ιε πάκς 

απυ 10000 ιαεδηέξ, αθ. Σζέαζη – Μπασαενηζάκ Κμνκδθία, Σν δήηεκα ηεο γιώζζαο ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε. Λόγνο θαη Αληίινγνο ζηελ εθεκεξίδα «Ο Σαρπδξόκνο» (1898-1908), εηδυζεζξ 

Σζμοηάημο 2012. Οζ παναπμιπέξ βίκμκηαζ ζημ ηείιεκμ ηδξ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ, ζ.37: 

(http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/18675#page/26/mode/2up, 16/5/2016) .  
6
 Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.556. 

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/18675#page/26/mode/2up
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γηαηί ηέηνηεο ελέξγεηεο πξνζέθξνπαλ ζηελ αληίδξαζε ηεο ειιελνξζφδνμεο 

θνηλφηεηαο θαη ηεο Βθθιεζίαο, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. 

 

Αλαγλωζηηθά θαη πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ 

Οη αιιαγέο ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο απηνθξαηνξίαο επηβάιινπλ 

αλαζεψξεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ζέκα κε ην νπνίν έρεη ήδε 

αζρνιεζεί ζην ειιεληθφ θξάηνο ν Βθπαηδεπηηθφο κηινο θαη έρεη πξνζπαζήζεη 

αλεπηηπρψο λα εθαξκφζεη ν Ώιέμαλδξνο Αεικνχδνο ζην Ώλψηεξν 

Παξζελαγσγείν ηνπ ΐφινπ. Οη δεκνηηθηζηέο πξνζπαζνχλ λα αιψζνπλ ηελ 

παηδεία ζε ζεζκηθφ επίπεδν κε παξέκβαζε ζηα πξνγξάκκαηα γηα ζηαδηαθή 

απνκάθξπλζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ απφ ηηο θαηψηεξεο 

ηάμεηο, αθνχ παιηφηεξα ζρέδηα ηνπο γηα ίδξπζε δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη 

ζπγγξαθή βηβιίσλ ζηε δεκνηηθή δελ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί1.  

Σν ζέκα ησλ αλαγλσζηηθψλ ήηαλ ηδηαίηεξα ζνβαξφ, γηαηί ζπλδεφηαλ κε 

ηα πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ θαη ηε λενειιεληθή θηινινγία, δεηήκαηα ζηα 

νπνία ζα κπνξνχζε λα παξεηζθξήζεη ν «καιιηαξηζκφο». Ο Βιιεληθφο 

Φηινινγηθφο χιινγνο Κσλζηαληηλνππφιεσο ην 1909 ζε εθπαηδεπηηθή ηνπ 

ζπλεδξία είρε ζπδεηήζεη ην ζέκα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ΐπδαληηλήο θαη 

Νενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Μάιηζηα κεηά απφ παξέκβαζε ηνπ δαζθάινπ 

Αεκήηξηνπ Αακαζθελνχ, δεκνηηθηζηή, ζεσξήζεθε επηβεβιεκέλε ε δηδαζθαιία 

θαη ηεο βπδαληηλήο θαη ηεο λεψηεξεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη απνθαζίζηεθε 

ε ζπγγξαθή ζρεηηθνχ εγρεηξηδίνπ2. Δ απφζηαζε, φκσο, απφ ηε ζεσξεηηθή 

δηαηχπσζε κηαο αλάγθεο κέρξη ηελ πινπνίεζή ηεο, εηδηθά αλ απηή πξνζθξνχεη 

ζε θνηλσληθέο αγθπιψζεηο, είλαη ηεξάζηηα. Άιισζηε, ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

δηλφηαλ ην δηθαίσκα ειεχζεξεο επηινγήο βηβιίνπ, αιιά απφ έλαλ θαηάινγν 

πνπ ελέθξηλε θαη δεκνζίεπε θάζε ρξφλν ε Παηξηαξρηθή Κεληξηθή Βθπαηδεπηηθή 

Βπηηξνπή3. 

  ηα Πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο, πνπ 

αθνινπζνχλ ρξνληθά ηελ παξαπάλσ ζπδήηεζε, ζηηο 28/12/1909 

                                                 
1
 Βπζζημθέξ, Φ. Φςηζάδδ ζε Πάθθδ, 5/17.10.1904, Φοπάνδ ζε Φ. Φςηζάδδ, Αεηέιανζμξ 1904, Π. 

ΐθαζημφ ζε Φ. Φςηζάδδ, 10/7/1907, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Β.Λ.Ε.Ώ, ζ.177-178, 181-182, 217 

ακηίζημζπα. 
2
 «Βηπαζδεοηζηή ογήηδζζξ. ΐογακηζκή ηαζ Νεμεθθδκζηή Λμβμηεπκία», Ακάιζεηα, 9(22)/1/1909, ζ.1. 

3
 Σζέαζη – Μπασαενηζάκ Κμνκδθία, Σν δήηεκα ηεο γιώζζαο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, υ.π., ζ.191. 
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αλαδεηθλχνληαη ηα πξνβιήκαηα. Ο Α. άξξνο1 επηζεκαίλεη ηηο δπζθνιίεο ησλ 

καζεηψλ ηεο Ώ΄ ηάμεο ζηα ειιεληθά θαη πξνηείλεη ηε δηδαζθαιία ηεο λεψηεξεο 

ειιεληθήο θαηά δχν ψξεο ηελ εβδνκάδα ζηηο δχν πξψηεο ηάμεηο κε ηε βνήζεηα 

βηβιίνπ Νενειιεληθψλ Ώλαγλσζκάησλ2. Σν 1907 ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ κε 

ηνλ Ίσλα Αξαγνχκε είρε ππνζηεξίμεη ηελ άπνςε φηη ηα αλαγλσζηηθά ηεο 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ ζηε δεκνηηθή, ψζηε λα 

επηηεπρζεί ν εμειιεληζκφο ησλ μελνθψλσλ3 Ο θαζεγεηήο Γ. Μπζηαθίδεο 

πηζηεχεη φηη ε απνπζία απφ ην πξφγξακκα εγρεηξηδίνπ ηεο λέαο ειιεληθήο είλαη 

ζσζηή, γηαηί απνηξέπεη ηελ αλαθίλεζε ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο4.  

Σνλ Εαλνπάξην ηνπ 1910 ζην Φηινινγηθφ χιινγν ζα ζπδεηεζεί ην ζέκα 

γηα ηελ απινπνίεζε ηεο γξακκαηηθήο5. ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε σο ην 1912 

δηδαζθφηαλ ε θαζαξεχνπζα ζηηο ηέζζεξηο πξψηεο ηάμεηο θαη απφ ηελ Β΄ ε 

αξραία ειιεληθή6. Δ απινπνίεζε πνπ πξνηείλεη ν εηζεγεηήο δελ μεθεχγεη απφ 

ηα φξηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο θαζαξεχνπζαο θαη ηεο αξραίαο γιψζζαο7. Θα 

θπξηαξρήζεη ε γλψκε ηνπ Ώ. Γακαξία, γπκλαζηάξρε ηνπ Γσγξαθείνπ 

Γπκλαζίνπ, λα κελ επηδνζνχλ ζε απινπνηήζεηο, εθφζνλ απνδεθηή είλαη κφλν 

ε γιψζζα ησλ κνξθσκέλσλ8. Οη απφςεηο ησλ δεκνηηθηζηψλ, πνπ 

δηαηππψζεθαλ ζηελ ίδηα ζπδήηεζε, θηάλνπλ κέρξη ηελ θαηάξγεζε ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο απφ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε9.  

ηηο 7 Ενπιίνπ 1910 ζηε ζπλέιεπζε ηεο Κνηλφηεηαο ηαπξνδξνκίνπ ζα 

ζπδεηεζεί ην ζέκα ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ Ώζηηθψλ ρνιψλ 

                                                 
1
 Καεδβδηήξ ζηδ Μεβάθδ ημο Γέκμοξ πμθή, αθ. Κώδηθαο ηεο Μ. ηνπ Γ. ρνιήο, ζ.40, ηαζ ηαηηζηυ 

ιέθμξ ημο ΒΦΚ ηαζ ακηζπνυεδνμξ ημο Φζθμθμβζημφ ηιήιαημξ ημο οθθυβμο βζα ηα έηδ 1910-1911, Ο 

ελ Κσλζηαληηλνππόιεη Διιεληθόο Φηινινγηθόο ύιινγνο. ύγγξακκα Πεξηνδηθόλ, ηυιμξ ΛΓ΄, οθθμβζηυ 

έημξ 1910-1911, Βκ Κςκζηακηζκμοπυθεζ 1914, ζ.ε΄ ηαζ ηα΄. Αδιμηζηζζηήξ ηαζ ιέθμξ ημο Ώδενθάημο, 

αθ. Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.273.  
2
 Πξαθηηθά πλεδξηάζεσλ Καζεγεηηθνύ πιιόγνπ ηεο Μ. ηνπ Γ. ρνιήο, ζ.3.  

3 Σδκ άπμρδ δζαηφπςζε υηακ ήηακ ηαεδβδηήξ ζημ Βθθδκζηυ Γοικάζζμ Ώκδνζακμοπυθεςξ, αθ. 

επζζημθή Α. άννμο ζε Ί. Αναβμφιδ, Ώκδνζακμφπμθζξ, 15/11/1907, Αιιεινγξαθία Ίσλνο Γξαγνύκε, 

θ.6, οπμθ.3. 
4
 Πξαθηηθά πλεδξηάζεσλ Καζεγεηηθνύ πιιόγνπ ηεο Μ. ηνπ Γ. ρνιήο, υ.π. 

5
 «Δ πεεζζκή ζοκεδνία ημο Βθθ. Φζθ. οθθυβμο. Πενί απθμοζηεφζεςξ ηδξ βναιιαηζηήξ», Πξόνδνο, 

4/1/1910, ζ.2 ηαζ «Δ πεεζζκή εηπαζδ. ζοκεδνία ημο Βθθ. Φζθ. οθθυβμο», Πξόνδνο, 6/1/1910, ζ.2. 
6
 Σζέαζη – Μπασαενηζάκ Κμνκδθία, Σν δήηεκα ηεο γιώζζαο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, υ.π., ζ.188. 

7
 Πανυθα αοηά, ημ Παηνζανπείμ εα ηαηαδζηάζεζ ηζξ απυπεζνεξ αοηέξ, αθ. «Δ θφιδ ημο Υοδασζιμφ», 

Δθθιεζηαζηηθή Αιήζεηα, 9/10/1910, αν.38, ζ.301. 
8
 «Δ πεεζζκή ζοκεδνία ημο Βθθ. Φζθ. οθθυβμο. Πενί απθμοζηεφζεςξ ηδξ βναιιαηζηήξ», Πξόνδνο, 

4/1/1910, ζ.2. 
9
 Ώπυρεζξ Ααιαζηδκμφ, Μζπαδθίδδ, ηαεδβδηή ζημ Ρμαένηεζμ, Νίημο Γζακκζμφ, Φίθζππμο ζαιπακίδδ, 

ζην ίδην. 
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θαη ηνπ Γσγξαθείνπ Γπκλαζίνπ. Ο Ώιέμαλδξνο Παληαδήο1, κέινο ηεο 

Κεληξηθήο Βθνξείαο ηνπ Γσγξαθείνπ, 4 απφ ηα 5 κέιε ηεο νπνίαο είλαη 

δεκνηηθηζηέο2, επεηδή ην πξφγξακκα ησλ ελ ιφγσ ζρνιψλ «δελ 

αληαπνθξίλεηαη πξνο θνηλσληθάο θαη θνηλνηηθάο αλάγθαο», δεηάεη 

εμνπζηνδφηεζε λα ην κεηαξξπζκίζεη ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία πνξίζκαηα ηεο 

επηζηήκεο, φπσο αλαδείρηεθαλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο ζπλεδξίεο ηνπ Φηινινγηθνχ 

πιιφγνπ, αιιά θαη ζηελ Ώζήλα θαη αιινχ. Δ πλέιεπζε απνθάζηζε λα 

ζπλεξγαζηεί ε εθνξεία κε Βπηηξνπή πνπ ζα νξίζεη ε ίδηα, λα αλαζπληάμεη ηα 

πξνγξάκκαηα ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Παληαδή θαη λα ππνβάιιεη ην 

ζρέδην ζηελ θνηλνηηθή ζπλέιεπζε γηα έγθξηζε3.  

ηηο 2 Οθησβξίνπ 1910 ε Εεξά χλνδνο ζα αλαζέζεη ζηελ Παηξηαξρηθή 

Κεληξηθή Βθπαηδεπηηθή Βπηηξνπή λα εμεηάζεη ην αλ ε καιιηαξή γιψζζα 

δηαδίδεηαη ζηε Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή θαη ζην Γσγξάθεην. Δ Παηξηαξρηθή 

Βπηηξνπή, κέινο ηεο νπνίαο είλαη ν Ώι. Παληαδήο, ζα ζπλεδξηάζεη θαη ζα 

απνδψζεη ν πξφβιεκα ζε κεκνλσκέλεο ελέξγεηεο καζεηψλ4. 

                                                 
1
 Αζηδβυνμξ, Δθινγηθόο Καηάινγνο Κνηλόηεηαο ηαπξνδξνκίνπ 1910. Αδιμηζηζζηήξ, εα ζοιιεηάζπεζ 

ζημ Ώδενθάημ ηδξ δδιμηζηήξ «Δ Ώκάζηαζδ», ζημ μπμίμ ελεθέβδ αδενθυξ ζηδ ζοκεδνίαζδ ηδξ 

19/4/1905, αθ. Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.235 ηαζ ηαηάθμβμξ ιεθχκ, ζην ίδην, ζ.271. ημ ηοπμβναθείμ ημο 

«Ώκαημθή» ηφπςκε ηδκ Πμθζηζηή Βπζεεχνδζδ, υνβακμ ημο οκηαβιαηζημφ Πμθζηζημφ οκδέζιμο. Ο 

ίδζμξ ήηακ ιέθμξ ηδξ Ονβάκςζδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ,  αθ. Ώ. μοθζχηδξ-ΝζημθαΎδδξ, Οξγάλσζηο 

Κσλζηαληηλνππόιεσο, (επζι. Θ. ΐενέιδξ - Κ. Μπμφνα), Αςδχκδ, 1984, ζ.110 ηαζ 227. Θα ειθακζζηεί 

πμθφ κςνίξ ζημ Ννπκά, αθ. «Σα παζδζά ιαξ-ηα πάθζα ιαξ», Ο Ννπκάο, 22/5/1903, αν.40, ζ.2 ηαζ 

«Μαθθζανυξ ηαζ Μαθθζανμί», ό.π., 17/8/1903, αν.56, ζ.2-4, 24/8/1901, αν.57, ζ.2-4, 31/8/1903, αν.58, 

ζ.2-4, 7/9/1903, αν.59, ζ.2-3, 14/9/1903, αν.60, ζ.2-3, 21/9/1903, αν.61, ζ.2-4. 
2
 Βηηυξ ημο Αι. Παληαδή, κέα ιέθδ ηδξ Βθμνείαξ ημο Γςβναθείμο ελεθέβδζακ ζηδ ζοκέθεοζδ ηδξ 

30/5/1910, (Πξαθηηθά Γεληθώλ πλειεύζεσλ Κνηλόηεηαο ηαπξνδξνκίνπ, ζ.256), μ Αληώληνο 

Κξεηηθόο, βζαηνυξ, (Δθινγηθόο Καηάινγνο Κνηλόηεηαο ηαπξνδξνκίνπ1905 θαη 1910),  δδιμηζηζζηήξ, 

θυβζμξ ηαζ πμζδηήξ, (Ώεδκά Γασηάκμο-Γζακκζμφ, «Σα θζθμθμβζηά αθυκζα ηδξ Πυθδξ», ό.π., ζ.840), 

ιέθμξ ηδξ Ονβάκςζδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ, (Ώ. μοθζχηδξ-ΝζημθαΎδδξ, ό.π., ζ.223), ηαζ ιέθμξ ημο 

Φζθμθμβζημφ οθθυβμο απυ ημ 1901, (Ο ελ Κσλζηαληηλνππόιεη Διιεληθόο Φηινινγηθόο ύιινγνο, υ.π., 

ζ.γ)· μ Λέσλ Λπκπνπζάθεο, αθ. παναπάκς, ηαζ μ Β. Αξηζηόβνπινο, οπάθθδθμξ, (Δθινγηθόο 

Καηάινγνο Κνηλόηεηαο ηαπξνδξνκίνπ1905),  δδιμηζηζζηήξ, (Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.70), αθθά ηαζ 

θίθμξ ημο Ίςκα Αναβμφιδ απυ ημκ μπμίμ μ ηαιάηδξ ηαιαηζάδδξ (Βθζζαίμξ Γζακίδδξ) γδηάεζ κα 

ιζθήζεζ ζημκ Ώνζζηυαμοθμ, βζα κα δζμνζζηεί ηαεδβδηήξ ζημ Γςβνάθεζμ, (Βπζζημθή ηαι. ηαιαηζάδδ 

ζε Ε. Αναβμφιδ, Πυθδ 1/6/1910, Αξρείν  Η. Γξαγνύκε, θ.12, οπμθ.4), ηαζ ιέθμξ ηδξ Ονβάκςζδξ 

Κςκζηακηζκμοπυθεςξ, (Ώ. μοθζχηδξ-ΝζημθαΎδδξ, ό.π., ζ.220). θα ηα ιέθδ ηδξ εθμνείαξ είκαζ 

δδιμηζηζζηέξ, εηηυξ ημο πνμέδνμο, Εςάκκδ Πεναάκμβθμο, ηναπεγίηδ, (Δθινγηθόο Καηάινγνο 

Κνηλόηεηαο ηαπξνδξνκίνπ1905 θαη 1910), ακηζδδιμηζηζζηή, ημκ μπμίμ μ ζαιπακίδδξ εα παναηηδνίζεζ 

«ρςνμημημβθφθμ», αθ. επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 1/14.6.1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, 

θ.1, οπμθ.1.1, 1/142. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.46-49.  
3
 Έηηαηηδ βεκζηή ζοκέθεοζζξ ηδξ Κμζκυηδημξ 7/7/1910, Πξαθηηθά Γεληθώλ πλειεύζεσλ Κνηλόηεηαο 

ηαπξνδξνκίνπ, ζ.259-260. 
4
 «Βηπαζδεοηζηή Βπζηνμπή», Πξόνδνο, 23/10/1910, αν.2300. ζ.4, ζηήθδ Βηηθδζία. Γζα ηδκ απυθαζδ 

ηδξ Ε. οκυδμο αθ. επίζδξ, Α. ηαιαηυπμοθμξ, «Σα υνζα ηδξ “ιέζδξ μδμφ”: Οζημοιεκζηυ Παηνζανπείμ 

ηαζ Γθςζζζηυ Γήηδια ζηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα», υ.π., ζ.299. 
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Ζ ζύγθξνπζε 

ηηο 30 Εαλνπαξίνπ 1911 νη δεκνηηθηζηέο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 

απνθάζηζαλ λα δηνξγαλψζνπλ θηινινγηθφ κλεκφζπλν γηα ηνλ Παπαδηακάληε 

ζην Μαθξνρψξη θαη ηχπσζαλ ηελ πξφζθιεζε ζηε δεκνηηθή, γεγνλφο πνπ 

ππξνδφηεζε ζθνδξή αληίδξαζε ελαληίνλ ηνπο1. Σν κλεκφζπλν καηαηψζεθε 

ζχκθσλα κε απαίηεζε κειψλ ηνπ Α. Β. Μ. πκβνπιίνπ, ην νπνίν ειέγρεηαη 

απφ ησαθεηκηθνχο2. Παξάιιεια, ν Παηξηάξρεο ζηελ γηνξηή ησλ 3 Εεξαξρψλ 

ζηε Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή ζα θαηεγνξήζεη ηνπο καιιηαξνχο, φηη εηζάγνπλ 

γιψζζα αλχπαξθηε, απνθχεκα ηεο θαληαζίαο ηνπο3.  

ηηο 31/1/1911 50-60 κέιε ηεο θνηλφηεηαο ηαπξνδξνκίνπ ζα 

απεπζχλνπλ ζηνλ πξφεδξν ηεο Κεληξηθήο Βθνξείαο Ώιέμαλδξν Παληδείξε βέε 

επηζηνιή, κε ηελ νπνία ζα ζρνιηάζνπλ δπζκελψο ηε ρπδαία γιψζζα ηνπ 

πξνζθιεηεξίνπ, «καιιηαξηζηί, ρπδατζηί […] ζπληεηαγκέλνλ», αιιά θαη ηε 

ζπκκεηνρή ζε απηφ εθφξσλ θαη δαζθάισλ ηνπ Γσγξαθείνπ Γπκλαζίνπ θαη ζα 

                                                 
1
 Δ πνυζηθδζδ επζζοκάπηεηαζ ςξ απμδεζηηζηυ ζημζπείμ ζηδκ έηεεζδ ηδξ ελεηαζηζηήξ επζηνμπήξ βζα ημ 

Γςβνάθεζμ, Αιιεινγξαθία Κεληξηθήο Δθνξείαο ηαπξνδξνκίνπ, 30/4/1911, αν.2653. Σδκ οπμβνάθμοκ 

μζ δδιμηζηζζηέξ Αρ. Γεσξγηάδεο, εηδυηδξ ημο πενζμδζημφ Υξνληθά, Ώεδκά Γασηάκμο-Γζακκζμφ, ό.π., 

ζ.838, 917, 918. Bθ., επίζδξ, άνενμ ημο ζημ Ννπκά, «Αμοθςζφκδ ηαζ Γθχζζα», 28/12/1903, αν.76, 

ζ.5-7· μ Γεκ. Γακαζθελόο, δάζηαθμξ ηαζ δδιμζζμβνάθμξ ζηδκ Πξόνδν, ιέθμξ ημο Ώδενθάημο, Γ. 

Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.266· δ Δύα Θενδσξίδε, ζημ ζαθυκζ ηδξ μπμίαξ ζφπκαγακ υθμζ μζ δδιμηζηζζηέξ, 

Ώεδκά Γασηάκμο-Γζακκζμφ, ό.π., ζ. 839-840 ηαζ Σζέαζη – Μπασαενηζάκ Κμνκδθία, Σν δήηεκα ηεο 

γιώζζαο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, υ.π., ζ.51· μ Λέσλ Λπκπνπζάθεο· μ Απ. Μειαρξνηλόο, πμζδηήξ ηαζ 

εηδυηδξ ηδξ Φζθμθμβζηήξ Βπζεεχνδζδξ Εσή, Ώεδκά Γασηάκμο-Γζακκζμφ, ό.π., ζ. 840· μ Αι. Παληαδήο· 

μ Ζξαθιήο Πίληδαο, θυβζμξ, Ώεδκά Γασηάκμο-Γζακκζμφ, ό.π., ζ.840. Ο ίδζμξ ακαθένεζ ζημκ Πάθθδ υηζ 

βνάθεζ 10 πνυκζα ηαζ αοημπνμζδζμνίγεηαζ «θμβμβνάθμξ». Ο παηέναξ ημο Γ. Πίκηγαξ έπεζ αονζμδερείμ 

απυ ημ 1850, Αιιεινγξαθία Αιέμαλδξνπ Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/48· μ Γ. Ρνληάθεο, ιέθμξ ημο 

Ώδενθάημο ηαζ ζοββναθέαξ ηδξ «Ρςιέζηδξ Γναιιαηζηήξ», Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.272 ηαζ Ώεδκά 

Γασηάκμο-Γζακκζμφ, ό.π., ζ. 840 ηαζ 917 ηαζ δ νθία παλνύδε, ζφγοβμξ ημο εηδυηδ ηδξ εθ. Πξόνδνο, 

Ώεδκά Γασηάκμο-Γζακκζμφ, ό.π., ζ. 838 ηαζ 840, ιμοζζημθυβμξ, ηαεδβήηνζα, ανβυηενα, ζημ ςδείμ 

Ώεδκχκ, ιε πανμοζία ζηα θζθμθμβζηά ζαθυκζα ημο ηαονμδνμιίμο, Σζέαζη – Μπασαενηζάκ Κμνκδθία, 

ό.π., ζ.50.  
2
 ημ πανυκ ζοιαμφθζμ έλζ απυ ηα μηηχ ιέθδ είκαζ ζςαηεζιζημί:  υθςκ Καγακυααξ, Γεχνβζμξ 

Θεμπανείδδξ, Λεςκίδαξ Λζιανάηδξ, Ξεκμθχκ Γχημξ, Ώθέλακδνμξ ζκζυζμβθμοξ, Άββεθμξ Εςακκίδδξ. 

Δ μθία πακμφδδ ακαθένεζ υηζ ημ ικδιυζοκμ ιαηαζχεδηε απυ ημ Παηνζανπείμ ηαη΄ απαίηδζδ ιεθχκ 

ημο Α.Β.Μ. οιαμοθίμο, πανυθμ πμο μ Παηνζάνπδξ ημοξ δζααεααίςζε υηζ δεκ είπε αιθζαμθία βζα ηδκ 

αβκυηδηα ηαζ ημ δίηαζμ ημο αβχκα ημοξ. Σδκ πθδνμθμνία ακηθχ απυ Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.69-70, 

ζδι.3. Σμ εέια ζπμθζάγεζ ημ πενζμδζηυ Εσή, «Φζθμθμβζηυ ικδιυζοκμ Παπαδζαιάκηδ», Πυθδ Μάνηδξ 

1911, ζεζνά 3
δ
, αν. Ε, ζ.28 ζηδ ζηήθδ «διεζχιαηα», ςξ ελήξ· «Μενζημί θμβμβνάθμζ ηδξ Πυθδξ 

απμθάζζζακ κα ηάκμοκε ικδιυζοκμ θζθμθμβζηυ ζημκ Παπαδζαιάκηδ. Βπεζδή υιςξ η΄ μζ θμβμβνάθμζ 

αοημί έηοπε […] κα είκε δδιμηζηζζηαί η΄ έβναρακ ηζυθαξ ημ πνμζηθδηήνζμ ημοξ ζηδ δδιμηζηή, 

εμαλέζηεζαλ μζ εειαημθφθαηεξ ηδξ ηςκ ανπαίςκ θςκήξ η΄ μζ Μαηνμπςνίηεξ, δεκ άθδζακ κα 

αεαδθςεή δ Λέζπδ ημοξ “Κμναήξ”, πμο είηακε κα δμεή ημ ικδιυζοκμ. Σμ ικδιυζοκμ ςξ ηυζμ έβζκε 

ζέκα ζπίηζ, απθυ ηαζ ςναίμ […] υπμο ιίθδζακ μζ δζημί ιαξ δκίδα Βφα Θεμδςνίδδ η΄ μζ η.η. 

Μεθαπνζκυξ, Ρμκηάηδξ ηαζ Πίκηγαξ». Σμ εέια εα ζπμθζάζεζ ηαζ δ Δθθιεζηαζηηθή Αιήζεηα, «Τπέν 

Παηνίςκ Ώβχκ», 12/2/1911, αν.6, ζ.41, δ μπμία εα παναηηδνίζεζ ηδκ εηδήθςζδ· «δ ηαηά ηδξ εεκζηήξ 

διχκ ηαζ ηδξ εηηθδζζαζηζηήξ εκυηδημξ πνμζαμθή». 
3
 «Γναιιάηςκ Σεθεηαί εκ ηδ Μ. ημο Γ. πμθή», Πξόνδνο, 31/1/1911, ζ.2. 
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απαηηήζνπλ ηε ζχγθιεζε έθηαθηεο ζπλέιεπζεο1. Δ Κνηλφηεηα ηαπξνδξνκίνπ 

ζα πξνγξακκαηίζεη ηε ζχγθιεζε έθηαθηεο ζπλέιεπζεο γηα ην γισζζηθφ 

δήηεκα γηα ηηο 19/3/19112, αιιά ε νζσκαληθή θπβέξλεζε ζα ηε καηαηψζεη γηα 

ην θφβν ηαξαρψλ3. Ο Παηξηάξρεο ζα ζεσξήζεη πεξηηηή κηα ζπλέιεπζε γηα ην 

γισζζηθφ, αιιά ζα δηακαξηπξεζεί ζηελ θπβέξλεζε γηα ηελ παξαγλψξηζε ησλ 

θνηλνηηθψλ δηθαησκάησλ4. Σν θιίκα είλαη ηδηαίηεξα βαξχ γηα ηνπο δεκνηηθηζηέο. 

Ώθφκα θαη ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Γαιαηά θπθινθφξεζαλ αληηδεκνηηθηζηηθά 

θπιιάδηα, ελαληίνλ ηεο ρνιήο ηεο Ώγίαο Σξηάδαο, πνπ δίδαζθε ν Φ. 

ηακπαλίδεο, ν νπνίνο δέρηεθε θαη απεηιέο5.  

Ο θαζαξεπνπζηάληθνο ηχπνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην γλσζηφ θαη απφ ηελ 

Βιιάδα επηρείξεκα ηεο αληεζληθήο δξάζεο ησλ δεκνηηθηζηψλ. Δ 

αληηησαθεηκηθή εθεκεξίδα Νενιφγνο ζα ζεσξήζεη χπνπηε θαη επηθίλδπλε γηα 

ηνλ ειιεληζκφ ηελ ππνζηήξημε πνπ πξφζθεξε ζηνπο δεκνηηθηζηέο ε 

εθεκεξίδα Σαλίλ, φξγαλν ησλ Νενηνχξθσλ6. Δ εθεκεξίδα Πξφνδνο, 

δηαβιέπνληαο ηελ θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψλεηαη θαη ηδηαίηεξα φηη ε γιψζζα 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο φρεκα γηα θνκκαηηθέο αληηπαξαζέζεηο, επηθαιείηαη ηελ 

αλάγθε γηα εζληθή ελφηεηα7. Δ εθεκεξίδα είλαη ε κφλε πνπ, ρσξίο λα μεθεχγεη 

απφ ην γεληθφ θαλφλα ηεο απνθήξπμεο ηνπ ςπραξηζκνχ, ζα παξάζρεη 

δηαθξηηηθή ζηήξημε ζηνπο δεκνηηθηζηέο. Οη δεκνηηθηζηέο ζα δεκηνπξγήζνπλ κε 

ηελ εθεκεξίδα θαη ηνλ εθδφηε ηεο Κσλζηαληίλν παλνχδε έλα δίθηπν ζρέζεσλ 

πνπ μεθηλάεη απφ ηε ζχδπγν ηνπ, ηε δεκνηηθίζηξηα νθία παλνχδε, ζπλερίδεη 

                                                 
1
 Αιιεινγξαθία Κεληξηθήο Δθνξείαο ηαπξνδξνκίνπ. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.120. 

2
 ΐθ. ακαημίκςζδ ζηδκ εθδιενίδα «Κμζκυηδξ ηαονμδνμιίμο», Πξόνδνο, 12/3/1911, ζ.3 ηαζ 

13/3/1911, ζ.4, ζηήθδ Βηηθδζία. 
3
 Βπζζημθή ημο Αζμζηδηή Πένακ Μμοπεδίκ ζηδκ Κεκηνζηή Βθμνεία, 16/3/1911, Αιιεινγξαθία 

Κεληξηθήο Δθνξείαο ηαπξνδξνκίνπ, αν.2615.    
4
 Δ Κεκηνζηή Βθμνεία εα οπαημφζεζ ζηδκ παναπάκς απαβυνεοζδ ηαζ εα ακαημζκχζεζ ημ βεβμκυξ ζημκ 

Παηνζάνπδ ιε επζζημθή ηδξ ζηζξ 18/3/1911, Αληίγξαθα επηζηνιώλ Κεληξηθήο Δθνξείαο ηαπξνδξνκίνπ 

1911, αν.4956.  Ο Παηνζάνπδξ εα απακηήζεζ ζηζξ 12/5/1911 υηζ ημ Α.Β.Μ. οιαμφθζμ εβηνίκεζ ηδ 

ιαηαίςζδ ηδξ ζοκέθεοζδξ, αθθά εα ζηείθεζ παηνζανπζηυ ηαηνίνζμ (=οπυικδια)  ζηδκ Κοαένκδζδ 

ζπεηζηά ιε ηδκ παναηχθοζδ ημζκμηζηήξ ζοκέθεοζδξ, Αιιεινγξαθία Κεληξηθήο Δθνξείαο 

ηαπξνδξνκίνπ. Δ εθδιενίδα Ακάιζεηα ηδξ ιφνκδξ εα εεςνήζεζ ηδκ απαβυνεοζδ ηαηάθςνδ 

πανααίαζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ηδξ ημζκυηδηαξ, «Σμ γήηδια ηδξ βθχζζδξ. Ώπαβυνεοζζξ ηδξ εκ Πένακ 

ζοκεθεφζεςξ», Ακάιζεηα, 17(30)/3/1911, ζ.3. 
5
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 1/4/1911[κ.δ.], Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε,  θ.1, οπμθ.1.1, 1/33. 

Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ ΕΕΕ, ζ.39-40. 
6
 «φιιαπμζ ηςκ ιαθθζανχκ», ακαδδιμζίεοζδ ζηδκ Ακάιζεηα, 6(19)/3/1911, ζ.5. 

7 
Με αθμνιή ηδ ζογήηδζδ ζηδκ εθθδκζηή ΐμοθή εα βνάρεζ· «Δ βθχζζα οθίζηαηαζ ιυκμκ εζξ ημοξ 

κυιμοξ ηδξ ελεθίλεςξ. […] Ώξ εθπίζςιεκ υηζ μ ημ Έεκμξ ηαηαζηνεπηζηχηαηα δζαζνχκ άδμλμξ μφημξ 

ηαζ ακζανυξ αβχκ εα εηθείρδ ηαζ υηζ δ είπεν πμηε εκδεδεζβιέκδ εκυηδξ ηςκ εεκζηχκ δοκάιεςκ εα 

ηαηζζπφζδ πακηυξ ζοιθένμκημξ ηαζ πακηυξ ημιιαηζζιμφ», «Σμ Γθςζζζηυκ Γήηδια εκ ηδ Βθθδκζηή 

ΐμοθή», Πξόνδνο, 1/3/1911, αν.2226, ζ.1, ζπυθζμ εθδιενίδαξ. 
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κε ηνπο δεκνηηθηζηέο ηνπ Ώδεξθάηνπ θαη ηνλ Πάιιε1, ηνλ Ίσλα Αξαγνχκε θαη 

ηελ Οξγάλσζε Κσλζηαληηλνππφιεσο2 γηα λα θαηαιήμεη ζηνλ Παηξηάξρε 

Εσαθείκ Γ΄. Ο παλνχδεο ππήξμε ππνζηεξηθηήο ηνπ Εσαθείκ Γ΄ θαη 

ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ Ηζηνξηθαί ειίδεο Ησαθείκ Γ΄3.   

Βλ ησ κεηαμχ, ε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο θαζαξεχνπζαο ζηελ 

Βιιάδα ζα νμχλεη ηα πλεχκαηα θαη ζα ζθιεξχλεη ηε ζηάζε ησλ 

αληηδεκνηηθηζηψλ. Με αθνξκή ηειεγξάθεκα ηνπ Μηζηξηψηε ζηνλ Παηξηάξρε, 

«Βθθιεζία θαη θπιή ελίθεζαλ ζπλειεχζεη», ζπδεηήζεθε ζηελ Εεξά χλνδν κηα 

δηάδνζε φηη ζηελ Παηξηαξρηθή Βθπαηδεπηηθή Βπηηξνπή, ζηελ Βθνξεία, αιιά 

θαη ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γσγξαθείνπ θαη ησλ ζρνιείσλ πνπ 

εμαξηψληαη απφ απηφ έρνπλ εηζρσξήζεη καιιηαξνί θαη φηη αθφκα θαη ζην 

Φαλάξη ηειεπηαία ζπγθξνηήζεθε ζχιινγνο «ζθνπφλ έρσλ ηελ δηάδνζηλ ηνπ 

καιιηαξηζκνχ»4. Ο Μηζηξηψηεο ζηελ Ώζήλα ζα θαηαγγείιεη φηη «o ελ 

Κσλζηαληηλνππφιεη επηζεσξεηήο ησλ Παηξηαξρηθψλ ζρνιείσλ κεηά πνιιήο 

ιχπεο δηαθεξχζζεη, φηη ηα ζρνιεία ηεο κέζεο εθπαηδεχζεσο επιεξψζεζαλ 

ππνηξφθσλ ππφ ηνλ φξνλ λα γίλνπλ νπαδνί ηνπ ρπδατζκνχ»5. Σν Γσγξάθεην 

Γπκλάζην ζα ζπεχζεη λα ζηείιεη ζπγραξεηήξην ηειεγξάθεκα ζην Μηζηξηψηε 

γηα ηε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο θαζαξεχνπζαο6. 

Παξάιιεια, ε γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δχν κεηξνπνιηηψλ γηα ηελ 

κεηάθξαζε ηνπ Βπαγγειίνπ ηνπ Ώ. Πάιιε7 απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ηελ 

                                                 
1
 Ώπυ ημ 1906 μ πακμφδδξ οπμζηδνίγεζ ημοξ δδιμηζηζζηέξ, αθ. επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 

1/10/1906, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Β.Λ.Ε.Ώ, ζ.193, ακ ηαζ μζ πνμζςπζηέξ ζπέζεζξ είκαζ παθαζυηενεξ. Ο 

Μέκμξ Φζθήκηαξ απυ ημ 1903 ακαθένεζ ζημ Φςηζάδδ ημ πακμφδδ ςξ «ιέζμ», αθ. επζζημθή Μ. 

Φζθήκηα ζε Φ. Φςηζάδδ, Φεανμοάνζμξ 1903, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.148. Ο Φςηζάδδξ πνμηείκεζ ζημκ 

Πάθθδ κα βίκεζ ζοκδνμιδηήξ ζηδκ Πξόνδν ηαζ κα ηάκεζ ηαζ άθθμοξ απυ ημοξ δδιμηζηζζηέξ (επζζημθή 

Φ. Φςηζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 13/10/1904, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.175) ηαζ μ Πάθθδξ ζοιθςκεί (επζζημθή 

Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 1/14.10.1904, ζην ίδην, ζ.177), αθθά εα εκμπθδεεί, ιάθθμκ, βζα ημ υηζ δεκ 

πνμαάθθεζ ημ δδιμηζηζζιυ (επζζημθέξ Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 7/12/1904 ηαζ 27/5/1907, ζην ίδην 

ζ.180, 212 ακηίζημζπα) ηαζ εα δζαηυρεζ ηδ ζοκδνμιή ημο ημ 1907 (επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 

4 Ώδδ[διήηνδ] 1907, ζην ίδην, ζ.222).  
2
 Γζα ηζξ πμθφπθεονεξ ζπέζεζξ ιε ημκ Ίςκα Αναβμφιδ, αθ. ζηδ ζοκέπεζα ημο ηεθαθαίμο. Ο πακμφδδξ 

ήηακ ιέθμξ ηδξ Ονβάκςζδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ, Ώ. μοθζχηδξ-ΝζημθαΎδδξ, ό.π., ζ.228. 
3 
Κ. πακμφδδξ, Ηζηνξηθαί ειίδεο Ησαθείκ Γ΄, εκ Κςκζηακηζκμοπυθεζ 1902. Πναβιαηζηυξ 

οπμζηδνζηηήξ ημο Εςαηείι Γ΄ ήηακ δ μζημβέκεζα Γανίθδ. ημ αζαθίμ ημο μ πακμφδδξ ηάκεζ ζδζαίηενδ 

ακαθμνά ζημκ Γεχνβζμ Γανίθδ, αθ. ζην ίδην, ζ. 11-12. Σμ βζμ ημο, Λεςκίδα Γανίθδ, ηαηαηάζζεζ ζημοξ 

εεκζημφξ εοενβέηεξ ηαζ πνμαμφθμοξ ημο ζςαηεζιζζιμφ, αθ. ζην ίδην, πανέκεεηδ θςημβναθία ιεηαλφ 

ηςκ ζεθίδςκ 52 ηαζ 54.  
4
 «Σμ βθςζζζηυκ γήηδια», Πξόνδνο 4/3/1911, ζ.3, ζηήθδ Βηηθδζία. 

5
 «Σμ βθςζζζηυκ γήηδια. Ώζ ακαηνίζεζξ ηαζ αζ δδθχζεζξ ημο η. Μζζηνζχημο», Πξόνδνο, 7/3/1911, ζ.4. 

6
 «Ώζ απδπήζεζξ ημο βθςζζζημφ γδηήιαημξ», Πξόνδνο, 6/3/1911, ζ.1. 

7
 «Γθςζζζηυκ Γήηδια», Πξόνδνο, 11/3/1911, ζ.3, «δ ιεηάθναζζξ αφηδ ημο Εενμφ Βοαββεθίμο είκε 

άζημπμξ ηαζ απυαθδημξ ςξ εη ημο βθςζζζημφ ζδζχιαημξ εζξ ημ μπμίμκ είκε βεβναιιέκδ ηαζ ςξ εη ηδξ 

ιδ μνεήξ απμδυζεςξ ηςκ εκκμζχκ». 
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Παηξηαξρηθή Βγθχθιην ηεο 16/3/1911. Δ εγθχθιηνο ζεσξεί ηελ θαζαξεχνπζα 

εγγπεηή ηεο εζληθήο ζπλέρεηαο θαη ζπληζηά επαγξχπλεζε απέλαληη ζην 

καιιηαξηζκφ πνπ επηρεηξεί λα αιψζεη ηα ζρνιεία1. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

απζηεξφηεηα ηεο εγθπθιίνπ απερεί ηε γλψκε ησλ ιατθψλ αληηπξνζψπσλ, ελψ 

ε εθθιεζία παξνπζηάδεηαη πην δηαιιαθηηθή, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο ζπλεδξίαζεο ησλ Αχν σκάησλ2, φπνπ ν εθπξφζσπνο ηεο 

εθθιεζίαο δηαρσξίδεη ηε καιιηαξή απφ ηε δσληαλή γιψζζα, ηελ νπνία 

απνθαιεί εζληθφ θεηκήιην. εκεηψλεη, επίζεο ην αλαθαίξεην δηθαίσκα ζηελ 

ηδησηηθή ρξήζε ηεο δσληαλήο γιψζζαο θαη επηζεκαίλεη ηνλ θίλδπλν λα 

ππαγνξεχεηαη ν ραξαθηεξηζκφο θάπνηνπ σο καιιηαξνχ αλεχζπλα, ρσξίο 

απνδείμεηο γξαπηψλ θεηκέλσλ απφ εκπάζεηα θαη πξνζσπηθέο αληηδειίεο3.      

Βλ κέζσ απηνχ ηνπ πνιηηηθνχ θιίκαηνο, ν δεκνηηθηζκφο ζα 

αληηκεησπηζηεί κε 3 αλαθξίζεηο· απφ ην Αηαξθέο Βζληθφ Μηθηφ πκβνχιην, απφ 

ηελ θνηλφηεηα ηαπξνδξνκίνπ θαη ηελ Κεληξηθή Παηξηαξρηθή Βπηηξνπή. Σηο 

πξψηεο αλαθξίζεηο ζηα ζρνιεία, Γσγξάθεην θαη ηελ Ώζηηθή ρνιή ηεο Ώγίαο 

Σξηάδαο, δηεμήγαγε αλαθξηηηθή επηηξνπή4 πνπ θαζνξίζηεθε απφ ην Μηθηφ 

πκβνχιην θαη απνηεινχληαλ απφ ηνλ κεηξνπνιίηε Φηιαδειθείαο, Πξνθφπην, 

ηνλ Λεσλίδα Ληκαξάθε5 θαη ηνλ Ξελνθψληα Γψην6. Ο Φίιηππνο ηακπαλίδεο 

                                                 
1
 «Ββηφηθζμξ Παηνζανπζηή», Δθθιεζηαζηηθή Αιήζεηα, 19/3/1911, αν.11, ζ.82-83. 

2
 Εενά φκμδμξ, Α.Β.Μ. οιαμφθζμ. 

3
 «Σμ Γθςζζζηυκ εζξ ηδκ ζοκεδνίακ ηςκ Αφμ ςιάηςκ», Υαξαπγή, αν.12, 31/3/1911, ζ.195-196. 

4
 «Σμ βθςζζζηυκ γήηδια», Πξόνδνο, 28/3/1911, ζ.3. ηαζ 29/3/1911, ζ.3, υπμο δζααάγμοιε βζα ηδκ 

έκανλδ ηςκ ενβαζζχκ. 
5
 Γζαηνυξ, Δθινγηθόο Καηάινγνο 1910. Αζεηέθεζε επί πεκηαεηία πνυεδνμξ ημο Φζθμθμβζημφ οθθυβμο, 

ιέθμξ ηδξ Ονβάκςζδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ ηαζ ημο οκηαβιαηζημφ Πμθζηζημφ οκδέζιμο ιε ζοκεπή 

πανμοζία ζηζξ εθμνείεξ ηδξ ημζκυηδηαξ ηαονμδνμιίμο ηαζ ζημ Α.Β.Μ. οιαμφθζμ, αθ. «Λεςκίδαξ 

Λζιανάηδξ», Πξόνδνο, 21/8/1912, ζ.1 ηαζ 22/8/1911, ζ.1-2 ηαζ Ώ. μοθζχηδξ ΝζημθαΎδδξ, ό.π., ζ.225. 

Εςαηεζιζηυξ.  ε ζεζνά επζζημθχκ ημο επυπηδ ηςκ ζπμθχκ ςθνυκζμο πνμξ ημκ Ε. Αναβμφιδ 

ιαεαίκμοιε υηζ μζ παηνζανπζημί ήεεθακ κα ημπμεεηήζμοκ επυπηδ ημκ Λεςκίδα Λζιανάηδ, ςξ 

ακηαιμζαή βζα ηδκ πνμζπχνδζή ημο ζημ Εςαηεζιζηυ ηυιια. Γεβμκυξ πμο πζεακυκ αθδεεφεζ, ηαεχξ 

ζηζξ εηθμβέξ ημο 1910 βζα ημ Α.Β.Μ. οιαμφθζμ μ Λζιανάηδξ εέηεζ οπμρδθζυηδηα ιε ημοξ 

Εςαηεζιζημφξ ηαζ εηθέβεηαζ, αθ. «Οζ εηθεηημί ημο θαμφ», Πξόνδνο, 11/4/1910, ζ.1 ηαζ «Σα ηαηά ηδκ 

εηθμβήκ», 12/4/1910, ζ.2. Βπίζδξ, ακέθααε ηδ δζεφεοκζδ ηδξ εθδι. Πξόνδνο, υηακ μ πακμφδδξ 

ελμνίζηδηε ζηδκ Ώεήκα απυ Φεανμοάνζμ έςξ Ώφβμοζηo 1912, αθ. «Μζα πμθφ εφζημπμξ απυθαζζξ. Δ 

απέθαζζξ ηςκ εθθήκςκ δδιμζζμβνάθςκ», Πξόνδνο, 16/2/1912, ζ.1 ηαζ «Δ απέθαζζξ ηςκ εθθήκςκ 

δδιμζζμβνάθςκ», Πξόνδνο, 17/2/1912, ζ.4. Βπίζδξ, αθ., επζζημθέξ Λ. Λζιανάηδ ζε Κ. πακμφδδ, πμο 

ανέεδηακ ζηδκ Αιιεινγξαθία Η. Γξαγνύκε, υπμο ημκ πθδνμθμνεί βζα ημοξ ζςαηεζιζημφξ  ηαζ ηζξ 

εηθμβέξ, 3/16.3.1912, (θ.7, οπμθ.6), 30/5/1912, 6/19 Μανηίμο 1912 ηαζ 13/26 Μανηίμο 1912 (θ.12, 

οπμθ.3).    

Λίβμ ανβυηενα μ Λζιανάηδξ εα εηθνάζεζ ηδκ επζεοιία κα παναζηδεεί απυ ηδκ επζηνμπή, αθθά εα 

παναιείκεζ ηεθζηά οπμηφπημκηαξ ζηδκ πανάηθδζδ ημο οιαμοθίμο, «Σμ Γθςζζζηυκ γήηδια», 

Πξόνδνο, 23/4/1911, ζ.3. ΐθ. ηδκ επζζημθή ζηζξ 3/16.3.1912 ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.23-24. 
6
 Γζαηνυξ (Δθινγηθόο Καηάινγνο 1905 θαη1910), ιέθμξ ημο Φζθμθμβζημφ οθθυβμο απυ ημ 1899 (Ο ελ 

Κσλζηαληηλνππόιεη Διιεληθόο Φηινινγηθόο ύιινγνο, υ.π., ζ.ζη), ιέθμξ ηδξ Ονβάκςζδξ 
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ζα πεξηγξάςεη ιεπηνκεξψο ηηο αλαθξίζεηο ησλ καζεηψλ ζηε ζρνιή Ώγίαο 

Σξηάδαο θαη ηνλ γεληθφηεξν αλαβξαζκφ, ζηελ θνηλσλία θαη ζηα ζρνιεία1. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαθξίζεσλ αξθεηά ζρνιεία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ε Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή, ην Γσγξάθεην Γπκλάζην, ην Βιιελνγαιιηθφ 

Λχθεην θαη ε Βζληθή ρνιή Γισζζψλ θαη Βκπνξίνπ, ζα ζηείινπλ ζηελ 

Κεληξηθή Παηξηαξρηθή Βπηηξνπή εθζέζεηο, φπνπ αλαθέξνπλ φηη δελ ππάξρνπλ 

«καιιηαξνί» ζηα ζρνιεία ηνπο2, πιεξνθνξία πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, φπσο ήδε είδακε, γηα λα απνθχγνπλ πξνθαλψο ηε 

δπζάξεζηε δηαδηθαζία ησλ αλαθξίζεσλ.  

ηηο 5/5/1911 ζα δεκνζηεπηεί δήισζε ηεο αλαθξηηηθήο επηηξνπήο κε ηελ 

νπνία παξαθαιεί ηηο εθνξείεο θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ ζρνιείσλ, αιιά θαη 

φινπο ηνπο νκνγελείο λα θαηαγγείινπλ φ,ηη γλσξίδνπλ γηα ηε δξάζε ησλ 

καιιηαξψλ ζηα ζρνιεία3. ην ηέινο ΜαΎνπ ε Βπηηξνπή ζα νινθιεξψζεη ην 

έξγν ηεο4 θαη ζα απνζηείιεη εγθχθιην ζηα ζρνιεία κε εκεξνκελία 3/6/1911, 

ζέηνληαο εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνπαγαλδηζηηθή δξάζε ησλ 

δεκνηηθηζηψλ5. Οη δηεπζχλζεηο ησλ ζρνιείσλ, πξνζπαζψληαο λα κελ νμχλνπλ 

ηελ ήδε ηεηακέλε θαηάζηαζε, δελ ζα απαληήζνπλ, γεγνλφο πνπ ζα αλαγθάζεη 

ηελ Βθπαηδεπηηθή Βπηηξνπή λα θαηαζηήζεη ππεχζπλνπο ηνπο δηεπζπληέο γηα 

νπνηαδήπνηε εμέιημε6. 

                                                                                                                                            
Κςκζηακηζκμοπυθεςξ (Ώ. μοθζχηδξ ΝζημθαΎδδξ, ό.π., ζ.222) ηαζ ακηζδδιμηζηζζηήξ (Γ. Παπαηχζηαξ, 

ό.π., Βζηία, ζ.241). 
1
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 28/3.10/4.1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/47. 

Οθυηθδνδ δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ ΕΕΕ, ζ.40-42. 
2
 Οζ εηεέζεζξ εα παναπειθεμφκ ζηδκ ακαηνζηζηή επζηνμπή, αθ. «Βηπαζδεοηζηή Βπζηνμπή», Πξόνδνο, 

28/4/1911, ζ.4, ζηήθδ Βηηθδζία, δ μπμία ηαζ εα ηζξ ιεθεηήζεζ ζηζξ 29/4/1911, αθ. «Σμ βθςζζζηυκ 

γήηδια», Πξόνδνο, 30/4/1911, ζ.3, ζηήθδ Βηηθδζία. Βηηυξ ηςκ παναπάκς ανκδηζηέξ απακηήζεζξ 

έζηεζθακ ηαζ δ Βιπμνζηή ζπμθή ηδξ Υάθηδξ, ημ Εςαηείιεζμ Πανεεκαβςβείμ, ημ Κεκηνζηυ 

Πανεεκαβςβείμ ηαονμδνμιίμο ηαζ ημ Γάππεζμ Πανεεκαβςβείμ, αθ. Ώ. Παοθίδδξ «Εδεμθμβζηέξ 

ζοβηνμφζεζξ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ζηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα: Δ πενίπηςζδ ημο βθςζζζημφ 

γδηήιαημξ», 6
ν
 Δπηζηεκνληθό πλέδξην Ηζηνξίαο Δθπαίδεπζεο: Διιεληθή Γιώζζα θαη Δθπαίδεπζε, 30 

επηειανίμο ηαζ 1-2 Οηηςανίμο 2011, Πναηηζηά, Gutenberg, ζ.418.  
3
 «Αήθςζζξ ηδξ επί ημο Γθςζζζημφ γδηήιαημξ Βπζηνμπήξ», Πξόνδνο, 5/5/1911, ζ.1.  

4
 Ο Λζιανάηδξ εα ακαημζκχζεζ ηα πμνίζιαηα ηδξ επζηνμπήξ ζηδκ Βηηθδζζαζηζηή επζηνμπή, αθ. «Σμ 

βθςζζζηυκ γήηδια», Πξόνδνο, 29/5/1911, ζ.4. Αεκ βκςνίγμοιε ημ πενζεπυιεκμ ηςκ πμνζζιάηςκ, αθθά 

εζηάγμοιε πςξ εα είκαζ πανυιμζα ιε εηείκα ηδξ επζηνμπήξ πμο ζοβηνυηδζε δ ημζκυηδηα 

ηαονμδνμιίμο, ηςκ μπμίςκ έθααε βκχζδ δ ακαηνζηζηή επζηνμπή, αθ. επζζημθή ηδξ Βπζηνμπήξ επί ημο 

βθςζζζημφ γδηήιαημξ ζημκ Πνυεδνμ Κ. Βθμνείαξ ηαονμδνμιίμο Ώθελ, Πακηγείνδ αέδ, 31/5/1911, 

Αιιεινγξαθία Κεληξηθήο Δθνξείαο ηαπξνδξνκίνπ, αν.104.  
5
 Δθθιεζηαζηηθή Αιήζεηα, 11/6/1911, αν.23, ζ.179-180 ηαζ «Σμ βθςζζζηυκ γήηδια», Πξόνδνο, 

9/6/1911, ζ.4, ζηήθδ Βηηθδζία ηαζ επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 24/7.7.1911, Αιιεινγξαθία 

Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 1/167. ΐθ, επίζδξ, . Γζχβμο-Καναζηενβίμο, Σν Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν,  ε 

Οζσκαληθή δηνίθεζε θαη ε Δθπαίδεπζε ηνπ Γέλνπο, υ.π., ζ.408-409. 
6
 Φ. ζαιπακίδδξ, επζζημθή 24/7.7.1911, ό.π. ηαζ «Σμ βθςζζζηυκ γήηδια», Πξόνδνο, 16/6/1911, ζ.4, 

ζηήθδ Βηηθδζία. 
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Δ πην ζεκαληηθή πξσηνβνπιία ζα αλαιεθζεί απφ ηελ θνηλφηεηα 

ηαπξνδξνκίνπ κε επίθεληξν ην Γσγξάθεην Γπκλάζην θαη ηελ Βθνξεία ηνπ. 

ηε ζπλέιεπζε ηεο Κνηλφηεηαο ζηηο 24/4/1911 ζα ππάξμεη νξγαλσκέλε θίλεζε 

ησλ αληηησαθεηκηθψλ1 θαηά ηνπ Γσγξαθείνπ, ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ 

καιιηαξηζκνχ. Θα πξνβάιινπλ, κάιηζηα, θαη ην νηθνλνκηθφ δήηεκα ηεο 

ππέξβαζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γσγξαθείνπ θαη ησλ 

αζηηθψλ ζρνιψλ, γηα λα θαηεγνξήζνπλ, ηειηθά, ηελ εθνξεία γηα απείζεηα ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη εζληθή πξνδνζία θαη λα 

ηελ απνδπλακψζνπλ2.  

Με κπζηηθή ςεθνθνξία 43 ελνξίηεο απφ 22 ππνςεθίνπο ζα εθιέμνπλ 

Βπηηξνπή απνηεινχκελε απφ αληηδεκνηηθηζηέο θαη αληηησαθεηκηθνχο σο επί ην 

πιείζηνλ (Εσάλλε ΐαιαιά3, Εσάλλε Πνιπδέηηε, Π. Σζειιέληε4, Κ. Μαθξίδε θαη 

Βπακεηλψλδα Ρίδν5), πνπ αλαιακβάλεη ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα 

ηνπ Γσγξαθείνπ Γπκλαζίνπ θαη ησλ Ώζηηθψλ ρνιψλ Ώξξέλσλ, αιιά θαη ηε 

δηείζδπζε ηνπ καιιηαξηζκνχ ζε απηά ηα ζρνιεία6. 

Σα κέιε ηεο εθνξείαο ηνπ Γσγξαθείνπ, Ώληψληνο Κξεηηθφο, Λ. 

Λπκπνπζάθεο θαη ν ΐ. Ώξηζηφβνπινο ππνβάιινπλ ηηο παξαηηήζεηο ηνπο, 

                                                 
1
 σηεξηάδεο ππξίδσλ, πνδιαηζζηήξ, Δθινγηθόο Καηάινγνο 1910 ηαζ ακηζζςαηεζιζηυξ, αθ. 

ζοκέθεοζδ 13/3/1911, Πξαθηηθά Γεληθώλ πλειεύζεσλ Κνηλόηεηαο ηαπξνδξνκίνπ, ζ.265. 

Ησάλλεο Πνιπδέηηεο, ιεζίηδξ, Δθινγηθνί Καηάινγνη 1905 θαη 1910 , ακηζζςαηεζιζηυξ  ηαζ Μαθξίδεο 

Κσλζηαληίλνο, δδιμζζμβνάθμξ, Δθινγηθόο Καηάινγνο 1910, δζεοεοκηήξ ημο Δκπξόο, ιέθμξ ημο 

Φζθμθμβζημφ οθθυβμο απυ ημ 1906, Ο ελ Κσλζηαληηλνππόιεη Διιεληθόο Φηινινγηθόο ύιινγνο, υ.π, 

ζ.δ. ηαζ Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.205-206, υπμο θαίκεηαζ δ ανκδηζηή βκχιδ ημο Φ. Φςηζάδδ βζ΄ αοηυκ 

ηαζ ζ.240. Ώκηζζςαηεζιζηυξ, ζοκέθεοζδ 13/3/1911, Πξαθηηθά Γεληθώλ πλειεύζεσλ Κνηλόηεηαο 

ηαπξνδξνκίνπ, ζ.265. 
2
 «οκέθεοζζξ ημο έημοξ 1911. οκεδνία α΄ ηδξ 24 Ώπνζθίμο 1911», Πξαθηηθά Γεληθώλ πλειεύζεσλ 

Κνηλόηεηαο ηαπξνδξνκίνπ, ζ.269-273.  ΐθ. ηαζ «Δ πεεζζκή ημζκμηζηή οκέθεοζζξ ηαονμδνμιίμο», 

Πξόνδνο, 25/4/1911, ζ.4, «δβένεδ γςδνά ζογήηδζζξ εάκ αζ δαπάκαζ εβέκμκημ επί ηδ αάζεζ ημο οπυ ηδξ 

Κμζκυηδημξ εβηεηνζιέκμο εηπαζδεοηζημφ πνμβνάιιαημξ». 
3
 Νμιζηυξ, Δθινγηθόο Καηάινγνο 1905, ιέθμξ Ονβάκςζδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ ηαζ ημο 

οκηαβιαηζημφ Πμθζηζημφ οκδέζιμο, Ώ. μοθζχηδξ ΝζημθαΎδδξ, ό.π., ζ.220 ηαζ ΕΏΤΒ, 1908, 

Αζάθμνα 1, οπμθ.1.2, 31-32 επζζημθαί. Ο Φ. ζαιπακίδδξ εα ημκ παναηηδνίζεζ ιεηνζμπαεή, αθθά 

οπμπνεςιέκμ ζημ ακηζζςαηεζιζηυ ηυιια, επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 24/7.7.1911, 

Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 1/167. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.49. 
4
 Αζηδβυνμξ, Δθινγηθόο Καηάινγνο 1905 θαη1910, ιέθμξ ημο Φζθμθμβζημφ οθθυβμο απυ ημ 1900, Ο ελ 

Κσλζηαληηλνππόιεη Διιεληθόο Φηινινγηθόο ύιινγνο, υ.π, ζ.ζ. 
5
 Αζεοεοκηήξ Μπάθζαξ, (Δθινγηθόο Καηάινγνο 1910), δδθαδή ηςκ ιεηαθθείςκ ιμθφαδμο ηδξ πενζμπήξ 

Μπάθζα-Κανασδίκ, . Μπυγδ, Ο Διιεληζκόο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. Κνηλόηεηα ηαπξνδξνκίνπ-

Πέξαλ, υ.π., ζ.205. Μέθμξ ημο Φζθμθμβζημφ οθθυβμο απυ ημ 1906, Ο ελ Κσλζηαληηλνππόιεη 

Διιεληθόο Φηινινγηθόο ύιινγνο, υ.π., ζ.ε. ΐθ. επίζδξ, επίζδιδ επζζημθή ιε ηδκ μπμία ημο 

ακαημζκχκεηαζ δ εηθμβή ημο ζηδκ επζηνμπή, Αληίγξαθα επηζηνιώλ Κεληξηθήο Δθνξείαο ηαπξνδξνκίνπ, 

25/4/1911, ζ.340-341. 
6
 «οκέθεοζζξ ημο έημοξ 1911. οκεδνία α΄ ηδξ 24 Ώπνζθίμο 1911», ό.π., ζ.272-3. 
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δηακαξηπξφκελνη γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψλεηαη1. Ο Ώι. Παληαδήο 

είρε παξαηηεζεί απφ ην Φεβξνπάξην, γηα ηνπο ίδηνπο κάιινλ ιφγνπο2. Οη 

ησαθεηκηθνί απνθαζίδνπλ λα κελ ιάβνπλ κέξνο ζηηο εθινγέο ηεο θνηλφηεηαο, 

γηα λα εθηνλσζεί ε θαηάζηαζε θαη λα θνπάζεη ν ζφξπβνο ησλ εθεκεξίδσλ3. 

ηε ζπλέιεπζε ηεο 1/5/1911, παξά ηηο αληηξξήζεηο ησλ ησαθεηκηθψλ4, 

ζα αλαγλσζηεί δεκφζηα ε έθζεζε ηεο επηηξνπήο θαη ζα απνθαιχςεη φηη ηα 

πξνγξάκκαηα εθαξκφζηεθαλ ρσξίο έγθξηζε θαη φηη ζηηο ζρνιέο ηνπ 

ηαπξνδξνκίνπ δξνχζαλ καιιηαξνί έθνξνη, αιιά θαη θαζεγεηέο θαη δάζθαινη, 

φπσο ν ηακάηεο ηακαηηάδεο, ν Υξήζηνο Νηειεγθηαβνχξεο5, ν Αεκ. 

Αακαζθελφο, ν Φ. ηακπαλίδεο6. ρεηηθά κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ7, αλαθέξεη φηη ε Βθνξεία ηνπ Γσγξαθείνπ δηψξηζε 

πξαμηθνπεκαηηθά ζηηο 18/7/1910 επηακειή επηηξνπή8 απφ δεκνηηθηζηέο ή 

ζρεηηδφκελνπο κε ην ρψξν ηνπ δεκνηηθηζκνχ γηα απηφ ην ζθνπφ, (Ώ. Γακαξία9, 

                                                 
1
 Ο Αληώληνο Κξεηηθόο οπμαάθθεζ παναίηδζδ, ιζθχκηαξ ηαζ μ ίδζμξ ιε εεκζημφξ υνμοξ, υπςξ ηαζ μζ 

ακηίπαθμί ημο· «επεζδή εζξ ηδκ πανμφζακ επμπήκ δεκ επζηνέπεηαζ μφηε πμθμζηδιυνζμκ ηδξ εεκζηήξ 

διχκ εκενβείαξ κα δαπακάηαζ εζξ δζπμκμίαξ ηαζ δζεκέλεζξ», «οκέθεοζζξ ημο έημοξ 1911», ό.π., ζ.272. 

ηδ ζοκέθεοζδ ηδξ 11/5/1911 εα απμθμβδεεί, απμηδνφζζμκηαξ ηδ βθχζζα ημο Φοπάνδ, ανκμφιεκμξ 

υηζ ηα ζπμθεία ήηακ πχνμζ πνμπαβάκδαξ ηςκ ιαθθζανζζηχκ. Γζα ημ πνυβναιια ημο Γςβναθείμο 

δήθςζε υηζ δεκ πανέηηθζκε απυ ημ πνμδβμφιεκμ πνυβναιια, αθ. «οκεδνία Γ΄ ηδξ 11 ΜαΎμο 1911», 

ό.π., ζ.279-280. Σμ ζπεηζηυ απυζπαζια ζημ Πανάνηδια, ιένμξ ΕΕΕ, ζ.126. Θα δδιμζζεφζεζ ιάθζζηα 

ηαζ επζζημθή, ζηδκ μπμία δδιμζζμπμζεί ηζξ παναπάκς απυρεζξ ηαζ ημκίγεζ ζδζαίηενα ημ βεβμκυξ υηζ δε 

έβζκε ηαιία πνμπαβάκδα ζηα ζπμθεία, εέια πμο άθδζε ζημηεζκυ δ επζηνμπή, αθ. «Σα Κμζκμηζηά ημο 

Πένακ. Μζα επζζημθή ημο η. Ώ. Κνδηζημφ», Πξόνδνο 19/5/1911, αν.2304, ζ.1. Ο Λέσλ Λπκπνπζάθεο 

ιε επζζημθή ημο ζηδκ Κεκηνζηή Βθμνία ηαονμδνμιίμο, 25/4/1911, Αιιεινγξαθία Κεληξηθήο Δθνξείαο 

ηαπξνδξνκίνπ, αν.2648, οπμαάθθεζ ηδκ παναίηδζή ημο, ηαηαββέθθμκηαξ ηζξ πνμζαμθέξ ηαζ ηζξ 

επζεέζεζξ «ιέπνζ πεζνμδζηίαξ» ζημ πνυζςπυ ημο. Ο Β. Αξηζηόβνπινο ιε επζζημθή ζηδκ Κεκηνζηή 

Βθμνία ηαονμδνμιίμο, 20/4/1911,  Αιιεινγξαθία Κεληξηθήο Δθνξείαο ηαπξνδξνκίνπ, αν.26[42;], 

οπμαάθθεζ ηδκ παναίηδζή ημο, ηαηαββέθθμκηαξ ηδκ ηνζιεθή ελεθεβηηζηή επζηνμπή ημο Παηνζανπείμο 

πμο δζεκένβδζε αζθκζδζαζηζηά ακαηνίζεζξ ηαζ δεκ βκςζημπμίδζε επίζδια ηα απμηεθέζιαηα ηςκ 

ενεοκχκ ηδξ, αθθά ηαζ ηδκ αδοκαιία κα βίκεζ μπμζαδήπμηε ζμαανή ενβαζία, πςνίξ κα πνμζηνμφζεζ 

ζηζξ πνμηαηαθήρεζξ ημο δδιμζίμο αζζεήιαημξ. 
2
 Πξόνδνο, 6/2/1911, αν.2204, ζ.4, ζηήθδ Βηηθδζία. 

3
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 26/4.9/5.1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/111. 

Οθυηθδνδ δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.42-43. 
4
 «ΐ΄ οκεδνία ηδξ 1 ΜαΎμο 1911», Πξαθηηθά Γεληθώλ πλειεύζεσλ Κνηλόηεηαο ηαπξνδξνκίνπ, 

ζ.273-4.  
5
 Αάζηαθμξ, ιέθμξ ημο Ώδενθάημο, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Βζηία, ζ.267. 

6
 Έηεεζδ ηδξ επζηνμπήξ πνμξ ηδκ Γεκζηήκ Κμζκμηζηήκ οκέθεοζζκ ηαονμδνμιίμο, 30/4/1911, 

Αιιεινγξαθία Κεληξηθήο Δθνξείαο ηαπξνδξνκίνπ, αν.2653, ζ.1-10. Οθυηθδνδ δ έηεεζδ ζημ 

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.121-125. 
7
 Βίδαιε παναπάκς υηζ δ Βθμνεία ημο Γςβναθείμο είπε γδηήζεζ έβηνζζδ ηδξ ημζκμηζηήξ ζοκέθεοζδξ 

απυ ηζξ 7/7/1910 βζα ηδκ ακαεεχνδζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ. 
8
 Πνμθακχξ αοηή ήηακ ιζα πναλζημπδιαηζηή ηίκδζδ, αθμφ ζηδκ Ακάιζεηα, 16(29)/7/1910, δζααάγμοιε 

υηζ δ επζηνμπή βζα ηα πνμβνάιιαηα «χνζζε ηδκ δδιμηζηήκ παίδεοζζκ ελαεηή απεθάζζζε ηδκ δζαηήνδζζκ 

ηδξ ανπαίαξ εθθδκζηήξ βθχζζδξ, εζξ ηδκ δδιμηζηήκ παίδεοζζκ εκ ηδ βθχζζδ ημο Βοαββεθίμο […] 

ακέεεζεκ εζξ ημοξ η. Ώνάπδκ, Ααιαζηδκυκ ηαζ Πεηζυπμοθμκ ηδκ ζφκηαλζκ ζπεδίμο πνμβνάιιαημξ».  
9
 Γοικαζζάνπδξ ζημ Γςβνάθεζμ ιέπνζ ημκ Εμφθζμ ημο 1913 ηαζ ιεηά ζημ Βεκζηυ Λφηεζμ, αθ. επζζημθή 

εθμνείαξ Γςβναθείμο ζε Γαιανία, 17/30.7.1913 ηαζ επζζημθή Γαιανία ζε Κεκηνζηή Βθμνεία 

ηαονμδνμιίμο, Αιιεινγξαθία Κεληξηθήο Δθνξείαο ηαπξνδξνκίνπ, αν.3361. Μεηνζμπαεήξ 
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Α. Υακνπδφπνπιν1, Σζάξιησλ2, ΐαζδξαβέιιε3, Α. Αακαζθελφ, Ώ. Υαδάπε 

θαη Π. Εσαλλίδε). Σέινο, θαηαγγέιιεη φηη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ρσξίο 

ηελ έγθξηζε ηεο Κνηλφηεηαο, παξά ηηο δειψζεηο ηεο εθνξείαο ηνπ Γσγξαθείνπ 

πεξί ηνπ αληηζέηνπ, είρε πξνρσξήζεη ζε νπζηαζηηθέο αιιαγέο, φπσο ε 

θαηάξγεζε ησλ βηβιίσλ ζηηο 4 ηάμεηο ησλ αζηηθψλ ζρνιψλ, ελψ δηεμαγφηαλ 

αθφκα ε ζπδήηεζε γηα ην ζέκα ζηελ Κεληξηθή Παηξηαξρηθή Βθπαηδεπηηθή 

Βπηηξνπή4. Φαίλεηαη, φκσο, φηη ε Βθνξεία ηνπ Γσγξαθείνπ  πξνθαηέιαβε ηελ 

Βπηηξνπή θαη εθάξκνδε ήδε πξφγξακκα κε αιιαγέο.  

Σα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα θαη ηνπο επφκελνπο κήλεο εμαθνινπζνχλ λα 

απνηεινχλ αληηθείκελν αλεζπρίαο, επεηδή γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα εηζαρζεί 

ζε απηά ε δηδαζθαιία θαη λεψηεξσλ ζπγγξαθέσλ. Δ Παηξηαξρηθή Βπηηξνπή 

πξνζθάιεζε γη΄ απηφ ην ζέκα ηνπο Ώ. Γακαξία θαη Α. άξξν, νη νπνίνη  

αξλήζεθαλ ηηο θαηεγνξίεο φηη ζην λέν πξφγξακκα εηζρψξεζαλ «ηδέαη 

καιιηαξηθαί» θαη δήισζαλ φηη απιψο εηζήγαγαλ ηε δηδαζθαιία λεψηεξσλ 

πεδνγξάθσλ θαη πνηεηψλ5. Σειηθά, φκσο, ε επηηξνπή θνβνχκελε ηε δηείζδπζε 

ησλ λέσλ ηδεψλ θαη ηελ απψιεηα ειέγρνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

                                                                                                                                            
ηαεανεομοζζάκμξ, ιέθμξ ημο Φζθμθμβζημφ οθθυβμο απυ ημ 1901 (Ο ελ Κσλζηαληηλνππόιεη Διιεληθόο 

Φηινινγηθόο ύιινγνο, υ.π., ζ.ζη), ιέθμξ ηδξ Ονβάκςζδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ (Ώ. μοθζχηδξ 

ΝζημθαΎδδξ, ό.π. ζ.222). Ο Α. Πεηνμηυηηζκμξ ημκ ημπμεεηεί ζημοξ «δδιμηζηζζηέξ ηαζ δδιμηζηίγμκηεξ» 

ηδξ Πυθδξ, αθ. επζζημθή Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε Φ. Φςηζάδδ, 22/4.4.1910, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., 

Β.Λ.Ε.Ώ, ζ.380. Θα αμδεήζεζ ημοξ δδιμηζηζζηέξ, ίζςξ βζαηί ήηακ οπμπνεςιέκμξ ζημκ Πάθθδ, αθμφ 

επζεοιμφζε κα δζμνίζεζ ημ βζμ ημο ζηδκ εηαζνεία Ralli bros, αίηδια βζα ημ μπμίμ εα ιεζμθααήζμοκ 

ζημκ Πάθθδ, εηηυξ απυ ημκ ζαιπακίδδ, ηαζ μζ Αναβμφιδξ ηαζ Πακηαγήξ, αθ. επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ 

ζε Ώ. Πάθθδ, 30/12.4.1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/53. Γζα ημ ίδζμ εέια, αθ., 

επζζημθή Ε. Αναβμφιδ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα, 30/7.12/8.1912, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.148. ηδκ επζζημθή 

ιαεαίκμοιε υηζ μ Γαιανίαξ είπε ζηείθεζ ζημκ Πάθθδ ιζα ζπεηζηή ακαθμνά. Τπήνλε πνμζςπζηυηδηα 

ημο εηπαζδεοηζημφ ηυζιμο ηδξ Πυθδξ. Σμ εθθδκζηυ ηνάημξ εα ημο γδηήζεζ κα οπμδείλεζ βοικαζζάνπδ 

βζα ηα Εςάκκζκα ημ 1910, αθ. ΕΏΤΒ, ΐ/33 1910 Βηπαζδεοηζηά, «ηδθεβνάθδια Βθθδκζηήξ Πνεζαείαξ ζε 

ΤΠΒΞ, 3/16-9-1910» ηαζ «έββναθμ ΤΠΒΞ πνμξ πνεζαεία 29/7/1910 ηαζ 26/8/1910».  
1
 Καεδβδηήξ θζθμθμβίαξ ζημ Βεκζηυ Βθθδκμβαθθζηυ Λφηεζμ, αθ. «Βεκζηυκ Βθθδκμβαθθζηυκ Λφηεζμκ», 

Πξόνδνο, 22/9/1911, ζ.4. Μέθμξ ημο Ώδενθάημο, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Βζηία, ζ.275. 
2
 Charlton Charles, ηαεδβδηήξ ζηδκ πμθή Γθςζζχκ ηαζ Βιπμνίμο, ιέθμξ ημο Ώδενθάημο ηαζ ηδξ 

Ονβάκςζδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.274 ηαζ Ώ. μοθζχηδξ ΝζημθαΎδδξ, ό.π., 

ζ.229.  
3
 Γζαηνυξ, ιέθμξ ηδξ Ονβάκςζδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ, μοθζχηδξ ΝζημθαΎδδξ, ό.π., ζ.220. 

4
 Σμ πνυβναιια πμο οπμαθήεδηε ηαζ ελεηάζηδηε ζηδκ Κεκηνζηή Παηνζανπζηή Βηπαζδεοηζηή Βπζηνμπή 

ζηζξ 14/3/1911 πνμέαθεπε ηδκ ηαηάνβδζδ ηςκ αζαθίςκ εηηυξ ημο ακαβκςζηζημφ ηςκ εθθδκζηχκ, 

βαθθζηχκ ηαζ ημονηζηχκ. Ώπμθαζίζηδηε ιάθζζηα δ ζογήηδζδ βζα ημ πνυβναιια, πανμοζία ηαζ ημο 

Γαιανία, κα βίκεηαζ ηάεε Αεοηένα, έηζζ χζηε κα ηαηαζηεί δοκαηυ κα εθανιμζηεί απυ ηδκ 1
δ
 

επηειανίμο, αθ. «Σμ κέμκ πνυβναιια ηδξ δδιμηζηήξ εηπαζδεφζεςξ», Πξόνδνο, 15/3/1911, ζ.3. Δ 

ηαηάνβδζδ ηςκ αζαθίςκ, εηηυξ ηςκ ακαβκςζηζηχκ ηδξ εθθδκζηήξ, βαθθζηήξ ηαζ ημονηζηήξ βθχζζαξ, 

ζηζξ ηνεζξ πνχηεξ ηάλεζξ ηςκ ελαεηχκ αζηζηχκ ζπμθχκ ηαζ δ πνδζζιμπμίδζδ ηάπμζςκ δζδαηηζηχκ 

αζαθίςκ βζα μνζζιέκα ιαεήιαηα, εηηυξ ηςκ βθςζζζηχκ, ζηζξ επυιεκεξ ηάλεζξ, εθανιυζηδηε απυ ημ 

1912. Δ αθθαβή ζηυπεοε ζημ κα απμηναπεί δ απμζηήεζζδ, αθθά ηαζ κα ηαηαπμθειδεεί δ ειπμνζηή 

εηιεηάθθεοζδ ηςκ ζπμθζηχκ αζαθίςκ εζξ αάνμξ ηςκ ιαεδηχκ, αθ. Σζέαζη – Μπασαενηζάκ Κμνκδθία, Σν 

δήηεκα ηεο γιώζζαο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, υ.π., ζ.191-2.   
5
 «Σμ Γθςζζζηυκ Γήηδια», Πξόνδνο, 18/8/1911, ζ.3.    
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απαγφξεπζε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, παξά ηελ απαίηεζε 

πνπ δηαηππψζεθε απφ δηεπζπληέο ζρνιείσλ1. 

Δ πξφηαζε πνπ ηίζεηαη ζε ςεθνθνξία  θαη νξίδεη σο θαζήθνλ ηεο λέαο 

εθνξείαο ησλ ζρνιείσλ αξξέλσλ λα παηάμεη ην καιιηαξηζκφ2 αλνίγεη 

νπζηαζηηθά ην δξφκν γηα δηψμεηο δαζθάισλ3. Ο θαζεγεηήο ηακάηεο 

ηακαηηάδεο4 θαη νη δάζθαινη Υξήζηνο Αειεγηαβνχξεο θαη Αεκήηξηνο 

Αακαζθελφο ζα απνιπζνχλ. Ο Φ. ηακπαλίδεο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 

γλσξηκίεο ηνπ θαη ζα απνθχγεη ηελ απφιπζε5. ηεξίρηεθε ζηνπο θίινπο ηνπ 

ζηελ Βθπαηδεπηηθή Παηξηαξρηθή Βπηηξνπή, ζηα κέιε ηνπ Μηθηνχ πκβνπιίνπ 

Σδσλ Υαηδφπνπιν6 θαη φισλα Καδαλφβα7 θαη ζηνλ Δπεηξσηηθφ χιινγν8.  

                                                 
1
 «Σα ζπμθζηά αζαθία», Πξόνδνο, 8/9/1911, ζ.3.  

2
 «οκεδνία Γ΄ ηδξ 11 ΜαΎμο 1911», ό.π., ζ. 281-2. Δ δίςλδ εα ακαζηαθεί βζα ιεηά ηζξ ελεηάζεζξ, αθ. 

επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 1/14.6.1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/142. Δ 

επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.46-49.  
3
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 12/25.5.1911, ζημ ίδζμ, 1/130. Οθυηθδνδ δ επζζημθή ζημ 

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.44-46.  
4
 Ο ηαιαηζάδδξ εα ακαημζκχζεζ ηδκ απυθοζή ημο απυ ημ Γςβνάθεζμ ημκ Εμφθζμ ημο 1911 ζημκ Ώ. 

Πάθθδ, 8/7/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 1/168, ημκίγμκηαξ ηδκ ακάβηδ δζαθχηζζδξ 

ημο θαμφ, βζα κα απαθθαβεί απυ ηδκ πθάκδ ζπεηζηά ιε ηδ βθχζζα. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ 

III, ζ.75. Γζα ηδκ επζηφνςζδ ηδξ απυθοζδξ απυ ηδκ Παηνζανπζηή Βηπαζδεοηζηή Βπζηνμπή αθ. «πμθαί 

ηαονμδνμιίμο», Πξόνδνο, 11/8/1911, ζ.3. 
5
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 13/25.7.1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 1/180.  

Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.49-50. Οζ πνμζςπζηέξ βκςνζιίεξ, βεκζηά, απμδεζηκφμκηαζ 

πμθφηζιεξ. ΐθ. μιμθμβία ηαιαηζάδδ υηζ ακ δεκ ήηακ μ ηέθακμξ Καναεεμδςνήξ δεκ εα είπε θφβεζ 

ιυκμ απυ ημ Γςβνάθεζμ, αθθά ηαζ απυ ηδκ Πυθδ, επζζημθή . ηαιαηζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 2/2/1912, 

ό.π., θ.2, οπμθ.2.1, 2/41. Ο ζαιπακίδδξ εα πενζβνάρεζ θεπημιενχξ ηζξ ακαηνίζεζξ ζηζξ μπμίεξ 

οπμαθήεδηε, επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 30/12.8.1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.2, 1/189· 5 

ακαηνίζεζξ ηδξ εθμνείαξ ημο ζπμθείμο ημο απμηθεζζηζηά βζα ηδκ πενίπηςζή ημο, έββναθή δήθςζή ημο 

υηζ δεκ είκαζ ιαθθζανυξ, ηαηδβμνίεξ βζα ηδ βκςνζιία ημο ιε ημκ Πάθθδ, ακ ανενμβναθμφζε ζηδκ 

εθδιενίδα Λαόο. ΐθ., επίζδξ, επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 28/9/1911, ΕΏΤΒ, 1911 θ.89, 

οπμθ.1.1. Οζ επζζημθέξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III. Δ επζζημθή 1/189, ζ.51-53. Δ επζζημθή πνμξ ημκ 

Αναβμφιδ, ζ.9.   
6 Εςάκκδξ ή Σγςκ Υαηγυπμοθμξ. ημοξ εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ 1905 θαη 1910 ηδξ Κμζκυηδημξ 

ηαονμδνμιίμο, ειθακίγεηαζ ςξ έιπμνμξ ιε μεςιακζηή οπδημυηδηα. ε ακοπυβναθμ θοθθάδζμ ιε 

ηίηθμ, Ηζηνξηθαί ειίδεο. Γεπηέξα Παηξηαξρεία Ησαθείκ ηνπ Γ΄ 1901-1906, ζ.5-6, πμο ηαηαθενυηακ 

εκακηίμκ ημο Εςαηείι Γ΄, ηαηδβμνείηαζ ςξ ακεπάββεθημξ. Ο Γεχνβζμξ Λ. Γανίθδξ εα ημκ παναηηδνίζεζ 

«ιεβαθμεζζμδδιαηία», Γ. Λ. Γανίθδξ, Οη αλακλήζεηο κνπ. Έλαο θόζκνο πνπ έθπγε. Κσλζηαληηλνύπνιε 

1800-1920, Σνμπαθία, Ώεήκα 2002, ζ.405, οπμζ.63. Ο ζαιπακίδδξ ημκ εεςνεί θίθμ ημο ηαζ 

πνμζαθέπεζ ζηδκ οπμζηήνζλή ημο, αθ. επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 28/3.10/4.1911, ό.π., θ.1, 

οπμθ.1.1, 1/47. Οθυηθδνδ ηδκ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.40-42. Τπήνλε, επίζδξ, ιέθμξ 

ηδξ Ονβάκςζδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ, Ώε. μοθζχηδξ-ΝζημθαΎδδξ, ό.π., ζ.229. 
7 ημοξ εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ 1905 θαη 1910 ηδξ Κμζκυηδημξ ηαονμδνμιίμο ειθακίγεηαζ ςξ 

ηναπεγίηδξ ιε μεςιακζηή οπδημυηδηα, πανυθμ πμο ηαηδβμνείηαζ ςξ ακεπάββεθημξ ζημ θοθθάδζμ, 

Ηζηνξηθαί ειίδεο, υ.π., ζ.5-6. Μέθμξ ημο Φζθμθμβζημφ οθθυβμο Κςκζηακηζκμοπυθεςξ απυ ημ 1897, 

Ο ελ Κσλζηαληηλνππόιεη Διιεληθόο Φηινινγηθόο ύιινγνο, υ.π., ζ.γ ηαζ ηδξ Ονβάκςζδξ 

Κςκζηακηζκμοπυθεςξ, Ώε. μοθζχηδξ-ΝζημθαΎδδξ, ό.π., ζ.224. Καζ μ Ώ. Πάθθδξ είπε ζπέζεζξ ιε ημκ 

Καγακυαα, αθ. επζζημθή ημο ζε Μ. Σζζνζιχημ, 20/9/1909, Φσηναληίγξαθα επηζηνιώλ πξνο Μάξθν 

Σζηξηκώθν, υπμο ημκ πνδιαημδμηεί ιε δφμ θίνεξ βζα κα ζηείθεζ ημ αζαθίμ ημο «Λμλμί ηναημηυπμζ», ζε 

θίθμοξ ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ζοβηαηαθέβεηαζ ηαζ μ Καγακυααξ. 
8
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 1/14.6.1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.1, 1/142.  Δ επζζημθή ζημ 

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.46-49.    
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Δ Παηξηαξρηθή Βθπαηδεπηηθή Βπηηξνπή ζα δηεμαγάγεη λέα γεληθεπκέλε 

ζεηξά αλαθξίζεσλ, θαηφπηλ θαηαγγειίαο ηνπ επφπηε ησλ ζρνιψλ σθξφληνπ1. 

Μεηαμχ άιισλ2 ζηε Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή ζα αλαθξηζεί ν θαζεγεηήο 

Μελάο Ώπζεληφπνπινο3. ηελ απνινγία ηνπ ζα δειψζεη φηη δελ ζπκκεξίδεηαη 

νχηε ηα λεσηεξηζηηθά θεξχγκαηα νχηε ην ζφξπβν ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ δηαηξέρεη ε γιψζζα, ε νπνία παξφιν πνπ είλαη παλάξραηα έθθξαζε ηεο 

ειιεληθήο θπιήο, δελ παχεη λα αλαπηχζζεηαη. Ώθνινπζεί δειαδή κηα κέζε 

νδφ4, πεξηθξνλψληαο «ηνπο γεγαλσκέλνπο5, ηνπο ειεεκέλνπο6 θαη ηνπο 

«αληηθαζαξεπνπζηάλνπο»7. Σελ ίδηα πεξίνδν ν σθξφληνο ζα επηηεζεί απφ ηηο 

ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο Σαρπδξφκνο ζηνλ Ώ. Πάιιε, θαηεγνξψληαο ηνλ φηη ηα 

παηδηά ηνπ δελ γλσξίδνπλ ειιεληθά8.  

                                                 
1
 Πξόνδνο: «Γθςζζζηυκ Γήηδια», 23/7/1911, ζ.3 ηαζ 30/7/1911, «Πανάδμλμξ», 3/8/1911, ζ.3, «Σμ 

γήηδια ημο επυπημο ηδξ ζπμθήξ ηδξ ανπζεπζζημπήξ», 8/9/1911, ζ.3. Γζα ηδκ απυθαζδ ηδξ Βπζηνμπήξ 

κα ζοκεπίζεζ ηδκ ένεοκα βζα ηδ δζάδμζδ ηςκ «ιαθθζανζηχκ ζδεχκ» ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ ζημοξ 

δαζηάθμοξ, αθθά ηαζ κα οπμαάθθεζ έηεεζδ ιε ηα ακαβηαία ιέηνα «πνμξ πανειπυδζζζκ ηςκ δζαδυζεςκ 

ηδξ ιαθθζανζηήξ ανπήξ ηαζ ηαηαπμθέιδζζκ ηδξ πνμπαβακδζζηζηήξ εκενβείαξ», αθ. «Σμ βθςζζζηυκ 

γήηδια», Πξόνδνο, 11/8/1911, ζ.3. 
2 Θα ακαηνζεμφκ μζ, Γ. Καναηγάξ, δάζηαθμξ ηςκ Ώζηζηχκ πμθχκ ηαονμδνμιίμο, Ν. αννήξ ηαζ Γ. 

Παπαδυπμοθμξ, δάζηαθμζ ημο Ώννεκαβςβείμο Μμοπθίμο-Πμηδνά, Δθίαξ Γεναηυπμοθμξ, δάζηαθμξ 

ημο Ώννεκαβςβείμο ΐαθεμπςνίμο, αθ. Ώ. Παοθίδδξ «Εδεμθμβζηέξ ζοβηνμφζεζξ ζηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ ζηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα: Δ πενίπηςζδ ημο βθςζζζημφ γδηήιαημξ», ό.π., ζ.417-

420. Σμ υκμια ημο Γ. Καναηγά πενζθαιαακυηακ ζε ηαηάθμβμ επζηίκδοκςκ δδιμηζηζζηχκ, πμο 

δδιμζίεοζε δ πμθίηζηδ εθδιενίδα Πξσΐα, ημ 1907. Ώκαβηάζηδηε κα απμηδνφλεζ ημ δδιμηζηζζιυ βζα 

κα ιδκ απμθοεεί, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Βζηία, ζ.70-71. Ο Δθ. Γεναηυπμοθμξ αθθδθμβναθμφζε ιε ημκ 

Πάθθδ. ΐθ. εκδεζηηζηά, Πυθδ, 30/7/1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ. 2.2, 2/291 ηαζ 

Zongouldak (Mer Noire), 11/12/13, θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/217. 
3
 «Σμ Γθςζζζηυκ Γήηδια», Πξόνδνο, 25/8/1911, ζ.3 ηαζ «Σμ Γθςζζζηυκ Γήηδια. Ώζ ελδβήζεζξ ημο η. 

Ώοεεκημπμφθμο εκ ηδ Βηπαζδ. Βπζηνμπή», Πξόνδνο, 27/8/1911, ζ.1. Ο Μ. Ώοεεκηυπμοθμξ βεκκήεδηε 

ημ 1861 ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, υπμο ηαζ πέεακε ημ 1932. πμφδαζε ζηδ Μεβάθδ ημο Γέκμοξ πμθή 

(πηοπίμ 1880) ηαζ ζηα Πακεπζζηήιζα Ώεδκχκ ηαζ Λζρίαξ.  
4
 Ο Ννπκάο θίβα πνυκζα κςνίηενα εα δδιμζζεφζεζ βνάιια απυ ηδκ Πυθδ, ημ μπμίμ ακαθένεηαζ ζε  

μιζθία ημο Μ. Ώοεεκηυπμοθμο ζηδ βζμνηή ηςκ Σνζχκ Εενανπχκ ιε εέια «Γθςζζζηυκ οκαίζεδια», 

πμο εκεμοζίαζε ημκ Παηνζάνπδ ηαζ επαζκέεδηε απυ ηζξ εθδιενίδεξ, επεζδή ηαηαηεναφκςζε ημοξ 

δδιμηζηζζηέξ. ε αοηή, πανυθμ πμο μ ηαεδβδηήξ, πνυααθε ηδ εεςνία ηδξ ιέζδξ μδμφ, παναδέπηδηε υηζ 

δ δδιμηζηή εα οπενζζπφζεζ, βζαηί απεοεφκεηαζ ζημ ζοκαίζεδια, αθ. Έκαξ Πμθίηδξ, «Ο Πυθειμξ βζα ηδ 

βθχζζα ζηδκ Πυθδ», Ο Ννπκάο, 18/2/1907, αν.235, ζ.1. 
5
 Ώκαθμνά ζημκ Κυκημ. 

6
 Ώκαθμνά ζημκ Γ. Μοζηαηίδδ, βθςζζαιφκημνα, ηαεδβδηή ηδξ Μ. ημο Γ. πμθήξ, αθ. «Φςξ εζξ ημ 

γήηδια», Πξόνδνο, 28/8/1911, ζ.1 
7
 «Σμ Γθςζζζηυκ Γήηδια. Ώζ ελδβήζεζξ ημο η. Ώοεεκημπμφθμο εκ ηδ Βηπαζδ. Βπζηνμπή», Πξόνδνο, 

27/8/1911, ζ.1. Δ εθδιενίδα εα επαζκέζεζ ηζξ απυρεζξ ημο ηαζ εα ηαηαθενεεί αηυια ιζα θμνά εκακηίμκ 

ημο βθςζζζημφ αβχκα πμο απεζθεί ηδκ εεκζηή εκυηδηα ηαζ δεκ αμδεάεζ ηδ βθχζζα, δ μπμία δεκ 

ηζκδοκεφεζ. Δ επίεεζή ηδξ ζημκ Μοζηαηίδδ ηαζ ηα αζοκάνηδηα άνενα ημο, ηαεχξ ηαζ δ δζαπίζηςζδ υηζ 

«Δ βθχζζα ηςκ Βθθήκςκ δεκ έπεζ ακάβηδκ πνμαζπζζηχκ αζοκανηήηςκ, παναπαζυκηςκ ηαζ 

ρεοδαζζεακμιέκςκ», εα επζαεααζχζεζ ηδ ζηάζδ ηδξ εθδιενίδαξ, δ μπμία ζοβηαθοιιέκα οπμζηδνίγεζ 

ημοξ δδιμηζηζζηέξ, αθθά απμννίπηεζ ηζξ αηνυηδηεξ ηαζ ηςκ δφμ πθεονχκ. 
8
 ΐθ. ηζξ επζζημθέξ πμο ακηδθθάβδζακ, ακηίβναθμ επζζημθήξ Ώ. Πάθθδ ζε ςθνυκζμ, 22/8/1911 ηαζ 

2/10/1911,  ηαεχξ ηαζ ακηίβναθμ επζζημθήξ ςθνυκζμο ζε Ώ. Πάθθδ, 26/8.9.1911, Αξρείν Ίσλνο 

Γξαγνύκε, θ.5, οπμθ.4. Οζ επζζημθέξ ημο Πάθθδ δδιμζζεφηδηακ ζημκ Σαρπδξόκν, αθ. επζζημθή Φ. 

ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 27/10/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 1/234. Σδ ζηάζδ ημο 
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  Δ δηαιιαθηηθή ζηάζε ηνπ Παηξηαξρείνπ θαη ηεο Βθπαηδεπηηθήο 

Βπηηξνπήο ζα θαλεί ζηελ αζσσηηθή απφθαζε ηεο γηα ηνπο δαζθάινπο θαη 

θαζεγεηέο, ηελ νπνία, παξφια απηά, ν ηακπαλίδεο ζα ραξαθηεξίζεη «ζηάρηε 

ζηα κάηηα ηνπ θφζκνπ»1.  

Οη παξελέξγεηεο ηνπ δεηήκαηνο δελ δηαπηζηψλνληαη κφλν ζηα ζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα θαη βηβιία, αιιά θαη ζηηο δηψμεηο ησλ δαζθάισλ, πνπ δηαξθψο 

εληείλνληαη. Ο Ώ. Πάιιεο δηακαξηχξεηαη γηα ηελ θαηάζηαζε θαη επηδεηεί 

δπλακηθή αληίδξαζε, φπσο έρνπκε δεη θαη ζηηο ζπκβνπιέο ηνπ πξνο ηνπο 

καζεηέο ησλ ζρνιείσλ. ε ηξεηο δηαδνρηθέο επηζηνιέο ηνπ ζηνλ Ίσλα 

Αξαγνχκε, ζα μεζπαζψζεη ελαληίνλ ηεο ζχλεζεο, ηδηαίηεξα κεηά ηελ 

θαζηέξσζε ηεο θαζαξεχνπζαο, σο επίζεκεο γιψζζαο ηνπ θξάηνπο, ζην 

ζχληαγκα ηνπ 1911, θαη ζα δεηήζεη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο κε 

γξνζηέο2. ηηο επηζηνιέο κε εκεξνκελία 15/5/1911 θαη 18/5/1911 ζα εθθξάζεη 

ηελ νξγή ηνπ γηα ηελ επηθείκελε απφιπζε ηνπ ηακαηηάδε θαη ζα ζπζηήζεη λα 

πεξάζνπλ νη δεκνηηθηζηέο ζηελ αληεπίζεζε πνπ είλαη απαξαίηεην λα μεθηλήζεη 

απφ ηελ Ώζήλα, ε νπνία απνηειεί ην θέληξν ηνπ δησγκνχ3.  

Ο Ίσλ Αξαγνχκεο, πην πξαθηηθφο θαη επεηδή ιφγσ ζέζεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα, θξνληίδεη λα απνθαζηζηά επαγγεικαηηθά φζνπο ράλνπλ ηε ζέζε 

ηνπο4. Υαξαθηεξηζηηθή ε πεξίπησζε ηεο δεκνηηθίζηξηαο ιγαο Διηνπνχινπ 

                                                                                                                                            
Πάθθδ εα επαζκέζμοκ μ Φ. ζαιπακίδδξ (επζζημθή ζε Ώ. Πάθθδ, 11.8.1911, ζημ ίδζμ, 1/188),  μ Φχηδξ 

Φςηζάδδξ (επζζημθή ζε Ώ. Πάθθδ, 20/10/1911, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Β.Λ.Ε.Ώ, ζ.393), μ 

δδιμζζμβνάθμξ  Ώκηχκδξ Υαιμοδυπμοθμξ (επζζημθή ζε Ώ. Πάθθδ, 20/9/1911, Αιιεινγξαθία Α. 

Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 1/201) ηαζ μ Νίημξ ακημνζκαίμξ (επζζημθή ζε Ώ. Πάθθδ, 24/11/1911, ζην ίδην,  

1/261).   
1
 Βπζζημθέξ Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 8/12/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 1/291 ηαζ 

26/12/1911(8/1/1912), ό.π., θ.2, οπμθ.2.1, 2/13. Γζα ηδκ απυθαζδ ηδξ επζηνμπήξ αθ. ηαζ «Σμ γήηδια 

ηςκ ιαθθζανχκ», Πξόνδνο, 16/2/1912, ζ.4. ηδκ ίδζα ζοκεδνίαζδ «εκεηνίεδ δ εβηφηθζμξ ηδξ επζηνμπήξ 

δ απαβμνεφμοζα ημζξ δζδαζηάθμζξ κα ζογδηχζζ πενί ημο γδηήιαημξ ηςκ ιαθθζανχκ». Γζα ηδ δνάζδ ηδξ 

Βπζηνμπήξ ημ 1911, αθ. ηαζ «Έηεεζζξ ηςκ ενβαζζχκ ηδξ Π. Κ. Βηπαζδεοηζηήξ Βπζηνμπήξ ηαηά ημ έημξ 

1911», Δθθιεζηαζηηθή Αιήζεηα, 13/4/1912, αν.16, ζ.125-127, εζδζηά βζα ημ βθςζζζηυ, ζ.125-6.   
2
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 9/5/1911, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.5, οπμθ.4.  

3
 Οθυηθδνδ δ επζζημθή ηδξ 15/5/1911, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, υ.π., ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.7-8. 

Ο ίδζμξ εα πνδζζιμπμζήζεζ ηδ θέλδ «δζςβιυξ». 
4
 Δ άιεζδ ακηίδναζδ ημο Αναβμφιδ ζηζξ εηηθήζεζξ ηςκ δδιμηζηζζηχκ θαίκεηαζ ηαεανά ζε επζζημθή 

ημο ζημκ Ώ. Πάθθδ, ιε διενμιδκία 10/5/1911, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.132 «Βίκαζ κηνμπή, κμιίγς, κα 

πάκμοκ ημ εάννμξ ημοξ ηυζμ εφημθα μζ θίθμζ ιαξ. Αίκεηέ ημοξ εάννμξ ηαζ ζεζξ. ζμ βζα ημκ 

Πμοθζυπμοθμ [Αδιήηνζμξ Πμοθζυπμοθμξ, δάζηαθμξ] ηαζ ημ ηαιαηζάδδ, ακ πάζμοκ ηζξ εέζεζξ ημοξ 

είιαζ πνυεοιμξ κα ημοξ ανς εέζεξ άθθεξ ζηδκ Σμονηία. Βίκαζ ανηεηά εφημθμ βζα ιέκα. Έηζζ υηακ 

ηαηάηνελακ ημ ΐαιπαηίδδ ζηα Μμοκηακζά ημο ανήηα εέζδ ηαζ ηαθθίηενδ ιάθζζηα ζηδκ Ήπεζνμ, ημκ 

έηακα επζεεςνδηή ηδξ παζδείαξ ζημ δζαιένζζια Πνειεηήξ. πμζμξ έπεζ υνελδ κα δμοθέρεζ ζηδκ 

ημονηζά ακαθαααίκς κα ημκ ημπμεεηήζς εβχ ζε εέζδ. ζηε αξ ιδκ απεθπίγμκηαζ ηαζ ηυζμ εφημθα».  
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γηα ηελ νπνία κεζνιαβεί ζην Αξαγνχκε ε δαζθάια Φνθψ Σδαιίθε1. Ώληίζεηα, 

ν Πάιιεο αδπλαηεί λα βνεζήζεη ηε δαζθάια ζηελ Καιιίπνιε Κνξαιία Μαθξή 

πνπ αλαγθάζηεθε λα παξαηηεζεί, εμαηηίαο ηνπ αζθπθηηθνχ ειέγρνπ πνπ βίσλε, 

φηαλ ην 1911 ν κεηξνπνιίηεο θαη ε εθνξεία ηνπ ζρνιείνπ αλαθάιπςαλ δέκα 

βηβιίσλ ηνπ Πάιιε πξνο απηή θαη ηε ζηηγκάηηζαλ σο καιιηαξή2.  

Ο αγψλαο γηα ηε δηάδνζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζηα ζρνιεία ζα 

εμαθνινπζεί, αιιά πάληα ππφ θαζεζηψο απαγνξεχζεσλ3. Ο παξαινγηζκφο 

ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ δεκνηηθηζηψλ θαίλεηαη απφ ηε κεηαρείξηζε ηνπ 

ηακαηηάδε, πνπ απνιχζεθε θαη ηα άιια ζρνιεία δπζπηζηνχζαλ ζε 

πεξίπησζε δηνξηζκνχ ηνπ4 θαη ελψ ζηελ αξρή ππνζηεξηδφηαλ αθφκα θαη απφ 

ηνλ Παηξηάξρε ζηελ απφπεηξά ηνπ γηα ελαξκφληζε ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο, 

κεηά ηελ απφιπζή ηνπ ιακβάλεη κπζηηθά βνήζεηα απφ ηνλ Πάιιε5. 

Παξφιν, πνπ ν ηακπαλίδεο ζξηακβνινγεί θάζε θνξά πνπ θάπνηνο 

δεκνηηθηζηήο δάζθαινο δηνξίδεηαη ζε ζρνιείν ηεο θνηλφηεηαο6, νη παξεκβάζεηο 

                                                 
1
 Βπζζημθή Φ. Σγαθίηδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 19/1/1912, Αξρείν Η. Γξαγνύκε, θάη.9, οπμθ.1. Δ ίδζα δ 

Δθζμπμφθμο εα ζηείθεζ επζζημθή ζημ Αναβμφιδ, 19/1/1912, ό.π., θάη.3, οπμθ.1, ηαζ εα παναπμκεεεί 

βζα ηδ ιμκαλζά πμο αζζεάκεηαζ ζηζξ δφζημθεξ χνεξ ζε ακηίεεζδ ιε ημκ Ώθέλακδνμ Αεθιμφγμ, μ μπμίμξ 

πανά ηζξ πενζπέηεζέξ ημο έπεζ ηδ ζοιπανάζηαζδ υθςκ. Ο Αναβμφιδξ εα θνμκηίζεζ κα ηδ δζμνίζεζ ιε ηδ 

ιεζμθάαδζδ ημο πνεζαεοηή ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, Βοεφιζμο Κακεθθυπμοθμο, ζημ Ονθακμηνμθείμ 

ιφνκδξ, αθ. επζζημθή Β. Κακεθθυπμοθμο ζε Ίςκα Αναβμφιδ, 7/7/1913, ό.π., θ.7, οπμθ.1. 
2
 Βπζζημθή Κμναθίαξ Μαηνή ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 7/12/1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.3, 

2/457. ηακ βνάθεζ ηδκ επζζημθή, ανίζηεηαζ ήδδ έκα πνυκμ άκενβδ ζηδκ Ώεήκα. Μπμνεί κα δμοθέρεζ, 

εηηυξ απυ δαζηάθα ηαζ ςξ οπάθθδθμξ. πμφδαζε ζημ Ρμδμηακάηεζμ Πανεεκαβςβείμ ηδξ Οδδζζμφ ηαζ 

βκςνίγεζ ηδ νςζζηή βθχζζα. Ο Πάθθδξ εα ανκδεεί «Αεκ ιπμνχ ηίπμηα, 31/12/1912». Δ επζζημθή ζημ 

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.108-109. 
3
 ΐθ. παναπάκς ηδκ ελάπθςζδ ζηδ Μ. ημο Γ. πμθή ηαζ ζηδ Ρμαένηεζμ πμθή ημ 1912.    

4
 ΐθ. ηδ δζαπίζηςζδ ημο ηαιαηζάδδ· «ηδκ εηπαζδεοηζηή ηίκδζδ ηδξ Πυθδξ είιαζ αηυιδ ζηδ δεφηενδ 

βναιιή. ηακ έκα ζπμθείμ πνεζαζηεί έκα ιαεδιαηζηυ, ηάκεζ ηδ ζηέρδ: Καθυξ είκαζ μ ηαιαηζάδδξ, ια 

πάκηα ηαθθίηενα έκαξ άθθμξ· έπμοιε ηδκ δζοπία ιαξ», επζζημθή . ηαιαηζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 

10/10/1913, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/170. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, 

ζ.75. 
5
 Δ εκαζπυθδζδ ημο ηαιαηζάδδ ιε ηδκ εκανιυκζζδ ηδξ αογακηζκήξ ιμοζζηήξ, πμο ημ 1910 είπε ηαζ 

ηδκ οπμζηήνζλδ ημο Παηνζάνπδ, («Δ εκανιυκζζζξ ηδξ αογακηζκήξ ιμοζζηήξ», Πξόνδνο, 6/2/1910, ζ.3-4 

ηαζ 15/6/1910, ζ.3), εα δζαημπεί θυβς ηδξ δίςλήξ ημο απυ ημ Γςβνάθεζμ, επζζημθή . ηαιαηζάδδ ζε 

Ώ. Πάθθδ, 2/2/1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.1, 2/41. ηακ μ Πάθθδξ εα ημο ζηείθεζ 

πνήιαηα, βζα κα ζοκεπίζεζ ημ ένβμ ημο εα ζδιεζχζεζ· «Βκκμείηαζ πμο ημ πνάια εα ημ ηναηήζμοιε εδχ 

ιοζηζηυ, βζαηί ιπμνεί κα παθάζεζ δ δμοθεζά, ακ παναηηδνζζηεί ςξ “ιαθθζανή” […]. Σμ ηαθφηενμ 

εαννχ είκαζ κα ηα ζηέθκεηε [ηα πνήιαηα] ζημ υκμια ημο η. Φςηζάδδ βζα κα ιδ θακεί πμοεεκά ημ 

υκμιά ιμο ζπεηζζιέκμ ιε ημ δζηυ ζαξ. Ίζςξ κα ιδ θακηάγεζηε εζείξ ζε ηζ ααειυ είκαζ επζηίκηοκμ ηαζ 

βζα ηδ ιμοζζηή, ηαζ βζα ηδ εέζδ ιμο βεκζηυηενα, ημ κα βίκεζ βκςζηυ πςξ πένκς απυ ζαξ πανάδεξ», 

14/2/1912, ζην ίδην, 2/51.  
6
 Γζα ημ δζμνζζιυ ημο δαζηάθμο ιδνμο Μπεηέ (θμβίμο, ιεηέπεζηα β.β. ημο Πνμδεοηζημφ Κέκηνμο ηαζ 

εηδυηδ ημο δδιμηζηζζηζημφ πενζμδζημφ Λόγνο 1918-1920),  ηζξ πνμζπάεεζεξ ηςκ εθυνςκ βζα αηφνςζδ 

ημο δζμνζζιμφ ηαζ ηδκ εοηοπή ηαηάθδλδ αθ. επζζημθέξ Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 23/11/1911, 

14/27.11.1911, 18/1.12.1911, 6/12/1911, 11/12/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 1/259, 

1/265, 1/276,  1/289, 1/294 ακηίζημζπα. ΐθ., επίζδξ, βζα δζμνζζιυ ιαθθζανμφ ηαεδβδηή ζημ Γςβνάθεζμ, 

22/4.9.1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/154 ηαζ βζα δζμνζζιυ δδιμηζηζζηή βοικαζζάνπδ ζημ Γςβνάθεζμ, 

29/11.2.1914, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/246. 



221 

 

ζε ζεζκηθφ επίπεδν είλαη αδχλαηεο. Οη ζπδεηήζεηο ζην Φηινινγηθφ χιινγν 

γηα ηε γιψζζα ησλ αλαγλσζηηθψλ ζηηο πξψηεο ηάμεηο ησλ αζηηθψλ ζρνιείσλ 

παξεξκελεχνληαη απφ ηνλ ηακπαλίδε σο λίθε ηεο δεκνηηθήο, ελψ δελ είλαη 

ηίπνηε άιιν παξά επηθξάηεζε ηεο θαζαξεχνπζαο1. Σν δπζκελέο γηα ηνπο 

δεκνηηθηζηέο θιίκα απνηξέπεη θαη θαζαξνιφγνπο θαζεγεηέο λα εθζέζνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο γηα ηελ απινπνίεζε ηεο γιψζζαο ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ, γηα 

λα κελ θαηεγνξεζνχλ σο καιιηαξνί. Παξάδεηγκα ν θαζεγεηήο Α. 

Οηθνλνκίδεο2, ηνλ νπνίν ν ηακπαλίδεο ζα θαηεγνξήζεη γηα δεηιία, αλ θαη ζα 

ηνπ αλαγλσξίζεη επειημία ζρεηηθά κε ην γισζζηθφ δήηεκα3. Δ επηθξάηεζε ηεο 

θαζαξεχνπζαο είλαη δεδνκέλε, ελψ νη δεκνηηθηζηέο, δάζθαινη θαη θαζεγεηέο, 

δελ ζα αληηδξάζεσλ απφ ην θφβν ησλ απνιχζεσλ4. Δ παξέκβαζε, 

επνκέλσο, ζην Φηινινγηθφ χιινγν είλαη πνιχ δχζθνιε5, παξά ηελ 

αηζηνδνμία ηνπ ηακπαλίδε, ν νπνίνο πάληα δηαβιέπεη κηα κεηαζηξνθή ηνπ 

αξραηνιαηξηθνχ πλεχκαηνο. Ώιιά θαη ν Πάιιεο κάιινλ επραξηζηεκέλνο είλαη, 

επεηδή γίλεηαη πηα αλνηρηή ζπδήηεζε γηα ηα επίκαρα ζέκαηα6.  

                                                 
1
 Γζα ηδ ζογήηδζδ ηδξ 18/12/1911 ζημ Φζθμθμβζηυ φθθμβμ, αθ. επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 

19/12/1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.2, 1/300. Ώπυζπαζια ηδξ επζζημθήξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.56. 
2
 Καεδβδηήξ ζηδ Μεβάθδ ημο Γέκμοξ πμθή, Κώδηθαο ηεο Μ. ηνπ Γ. ρνιήο, ζ.40, ηαζ ηαηηζηυ ιέθμξ 

ημο Β.Φ..Κ. ηαζ πνυεδνμξ ημο Φζθμθμβζημφ ηιήιαημξ ημο οθθυβμο βζα ηα έηδ 1910-1911, Ο ελ 

Κσλζηαληηλνππόιεη Διιεληθόο Φηινινγηθόο ύιινγνο, υ.π, ζ.δ΄ ηαζ ηα΄. Γζα ημκ Οζημκμιίδδ ηαζ βζα ηδκ 

πνμζπάεεζά ημο βζα ηδκ επζζηνμθή ζηδκ ανπαία βθχζζα ιε αθμνιή ημ εααζημπμφθεζμ δζαβςκζζιυ 

ζηδ Μεβάθδ ημο Γέκμοξ πμθή, υπμο δζαβςκίζηδηακ μζ ιαεδηέξ ζε ακάπηολδ εέιαημξ ζηδκ ανπαία 

βθχζζα, αθ. «Γνάιιαηα απυ ηδκ Πυθδ», Ο Ννπκάο, 16/10/1911, αν. 451, ζ.550. Σμ 1903 εα 

εηθςκήζεζ θυβμ, Πεξί ηνπ γισζζηθνύ δεηήκαηνο παξ΄ εκίλ. Λόγνο παλεγπξηθόο εθθσλεζείο ελ ηε 

Παηξηαξρηθή Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή θαηά ηελ ενξηήλ ησλ Σξηώλ Ηεξαξρώλ, Βκ Ώεήκαζξ 1903, υπμο 

εα ακαθενεεί εηηεκχξ ζηδκ ζζημνία ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ απυ ημ 16
μ
 αζχκα ιέπνζ ηζξ ιένεξ ημο ηαζ 

εα ηαηαθήλεζ υηζ δ βθχζζα ηςκ ιαθθζανχκ είκαζ θηςπή, εκχ δ ηαεανεφμοζα δεκ ιπμνεί κα είκαζ 

ηαηαζηεοαζιέκδ ηαζ πανυθα αοηά κα γήζεζ ηυζμοξ αζχκεξ ηαζ κα παναβηςκίζεζ ηδ βθχζζα ημο θαμφ, 

αθ. ό.π., ζ.56,58 η.ε. Ο Φζθήκηαξ εα ηνίκεζ ηδκ μιζθία ηαζ εα οπεναζπζζηεί ηδ δδιμηζηή, 

ηαηαββέθθμκηαξ ηδ πνήζδ ημο υνμο ιαθθζανυξ, αθ. Μ. Φζθήκηαξ, «Καηά δαζηάθςκ δςνμφιεκμξ», 

Φσο, 19/10/1903, αν.73, ζ.2-3 ηαζ επζζημθή Μ. Φζθήκηα ζε Φ. Φςηζάδδ, 2/1903, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., 

Β.Λ.Ε.Ώ, ζ.148. 
3
 Γζα ημοξ θυαμοξ ημο Οζημκμιίδδ ηαζ ηδκ ακααμθή ηδξ ζογήηδζδξ, αθ., επζζημθέξ Φ. ζαιπακίδδ ζε 

Ώ. Πάθθδ, 26/12/1911 (8/1/12[κ.δ]), 12/25.1.1912 ηαζ 27/9.2.912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, 

οπμθ.2.1, 2/28 ηαζ 2/47 ακηίζημζπα. Οζ επζζημθέξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.57. 
4
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 13/14.4.1912, ζημ ίδζμ, 2/108, υπμο εα ελάνεζ ηδκ πανέιααζή 

ημο ζηζξ ζογδηήζεζξ. Οθυηθδνδ δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.61-65. Πναθ., επίζδξ, 

Βπζζημθή Δθία Γεναηυπμοθμο ζε Ώ. Πάθθδ, 30/7/1912, ό.π., θ.2, οπμθ. 2.2, 2/291. Δ επζζημθή ζημ 

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.110-111. 
5
 Μζα πνμζπάεεζα ηςκ δδιμηζηζζηχκ βζα ηδκ ίδνοζδ κεμεθθδκζημφ ηιήιαημξ ζημ Φζθμθμβζηυ φθθμβμ 

δεκ εομδχεδηε, αθ. επζζημθέξ Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 27/9.2.1912 ηαζ 15/28.2,1912, ό.π.,θ.2, 

οπμθ.2.1, 2/47 ηαζ 2/62 ακηίζημζπα. 
6
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 25/4/1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.1, 2/127. 
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Πνιηηηθέο θαη θνηλωληθέο δηαηξέζεηο ζην Παηξηαξρείν θαη ζηελ 

θνηλόηεηα Σηαπξνδξνκίνπ 

Πνιηηηθέο δηαηξέζεηο ζην Παηξηαξρείν  

   Δ πνιηηηθή ηνπ Παηξηάξρε Εσαθείκ Γ΄ (1878-1884 θαη 1901-1912), ε 

ζρέζε ηνπ κε ηνπο ζπλνδηθνχο θαη ηνπο ιατθνχο αληηπξνζψπνπο ηνπ Μηθηνχ 

πκβνπιίνπ, ε εμνπζία ηνπ, πνπ κεηά ηελ επηθξάηεζε ησλ Νενηνχξθσλ 

ακθηηαιαληεχεηαη κεηαμχ εζλαξρηζκνχ θαη εζληζκνχ, ζα αλαδεηρηνχλ κέζα 

απφ ηελ αληηπαξάζεζε δεκνηηθήο – θαζαξεχνπζαο, ηδηαίηεξα ζηε ζχγθξνπζε 

ησαθεηκηθψλ θαη αληηησαθεηκηθψλ1. Ο Εσαθεηκηζκφο ζα πξνβιεζεί σο δήηεκα 

αξρψλ πνπ αγσλίδεηαη λα εμηζνξξνπήζεη ηηο απζαηξεζίεο ηνπ αλψηεξνπ 

θιήξνπ, αιιά θαη ηελ αλεμέιεγθηε αχμεζε ηεο δχλακεο ησλ ιατθψλ2. Δ 

αληηκεηψπηζε ηεο εθθιεζίαο σο πνιηηείαο-πνιηηηθήο δχλακεο, νη ζπγθξνχζεηο 

ηνπ Παηξηάξρε κε ηνπο ιατθνχο αληηπξνζψπνπο, νη νπνίνη απεηινχλ ηελ 

εμνπζία ηνπ θαη ακθηηαιαληεχνληαη αλάκεζα ζηελ ηδηφηεηα ηνπ ππεθφνπ ηνπ 

νζσκαληθνχ θξάηνπο θαη ηνπ παηξηψηε κέζα απφ ηελ πνξεία εζληθνπνίεζεο 

ηνπ νξζφδνμνπ κηιιέη, δηαδηθαζίεο πνπ μεθηλνχλ ζην β΄ κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα3, 

κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ γηα ηελ αλάγλσζε ησλ αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη 

ηελ πεξίνδν πνπ κειεηάκε.  

Οη δεκνηηθηζηέο, ζηε θάζε ηεο ζχγθξνπζεο πνπ εμεηάδνπκε, ζην 

δηκέησπν απηφ αγψλα ηνπ ησαθεηκηζκνχ ζα ζπληαρζνχλ κε ηνπο ησαθεηκηθνχο 

θαη θαη΄ επέθηαζε κε ηνλ παηξηάξρε Εσαθείκ Γ΄ είηε ζηελ αληηπαξάζεζή ηνπ κε 

ηνπο θιεξηθνχο ηεο Εεξάο πλφδνπ, θπξίσο πξηλ απφ ην 1908, είηε ζηελ 

αληηπαξάζεζε κε ηνπο ιατθνχο αληηπξνζψπνπο ηνπ Αηαξθνχο Βζληθνχ Μηθηνχ 

πκβνπιίνπ, κεηά ην 1908. 

                                                 
1
 «Ήδδ απυ ημ 1882 δ Εενά φκμδμξ ηαζ δ εθθδκζηή ημζκυηδηα ηδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ είπε πςνζζεεί 

ζε Εςαηεζιζημφξ ηαζ ακηζ-Εςαηεζιζημφξ πμο αβςκίγμκηακ ακεθέδηα ιεηαλφ ημοξ», ΗΔΔ, η.ΕΑ΄, ζ.20. Γζα 

ημ πχξ αοηή δ ζφβηνμοζδ παναηηδνίγεζ ηδκ πμνεία ημο, αθ. Α. ηαιαηυπμοθμξ, « “…δεκ βίκεηαζ κα 

ιδκ είκαζ Φακανζχηδξ ζηδκ ροπή ημο…”: Οζημοιεκζζιυξ ηαζ Βεκζηζζιυξ απυ ηδκ πνχηδ ζηδ δεφηενδ 

παηνζανπεία ημο Εςαηείι Γ΄», Ησαθείκ Γ΄ ν Μεγαινπξεπήο. Ο από Θεζζαινλίθεο Οηθνπκεληθόο 

Παηξηάξρεο θαη ε επνρή ηνπ, Φζθυπηςπμξ Ώδεθθυηδξ Ώκδνχκ Θεζζαθμκίηδξ, Θεζζαθμκίηδ 2012, ζ. 

189-224. 
2
 «εκ ης Εςαηεζιζζιχ μθείθεζ ηζξ κα ίδδ ιενζηχηενμκ ιίακ ηςκ ζπμοδαζμηένςκ θάζεςκ ημο αβχκμξ 

ηαηά ημο βενμκηζζιμφ ηαζ ηδξ θασηήξ ηζιανμηναηίαξ», Κ. πακμφδδξ, Ηζηνξηθαί ειίδεο Ησαθείκ Γ΄, 

υ.π., ζ.118. 
3 Γζα ηδ δζαδζηαζία εηημζιίηεοζδξ ηαζ ηζξ ζοβηνμφζεζξ πμο πνμέηορακ απυ ηδκ απυπεζνα ημο 

Παηνζανπείμο κα ακηζπαθέρεζ ηαζ ημ μεςιακζηυ ηνάημξ ηαζ ηδ δφκαιδ ηςκ θασηχκ πμο 

αιθζζαδημφζακ ηδκ δβειμκζηή ημο εέζδ, αθ., Α. ηαιαηυπμοθμξ, Μεηαξξύζκηζε θαη Δθθνζκίθεπζε, 

υ.π. ηαζ ημ πζμ εοζφκμπημ, Α. ηαιαηυπμοθμξ, «Δ Βηηθδζία ςξ πμθζηεία: Ώκαπαναζηάζεζξ ημο 

μνευδμλμο ιζθθέη ηαζ ημ ιμκηέθμ ηδξ ζοκηαβιαηζηήξ ιμκανπίαξ (δεφηενμ ιζζυ ημο 19
μο

 αζχκα)», 

Μλήκσλ 23(2001), ζ.183-220.  
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 Σν Παηξηαξρείν, δειαδή, ηελ πεξίνδν πνπ καο ελδηαθέξεη, δελ 

εκπιέθεηαη ζην γισζζηθφ δήηεκα απιψο κε ηελ θαηαδίθε ηεο ρπδαίαο 

γιψζζαο. Ο Παηξηάξρεο εθκεηαιιεχεηαη ηελ αληηπαξάζεζε αληηησαθεηκηθψλ – 

ησαθεηκηθψλ, γηα λα δηαηεξήζεη ηελ πνιηηηθή ηνπ εμνπζία, ηειηθά ηελ ίδηα ηε 

ζεζκηθή ηνπ ππφζηαζε. Παξάιιεια, ν ζπγθεληξσηηζκφο ηνπ ηνλ νδεγεί ζε 

ζχγθξνπζε κε ηνπο ιατθνχο αληηπξνζψπνπο, γηαηί απηνί εληζρχνπλ ή 

απνδπλακψλνπλ ηε ζέζε ηνπ θαη πνιηηηθνπνηνχλ ηα επξχηεξα ζηξψκαηα ηεο 

ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο. Βθείλν, δειαδή, πνπ δηαθπβεχεηαη είλαη πνηνο 

απφ ηνπο δχν ζα αλαιάβεη ηελ πνιηηηθή νκνγελνπνίεζε ησλ Ρσκηψλ1. Με ην 

δεκνηηθηζκφ ππεηζέξρεηαη θαη έλαο επηπιένλ παξάγνληαο δηαίξεζεο· κε πνηα 

γιψζζα ζα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη απηνί. Ο Παηξηάξρεο, ηειηθά, ελάληηα ζε 

εθείλνπο πνπ επηδηψθνπλ λα είλαη πνιίηεο ελφο ζπληαγκαηηθνχ νζσκαληθνχ 

θξάηνπο, επηδηψθεη λα ζπλελψζεη έζλνο θαη εθθιεζία, κέζα απφ ηε ζηαδηαθή 

απνθξπζηάιισζε ηεο εζληθήο ηδενινγίαο σο ζπκπφξεπζεο νξζνδνμίαο θαη 

ειιεληθφηεηαο. Σελ εζληθή απηή πξνζπάζεηα πξνθξίλνπλ θαη νη δεκνηηθηζηέο. 

Οη ζπγθξνχζεηο Παηξηάξρε θαη ιατθψλ είλαη ελδεηθηηθέο ησλ παξαπάλσ 

επηδηψμεσλ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ζηαζεξφηεηα ζηηο αληίπαιεο 

νκάδεο. Ο Παηξηάξρεο Εσαθείκ ν Γ΄ ζα θαηεγνξεζεί φηη επηρεηξεί κέζσ ησλ 

ησαθεηκηθψλ ιατθψλ αληηπξνζψπσλ λα ειέγμεη ηηο εθινγέο αθφκα θαη κε ηελ 

εμαγνξά ςήθσλ2. Σν 1909, ε επηηξνπή γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ Γεληθψλ 

θαλνληζκψλ (κεηαμχ απηψλ ν Γ. Υαζηψηεο3, ν Ε. Θ. Πνιπδέηηεο4 θαη ν Λέσλ 

                                                 
1
 . Ώκαβκςζημπμφθμο, Μηθξά Αζία, 19

νο
 αη.-1919. Οη ειιελνξζόδνμεο θνηλόηεηεο. Από ην Μηιιέη ησλ 

Ρσκηώλ ζην Διιεληθό Έζλνο, υ.π., ζ.289, 458-464, 472-488. 
2 ΐθ., ημ ακοπυβναθμ θοθθάδζμ πμο ηοηθμθυνδζε πζεακυκ απυ ημοξ ηυθπμοξ ηδξ Εενάξ οκυδμο, 

Ηζηνξηθαί ειίδεο. Γεπηέξα Παηξηαξρεία Ησαθείκ ηνπ Γ΄ 1901-1906, ζ.5-6, 14-16, 18, 20-22, 24-25. Οζ 

ηαηδβμνίεξ δεκ πνέπεζ κα είκαζ ααάζζιεξ, ακ ηνίκμοιε απυ ηζξ ακαθμνέξ ημο έθθδκα πνέζαο 

Κςκζηακηζκμοπυθεςξ Γνοπάνδ πνμξ ημ Τπμονβείμ Βλςηενζηχκ βζα ηζξ εηθμβέξ βζα ηα 4 κέα ιέθδ ημο 

Α.Β.Μ. οιαμοθίμο ημ 1905, υπμο ακαθένεηαζ υηζ, εκχ υθμζ μζ κεμεηθεβέκηεξ είκαζ ζςαηεζιζημί, μζ 3 

ανκμφκηαζ κα ζοκενβαζημφκ ιε ημκ αδενθυ ημο υθςκα Καγακυαα ημκ Λέμκηα, ΕΏΤΒ, 1905, 19, 

«Γ΄19.1, α.α.η. Βηηθδζζαζηζηά». Ο ηέθακμξ Ώ. Καναεεμδςνήξ, έκαξ απυ ημοξ 3, είπε ηαζ παθζυηενα 

ηαηδβμνήζεζ ημκ Λέμκηα Καγακυαα βζα ηδ δζαπείνζζδ ηςκ Βεκζηχκ Καηαζηδιάηςκ, Ηζηνξηθαί ειίδεο, 

ό.π., ζ.20. Ο Λέςκ Καγακυααξ ήηακ ανπζηέηηςκ, Δθινγηθόο Καηάινγνο Κνηλόηεηνο ηαπξνδξνκίνπ 

1905 θαη 1910, ιέθμξ ημο Φζθμθμβζημφ οθθυβμο Κςκζηακηζκμοπυθεςξ απυ ημ 1900, Ο ελ 

Κσλζηαληηλνππόιεη Διιεληθόο Φηινινγηθόο ύιινγνο, υ.π, ζ.γ ηαζ ηδξ Ονβάκςζδξ 

Κςκζηακηζκμοπυθεςξ, Ώε. μοθζχηδξ-ΝζημθαΎδδξ, Οξγάλσζηο Κσλζηαληηλνππόιεσο, υ.π., ζ.224.  
3
 Καεανμθυβμξ, πμθέιζμξ ηςκ δδιμηζηζζηχκ, ημοξ μπμίμοξ εα πμθειήζεζ απυ ημ αήια ημο 

Φζθμθμβζημφ οθθυβμο, αθ. Γ. Υαζζχηδξ, Ζ Γιώζζα ηνπ Έιιελνο  Ο πησρνπξόδξνκνο θαη νη νπαδνί 

απηνύ. Γηαιέμεηο αλαγλσζζείζαη ελ ησ ελ Κσλζηαληηλνππόιεη Διιεληθώ Φηινινγηθώ πιιόγσ, 

Κςκζηακηζκμφπμθδ 1909. 
4
 Μεζίηδξ Δθινγηθόο Καηάινγνο Κνηλόηεηνο ηαπξνδξνκίνπ 1905 θαη 1910. Πνςηαβςκίζηδζε ζηζξ 

δζχλεζξ ηδξ ημζκυηδηαξ ηαονμδνμιίμο εκακηίμκ ηςκ δδιμηζηζζηχκ, υπςξ είδαιε. Ο ζαιπακίδδξ ημκ 



224 

 

Λπκπνπζάθεο1) ζα θαηαγγείιεη ηνλ Παηξηάξρε γηα ηελ παξάλνκε ζπγθξφηεζε 

ηεο Ε. πλφδνπ, αιιά θαη παξαλνκίεο ζηηο εθινγέο ηεο 15/3/1909 γηα ηα λέα 

κέιε ηνπ Αηαξθνχο πκβνπιίνπ2.  

Οη ιατθνί αληηπξφζσπνη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εδξαηψζνπλ ηελ 

ηδηφηεηά ηνπο σο πνιηηψλ ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο ην 1911 ζα αληηδξάζνπλ 

ζηηο εζληθηζηηθέο ζέζεηο θεηκέλνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο θφιπνπο ηνπ 

Παηξηαξρείνπ θαη ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1911 ζα αξρίζεη λα δεκνζηεχεη ζε 

ζπλέρεηεο ε εθεκεξίδα Πξφνδνο κε ηίηιν «Σν Τπφκλεκα ελφο θιεξηθνχ»3. Σν 

θπιιάδην ηνλίδεη ηα πξνλφκηα ηεο εθθιεζίαο απφ ηελ άισζε θαη κεηά, ηνλ 

πνιηηηθφ ξφιν ηνπ Παηξηαξρείνπ θαη θαηαθέξεηαη ελαληίνλ ηεο Οζσκαληθήο 

θπβέξλεζεο πνπ πνιεκάεη ηε κεγάιε ηδέα ησλ Βιιήλσλ θαη επηρεηξεί λα 

δηαρσξίζεη ην Παηξηαξρείν απφ ην έζλνο, απνμελψλνληαο παξάιιεια, ην 

ειιεληθφ έζλνο ηεο Σνπξθίαο απφ ηνπο ειεχζεξνπο Έιιελεο. Θεσξεί, κάιηζηα, 

δηελεθή ηνλ αγψλα ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαηά ηνπ κσακεζαληζκνχ.  

Οη ζέζεηο απηέο ζα μεζεθψζνπλ ηελ αληίδξαζε ησλ 8 ιατθψλ κειψλ 

ηνπ Αηαξθνχο πκβνπιίνπ, φπσο καζαίλνπκε απφ έλα αλψλπκν θπιιάδην κε 

ηίηιν Σν Τπφκλεκα ηνπ Παηξηάξρνπ Ησαθείκ ηνπ Γ΄. Σα ηξσηά απηνχ ζεκεία ηα 

ηεο Δζλνζπλειεχζεσο4, πνπ ζα θπθινθνξήζεη ην Φεβξνπάξην θαη ζα 

ζπκπεξηιάβεη ην επίκαρν θείκελν. Σα 8 ιατθά κέιε ηνπ Αηαξθνχο πκβνπιίνπ 

ζα ζεσξήζνπλ ην Τπφκλεκα «εζλνβιαβέζηαηνλ» θαη γηα ηα αληεζληθά ηνπ 

θξνλήκαηα θαη γηαηί εθδφζεθε κε απνιπηαξρηθφ ηξφπν αληίζεηα απφ ηνπο 

                                                                                                                                            
παναηηδνίγεζ ανπδβυ ηςκ ακηζζςαηεζιζηχκ, αθ. ημο ζε Ώ. Πάθθδ, 26/4.9/5.1911, Αιιεινγξαθία Α. 

Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/111. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.42-43.   
1
 Ο ιυκμξ δδιμηζηζζηήξ. 

2 Δ επζηνμπή βζα ηδκ ακαζηφθςζδ ηςκ Βεκζηχκ Κακμκζζιχκ εα ζοκηάλεζ δζαιανηονία ιε 460 

οπμβναθέξ ζηζξ 31/1/1909, ηαεχξ ηαζ θοθθάδζμ ιε ηίηθμ Ο Παηξηάξρεο Ησαθείκ ν Γ΄. Ζ ελ Φαλαξίσ 

θαηάζηαζηο. Σα πξσηόιεηα ησλ λέσλ πκβνύισλ. Τπόκλεκα πξνο ηνπο ελ ηε Πξσηεπνύζε θαη ελ ηαηο 

επαξρίαηο ηνπ Οηθνπκεληθνύ ζξόλνπ νξζνδόμνπο μιμβεκείξ, Βκ Κςκζηακηζκμοπυθεζ 1909. ημ 

θοθθάδζμ ζοιπενζθαιαάκεηαζ ηαζ Γήισζηο ηε Α. Θ. Παλαγηόηεηη ησ Οηθνπκεληθώ Παηξηάξρε Κπξίσ 

Ησαθείκ ησ Γ΄, ηε Ηεξά πλόδσ, ησ Δζλ. Μ. πκβνπιίσ, οπέν ηςκ Βεκζηχκ Κακμκζζιχκ πμο 

οπμβνάθεηαζ απυ 152 πμθίηεξ, ζοιπθδνςιαηζηή ηδξ δζαιανηονίαξ ηδξ 31/1/1909.  
3
 «“ηέρεζξ” Τπυικδια εκυξ ηθδνζημφ», Πξόνδνο, 4/1/1911, ζ.1, «ηέρεζξ εκυξ ηθδνζημφ», 5/1/1911, 

ζ.1 ηαζ «“ηέρεζξ” Τπυικδια εκυξ ηθδνζημφ», 7/1/1911, ζ.1, μπυηε ηαζ εα δζαημπεί δ δδιμζίεοζδ 

οπυ ημ αάνμξ ακηζδνάζεςκ. 
4
 Σν Τπόκλεκα ηνπ Παηξηάξρνπ Ησαθείκ ηνπ Γ΄. Σα ηξσηά απηνύ ζεκεία ηα ηεο Βεκμζοκεθεφζεςξ, Μδκί 

Φεανμοανίς 1911. Σμ εκ θυβς ηείιεκμ ζηζξ ζ. 5-24.  Πνμθακχξ εηπμνεφεηαζ απυ ημοξ ηφηθμοξ ηςκ 

ακηζζςαηεζιζηχκ. Δ ακηίδναζδ πάκηςξ ηςκ ιεθχκ ημο Αζανημφξ οιαμοθίμο ήηακ ηαεμθζηή, αθθά 

ζηυπεοε κα πνμθοθάλεζ ημκ Παηνζάνπδ (αθ. παναηάης). Μεηαλφ ηςκ ιεθχκ ηυηε ήηακ ηαζ μ υθςκ 

Καγακυααξ επζθακήξ ζςαηεζιζηυξ. Πζεακυηαηα, υιςξ, μζ ζςαηεζιζημί δεκ ζπεηίγμκηαζ ιε αοηή ηδ 

ιεηαβεκέζηενδ έηδμζδ, πμο ηαηαθένεηαζ ακμζπηά εκακηίμκ ημο Παηνζάνπδ. 
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Βζληθνχο Καλνληζκνχο1. Γη΄ απηνχο ν ζεβαζκφο ηνπ Οζσκαληθνχ 

πληάγκαηνο θαη ε αλάιεςε αγψλα γηα ηελ πιήξε ηζφηεηα απνηειεί 

κνλφδξνκν. Δ παηξηαξρηθή θξίζε ζα απνζνβεζεί2, αιιά ν Παηξηάξρεο ζα 

θαηεγνξεζεί φηη δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηα Πξνλφκηα3, αιιά κφλν γηα ηε ζέζε 

ηνπ4. Σν ζέκα ζα απαζρνιήζεη θαη ηελ ειιεληθή πξεζβεία ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ε νπνία ζα πξνζπαζήζεη λα ζπκβηβάζεη ηα δηεζηψηα θαη 

ζα παξάζρεη ηελ απαηηνχκελε θάιπςε ζηνλ Παηξηάξρε, φζνλ αθνξά ηελ 

παηξφηεηα ηνπ Τπνκλήκαηνο5. 

Δ δηαθνξά ησλ δχν πιεπξψλ βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη ν Παηξηάξρεο, 

σο ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ, αληηκεησπίδεη ην χληαγκα σο ερζξφ ηνπ 

ειιεληζκνχ, επηρεηξεί, δειαδή, κηα ειιελνθεληξηθή, εζληθηζηηθή αλάγλσζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο, ελψ νη ζρνιηαζηέο ηνπ Τπνκλήκαηνο ζπληάζζνληαη κε ηε 

ζπληαγκαηηθή νζσκαληθή ιχζε θαη ζπκπεξηθέξνληαη σο πνιίηεο πνπ κπνξνχλ 

λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ νηθνδφκεζε θαη εδξαίσζε ηνπ ζπληαγκαηηθνχ 

πνιηηεχκαηνο. Λίγν αξγφηεξα, νη ιατθνί αληηπξφζσπνη ζα δεηήζνπλ 

αλαζεψξεζε ησλ Βζληθψλ Καλνληζκψλ γηα απεπζείαο εθινγή ηνπ Παηξηάξρε 

ή ησλ αληηπξνζψπσλ ζην Μηθηφ πκβνχιην, γηα λα ζπκβαδίδεη κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ θαη ην ζπληαγκαηηθφ θαζεζηψο ηνπ νζσκαληθνχ 

                                                 
1
 ην ίδην, ζ.25. Δ εθδιενίδα Πξόνδνο εα ηαηδβμνήζεζ ημοξ οιαμφθμοξ υηζ είπακ άθθα εθαηήνζα ηαζ 

δεκ ζεαάζηδηακ ημο Παηνζάνπδ-Βεκάνπδ, «Ο γήθμξ ημο Οίημο ηςκ», Πξόνδνο, 9/1/1911, ζ.1. 
2
 Σν Τπόκλεκα ηνπ Παηξηάξρνπ Ησαθείκ ηνπ Γ΄, υ.π., ζ.28. 

3
 ην ίδην, ζ.38-44. Δ ακηζθαηζηή ζηάζδ ημο Εςαηείι Γ΄ απέκακηζ ζηα Πνμκυιζα ακαθφεηαζ ζημ Α. 

ηαιαηυπμοθμξ, « “…δεκ βίκεηαζ κα ιδκ είκαζ Φακανζχηδξ ζηδκ ροπή ημο…”: Οζημοιεκζζιυξ ηαζ 

Βεκζηζζιυξ απυ ηδκ πνχηδ ζηδ δεφηενδ παηνζανπεία ημο Εςαηείι Γ΄», υ.π., ζ.195-199. 
4
 Σν Τπόκλεκα ηνπ Παηξηάξρνπ Ησαθείκ ηνπ Γ΄, υ.π., ζ.37. 

5
 Ο Ώθελακδνυπμοθμξ, επζηεηναιιέκμξ ηδξ εθθδκζηήξ πνεζαείαξ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, ιε 

ηδθεβνάθδια ημο ζημ ΤΠΒΞ (ΕΏΤΒ, 10/23.1.1911, 1911, θ.19, οπμθ.1(2
μξ

), εα δζααζαάζεζ ηδκ 

πθδνμθμνία· «Βηδμεέκημξ πνμ ηζκςκ διενχκ εη ηοπμβναθείμο «Βηηθδζζαζηζηήξ Ώθδεείαξ» 

ηοηθμθμνήζακημξ ακςκφιμο θοθθαδίμο οπυ ηίηθμκ «Τπυικδια Κθδνζημφ» ζοκηαπεέκημξ οπυ 

Παηνζάνπμο ηαζ πενζέπμκημξ ζηέρεζξ δοκαιέκαξ κα εεςνδεχζζ ςξ ιδ ζοιθχκμοξ, εκ ηζζζ ζδιείμζξ 

πνμξ ηεθεοηαίακ παναπεείζακ πμνείακ Παηνζάνπμο ςξ πνμξ ηα εεκζηά γδηήιαηα, άπακηα θασηά ιέθδ 

Μζηημφ οιαμοθίμο Παηνζανπείμο ιεηέαδζακ πανά Παηνζάνπδ ηαζ οπμδείλακηα επζαθααέξ 

δδιμζζεφζεςξ εγήηδζακ υπςξ ελεονεεή ηνυπμξ, χζηε ιδ εεςνδεή υηζ ημ πενζεπυιεκμκ θοθθαδίμο είκε 

ζηέρεζξ ημο Παηνζάνπμο».  Βπίζδξ, ηδθεβνάθδια Ώθελακδνυπμοθμο 18/1/1911 (ζημ ίδζμ), υπμο 

ακαθένεηαζ υηζ δ Πξόνδνο δήθςζε υηζ ημ θοθθάδζμ δεκ απδπεί ηζξ εέζεζξ ημο Φακανίμο. ε εηηεκή 

ακαθμνά ημο μ Ώθελακδνυπμοθμξ πνμξ ημκ Γνοπάνδ, Τπμονβυ Βλςηενζηχκ, 18/1/1911 (ζημ ίδζμ) εα 

ημκίζεζ· «Βκ ιαηνά ζοκμιζθία δκ έζπμκ ιεηά ημο Παηνζάνπμο επί ημο εέιαημξ ημφημο δ Ώοημφ 

Θεζμηάηδ Πακαβζυηδξ ιμζ είπεκ υηζ ημ δδιμζίεοια πενζείπεκ υκηςξ θνάζεζξ ηζκάξ αηαηαθθήθμοξ, αθθ΄ 

υηζ ηαζ μζ φιαμοθμζ δεκ έπνεπε κα πνμαχζζκ εζξ ημ παν΄ Ώοηή δζάαδια».  ηακ μ Πνυλεκμξ ηδξ 

Σναπεγμφκηαξ ζε ακαθμνά ημο ζημ ΤΠΒΞ (ΕΏΤΒ, 24/3/1911, ό.π.) εα δζααζαάζεζ ηδκ αθβεζκή 

εκηφπςζδ πμο πνμλεκεί ζημοξ πνζζηζακμφξ ημ θοθθάδζμ ημο Φεανμοανίμο, μ Τπμονβυξ (7/4/1911, ό.π.) 

εα ημο οπμδείλεζ κα δζαρεφζεζ υηζ ημ Τπυικδια πνμένπεηαζ «εη ηδξ βναθίδμξ ηδξ Ώ.Θ.Π. ημο 

Οζημοιεκζημφ Παηνζάνπμο».  
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θξάηνπο1. Σν αίηεκα απηφ, παξφιν πνπ ε εθεκεξίδα Πξφνδνο ην εξκελεχεη 

σο πεξηνξηζκφ ησλ απζαηξεζηψλ ηνπ θιήξνπ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηνλ παηξηαξρηθφ ζπγθεληξσηηζκφ κε ηε ζπκκεηνρή 

ζηηο εθινγέο ησλ ζπληερληψλ, επηζηεκφλσλ θαη εκπφξσλ2. Δ εθεκεξίδα 

Πξφνδνο, σο ν θαηεμνρήλ ππνζηεξηθηήο ηνπ ησαθεηκηζκνχ, αλάγεη φιεο ηηο 

ζπγθξνχζεηο ηνπ Παηξηαξρείνπ ζηε ξήμε κεηαμχ θιεξηθψλ θαη ιατθψλ, 

αθήλνληαο αιψβεηε ηε ζξεζθεία3 θαη ηνλ ίδην ηνλ Παηξηάξρε.  

Βδψ αθξηβψο βξίζθεηαη ην πξψην ζεκείν πνπ ζα ζπλδέζεη ηνπο 

δεκνηηθηζηέο κε ηνπο ησαθεηκηθνχο θχθινπο θαη ηνλ Παηξηάξρε. Δ 

αξζξνγξαθία ηεο Πξνφδνπ ελαληίνλ ηνπ θιήξνπ, πνπ άξεζε ζηνλ Πάιιε4, 

ζπκπνξεχεηαη κε ηνλ αληηθιεξηθαιηζκφ ησλ δεκνηηθηζηψλ. Κπξίσο, ν 

Παηξηάξρεο αληηκεησπίδεηαη σο ην αληίπαινλ δένο ηνπ ζρνιαζηηθηζκνχ, ηεο 

νπηζζνδξνκηθφηεηαο θαη ηεο ζπκθεξνληνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο Εεξάο 

πλφδνπ θαη ησλ κεηξνπνιηηψλ. Άιισζηε, έρεη ζπγθξνπζηεί αξθεηέο θνξέο κε 

ηα κέιε ηεο Ε. πλφδνπ5. Παξάιιεια, ν δεκνηηθηζκφο κε ην αίηεκα ηνπ γηα 

εθθνζκίθεπζε ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ζηελ νπνία δελ είλαη αξλεηηθή ε 

Παηξηαξρηθή Βθθιεζία, εθφζνλ θαη ε ίδηα εηζάγεη ζηα ζρνιεία εκπνξηθά 

καζήκαηα, μέλεο γιψζζεο, γπκλαζηηθή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αληηθιεξηθφ ηνπ 

                                                 
1
 «Σμ ρήθζζια ηςκ Ώκηζπνμζχπςκ», Πξόνδνο, 28/3/2011, ζ.1.  

2
 «Δ Πνχηδ Μεηαννφειζζζξ», Πξόνδνο, 29/3/2011, ζ.1, ηφνζμ άνενμ. Γζα εκδεθεπή ακάθοζδ ημο 

εέιαημξ, αθθά ηαζ ηνζηζηή πανμοζίαζδ ηδξ πμθζηζηήξ ημο Εςαηείι Γ΄, αθ. Α. ηαιαηυπμοθμξ, « “…Αεκ 

βίκεηαζ κα ιδκ είκαζ Φακανζχηδξ ζηδκ ροπή ημο…”», ό.π., ζ.189-223. οβηεηνζιέκα βζα ημ εδχ εέια, 

ζ.193-195. 
3 οβηεηνζιέκα αθ. Πξόνδνο: «οκηαβιάηζμκ ηαζ Ώνζζηίκδδκ», 6/1/1910, ζ.1· «Κθήνμξ ηαζ Λαυξ»,  

13/1/1910, ζ.1, υπμο εηηυξ απυ ημ ηφνζμ άνενμ οπάνπμοκ ηαζ ρδθίζιαηα ηςκ εθμνεζχκ οπέν ημο 

Παηνζάνπδ ηαζ ζπυθζα ημο ημονηζημφ ηφπμο, πμο οπμζηδνίγεζ ημκ Παηνζάνπδ· «Δ Παηνζανπζηή 

ηνίζζξ», 14/1/1910, ζ.1, υπμο ζφβηνμοζδ ιεηαλφ ηθδνζηχκ ηαζ θασηχκ ιεθχκ ημο Α.Β.Μ. οιαμοθίμο, 

ηαζ 16/1/1910, ζ.1· «Δ εέθδζζξ ημο έεκμοξ», 18/1/1910, ζ.1· «Δ εέζζξ ηαζ ημ ηαεήημκ ημο 

οιαμοθίμο», 25/1/1910, ζ.1· «Δ δζαιανηονία ηςκ Λασηχκ οιαμφθςκ», 29/1/1910, ζ.1· 

«Μεβαθμθνμζφκδ ηαζ Παηνζςηζζιυξ», 3/2/1910, ζ.1, υπμο ζοιαζααζηζηή πνυηαζδ ημο Παηνζάνπδ· 

«Αζέαδζακ ημκ Ρμοαίηςκα», 10/2/1910, ζ.1, ειιέκμοκ μζ ζοκμδζημί· «Έςξ πυηε», 12/2/1910, ζ.1, 

πανέιααζδ αμοθεοηή Μπμφζζμο· «Σμ έεκμξ πνέπεζ κα αιοκεεί», 13/2/1910, ζ.1· «Σμ έεκμξ εα ζχζδ 

ηδκ εηηθδζίακ», 15/2/1910, ζ.1· «Σμ ηέθμξ δζα ηδκ ανπήκ» ηαζ «Σμ ηέθμξ ηδξ παηνζανπζηήξ ηνίζεςξ»,  

4/3/1910, ζ.1, υπμο δ θφζδ ηδξ ηνίζδξ ιε ηδκ οπμπχνδζδ ημο Παηνζάνπδ. Γζα ημ ίδζμ εέια αθ. ηαζ ηα 

ζπυθζα ημο Ε. Αναβμφιδ ζημ ένβμ πμο ακαπθάεεζ ιοεζζημνδιαηζηά ηδ γςή ημο ζηδκ Πυθδ, ζνη 

Εσληαλνί, Ώεήκα 1926, ζ.92-93. 
4
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 19/2.7.1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.2, 2/239, 

υπμο ημο βνάθεζ  «μ Ααιαζηδκυξ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ Πνμυδμο (αοηυξ ηάβναθηε ηάνενα ηαηά ηςκ 

Αεζπμηάδςκ πμο ζ΄ άνεγακ ηυζμ πμθφ». 
5
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 25/7.8.1912, ζην ίδην, 2/308, υπμο παίνεηαζ βζα ημ υηζ μ 

Παηνζάνπδξ δε δίζηαζε κα ηαοηδνζάζεζ ηδ ζεικμηοθία ηςκ οκμδζηχκ. ΐθ. επίζδξ ημκ ανκδηζηυ ηνυπμ 

ιε ημκ μπμίμ μ Αναβμφιδξ ζπμθζάγεζ ημ ηθίια ημο Φακανζμφ, ζνη Εσληαλνί, υ.π., ζ.33-36 ηαζ ζε 

ζπέζδ ιε ημ δδιμηζηζζιυ· «ζημ θακάνζ ηακέκαξ δεκ είκαζ δδιμηζηζζηήξ ηαζ ηακέκαξ απυ ημοξ 

δδιμηζηζζηέξ δεκ είκαζ Φακανζχηδξ», ζην ίδην, ζ.71. 
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ιφγν, πνπ δελ ακθηζβεηεί ηελ αμία ηεο ζξεζθείαο, κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην 

πξφζσπν ηνπ Παηξηάξρε.  

Σν δεχηεξν, ινηπφλ, ζεκείν ζχλδεζεο είλαη ν Παηξηάξρεο σο ζεζκφο, 

αιιά θαη ν Εσαθείκ Γ΄ σο Παηξηάξρεο. Σν πξφζσπν ηνπ Παηξηάξρε 

πεξηβάιιεηαη απφ ηελ αίγιε ηνπ βπδαληηλνχ παξειζφληνο θαη θξαηάεη ζηα 

ρέξηα ηνπ έλαλ παλάξραην ζεζκφ, ηελ εθθιεζία· είλαη, δειαδή, ζχκβνιν, ν 

θνξέαο κηαο παξάδνζεο ρξήζηκεο γηα ην έζλνο1. Ο Φπράξεο ζα ηνλίζεη ηηο 

αξεηέο ηνπ Εσαθείκ θαη ζα θαηαιήμεη «είλαη γελλεκέλνο εζλάξρεο […]. Βθείλε 

ηελ εκέξα κνπ θάλεθε πσο είρα δεη εζλνζσηήξα, πσο είρα δεη άζξσπν πνπ 

θαηαιάβαηλε ηη είλαη ζήκεξηο θαη ηη κπνξεί άβξην λα γίλε ν ειιεληζκφο»2. Ο 

Ώιέμαλδξνο Πάιιεο ζα ζέζεη θαη ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο, 

θαζψο ζεσξεί επηβαξπληηθφ παξάγνληα ηε δηακφξθσζε δπζκελνχο θιίκαηνο 

ζηελ Βπξψπε απφ ηηο παηξηαξρηθέο θξίζεηο3. Πξνθαλψο, θαηά ηελ άπνςή ηνπ 

δελ ζίγεηαη απιψο κηα πλεπκαηηθή αξρή, αιιά ε θαηεμνρήλ πνιηηηθή δχλακε 

ηνπ ειιεληζκνχ ζηελ Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία.  

Βπηπιένλ, ε δηπισκαηηθή επζηξνθία ηνπ Εσαθείκ ηνχ επηηξέπεη λα 

πξνζαξκφζεη ηελ ηαθηηθή ηνπ ζην γισζζηθφ δήηεκα ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηθέο 

αιιαγέο ζηελ Ώπηνθξαηνξία. Ο Αεκήηξεο ηακαηφπνπινο έρεη δείμεη ηε 

ζηαδηαθή ζθιήξπλζε ηεο ζηάζεο ηνπ Παηξηαξρείνπ ζην γισζζηθφ δήηεκα, 

κέρξη ηα Βπαγγειηθά, ζε κηα πξνζπάζεηα λα εληζρχζεη ηελ πνιηηηθή ηνπ ζέζε4, 

θαζψο παξαθνινπζεί κε ακεραλία, απφ ηε κηα, έλα κέξνο ησλ 

λενθαλαξησηψλ ζπκκάρσλ ηνπ λα επηδεηεί απινπνίεζε ηεο γιψζζαο, θαη  

                                                 
1
 ΐθ. ηαζ ημ ζεααζιυ πμο ειπκέεζ ζημ Ίςκα Αναβμφιδ, ζνη Εσληαλνί, υ.π., ζ.29-34. Βπίζδξ, ζημ Γ. 

Φοπάνδξ, Σν Σαμίδη κνπ, Νεθέθδ, Ώεήκα 1988, ζ.111-117, «Παηνζανπζηά», ημ Παηνζανπείμ 

πνμαάθθεηαζ ςξ δ αάζδ ημο έεκμοξ, εζδζηά ζ.112 ηαζ 114-5. ΐθ., επίζδξ, ηζ βνάθεζ μ Φοπάνδξ ζημ Φ. 

Φςηζάδδ, 11/10/1902, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Β.Λ.Ε.Ώ, ζ.136, «ηαζ ζημ Πανίζζ, ηαζ ζηα πζμ δεκνθξαηηθά 

ηα θφθθα ιαξ αηυια, επαζκχ ηαζ ημκ Παηνζάνπδ ηαζ ηδ ενδζηεία».  
2
 Γ. Φοπάνδξ, «Παηνζανπζηά ηαζ Γθςζζζηά», Ρόδα θαη Μήια, η. Α΄, Ώεήκα 1907, ζ.40-166 έςξ 43-169. 

Πανυθμ πμο ημ απυζπαζια ακάβεηαζ ζηδκ α΄ παηνζανπεία ημο Εςαηείι Γ΄, είκαζ εκδεζηηζηυ ηδξ ζηάζδξ 

ημο Φοπάνδ απέκακηζ ζημκ Παηνζάνπδ. 
3 ηδκ παηνζανπζηή ηνίζδ ημο Αεηειανίμο 1911 (ηδθεβναθήιαηα Ώθελακδνυπμοθμο ζε ΤΠΒΞ, 

1/22.12.1911 ηαζ 10/23.12.1911 ηαζ επίζδιδ ακαθμνά 14/12/1911, ΕΏΤΒ, 1911 θ.19, οπμθ.1.1), υηακ 

μ Παηνζάνπδξ έζπεοζε κα πνμηαηαθάαεζ ηδκ απυθαζδ ηςκ 2 ςιάηςκ κα απμηαεμφκ ζηζξ Αοκάιεζξ 

βζα ημ γήηδια ηςκ εεκμηήηςκ, μ Πάθθδξ εα ζοβηνμοζηεί ιε ημκ δδιμηζηζζηή Ε. Πακηεθίδδ Παππά πμο 

ηαηδβμνεί ημκ Παηνζάνπδ βζα ηδ ζηάζδ ημο. Ώπυ ηδκ επζζημθή ημο πνμξ ημκ Ώ. Πάθθδ, 18/12/1911, 

Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 1/308, δζαπζζηχκμοιε υηζ μ Πάθθδξ ημκ ηαηδβμνεί υηζ 

ακαιείπηδηε ζηδκ ηίκδζδ εκακηίμκ ημο Παηνζάνπδ. Σμ 1909 μ Πάθθδξ εα πθδνχζεζ 2 θίνεξ ζημκ 

Μάνημ Σζζνζιχημ βζα κα ζηείθεζ ημ αζαθίμ ημο Λνμνί ηξαηνθόπνη ζημκ Παηνζάνπδ, αθ. επζζημθή Ώ. 

Πάθθδ ζε Μ. Σζζνζιχημ, Liverpool 20/9/1909, Φσηναληίγξαθα επηζηνιώλ πξνο Μάξθν Σζηξηκώθν.  
4
 Α. ηαιαηυπμοθμξ, «Σα υνζα ηδξ “ιέζδξ μδμφ”: Οζημοιεκζηυ Παηνζανπείμ ηαζ Γθςζζζηυ Γήηδια 

ζηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα», ό.π., ζ.287-300. 
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απφ ηελ άιιε, ηνπο εζληθηζηηθνχο θχθινπο, λα επηιέγνπλ ηελ θαζαξεχνπζα 

γιψζζα1. Ώπφ ην 1905, ηελ ήηηα ηεο Ρσζίαο ζηνλ ξσζνταπσληθφ πφιεκν, θαη 

εηδηθά κεηά ην 1908, φκσο, ε πνιηηηθή ηνπ Εσαθείκ Γ΄ αιιάδεη, θαζψο έρεη 

απνιέζεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ρακηδηαλνχ θαζεζηψηνο2.  

Σν 1911, ν Παηξηάξρεο ζπλερίδεη ηελ ηαθηηθή ηεο δηαιιαθηηθφηεηαο θαη 

ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο, θαζψο ζην δεκφζην ιφγν 

ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ δεκνηηθηζκνχ θαη ζπκπαξαηάζζεηαη κε ηνλ Μηζηξηψηε 

θαη ηνπο θαζαξεπνπζηάλνπο ηεο Ώζήλαο. Θέζε πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηελ 

ελίζρπζε ηεο γιψζζαο σο ζηνηρείνπ ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ζε κηα πεξίνδν 

πνπ κφλε ε ζξεζθεία δελ απνηειεί πιένλ επαξθέο ζηνηρείν δηάθξηζεο, θαζψο 

ππνρσξεί ν παλνξζφδνμνο νηθνπκεληζκφο3.  

Εδησηηθά, απφ ηελ άιιε, ν Παηξηάξρεο δηαηεξεί επαθέο κε δεκνηηθηζηέο 

θαη κάιηζηα ηνπο αλαγλσξίδεη αγλφηεηα πξνζέζεσλ. Άιισζηε νη απνθάζεηο 

ηνπ Παηξηαξρείνπ ζε ζρέζε κε ηηο αλαθξίζεηο ζηα ζρνιεία, παξά ηε 

ζθνδξφηεηα ησλ ιφγσλ, ήηαλ ήπηεο4. Δ δηηηή απηή ζηάζε εθπνξεχεηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ν Παηξηάξρεο δελ επηζπκεί ε γισζζηθή ζχγθξνπζε λα κεηαβιεζεί 

ζε πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πξφβιεκα πνπ δελ κπνξεί λα ειέγμεη ζε κηα επνρή 

ζθιήξπλζεο ηεο ηαθηηθήο ησλ Νενηνχξθσλ. Βπίζεο, κπνξεί λα αληιήζεη 

ζπκκάρνπο απφ ην ησαθεηκηθφ – δεκνηηθηζηηθφ ζηξαηφπεδν. Ο Παηξηάξρεο σο 

ζχκβνιν, αιιά θαη ν Εσαθείκ Γ΄, σο πνιηηηθφ πξφζσπν δηεπθνιχλεη, αλ δελ 

επηβάιιεη, ηε ζπκπφξεπζε ησλ δεκνηηθηζηψλ κε ηνπο ησαθεηκηθνχο. Βπίζεο, ηα 

δίθηπα ησλ γλσξηκηψλ νδεγνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ο Κ. παλνχδεο, 

εθδφηεο ηεο Πξνφδνπ, απνηειεί ην θέληξν ελφο ηέηνηνπ δηθηχνπ, φπσο ήδε 

είδακε. Ο Ε. Αξαγνχκεο είλαη απηφο πνπ πξψηνο κίιεζε ζηνλ Εσαθείκ γηα ην 

Ώδεξθάην ηεο δεκνηηθήο5 θαη γηα ηελ Οξγάλσζε  Κσλζηαληηλνππφιεσο1. 

                                                 
1
 Α. ηαιαηυπμοθμξ, «Ώπυ ημκ Κναηφθμ ζημκ Ένδενμ: Αζαζηάζεζξ ημο βθςζζζημφ γδηήιαημξ ζηδκ 

Οεςιακζηή Ώοημηναημνία (ηέθδ 19
μο

 αζχκα)», Γιώζζα, Κνηλσλία, Ηζηνξία: ηα Βαιθάληα, (επζιέθεζα 

Ώ.-Φ. Υνδζηίδδξ), δίβθςζζδ έηδμζδ, Κέκηνμ Βθθδκζηήξ Γθχζζαξ, Θεζζαθμκίηδ 2007, ζ.239-251. Με 

ημκ υνμ «κεμθακανζχηεξ» εκκμεί ηα πνμαεαθδιέκα ιέθδ ηδξ εθθδκμνευδμλδξ ημζκυηδηαξ ζηδκ 

Κςκζηακηζκμφπμθδ πμο ηαηέθααακ ζδιακηζηέξ εέζεζξ ζημ Παηνζανπείμ ή ζημ μεςιακζηυ ηνάημξ, ιεηά 

ηδκ παναηιή ηςκ Φακανζςηχκ ελαζηίαξ ηδξ Βθθδκζηήξ Βπακάζηαζδξ, αθ., ζην ίδην,  ζ.239.  
2
 Α. ηαιαηυπμοθμξ, « “…δεκ βίκεηαζ κα ιδκ είκαζ Φακανζχηδξ ζηδκ ροπή ημο…”», ό.π., ζ.219-220. 

3
 Α. ηαιαηυπμοθμξ, «Σα υνζα ηδξ “ιέζδξ μδμφ”», ό.π., ζ.298-299. Ο ηαιαηυπμοθμξ παναηδνεί 

εφζημπα υηζ ημ Παηνζανπείμ ηδκ ανπαΐγμοζα δεκ ηδκ οπμζηδνίγεζ, πθέμκ, ζηδ αάζδ ηδξ ακςηενυηδηαξ 

ηδξ μνεμδμλίαξ έκακηζ ημο πνμηεζηακηζζιμφ, υπςξ ζηα Βοαββεθζηά, αθθά, ζηδ αάζδ ηδξ εεκζηήξ 

ζοκέπεζαξ. 
4
 ΐθ. παναπάκς ηζξ απμθάζεζξ ηδξ Παηνζανπζηήξ Βηπαζδεοηζηήξ Βπζηνμπήξ.  

5
 Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζοκεδνία 13/26.8.1907, ζ.256-7, ζοκεδνία 21/4.10.1907, ζ.249 ηαζ ζοκεδνία 

24/7.10.1907, ζ.251, υπμο μ Αναβμφιδξ δζαπζζηχκεζ υηζ ιάθθμκ είκαζ εεηζηή δ ζηάζδ ημο Παηνζάνπδ, 
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εκαληηθνί ησαθεηκηθνί ηεο θνηλφηεηαο, φπσο νη ηξαπεδίηεο Σδσλ Υαηδφπνπινο 

θαη φισλ Καδαλφβαο έρνπλ ζρέζε κε ηνπο δεκνηηθηζηέο θαη ηνπο 

ππνζηήξημαλ ζηε ζχγθξνπζε ηνπ 1911. 

Δ ζπκπφξεπζε, επνκέλσο, ησλ δεκνηηθηζηψλ κε ηνπο ησαθεηκηθνχο 

είλαη πέξαλ πάζεο ακθηζβεηήζεσο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη νη ησαθεηκηθνί 

ήηαλ απαξαίηεηα θαη δεκνηηθηζηέο. Οη επηζηνιέο ηνπ ηακπαλίδε, ρσξίο λα 

κπνξνχκε λα επηβεβαηψζνπκε φηη απερνχλ ζπλνιηθά ηηο απφςεηο ησλ 

δεκνηηθηζηψλ, απνθαιχπηνπλ ηελ ηαχηηζε κε ηνπο ησαθεηκηθνχο ππνςεθίνπο 

ησλ εθινγψλ ηνπ 1911 γηα ηα ηέζζεξα λέα κέιε ηνπ Α.Β.Μ. πκβνπιίνπ2, 

επεηδή αθξηβψο αληηηάζζνληαη ζην «παπαδίζηηθν θφκκα»3, γεγνλφο πνπ ζα 

νμχλεη ηηο αληηδξάζεηο ησλ αληηησαθεηκηθψλ, νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο 

φπιν ζηε κάρε ηνπο ηελ αληεζληθή απεηιή ηνπ δεκνηηθηζκνχ. ηε ζπλέιεπζε 

ηεο 1/5/1911, φπνπ ζα αλαγλσζηεί θαη ην πφξηζκα ηεο αλαθξηηηθήο επηηξνπήο 

γηα ην Γσγξάθεην ζα επηθξαηήζνπλ νη αληηησαθεηκηθνί, γεγνλφο πνπ ν 

ηακπαλίδεο ζα ζεσξήζεη ήηηα ησλ δεκνηηθηζηψλ θαη ζα ηελ εξκελεχζεη σο 

πνιηηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο4.  

Δ εθεκεξίδα Πξφνδνο ηελ 1/5/1911 ζην θχξην άξζξν ηεο ζα 

ζηειηηεχζεη ηελ θνκκαηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο θαη 

ηδηαίηεξα ηελ αλάκεημε ζε απηφ ηνπ νλφκαηνο ηνπ Παηξηάξρε Εσαθείκ Γ΄. Θα 

ζίμεη, κάιηζηα, θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ αληαγσληζκφ ησλ εθεκεξίδσλ, πνπ 

νδήγεζε πνιιέο θνξέο ηηο άιιεο εθεκεξίδεο λα θαηεγνξήζνπλ ηελ Πξφνδν, 

φηη ππνζάιπεη ηνπο καιιηαξνχο. Δ εθεκεξίδα, παξνπζίαζε ηε ξεπζηφηεηα ησλ 

ζπλδπαζκψλ ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ησλ ππνςεθίσλ απέλαληη ζην γισζζηθφ 

δήηεκα5, γηα λα απνδείμεη φηη ε γιψζζα ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέζν γηα ηνλ 

                                                                                                                                            
ηαζ ζοκεδνία 29/12.10.1907, ζ.252, υπμο μ Παηνζάνπδξ γήηδζε κα οπμαθδεεί μ ηακμκζζιυξ ιε ιζα 

αίηδζδ. Δ επακάζηαζδ, υιςξ, ηςκ Νεμημφνηςκ ηαηέζηδζε πενζηηή ηδκ έβηνζζδ ημο Παηνζανπείμο. 
1
 Ώ.Υ. Υαιμοδυπμοθμξ, Ζ Νεσηέξα Φηιηθή Δηαηξεία (Άγλσζηνη ειίδεο ηεο Δζληθήο καο Ηζηνξίαο). Ίσλ 

Γξαγνύκεο – Αζ. νπιηώηεο-Νηθνιαΐδεο – Γ. Μπνύζηνο, Ώεήκαζ 1946, ζ.19. 
2
 Βπζηνάηδζδ ηςκ ζςαηεζιζηχκ  οπμρδθίςκ, Μ. ζθκαίμο («Γεκζηή οκέθεοζζξ ηδξ Κμζκυηδημξ Πένακ 

πνμξ ακάδεζλζκ δφμ ακηζπνμζχπςκ», 13/3/1911, Πξαθηηθά Γεληθώλ πλειεύζεσλ Κνηλόηεηαο 

ηαπξνδξνκίνπ, ζ. 263-266 ηαζ «Δ πεεζζκή εηθμβή εκ Πένακ», Πξόνδνο, 14/3/1911, ζ.3) ηαζ Σγςκ 

Υαηγυπμοθμο («ΐ΄ οκέθεοζζξ πνμξ εηθμβήκ ημο εηένμο ακηζπνμζχπμο», 20/3/1911,, Πξαθηηθά 

Γεληθώλ πλειεύζεσλ, υ.π., ζ. 267-269 ηαζ «Βηθμβή ακηζπνμζχπμο Πένακ», Πξόνδνο, 21/3/1911, ζ.3).  
3
 «ζμο ζηέθκς θδιενίδεξ απυ ηζξ μπμίεξ εα εκκμήζδξ υηζ ημ παπαδίζηζηυ ηυιια πακηαηχεδηε ζηζξ 

εηθμβέξ ηςκ οιαμφθςκ πένα πένα», επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 10/12.4. 1911, 

Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/53. 
4
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 15[κ.δ.]/5/1911, ζην ίδην, 1/119. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, 

ιένμξ III, ζ.43-44. 
5
 «Βάκ ήιεεα εζθζηνζκείξ πνέπεζ απενίηηςξ κα μιμθμβήζςιεκ, υηζ ηαηά ηδκ ζδιενζκήκ ζοκέθεοζζκ, 

μφηε πενί βθχζζδξ πνυηεζηαζ, μφηε πενί επζαμοθήξ ηαηά ημο Έεκμοξ. […] Πξόθεηηαη απινύζηαηα πεξί 
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πνιηηηθφ αληαγσληζκφ ησαθεηκηθψλ θαη αληηησαθεηκηθψλ θαη, επνκέλσο, ν 

εθινγηθφο αγψλαο ήηαλ θνκκαηηθφο θαη φρη γισζζηθφο1, γεγνλφο πνπ εμεγεί 

θαη ηε ζθνδξφηεηα ησλ παζψλ.  

Πξάγκαηη, απφ ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ ησαθεηκηθνχ θφκκαηνο κφλν ν Ώ. 

Κξεηηθφο κπνξεί λα ζπγθαηαιεγεί ζηνπο δεκνηηθηζηέο2, ν δε Γ. Θενραξείδεο 

είλαη μεθάζαξα πνιέκηνο ηνπ δεκνηηθηζκνχ3. Ο δεκνηηθηζηήο Λπκπνπζάθεο ην 

1909 έδξαζε ελαληίνλ ηνπ Παηξηάξρε, φπσο ήδε είδακε, ελψ ν Ώ. παζάξεο, 

ρσξίο λα είλαη δεκνηηθηζηήο, είρε θξαηήζεη ήπηα ζηάζε ζηε ζπλέιεπζε ηεο 

1/5/1911 ζηελ θνηλφηεηα ηαπξνδξνκίνπ, φπνπ αλαγλψζηεθε ε έθζεζε ηεο 

επηηξνπήο ελαληίνλ ησλ δεκνηηθηζηψλ. Οη αληίζεηνη, νη νπνίνη θαη εθιέρηεθαλ,4 

ήηαλ ππνζηεξηθηέο ηεο θαζαξεχνπζαο, άιινη ζθνδξνί άιινη πην ήπηνη.5 

Σελ ίδηα ζέζε, φηη πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί ν θνκκαηηθφο αγψλαο, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί σο πξφθαζε ηε γιψζζα θαη λα επηδησρζνχλ ηα εζληθά 

ζπκθέξνληα, ζα ππνζηεξίμεη θαη ν Γ. Μπνχζηνο, βνπιεπηήο εξβίσλ. 

Πξνθαλψο ε ζέζε ηνπ απηή απερεί ηηο ζέζεηο ηνπ πληαγκαηηθνχ Πνιηηηθνχ 

                                                                                                                                            
θαηηζρύζεσο ηνπ Ησαθεηκηθνύ ςεθνδειηίνπ ή ηνπ αληηησαθεηκηθνύ ηνηνύηνπ […]. Σμο Εςαηεζιζημφ 

ηυιιαημξ [βζα ηδκ εθμνεία ημο Γςβναθείμο] οπμρήθζμζ είκε μζ η. Γ. Θεμπανείδδξ, Θ. Φάεδξ, Ώ. 

Κνδηζηυξ, ΐ. Κζμθειέκμβθμοξ ηαζ Ώ. παεάνδξ. Σμο δε ακηζζςαηεζιζημφ μζ η. Β. Ρίγμξ, Θ. Κεθασδίηδξ, 

Ε. ΐαθαθάξ, Π. Σζεθθέκηδξ ηαζ Ώ. Καθεφναξ. Πμίμξ είκαζ εηείκμξ […] μ μπμίμξ εα δδφκαημ κα 

ηαηδβμνήζδ ημοξ πνχημοξ ςξ αζνεηζημφξ εζξ ημ γήηδια ηδξ βθχζζδξ ηαζ ημοξ δεοηένμοξ ςξ ιυκμοξ 

μνεμδυλμοξ βθςζζαιφκημναξ; Ή ιήπςξ μ η. Λοιπμοζάηδξ, δζα ημκ μπμίμκ έβεζκεκ υθμκ ημ ηαηυκ, δεκ 

ήημ πένζζο οπμρήθζμξ ηςκ ζδιενζκχκ οπεναζπζζηχκ ηδξ βθχζζδξ, οπυ ηςκ μπμίςκ ηαζ θοζζςδχξ 

οπεζηδνίπεδ εκακηίμκ ημο ζςαηεζιζημφ ηυιιαημξ;», «Δ ιυκδ αθήεεζα εζξ ημκ αβχκα», Πξόνδνο, 

1.5.1911, ζ. 1.  
1
 «Λμβζηά οιπενάζιαηα», Πξόνδνο, 3/5/1911, ζ. 1. 

2
 Ώκ ηαζ ζηδκ απμθμβία ημο ζηδ ζοκέθεοζδ ημ ανκήεδηε, υπςξ είδαιε παναπάκς. 

3
 Ώνπζηέηηςκ, (Δθινγηθόο Καηάινγνο Κνηλόηεηνο ηαπξνδξνκίνπ 1905 θαη 1910) ηαζ ιέθμξ ηδξ 

Ονβάκςζδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ, (Ώε. μοθζχηδξ-ΝζημθαΎδδξ, ό.π., ζ.222). Ο ζαιπακίδδξ εα πεζ βζ΄ 

αοηυκ «πμθφ θίθμξ ιμο, ια θμαενά πνμβμκμθάηνδξ», επζζημθή ζε Ώ. Πάθθδ, 29/11.2.1913, 

Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/37. Άθθςζηε, ήηακ οπμρήθζμξ βζα ηδκ επζηνμπή ηδξ 

ημζκυηδηαξ ηαονμδνμιίμο πμο ζοβηνμηήεδηε εκακηίμκ ηςκ δδιμηζηζζηχκ, «οκέθεοζζξ ημο έημοξ 

1911. οκεδνία α΄ ηδξ 24 Ώπνζθίμο 1911», Πξαθηηθά Γεληθώλ πλειεύζεσλ Κνηλόηεηαο 

ηαπξνδξνκίνπ, ζ. 271. 
4
 «ΐ΄ οκεδνία ηδξ 1 ΜαΎμο 1911» ηαζ «οκεδνία Γ΄ ηδξ 11 ΜαΎμο 1911», Πξαθηηθά Γεληθώλ 

πλειεύζεσλ Κνηλόηεηαο ηαπξνδξνκίνπ, ζ.274 ηαζ ζ.282 ακηίζημζπα. Βπίζδξ, «Ώζ πεεζζκαί εηθμβαί 

ηδξ Κμζκυηδημξ Πένακ», Πξόνδνο, 2/5/1911, ζ. 2. ημ ηφνζμ άνενμ ηδξ δ εθδιενίδα εα ημκίζεζ ηαζ 

πάθζ ηδκ ημιιαηζηή δζάζηαζδ ηςκ εηθμβχκ ηαζ ηδκ απμοζία εεκζημφ ηζκδφκμο πνμ ημο μπμίμο υθμζ εα 

μιμκμμφζακ. Γζα δε ημ βθςζζζηυ γήηδια ακαιέκεζ κα πάρεζ, ηχνα πμο επζηνάηδζακ μζ 

ακηζζςαηεζιζημί, «Ώζ πεεζζκαί εηθμβαί», ζ.1. 
5
 Καηά ημκ ζαιπακίδδ μζ πζμ θακαηζημί ακηζδδιμηζηζζηέξ είκαζ μ Σζεθθέκηδξ ηαζ μ Κεθασδίηδξ, 

βζαηνυξ, ημοξ μπμίμοξ εα παναηηδνίζεζ «Ρμαεζπζένμοξ». Οζ οπυθμζπμζ είκαζ ιεηνζμπαεείξ, εκχ μ Ρίγμξ 

παναζηήεδηε, βζαηί δεκ ήεεθε κα ειπθαηεί ζε απμθφζεζξ δδιμηζηζζηχκ, αθ. επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε 

Ώ. Πάθθδ, 24/7.6.1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 1/167.  
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πλδέζκνπ θαη ηεο Οξγάλσζεο Κσλζηαληηλνππφιεσο, ησλ νπνίσλ ππήξμε 

επηθαλέο ζηέιερνο1. 

Βπνκέλσο, ε ζχγθξνπζε κε ηνπο δεκνηηθηζηέο ην 1911 απνθαιχπηεη ηηο 

δηαηξέζεηο ζην Παηξηαξρείν γηα ην πνηνο ζα αλαιάβεη ηελ πνιηηηθή νξγάλσζε 

ηεο θνηλφηεηαο, αιιά θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ δεκνηηθηζηψλ 

αλάινγα κε ην ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ.  

 

Πνιηηηθέο δηαηξέζεηο ζηελ θνηλφηεηα 

Δ απφπεηξα δηείζδπζεο ησλ δεκνηηθηζηψλ ζε θνηλνηηθνχο ζεζκνχο, 

φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε θαη νη εθινγέο, δηαηξεί ηελ θνηλφηεηα αξρηθά ζε 

ζρέζε κε ηελ επηινγή γισζζηθνχ νξγάλνπ. Οη δεκνηηθηζηέο επεθηείλνπλ ηελ 

πξνπαγάλδα ηνπο ζηα ζρνιεία, ηδξχνπλ ζπιιφγνπο2 θαη παξεκβαίλνπλ ζηηο 

ζπδεηήζεηο ηνπ Βιιεληθνχ Φηινινγηθνχ πιιφγνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο.  

Παξάιιεια, επηρεηξνχλ θαη επξχηεξε πνιηηηθή παξέκβαζε, θαζψο ζέινπλ λα 

έρνπλ ιφγν ζηα φξγαλα πνπ δηνηθνχλ ηελ θνηλφηεηα. Πξνζπαζνχλ, δειαδή, λα 

εγγξάςνπλ ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο λένπο ςεθνθφξνπο γηα λα 

επεξεάζνπλ ην εθινγηθφ απνηέιεζκα, ηδηαίηεξα ζηηο εθνξείεο ησλ ζρνιείσλ. 

Βπεηδή, κάιηζηα, γηα ηελ εγγξαθή ζηνπο θαηαιφγνπο απαηηνχληαλ ε πιεξσκή 

θφξνπ κηζήο ιίξαο3, ν Πάιιεο ζηέιλεη ρξήκαηα, ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη κηα 

νκάδα αηφκσλ, «θιίθα» ηελ νλνκάδεη ν ηακπαλίδεο, ζηελ νπνία κεηέρνπλ ν 

ίδηνο θαη ν γηαηξφο Λπκπνπζάθεο, ελψ νη ππφινηπνη δελ θαηνλνκάδνληαη4. Ο 

                                                 
1 Ώ. Ώθελακδνήξ, «Οζ Έθθδκεξ ζηδκ οπδνεζία ηδξ Οεςιακζηήξ Ώοημηναημνίαξ 1850-1922», Γειηίν 

Ηζηνξηθήο Διιεληθήο Δζλνινγηθήο Δηαηξείαο, 23(1980), ζ. 390.  
2
 ΐθ., παναπάκς, ημ ηεθάθαζμ βζα ημοξ ζοθθυβμοξ. 

3
 φιθςκα ιε ημκ Κακμκζζιυ ηδξ Κμζκυηδηαξ ημο 1876 (Καλνληζκόο ηεο ελ ηαπξνδξνκίσ Διιεληθήο 

Οξζνδόμνπ Κνηλόηεηνο, εκ Κςκζηακηζκμοπυθεζ 1876, ηφπμζξ ΐμοηονά ηαζ /αξ, «Άνενμ 11», ζ.6) 

δζηαίςια ρήθμο, βζα ηδκ Κεκηνζηή Βθμνεία ηαζ ηζξ εθμνείεξ ηςκ ζπμθείςκ, είπακ μζ «εβηνζηυηενμζ 

εκμνίηεξ». Ο ακαεεςνδιέκμξ ημο 1904 δίκεζ δζηαίςια εηθμβήξ ζε ηάεε μνευδμλμ εκμνίηδ πμο ήηακ 

δφμ πνυκζα εββεβναιιέκμξ ζημοξ ημζκμηζημφξ ηαηαθυβμοξ ηαζ είπε πθδνχζεζ ηδκ εηήζζα ζοκδνμιή 

ημο, αθ. . Μπυγδ, Ο Διιεληζκόο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. Κνηλόηεηα ηαπξνδξνκίνπ-Πέξαλ, υ.π., 

ζ.78-79. Ο ζαιπακίδδξ επζζδιαίκεζ, «ηάεε ρδθμθυνμξ έπεζ ημ δζηαίςια κα ρδθίζδ κόλε αλ πιεξώλε 

θάζε έηνο ½ ιίξα ηνπιάρηζην ζηηο εθθιεζηέο ημο ηαονμδνμιζμφ», επζζημθέξ Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. 

Πάθθδ, Πυθδ 6/12/1911 ηαζ 19/12/ 1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 1/289 ηαζ 1/300 

ακηίζημζπα. Δ οπμβνάιιζζδ ζηδκ επζζημθή. Πμθθά μκυιαηα ηςκ εηθμβζηχκ ηαηαθυβςκ ζαήκμκηαζ ιε 

ηδ ζδιείςζδ «δεκ πθήνςζε», αθ. Δθινγηθόο θαηάινγνο Κνηλόηεηνο ηαπξνδξνκίνπ 1905, 1910.  
4
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 28/3.10/4.1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/47. 

Οθυηθδνδ δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.40-42. Σμ Αεηέιανζμ δ πνμζπάεεζα εα ζοκεπζζηεί· 

«Ο Λοιπμοζάηδξ είκαζ θνεκζαζιέκμξ· βνάθεζ κέμοξ εκμνίηεξ ζημοξ ηαηαθυβμοξ ρδθμθυνμοξ· έβναρα 

ηζ΄ εβχ 5 θίθμοξ· ηαζ άθθμζ ενβάγμκηαζ βζα κα ηενδίζμοιε ζηζξ εηθμβέξ ηζξ θεηζκέξ· μ ρδθμθυνμξ 

πνέπεζ κα πθενχζδ ½ θίνα ζημοξ δίζημοξ θυνμ βζα κάπδ δζηαίςια ρήθμο. Δ ηθίηα ιαξ ιε 

παναηάθεζε κα ζμο βνάρς εηείκμ πμο είπεξ οπμζπεεή πένζζ, ιε υπζ 20 θίνεξ ακ εοανεζηήζαζ, ιμο 

είπακ, ζηείθε ημοξ ιυκε 5 θίνεξ βζα κα εββνάρμοκ 10 θηςπμφξ ρδθμθυνμοξ κακ ημοξ έπμοκ ημκηά 
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θφβνο κήπσο ε καδηθή εγγξαθή ςεθνθφξσλ θηλήζεη ππνςίεο νδήγεζε ηνπο 

δεκνηηθηζηέο ζε αζπλελλνεζία θαη ε πξνζπάζεηα ζηακάηεζε1. 

Παξφιν πνπ νη πξνζπάζεηεο απηέο ζπρλά απνδίδνπλ θαη ν 

δεκνηηθηζκφο εμαπιψλεηαη, νη ίδηνη νη δεκνηηθηζηέο αλαγθαζηηθά εκπιέθνληαη 

ζηηο επξχηεξεο πνιηηηθέο δηεξγαζίεο θαη αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηελ 

Ώπηνθξαηνξία θαη επεξεάδνπλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ θνηλνηήησλ, σο ειιεληθψλ 

πνιηηηθψλ ρψξσλ2. Ο δεκνηηθηζκφο, δειαδή, απνθαιχπηεη απφ κηα άιιε 

νπηηθή γσλία, αιιά θαη ζπλδηακνξθψλεη ζε θάπνην βαζκφ ηηο πνιηηηθέο 

εμειίμεηο. Οη δεκνηηθηζηέο αληηιακβάλνληαη φηη κεηά ηελ επαλάζηαζε ησλ 

Νενηνχξθσλ θαη ηελ ζηαδηαθή εζληθνπνίεζε ηεο Ώπηνθξαηνξίαο, ε 

Κσλζηαληηλνχπνιε παξαδίδεη ηε ζθπηάιε ζηελ Ώζήλα3. Δ πεπνίζεζε ηνπ 

Πάιιε φηη πξέπεη νη δεκνηηθηζηέο λα αληηδξάζνπλ δπλακηθά ζηηο δηψμεηο πνπ 

πθίζηαληαη, αιιά κε θέληξν ηελ Ώζήλα, φπσο είδακε πξνεγνπκέλσο, 

εγγξάθεηαη ζε απηφ ην επξχηεξν πιαίζην ηεο απμαλφκελεο ζεκαζίαο πνπ 

απνθηά ην ειιεληθφ θξάηνο. Οη δεκνηηθηζηέο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο, αθνινπζνχλ ηηο πνιηηηθέο επηινγέο ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο. Ο Ίσλ Αξαγνχκεο, πνπ ππεξέηεζε ζηελ ειιεληθή πξεζβεία ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ην 1907-1909, παίδεη θνκβηθφ ξφιν ζε απηή ηελ 

επηινγή, σο δηπισκάηεο, πνπ αλαιακβάλεη κπζηηθή πνιηηηθή δξάζε θαη σο 

                                                                                                                                            
ζημοξ δζημφξ ημοξ ημφξ κέμοξ πμο βνάρακε. Έπμοκε αεααζυηδηα πςξ εα ηενδίζμοκε ηαζ [εε;εα] 

[πεηάλμοκε] ιενζημφξ ηαεδβδηέξ πμο βέκδηακ αζηία ηυζςκ ηαηχκ (ή ιάθθμκ ηαθχκ· βζαηί μ πυθειμξ 

ιαξ ςθεθεί)», επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 6/12/1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.2, 1/289. Βπάκς 

ζηδκ επζζημθή μ Πάθθδξ έπεζ ζδιεζχζεζ ηδκ απάκηδζή ημο «Έζηεζθα 20 θίνεξ 12/12/1911». ΐθ., 

επίζδξ, ηδκ επζζημθή 19/12/1911, ζην ίδην, 1/300, υπμο μ ζαιπακίδδξ ημκ εοπανζζηεί εη ιένμοξ υθςκ. 
1 «Γζα ηδκ εββναθή ρδθμθυνςκ κα βναθμφκε 40 θμαμφκηαζ μζ δζημί ιαξ ιήπςξ θακενςεή ημ πνάια 

πμο εα είκαζ ηυζμ πμθθμί· ιοζηζηυ ζημ νςιαίζημ δεκ ικήζηεζ ηαζ ηυηε εα πάνμοκε ηαζ εα δχζμοκε ηα 

νμφαθζα ηαζ πάκμοιε πμθφ· ιμο είπακ θμζπυκ βζα ηαιιζά 20ανζά εθέημ· ια ημοξ είπα ημκ υνμ ζμο πςξ 

ιπμνμφκε κα πακ παιέκεξ (ηαζ πμθφ ζςζηυ ημ ανίηακε ηαζ αοημί ημ θυβμ ζμο) ηαζ έηζζ ίζζα ιε ηχνα 

δεκ έβζκε ηίπμηεξ· εθπίγμοκε υιςξ πςξ εα ηενδίζμοκε ηαζ έηζζ ημοξ ιζζμφξ θέημξ· (μζ ιζζμί αθθάγμοκε 

ηάεε πνυκμ). Καζ δ δζμνία πνμξ εββναθή είκαζ ίζζα ιε ημ ηέθμξ ημο Αεηέιανδ ιαξ· ακ ςξ ηυηε δεκ βίκδ 

ηίπμηε βεκκαίμ αήια βζα εββναθή, εα ζμο βονίζς πίζς ημ ηζέηζ», επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. 

Πάθθδ, 19/1.1.1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.1, 2/2. Ο ζαιπακίδδξ πνμηζιμφζε κα αλζμπμζδεμφκ 5 θίνεξ, 

βζαηί δ εββναθή 40 αηυιςκ εα δδιζμονβμφζε οπμρίεξ (επζζημθή ημο ζε Ώ. Πάθθδ, 27/9.2.1912, ζην 

ίδην, 2/47. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.57) ηαζ έζπεοζε κα επζζηνέρεζ ηα πνήιαηα ζημκ 

Πάθθδ· «Ο Λοιπμοζάηδξ ηαζ μ Ααιαζηδκυξ ι΄ έζηνςζακ ιπνμξ πμο ζμο βφνζζα βθήβμνα βθήβμνα ηα 

πνήιαηα· έπεζ δίηζμ, ιμο θέκε, μ η. Πάθθδξ κα ιαξ ράθδ ημκ ελάραθιμ· βζαηί κα αζαζηήξ κα ηα 

ζηείθδξ; Ώξ ηθείκακε μζ ηαηάθμβμζ ηέθδ Α/ανδ· αβάθζα αβάθζα εα εββνάθαιε ζε ημφηδ ηδ πνμκζά ημοξ 

40 ιαξ ιζα πανά ηαζ ιε ηδκ δζοπία δίπςξ κακ ημ ιονζζηή ηακέκαξ· μιμθμβχ πςξ αζάζηδηα, βζαηί δεκ 

ήεεθα κα ιέκακε απάκς ιμο ηαζ κάπς ηδκ εοεφκδ ηυζς πνδιάης· ηχνα υπςξ εέθεζξ ηάκε», επζζημθή 

Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 15/28.2.1912, ζην ίδην, 2/62. 
2
 . Ώκαβκςζημπμφθμο, ό.π., ζ.457, 464-467. 

3
 ΐθ., παναπάκς ηαζ ημ ηεθάθαζμ Ώεήκα – Κςκζηακηζκμφπμθδ. Δ ία Ώκαβκςζημπμφθμο απμδεζηκφεζ 

ημ πχξ ημ εθθδκζηυ ηνάημξ ηαείζηαηαζ μ εββοδηήξ ηδξ εθθδκζηυηδηαξ ημο έεκμοξ ηαζ δ Ώεήκα ημ κέμ 

πμθζηζηυ ηέκηνμ, . Ώκαβκςζημπμφθμο, ό.π., ζ.481-488. 
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δεκνηηθηζηήο πνπ ζπλδέεη ηνπο δεκνηηθηζηέο κε ηα θέληξα εμνπζίαο, 

Παηξηαξρείν θαη ειιεληθφ θξάηνο.    

Βίλαη γλσζηφ φηη ην ειιεληθφ θξάηνο απφ ηνλ 19ν αηψλα πξνζπαζεί λα 

ειέγμεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία1. Μεηά ηελ 

επαλάζηαζε ησλ Νενηνχξθσλ, φκσο, φηαλ ν θφβνο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ην 

κέιινλ ηνπ Γέλνπο είλαη έθδεινο2, ην ειιεληθφ θξάηνο εκπιέθεηαη ελεξγφηεξα 

θαη πξνζπαζεί λα ειέγμεη ηελ ειιελνξζφδνμε θνηλφηεηα κέζσ ησλ ζρνιείσλ, 

ηδηαίηεξα ιίγν πξηλ ηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο3. Ήδε απφ ην 1910 έρεη 

αλαζέζεη ζηνλ θαζεγεηή ησλ παηδαγσγηθψλ Βπζχκην Μπνπληψλα4 λα 

θαηαζέζεη έθζεζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ζηελ Σνπξθία5. Σν ειιεληθφ 

θξάηνο δελ ην ελδηαθέξεη κφλν ε Πφιε, αιιά πξσηίζησο νη επαξρίεο, φπνπ 

δηαθπβεχεηαη ν ειιεληζκφο, ε έθζεζε, φκσο, παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

αζθπθηηθφ έιεγρν ηνπ θιήξνπ, πνπ ζπλδέεηαη κε ηα πξνζσπηθά ζπκθέξνληα 

ησλ αλψηαησλ θιεξηθψλ. Ο Παηξηάξρεο, παξφια απηά, δε ζίγεηαη ζηελ 

παξαπάλσ έθζεζε. Ο ίδηνο ιφγσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεηήκαηνο ρξεηάδεηαη ηελ 

ειιεληθή θπβέξλεζε γηα λα πεξηζψζεη ηελ εμνπζία ηνπ θαη ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε ηνλ έρεη αλάγθε γηα λα ζεκειηψζεη ηα δηθαηψκαηά ηεο ζηελ 

Ώλαηνιή6. 

Ο Αξαγνχκεο, αλ δελ νξγάλσζε, ζίγνπξα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε 

απηή7. Δ έθζεζε ηνπ Μπνπληψλα8 ζα ππνγξακκίζεη ηελ απνπζία εληαίαο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, επζχλε πνπ επηξξίπηεη πξσηίζησο ζηελ Εεξά χλνδν 

θαη ζεκεηψλεη ηελ αλάγθε ειέγρνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Σνπξθία 

                                                 
1 Δ ζφβηνμοζδ ηδξ εθθδκζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ ηδξ εηηθδζίαξ βζα ημκ έθεβπμ ηςκ ζπμθζηχκ ιδπακζζιχκ 

ζηδκ Οεςιακζηή Ώοημηναημνία, ζδζαίηενα ζημ εέια ηςκ εεκζηά ηαζ βθςζζζηά νεοζηχκ πθδεοζιχκ 

πνμκμθμβείηαζ απυ ημ 1875, Η.Δ.Δ., η. ΕΑ΄, ζ.20.  
2
 «Βζνδκζηή Βπζαμθή», Ακάιζεηα, 23(5)/8/1908, ζ.2. 

3
 Βκημθή ημο ΤΠ.ΒΞ πνμξ ηδκ Πνεζαεία Κςκζηακηζκμοπυθεςξ ιε διενμιδκία 2/5/1912, κα 

παναηθδεεί δ Βηπαζδεοηζηή Βπζηνμπή ημο Παηνζανπείμο κα παναπςνήζεζ ακηίβναθμ ηςκ ακαθοηζηχκ 

πνμβναιιάηςκ ηςκ αζηζηχκ ζπμθχκ, ΕΏΤΒ, «Βηπαζδεοηζηά Κςκζηακηζκμοπυθεςξ 1912», 1912, θ.22, 

οπμθ.1.   
4
 Αζεηέθεζε βοικαζζάνπδξ. Ώνενμβνάθδζε ζημ Γειηίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ, «Ο Βηπαζδεοηζηυξ 

ιζθμξ ηαζ μζ ηίκδοκμζ ηδξ ηαεανεομφζδξ», Γ.Δ.Ο., αν. ΐ΄, Ώπνίθζμξ 1911, ζ.100-146 ηαζ α΄ ιένμξ  

αν. Γ΄, Εμφθζμξ 1911 ζ.204-224. Μεηνζμπαεήξ ηαεανμθυβμξ, πμο, υπςξ ηαζ μ Γ. Υαηγζδάηζξ πνμηνίκεζ 

ηδ βθχζζα «ηςκ εββναιιάηςκ ή ιμνθςιέκςκ ηάλεςκ (ζημ ίδζμ, Ώπνίθζμξ 1911, ζ. 146).  
5
 Με ημκ υνμ αοηυ εκκμείηαζ δ Οεςιακζηή Ώοημηναημνία. Βκδεζηηζηυ ημο πχξ ημ εθθδκζηυ ηνάημξ 

ακηζιεηςπίγεζ πθέμκ ηδκ πμθοεεκζηή αοημηναημνία. 
6
 . Ώκαβκςζημπμφθμο, ό.π., ζ.482-483. 

7
 Βπζζημθή ημο Κ. πακμφδδ ζε Ε. Αναβμφιδ, υπμο ημκ πθδνμθμνεί βζα ηδκ άθζλδ ημο Μπμοκηχκα 

ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, 25/5/1910, Αιιεινγξαθία Ίσλνο Γξαγνύκε, θ.12, οπμθ.3. 
8
 ΕΏΤΒ, 1912, θ.14, οπμθ.1.4. 
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απφ ην ειιεληθφ θξάηνο1. Δ ειιεληθή Κπβέξλεζε ζα επηρεηξήζεη, ηειηθά, λα 

ηνπνζεηήζεη ηνλ ίδην ηνλ Μπνπληψλα ζηελ Παηξηαξρηθή Βθπαηδεπηηθή 

Βπηηξνπή, αιιά δελ ζα ηα θαηαθέξεη2.  

Πην δξαζηηθά ζα παξέκβεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζηα πνιηηηθά θαη 

εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο κέζσ ηεο κπζηηθήο εηαηξείαο 

«Οξγάλσζηο Κσλζηαληηλνππφιεσο», πνπ ηδξχζεθε απφ ηνλ Ώζαλάζην 

νπιηψηε-ΝηθνιαΎδε θαη ηνλ Ίσλα Αξαγνχκε πξηλ απφ ηελ επαλάζηαζε ησλ 

Νενηνχξθσλ ην 19083 θαη είρε ζθνπφ ηελ απνδπλάκσζε ησλ άιισλ 

ρξηζηηαληθψλ εζλνηήησλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ΐνπιγάξσλ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο 

αλαηνιηθήο απηνθξαηνξίαο, φπνπ νη Έιιελεο ζα πξσηνζηαηνχλ «δεδνκέλεο 

ηεο εθπνιηηηζηηθήο δχλακεο ηνπ ειιεληζκνχ»4. Τπφ ηελ επίδξαζε πξνθαλψο 

ηνπ Αξαγνχκε ν νπιηψηεο είρε παξαδερηεί φηη «ίζσο ε δεκνηηθή είλαη ην 

ζχκβνιν, ε ζεκαία ηεο λέαο επνρήο»5. Καηά ηε . Ώλαγλσζηνπνχινπ, ε 

Οξγάλσζε καδί κε ηνλ Σχπν απνηεινχλ ηα φξγαλα γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη 

δηάδνζε ηεο λέαο πνιηηηθήο, ειιεληθήο ηαπηφηεηαο6. πσο είδακε παξαπάλσ, 

νη ζεκαληηθφηεξνη απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηε ζχγθξνπζε ηνπ 1911, 

θαζαξεπνπζηάλνη θαη δεκνηηθηζηέο, ήηαλ κέιε ηεο Οξγάλσζεο7. Οη 

αληηπαιφηεηεο γχξσ απφ ηε δεκνηηθή απνθαιχπηνπλ ηηο δπκψζεηο κέζα ζηελ 

                                                 
1
 Δ εθθδκζηή ηοαένκδζδ πνδιαημδμημφζε ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ ημκ εθθδκζζιυ ηδξ μεςιακζηήξ 

αοημηναημνίαξ. ΐθ. έββναθμ ηδξ Βπζηνμπήξ επί ηςκ Βοαβχκ ημπχκ πνμξ ηδκ ΐ. Πνεζαείακ εκ 

Κςκζηακηζκμοπυθεζ (16/4/1910, ΕΏΤΒ, 1911, θ.63, οπμθ.1), υπμο ακαημζκχκεζ επίδμια ηδξ 

Κοαένκδζδξ ζημ Παηνζανπείμ 1000 μεςιακζηχκ θζνχκ. Βπίζδξ οπήνπε εηπαζδεοηζηυξ 

πνμτπμθμβζζιυξ πμο ημκ δζαπεζνίγμκηακ μζ δζάθμνεξ εθθδκζηέξ πνμλεκζηέξ ανπέξ ηδξ αοημηναημνίαξ, 

αθ. εηπαζδεοηζηυ πνμτπμθμβζζιυ βζα ηα έηδ 1912-1913 πμο ζοκηάζζεζ ημ Τπμπνμλεκείμ Ραζδεζημφ ηαζ 

ημ οπμαάθθεζ βζα έβηνζζδ ζημ Τπμονβείμ Βλςηενζηχκ (12.6.1912, ΕΏΤΒ, 1912, θ.14, οπμθ.2.3) ηαζ 

ηδκ έβηνζζή ημο βζα ηζξ πενζμπέξ πμο οπάνπεζ λέκδ πνμπαβάκδα ηαζ λεκυθςκμζ ηάημζημζ (26/7/1912, 

ζην ίδην).  
2
 ΐθ. αθθδθμβναθία ιεηαλφ ημο Γνοπάνδ, πνεζαεοηή ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ, ηαζ ημο Καθθένβδ, 

οπμονβμφ Βλςηενζηχκ. Δ Πνεζαεία οπμδεζηκφεζ κα ηαηαθάαεζ μ Μπμοκηχκαξ ηδ εέζδ ημο ηαεδβδηή 

ηςκ παζδαβςβζηχκ ζηδ Μεβάθδ ημο Γέκμοξ πμθή ηαζ ιε ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ εθμνείαξ κα δζμνζζηεί 

ζηδκ Παηνζανπζηή Βπζηνμπή. Δ ηαηάζηαζδ δεκ είκαζ απθή, βζαηί άθθδ εέζδ δζεηδζηεί ηαζ μ Α. άννμξ 

ηαζ έπεζ ηδκ οπμζηήνζλδ ηάπμζςκ εθυνςκ (ΕΏΤΒ, 21/7.3/8.1912, 1912, θ.22, οπμθ.1). Ο Τπμονβυξ 

απακηά υηζ εα ήηακ πνήζζιμξ μ Μπμοκηχκαξ ιυκμ ακ δδιζμονβμφκηακ βζα αοηυκ εέζδ ζημ 

Παηνζανπείμ βεκζημφ επζεεςνδηή (26/7/1912, ζην ίδην). 
3
 ΕΏΤΒ, Βκ Κςκζηακηζκμοπυθεζ 25/8/1912, Έηεεζδ Ώ. ΝζημθαΎδδ, 1912, θ.104, οπμθ.4 ηαζ Ώε. 

μοθζχηδξ-ΝζημθαΎδδξ, Οξγάλσζηο Κσλζηαληηλνππόιεσο, υ.π., ζ.180.  
4
 «Έηεεζζξ πενί ημο ηεθεοηαίμο ηζκήιαημξ εκ Σμονηία» ηςκ Αναβμφιδ, μοθζχηδ, ΕΏΤΒ. 1908, 1, 

αν.18 ηαζ Ώε. μοθζχηδξ-ΝζημθαΎδδξ, ό.π., ζ.264-270. 
5
 Βπζζημθή Ε. Αναβμφιδ ζε Π. ΐθαζηυ, 14/27.6.1908, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.113. 

6
 . Ώκαβκςζημπμφθμο, ό.π., ζ. 459, 469-471. 

7
 Καζ μ Φ. ζαιπακίδδξ πνέπεζ κα ήηακ ιέθμξ ηδξ Ονβάκςζδξ, υπςξ ζοιπεναίκμοιε απυ επζζημθή 

ζημκ Ίςκα Αναβμφιδ, ιε ρεοδχκοιδ οπμβναθή, αθθά πμο ηαοηίγεηαζ ιε αζθάθεζα μ βναθζηυξ ημο 

παναηηήναξ ηαζ ημκ πνμδίδμοκ μζ ακαθμνέξ ζηδκ παηνίδα ημο Ώθαακία ηαζ ζημ δδιμηζηζζιυ. 

Διενμιδκία επζζημθήξ [ΕΕ  8/6. 08], ΕΏΤΒ, 1908, Αζάθμνα 1, οπμθ.1.2, «22-24:Βπζζημθαί». 
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Οξγάλσζε θαη ηηο αληηδξάζεηο πνπ γελλνχλ νη πνιηηηθέο ηεο επηινγέο. Οη 

δεκνηηθηζηέο, φπσο ζα δνχκε, ζπληάζζνληαη κε ηελ πνιηηηθή ηεο Οξγάλσζεο 

θαη θαη΄ επέθηαζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.   

Δ πνιηηηθή δξάζε ηεο Οξγάλσζεο ζηνρεχεη αξρηθά ζηελ εθπαίδεπζε. Ο 

εζληθηζκφο ηεο ζα αληηηαρζεί ζηνλ θνζκνπνιηηηζκφ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 

θαη ε πξνάζπηζε θαη πξνψζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζα είλαη έλαο απφ 

ηνπο ζηφρνπο ηεο. Γη΄ απηφ ην ζθνπφ ε Οξγάλσζε ζα ηδξχζεη ηελ Βζληθή 

ρνιή Γισζζψλ θαη Βκπνξίνπ1, ε νπνία αληηκεησπίδεηαη απφ ηνπο 

δεκνηηθηζηέο σο «δήηεκα εζληζκνχ»2.  

Παξάιιεια, ε Οξγάλσζε Κσλζηαληηλνππφιεσο ζα αλαιάβεη λα 

επηβάιιεη ηελ πνιηηηθή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Βπηδηψθεη ηελ ελφηεηα θαη 

επηζεκαίλεη ηελ αδπλακία ηνπ Παηξηαξρείνπ λα επηηειέζεη ην φξακα ηνπ 

εμειιεληζκνχ ηνπ Οζσκαληθνχ Κξάηνπο ιφγσ ησλ θνκκαηηθψλ παζψλ πνπ ην 

ηαιαλίδνπλ3. Θα ζπζηήζεη, κάιηζηα, σο λφκηκν πνιηηηθφ ζθέινο ηεο ηνλ 

«πληαγκαηηθφ Πνιηηηθφ χλδεζκν»4 θαη ζα πξνζπαζήζεη λα δηαρεηξηζηεί ηε 

                                                 
1
 G. Augustinos, Consciousness and History: Nationalist Critics of Greek Society 1897-1914, υ.π., ζ. 

130. Δ . Μπυγδ, (Ο Διιεληζκόο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. Κνηλόηεηα ηαπξνδξνκίνπ-Πέξαλ, υ.π., ζ. 

153), θέεζ πςξ δ ζπμθή ζδνφεδηε ιε πνδιαημδυηδζδ ημο ηναπεγίηδ Β. Βοβεκίδδ ηαζ ήηακ ζδέα ημο Κ. 

πακμφδδ, εηδυηδ ηδξ εθδιενίδαξ Πξόνδνο, ςξ ακηίζηαζδ ζηδκ ηαεμθζηή πνμπαβάκδα. Ο πακμφδδξ, 

υιςξ, ηαζ ηα πενζζζυηενα απυ ηα ιέθδ ηδξ πνχηδξ εθμνείαξ ημο ζπμθείμο ήηακ ιέθδ ηδξ Ονβάκςζδξ 

Κςκζηακηζκμοπυθεςξ, Ώε. μοθζχηδξ-ΝζημθαΎδδξ, ό.π., ηαηάθμβμξ ιεθχκ ηδξ Ονβάκςζδξ, ζ.219-230. 

Δ . Ώκαβκςζημπμφθμο, (ό.π., ζ.300-1), ακαθένεζ πςξ δ ζπμθή ζδνφεδηε απυ ημκ Βθθδκζηυ 

Φζθμθμβζηυ φθθμβμ ζε ζοκενβαζία ιε ημ Παηνζανπείμ. 
2
 Ο ηαιαηζάδδξ εα απμηαεεί ζημ Αναβμφιδ βζα κα ημκ δζμνίζεζ ζηδ ζπμθή, δ μπμία θεζημφνβδζε ημκ 

Οηηχανζμ ημο 1909, ημκίγμκηαξ υηζ πνέπεζ κα πνμηζιδεεί ςξ έθθδκαξ απυ έκακ λέκμ ηαεδβδηή, 

επζζημθή . ηαιαηζάδδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 3/6/1909, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θ.12, οπμθ.4. ΐθ. ηαζ 

ακηαπυηνζζδ πμο εα ζηείθεζ μ ίδζμξ ιε ημ ρεοδχκοιμ Μ. Κθυηαξ [ημ ακαημζκχκεζ μ ίδζμξ ζε επζζημθή 

ημο ζημ Ν. Γζακκζυ, Κυκζα 22/1/1909] απυ ημ Εηυκζμ ζηδκ εθδιενίδα Λαόο, υπμο ενζαιαμθμβεί βζα ηδκ 

ίδνοζδ ημο ζπμθείμο πμο εα ακαπαζηίζεζ ηδ δνάζδ ηςκ θναβημπαπάδςκ, ηςκ θακαηζηχκ ιζζεθθήκςκ. 

Μάθζζηα δίκεζ ηαζ ηδκ πθδνμθμνία υηζ ιεηά απυ έηηθδζδ ηδξ εθδιενίδαξ Πξόνδνο ιαγεφηδηακ εηεί 5-

6 θίνεξ βζα ημκ παναπάκς ζημπυ, «Εηυκζμ 14 ημο Μάνηδ 1909», Λαόο, 22/3/1909, αν.22, ζ.4.  
3
 «Έηεεζζξ Αναβμφιδ ηαζ μοθζχηδ πενί ημο ηεθεοηαίμο ηζκήιαημξ εκ Σμονηία», 20/7/1908, ΕΏΤΒ, 

1908 Αζάθμνα 1, οπμθ.1.1 «1908 Κακμκζζιυξ Βεκζηήξ Ονβακχζεςξ», αν.18 ηαζ Ώε. μοθζχηδξ-

ΝζημθαΎδδξ, Οξγάλσζηο Κσλζηαληηλνππόιεσο, υ.π., Έηεεζζξ Εμοθίμο 1908, ζ.267-8. Βπίζδξ, Ώε. 

ΝζημθαΎδδξ, Έθζεζηο πεξί Οξγαλώζεσο Κσλζηαληηλνππόιεσο, εκ Κςκζηακηζκμοπυθεζ 25/8/1912, 

ΕΏΤΒ, 1912 θ.104, οπμθ.4 ηαζ Ώε. μοθζχηδξ-ΝζημθαΎδδξ, Οξγάλσζηο Κσλζηαληηλνππόιεσο, υ.π., 

«Έηεεζζξ πενί Ονβακχζεςξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ πνμξ Ώκχηαημκ Κέκηνμκ», ζ.180. Γζα ηδκ 

πνμζπάεεζα ηδξ Ονβάκςζδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ κα ιεζμθααήζεζ ζηζξ ζοβηνμφζεζξ ιεηαλφ ηςκ 

δζαθυνςκ μιάδςκ ημο Παηνζανπείμο, αθ. G. Augustinos, ό.π., ζ.130. Γζα ηδκ δφκαιδ ηδξ Ονβάκςζδξ, 

αθ. . Ώκαβκςζημπμφθμο, ό.π., ζ.482-484.  
4
 Ώκοπυβναθδ ακαθμνά πνμξ ημκ Τπμονβυ Βλςηενζηχκ ιε διενμιδκία 18/12/1908· «Βκ 

Κςκζηακηζκμοπυθεζ εηέεδ επζηοπχξ εζξ εθανιμβήκ ημ ηαζ εζξ ημ οθ΄ οιάξ Τπμονβείμκ οπμαθδεέκ 

ζπέδζμκ ηδξ “Πακεθθδκίμο μνβακχζεςξ”. οκεπεία ηδξ διεηέναξ ενβαζίαξ ηαφηδξ ηαηδνηίζεδ εηείζε μ 

“Πμθζηζηυξ φκδεζιμξ” […] ηαζ επεηεφπεδ υπςξ δ εθδιενίξ “Πνυμδμξ” δζαηοπμί ηαξ βκχιαξ ηςκ 

δζεοεοκυκηςκ ηδκ εηείζε Ονβάκςζζκ», ΕΏΤΒ, 1908, Αζάθμνα 1, οπμθ.1.2. ηεθέπδ ημο οκδέζιμο 

απμηεθμφκ επζθακείξ ζςαηεζιζημί, εκδεζηηζηά Καγακυααξ, Γ. Θεμπανείδδξ, μ αμοθεοηήξ 

Κςκζηακηζκμοπυθεςξ Κμζιίδδξ, ΕΏΤΒ, 1908, Αζάθμνα 1, οπμθ.1.2, «31-32 Βπζζημθαί». Γζα ηδ δνάζδ 
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ζέζε ησλ νξζνδφμσλ Βιιήλσλ ηεο Ώπηνθξαηνξίαο, πξνσζψληαο ηελ πνιηηηθή 

ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο1.  

Δ ζηάζε απέλαληη ζηνπο Νεφηνπξθνπο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπο ζα δηράζεη 

ηνπο ξσκηνχο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Οη δεκνηηθηζηέο, παξφιν πνπ αξρηθά 

ελζνπζηάζηεθαλ κε ηελ λενηνπξθηθή επαλάζηαζε, φπσο ήδε είδακε, ζηε 

ζπλέρεηα ζα ηαρζνχλ κε ηνπο αληηπάινπο ηεο. Δ αξζξνγξαθία ηεο 

δεκνηηθηζηηθήο εθεκεξίδαο Λαφο, ε έθδνζε ηεο νπνίαο εληάζζεηαη ζην αξρηθφ 

θιίκα επθνξίαο, αληαλαθιά ηε ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ηελ απνδνρή ζηελ 

θξηηηθή θαη θαηαδίθε ηνπ λενηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ θαη ηελ αλαδίπισζε ζηελ 

εζληθή πνιηηηθή2.  

Ο πληαγκαηηθφο Πνιηηηθφο χλδεζκνο θαη ε εθεκεξίδα Πξφνδνο 

ζπρλά απνδνθηκάδνπλ ηνπο Έιιελεο βνπιεπηέο πνπ ςεθίδνπλ ππέξ ηεο 

Κπβέξλεζεο, εηδηθά ζην δήηεκα ησλ πξνλνκίσλ3. Ο δεκνηηθηζηήο βνπιεπηήο 

Βκκ. Βκκαλνπειίδεο βξίζθεηαη ζπρλά ζην ζηφραζηξν4. Ο Πάιιεο 

απνδνθηκάδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ επηινγή λα ηαρζεί ζην πιεπξφ ησλ 

Νενηνχξθσλ5, ελψ ν Φ. ηακπαλίδεο ζεσξεί φηη δελ έρεη ηελ εζηθή πνηφηεηα 

πνπ πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη έλα δεκνηηθηζηή6. Σελ απέιαζε, κάιηζηα, 

                                                                                                                                            
ημο Πμθζηζημφ οκδέζιμο ηαζ ηδ ζπέζδ ημο ιε ηδκ εθθδκζηή πνεζαεία Κςκζηακηζκμοπυθεςξ, αθ. Ώ. 

Ώθελακδνήξ, «Οζ Έθθδκεξ ζηδκ οπδνεζία ηδξ Οεςιακζηήξ Ώοημηναημνίαξ», ό.π., ζ.393-394. Βπίζδξ 

Ώε. μοθζχηδξ-ΝζημθαΎδδξ, Οξγάλσζηο Κσλζηαληηλνππόιεσο, ό.π. ζ.15, 72. 
1
 . Ώκαβκςζημπμφθμο, ό.π., ζ.488-89. 

2
 ΐθ. εκδεζηηζηά άνενα ηδξ εθ. Λαόο: Λ.Μ.[Ώ. Πακηαγήξ], «Με ημ ηζεημφνζ», 22/2/1909, αν.15, ζ.1· Γ. 

ΐαιααηίδδξ, «Σα ήιακηνα», 22/2/1909, αν.15, ζ.2-3· Γ. ΐαιααηίδδξ, «Σμ θαθζιέκημ ημο 

Κμιζηάημο», 8/3/1909, αν.18, ζ.1· Ώ.Π.Π., «Κμιζηάημ ηαζ Ραβζάδεξ», 22/3/1909, αν.22, ζ. 1. Γζα ημ 

ανκδηζηυ βζα ημκ εθθδκζζιυ ζπέδζμ ηςκ Νεμημφνηςκ, αθ. ηαζ Σμονημβκχζηδξ, «Ρςιζμί ηαζ 

Νευημονημζ», Ο Ννπκάο, 406(1910), ζ. 119-120. Γζα ηζξ εέζεζξ ηςκ δδιμηζηζζηχκ, αθ. επζζημθή Φ. 

Φςηζάδδ ζε Π. ΐθαζηυ, 1/11/1908, Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην «Αδεξθάην ηεο Δζληθήο 

Γιώζζαο», υ.π., ζ. 313 ηαζ επζζημθέξ Π. ΐθαζημφ ζε Φ. Φςηζάδδ, 1/9/1908 ηαζ 30/10/1908, ζην ίδην, 

ζ. 293-4 ηαζ 312 ακηίζημζπα. Βπίζδξ, επζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Κ. Υαηγυπμοθμ, London 1/9/08, Αξρείν 

Κσλζηαληίλνπ Υαηδόπνπινπ, Δπηζηνιέο πξνο Υαηδόπνπιν Ώ-Γ. Γζα ημκ εεκζηζζιυ ημο κεμημονηζημφ 

ηαεεζηχημξ, αθ. . Ώκαβκςζημπμφθμο, ό.π., ζ. 453-457. Βπίζδξ, Ώκηχκδξ Υ. Υαιμοδυπμοθμξ, 

«Βθθδκζζιυξ ηαζ Νευημονημζ. Βεκζηή δνάζζξ ημο οπυδμοθμο Βθθδκζζιμφ ηαηά ηδκ Νεμημονηζηήκ 

πενίμδμκ 1908-1912», Θεζζαθμκίηδ 1926, ζ. 8-10. 
3
 «Οζ Σέζζανεξ», Πξόνδνο, 30/11/1910, ζ.1 ηαζ «Οζ Έθθδκεξ ΐμοθεοηαί ιφνκδξ. Ανζιοηάηδ 

Βπίεεζζξ», Πξόνδνο, 2/12/1910, ζ.1. Σμ Κμζκμαμφθζμ πμο πνμέηορε απυ ηζξ εηθμβέξ ημο 1908 

πενζθάιαακε 26 Έθθδκεξ αμοθεοηέξ, αθ. Ώ. Ώθελακδνήξ, «Οζ Έθθδκεξ ζηδκ οπδνεζία ηδξ Οεςιακζηήξ 

Ώοημηναημνίαξ 1850-1922», ό.π., ζ.390-1. 
4
 «Υαίνε Αζδάζηαθε», Πξόνδνο, 17/2/1911, ζ.1. 

5
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, Αιιεινγξαθία Ίσλνο Γξαγνύκε, 17/10/1911, θ.5, οπμθ.5.   

6
 «Γζα ημκ Βιιακμοδθίδδ λένς απυ πίθζμοξ ακενχπμοξ θζθηάημοξ ιμο ηαζ πμο ημκ λένμοκε ηαθά πςξ 

είκαζ έκαξ παθζάκενςπμξ, ια έλοπκμξ· ηαζ θοπμφιαζ βζαηί είκαζ δδιμηζηζζηήξ· ια πνέπεζ μζ 

δδιμηζηζζηέξ κάκαζ άκενςπμζ πνχηα, βζα κα πάδ δ ζδέα πμθφ ιπνμξ ιε ημ πανάδεζβια· Σμ δδιμηζηζζιυ 

ημκ οπμζηήνζλε ζηδ ιφνκδ απυ πείζια πνμξ ημκ μθςιμκίδδ· εβχ δεκ ηυκε λένς πνμζςπζηά· είκαζ 

ηαζ ημο κεμημονηζημφ ημιζηάημο· αοηυ ημκ έαβαθε αμοθεοηή», επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 

13/11/1911,Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 1/249.  
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Βιιήλσλ δεκνζηνγξάθσλ, φπσο ν Κσλζη. παλνχδεο ηεο Πξνφδνπ θαη ν 

ηαχξνο ΐνπηπξάο ηνπ Νενιφγνπ, απφ ηελ λενηνπξθηθή θπβέξλεζε κε ην 

αηηηνινγηθφ φηη ζηηο εθινγέο ηνπ 1912 ηάρζεθαλ ελαληίνλ ησλ Νενηνχξθσλ, ν 

ηακπαλίδεο ζα ηελ απνδψζεη ζε Έιιελεο βνπιεπηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

θπβέξλεζε, κεηαμχ απηψλ θαη ζηνλ Βκκαλνπειίδε1.  

Δ επίδξαζε ηεο Οξγάλσζεο Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη ηνπ 

πληαγκαηηθνχ Πνιηηηθνχ πλδέζκνπ ζα νδεγήζεη ζε έλαλ πνιηηηθφ δηραζκφ 

πνπ ζα επεξεάζεη θαη ηνπο δεκνηηθηζηέο· απφ ηε κηα νη ππνζηεξηθηέο ηνπ 

Κνκηηάηνπ ησλ Νενηνχξθσλ «Έλσζε θαη Πξφνδνο», πνπ επλννχζε κηα 

ζπγθεληξσηηθή πνιηηηθή δνκή θαη απφ ηελ άιιε νη ππνζηεξηθηέο ησλ 

Φηιειεπζέξσλ, εηδηθά ηνπ θφκκαηνο «Βιεπζεξία θαη πλελλφεζε», πνπ 

πξνέθξηλε ηνλ νηθνλνκηθφ θηιειεπζεξηζκφ θαη ηελ απνθέληξσζε2.  

Δ ίδξπζε ηνπ Κφκκαηνο ηεο Βιεπζεξίαο θαη πλελλφεζεο ην 1911, πνπ 

ζεσξείηαη σο ε αληίξξνπε δχλακε ηνπ λενηνπξθηθνχ θφκκαηνο «Έλσζε θαη 

Πξφνδνο», ζα γελλήζεη ειπίδεο. Ο Πάιιεο, ηνλ νπνίν ζπγθίλεζε αξρηθά ην 

θνζκηθφ θξάηνο ησλ Νενηνχξθσλ, ηειηθά ζα απνξξίςεη ην ζπγθεληξσηηζκφ 

ηνπο θαη ζα ζηξαθεί ζην θφκκα πνπ επαγγειηδφηαλ ην θηιειεπζεξηζκφ3. Σν λέν 

θφκκα ζα ππνζηεξίμεη θαη ν Αξαγνχκεο, επεηδή αθξηβψο ζέβεηαη ηα έζλε θαη 

ην πξφγξακκά ηνπο γηα ηζφηεηα πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. Μάιηζηα ζα ζπγθξίλεη 

ηηο εθινγέο ζηελ Σνπξθία κε εθείλεο ζηελ Βιιάδα, πνπ έθεξαλ ζηελ εμνπζία 

κηα λέα ηάμε κνξθσκέλσλ θαη ειεχζεξσλ αλζξψπσλ ζπζπεηξσκέλε γχξσ 

απφ ηνλ Βιεπζέξην ΐεληδέιν4.  

                                                 
1
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 20/4.3.1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.1, 2/68. Δ επζζημθή ζημ  

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.58-60. Σμκ Εμφθζμ ημο 1912 εα ηαηδβμνήζεζ ηαζ ημκ Κανμθίδδ βζα ηδκ ελμνία 

ημο Ααιαζηδκμφ, επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 19/2.7.1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.2, 2/239. Γζα 

ηδκ απέθαζδ ηςκ δδιμζζμβνάθςκ ηαζ ηδκ έκηαλή ηδξ ζημ πθαίζζμ ηδξ ζδιαζίαξ πμο απμηημφζε ημ 

γήηδια ηδξ εθθδκζηήξ οπδημυηδηαξ ηαζ πχξ ημ πνδζζιμπμζμφζε δ κεμημονηζηή ηοαένκδζδ, αθ., . 

Ώκαβκςζημπμφθμο, ό.π., ζ.471-472.  
2
 Γζα ημοξ Νευημονημοξ, ημοξ θζθεθεφεενμοξ ημο πνίβηδπα αιπαπεκηίκ, ηζξ ζπέζεζξ ημοξ ιε ημοξ 

Έθθδκεξ ηαζ ηδκ Ονβάκςζδ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ ηαζ ημκ Πμθζηζηυ φκδεζιμ, αθ. Ώ. Ώθελακδνήξ, 

ό.π., ζ.383-397. Γζα ημ ηυιια «Βθεοεενία ηαζ οκεκκυδζδ», αθ. . Ώκαβκςζημπμφθμο, ό.π., ζ.472-3, 

487 ηαζ ζ.514 ζδι.104. 
3
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδξ ζε Ώ. Πάθθδ, 18/1.12.1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 1/276.  

Γζα ημ πνυβναιια ημο κέμο ηυιιαημξ ηαζ ημ πχξ ημ πνμζεββίγμοκ μζ έθθδκεξ αμοθεοηέξ, αθ. ηα άνενα 

ηδξ εθ. Πξόνδνο, «Σμ Νέμκ Κυιια», 9/11/1911, ζ.2 ηαζ «Δ Πμθζηζηή Καηάζηαζζξ. Σμ Νέμκ Κυιια», 

ζ.3· «Σμ Νέμκ Κυιια», 11/11/1911, ζ.1-2, 3-4· 12/11/1911, ζ.2, 4· 13/11/1911, ζ.1· 14/11/1911, ζ.1· 

17/11/1911, ζ.1-2, 4· «Σμ Νέμκ Κυιια ηαζ μ οκηαβιαηζηυξ Πμθζηζηυξ φκδεζιυξ», «Δ Πμθζηζηή 

Καηάζηαζζξ. Σμ Νέμκ Κυιια ηαζ μζ Έθθδκεξ. Αδθχζεζξ ημο η. Μπμοζίμο», 20/11/1911, ζ.5· «Ο Ώβχκ 

ηςκ δφμ Κμιιάηςκ», 25/11/1911, ζ.2 ηαζ 26/11/1911, ζ.1-2.  
4
 Ίδαξ, «Αφμ εηθμβέξ», Ο Ννπκάο, 24/3/1912, ζ.186-188.  
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Παξφιν πνπ ην ειιεληθφ θξάηνο δηαηείλεηαη φηη πξνζεγγίδεη ην λέν 

θφκκα αξρηθά κε κνλαδηθφ ζθνπφ λα αλαραηηίζεη ηνλ εζληθηζκφ ησλ 

Νενηνχξθσλ1, ζε απηή ηελ επηινγή ππήξρε θαη νηθνλνκηθφ ππφβαζξν. Δ 

νηθνλνκηθή θαη φρη κφλν ε εζληθή αληηπαιφηεηα κε ηνπο Νεφηνπξθνπο 

δπζθνιεχεη ην φξακα ηνπ ειιελννζσκαληζκνχ γηα εμειιεληζκφ ηεο 

Ώπηνθξαηνξίαο. Οη Νεφηνπξθνη ζα εθθξάζνπλ πνιηηηθά ηελ επηζπκία γηα ηνλ 

αζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο νζσκαληθήο θνηλσλίαο  θαη ηελ αλεχξεζε εζληθψλ 

πεγψλ θεθαιαίνπ πνπ αλέηξεπε ηελ έσο ηφηε πιήξε θπξηαξρία ηνπ μέλνπ 

θεθαιαίνπ, γεγνλφο πνπ κεηέηξεςε ηελ ειιεληθή αζηηθή ηάμε ζε ερζξφ. 

Άιισζηε, ε αληίδξαζε ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ ζην Κξεηηθφ δήηεκα 

εθθξάδεηαη κε κηα νηθνλνκηθή θίλεζε, ην κπνυθνηάδ θαηά ησλ Βιιήλσλ2, 

γεγνλφο πνπ ν θαζαξεπνπζηάλνο Ώρ. Καιεχξαο, ζπληάθηεο ηεο εθεκεξίδαο 

Σαρπδξφκνο ζα ραξαθηεξίζεη απνηπρία ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο3.  

Οη εθινγέο ηνπ 1912 δείρλνπλ ηε κεηαζηξνθή ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

θξάηνπο ππέξ ηνπ θφκκαηνο ηεο «Βιεπζεξίαο θαη πλελλφεζεο». Ο 

πληαγκαηηθφο Πνιηηηθφο χλδεζκνο ζα ζπκπξάμεη κε ην λέν θφκκα ζηηο 

εθινγέο θαη κάιηζηα ζπληερλίεο, ζχλδεζκνη θαη ζσκαηεία4, αθφκα θαη ν 

Παηξηάξρεο5 ζα ηνπ αλαζέζνπλ ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ, φπνπ ην Κφκκα 

ηεο Φηιειεπζέξαο πλελλνήζεσο ζα εηηεζεί θαη ν αξηζκφο ησλ Βιιήλσλ 

βνπιεπηψλ ζα κεησζεί ζε 186. Οη ιατθνί, πιένλ, είλαη εθείλνη πνπ ζπληνλίδνπλ 

                                                 
1
 Ώκαθμνά ημο επζηεηναιιέκμο ηδξ εθθδκζηήξ πνεζαείαξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ ζημκ Τπμονβυ 

Βλςηενζηχκ (ΕΏΤΒ, 12/11/1911, 1912 θ.104 οπμθ.1), υπμο εηθνάγεηαζ ιε επζθοθαηηζηυηδηα απέκακηζ 

ζημ κέμ ηυιια ηαζ δδθχκεζ ζαθχξ υηζ δ εθθδκζηή μιάδα ημ πνμζεββίγεζ υπζ ιε αάζδ ημ πνυβναιιά 

ημο, αθθά βζα κα ακηζηνμφζεζ ηζξ ζςαζκζζηζηέξ ζδέεξ ημο Κμιζηάημο. ΐθ. επίζδξ, ΕΏΤΒ, Βθθδκζηή 

Πνεζαεία πνμξ ΤΠΒΞ, 11/24.11.1911, ζημ ίδζμ. ηαζ ΤΠΒΞ πνμξ Πνεζαεία, 25/11/1911,ζημ ίδζμ. 
2
 Υ. Υαηγδζςζήθ, «Δ Μπεθ Βπυη ημο ηεθαθαίμο», Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20

νπ
 αηώλα, υ.π., ζ.341-

342. Βπίζδξ, βζα ηδκ ειθάκζζδ ημο μζημκμιζημφ εεκζηζζιμφ πμο απμηθείεζ ηδκ εζνδκζηή ηαηάθοζδ ηδξ 

Οεςιακζηήξ αοημηναημνίαξ εη ηςκ έζς απυ ημοξ Έθθδκεξ, αθ. Υν. Υαηγδζςζήθ, «Δ ελςζηνέθεζα ηδξ 

εθθδκζηήξ μζημκμιίαξ ζηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα ηαζ μζ ζοκέπεζέξ ηδξ ζηδκ ελςηενζηή πμθζηζηή», Ζ 

Διιάδα ησλ Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ 1910-1914, Β.Λ.Ε.Ώ., 1993, ζ.159-160. 
3
 Ο Καθεφναξ ζε βνάιια ημο ζημκ Ίςκα Αναβμφιδ εα ηαηδβμνήζεζ ηδκ εθθδκζηή ηοαένκδζδ υηζ 

οπμααειίγεζ ημ βεβμκυξ ημο απμηθεζζιμφ ηαζ  δζεηηναβςδεί ιε ιεθακά πνχιαηα ηδκ ηαηάζηαζδ ημο 

εθθδκζζιμφ ζηδκ Σμονηία, αθ. Πένα 10/7/1910, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θ.6, οπμθ.5.     
4
 Βπζζημθή Ώ. Ώκηφπα (βζαηνμφ, ιέθμοξ ημο Πμθζηζημφ οκδέζιμο) πνμξ ηδκ Κεκηνζηή Βθμνεία 

ηαονμδνμιίμο, 16/1/1912, Αιιεινγξαθία Κεληξηθήο Δθνξείαο ηαπξνδξνκίνπ.  
5
 Ώκοπυβναθδ ακαθμνά ζημκ οπμονβυ Βλςηενζηχκ, 1/9/1912, ΕΏΤΒ,1912 θ.104, οπμθ.4. Γζα ηδκ 

«εοηαζνζαηή» πμθζηζηή ημο Παηνζανπείμο, πμο απυ ηδ ιζα, ακαεέηεζ ηζξ εηθμβέξ ζημκ «φκδεζιμ» ηαζ 

απυ ηδκ άθθδ, ζοβηνμηεί δζηή ημο εηθμβζηή επζηνμπή, αθ. . Ώκαβκςζημπμφθμο, ό.π., ζ.492-3 ηαζ 

οπμζ.128, 129 ηαζ ζ.516. 
6
 Ώ. Ώθελακδνήξ, ό.π., ζ.394-396 ηαζ επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 25/4/1912, Αιιεινγξαθία 

Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.1, 2/127. 
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ηελ πνιηηηθή ησλ δχν θέληξσλ, ηνπ Παηξηαξρείνπ θαη ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο1 

θαη νη δεκνηηθηζηέο εκπιέθνληαη ελεξγά. 

Δ απνηπρία ζηηο εθινγέο ζα απνθαιχςεη ηηο δηαθσλίεο ζηνλ Πνιηηηθφ 

χλδεζκν2. Δ εθεκεξίδα Σαρπδξφκνο επηραίξεη γηα ηελ παξαίηεζε θαη ηε 

ζηαδηαθή θαηάξξεπζε ηνπ πλδέζκνπ, πνπ δηεθδηθεί ην «παηξησηηθφ 

κνλνπψιην»3. Ο εζληθηζηήο θαη νπαδφο ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα Νενιφγνο ζα αιιάμεη πνιηηηθή θαη, κεηά ηελ επηζηξνθή 

ηνπ ηαχξνπ ΐνπηπξά ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζα πξνηείλεη ζην Παηξηαξρείν 

ζπλεξγαζία γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο4. Άιισζηε θαη νη 

δχν εθεκεξίδεο ζηηο εθινγέο είραλ ηαρζεί ππέξ ησλ Νενηνχξθσλ5. Ο 

καιιηαξηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη σο φπιν πνπ επηθαιχπηεη ή απνθαιχπηεη ηηο 

δηαθνξέο. Ο Σαρπδξφκνο απνδίδεη ζηνπο δεκνηηθηζηέο ηηο ζπθνθαληίεο φηη 

πξφθεηηαη λα πνπιεζεί ζηνπο Νεφηνπξθνπο θαη ηνλ Βκκαλνπειίδε θαη ηνπο 

επηηίζεηαη γηα λα αληηζηξέςεη ην αξλεηηθφ θιίκα ελαληίνλ ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ 

ηακπαλίδε6. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ δηαρσξίδνπλ κφλν νη 

γισζζηθέο επηινγέο, αιιά νη πνιηηηθέο, θαζψο, φπσο κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε απφ ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ηακπαλίδε, νη δεκνηηθηζηέο 

ζπληάζζνληαη κε ην πληαγκαηηθφ χλδεζκν. Ο Κσλ. παλνχδεο ηεο 

Πξνφδνπ ζα δηακαξηπξεζεί, κε εκπηζηεπηηθή επηζηνιή, ζηνλ Ίσλα Αξαγνχκε, 

γηαηί ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ειιεληθνχ ηχπνπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ην 

ειιεληθφ θξάηνο ζα ζπκπεξηιάβεη θαη ηνλ Σαρπδξφκν, πνπ έρεη επηδείμεη 

αληεζληθή ζπκπεξηθνξά7. 

                                                 
1
 . Ώκαβκςζημπμφθμο, ό.π., ζ.487-488 ηαζ βεκζηά βζα ηδ δζελαβςβή ηςκ εηθμβχκ έςξ ηαζ ηδ ζ.503. 

2
 Βπζζημθέξ Λ. Λζιανάηδ ζε Κ. πακμφδδ, 6/19.3.1912 ηαζ 13/26.3.1912, μζ μπμίεξ ειπενζέπμκηαζ ζε 

επζζημθή ημο Κ. πακμφδδ ζημκ Ίςκα Αναβμφιδ, Ώεήκα 10.3.1912, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε,, θ.12, 

οπμθ.3. Οζ ζοκηάηηεξ ημο Σαρπδξόκνπ, Καθεφναξ ηαζ Οζημκμιίδδξ ζε ζοκεδνία ημο Πμθζηζημφ 

οκηαβιαηζημφ οκδέζιμο εα δδθχζμοκ υηζ δζαθςκμφκ ιε ημ Πνμεδνείμ ηαζ υπζ ιε ηζξ ανπέξ ηδξ 

μιάδαξ, αθ. ακαθμνά ηδξ Βθθδκζηήξ Πνεζαείαξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ ζε ΤΠΒΞ, 17/4/1912, ΕΏΤΒ, 

1912 θ.104 οπμθ.3. Ο Ώ. Υ. Υαιμοδυπμοθμξ εα δχζεζ ηδκ πθδνμθμνία υηζ μζ ζοκηάηηεξ ημο 

Σαρπδξόκνπ, Ώπ. Καθεφναξ ηαζ Κ. Μαηνίδδξ, οπδνέηδζακ ηδκ Ονβάκςζδ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ, αθθά 

ηήνδζακ ακηζπμθζηεοηζηή ζηάζδ ζημκ «Βθθδκζηυ Πμθζηζηυ φθθμβμ», αθ. Ζ Νεσηέξα Φηιηθή Δηαηξεία, 

υ.π., ζ.31.  
3
 «Δ δζάθοζζξ ημο Πμθζηζημφ οκδέζιμο. Λοπδναί οκέπεζαζ», Ακάιζεηα, 13(26)/3/1912, ζ.1, 

ακαδδιμζίεοζδ απυ Σαρπδξόκν. 
4 Ώκοπυβναθδ ακαθμνά ζε Τπμονβυ Βλςηενζηχκ, 1/9/1912, ΕΏΤΒ, 1912 θ.104, οπμθ.3. 
5
 . Ώκαβκςζημπμφθμο, ό.π., ζ.493 ηαζ ζ.516, ζδι.128. 

6 Βπζζημθέξ Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 21/3.4.1912 ηαζ 31/14.4.1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, 

οπμθ.2.1, 2/93 ηαζ 2/108 ακηίζηζπα. Δ δεφηενδ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.61-65. 
7
 Βπζζημθή Κ. πακμφδδ ζε Ε. Αναβμφιδ, Ώεήκα 10/3/1912, Αξρείν Η. Γξαγνύκε, θ.12, οπμθ.3. 
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 Δ δηάιπζε ηεο ΐνπιήο ηνλ Ενχιην ηνπ 1912 θαη ε πξνθήξπμε λέσλ 

εθινγψλ ζα αλαθηλήζεη ην ζέκα1. Δ ειιεληθή θπβέξλεζε θαη ν πληαγκαηηθφο 

Πνιηηηθφο χλδεζκνο ζχκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ηεο Πξεζβείαο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο επηρεηξνχλ λα ειέγμνπλ ηηο εθινγέο θαη λα 

παξαρσξήζνπλ ζην Παηξηαξρείν, απιψο ην ξφιν ηνπ δηαηηεηή2.  

ηελ Κνηλφηεηα Πέξαλ ε ζχγθξνπζε ζα θαλεί θαζαξά ζηηο εθινγέο γηα 

ηελ αλάδεημε εθιεθηφξσλ γηα ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο3. Ο ξφινο ηνπ 

Παηξηαξρείνπ δελ είλαη μεθάζαξνο. Παξαπάλσ θαηαδείρηεθε φηη ππνηάρζεθε 

ζηηο ζειήζεηο ηνπ πλδέζκνπ, αιιά νη αληηηαζζφκελνη ζε απηφλ ην εκθαλίδνπλ 

λα εθθξάδεη αληηξξήζεηο· «δελ ππάξρεη πιένλ δηάθξηζηο […] κεηαμχ 

Εσαθεηκηθψλ θαη αληηησαθεηκηθψλ […] αιιά κεηαμχ πλδεζκηθψλ θαη 

αληηζπλδεζκηθψλ, ησλ ηειεπηαίσλ ηνχησλ ζειφλησλ ην Βζληθφλ Κέληξνλ λα 

ζπγθεληξψζε ηα ελία ηεο εγεζίαο ηνπ Βιιελνζσκαληζκνχ»4.    

Ο πληαγκαηηθφο χλδεζκνο ζξηάκβεπζε5. Ο Φ. ηακπαλίδεο ζα 

ζξηακβνινγήζεη γηα ηελ επηηπρία απηή θαη ηελ απνηπρία ηεο πνιεκηθήο ηνπ 

Σαρπδξφκνπ6. Βπηβεβαηψλεηαη φηη ακέζσο πξηλ απφ ηελ θήξπμε ηνπ α΄ 

ΐαιθαληθνχ Πνιέκνπ ε νξζφδνμε θνηλφηεηα ηαπξνδξνκίνπ, αιιά θαη νη 

ππφινηπεο ηεο πξσηεχνπζαο ηεο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο7 θαη κεηαμχ 

απηψλ θαη νη δεκνηηθηζηέο έρνπλ κεηαηνπηζηεί απφ ηελ ηζφηηκε ζπκβίσζε ησλ 

εζλνηήησλ ηεο Ώπηνθξαηνξίαο ζηελ πιήξε απνδνρή ηεο ηαχηηζεο κε ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

Ώμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε παξέκβαζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ήηαλ 

πνιχπιεπξε, θαζψο δελ παξεκβαίλεη κφλν ζηα ζπνπδαία δεηήκαηα, φπσο 

ήηαλ νη εθινγέο, αιιά θαη ζε επηκέξνπο, φπσο καο απνθαιχπηεη ε έξεπλα γηα 

                                                 
1
 «Δ δζάθοζζξ ηδξ ΐμοθήξ», Ώκάιζεηα, 24(6).7.1912, ζ.2 ηαζ «Ώζ κέαζ εηθμβαί», ζημ ίδζμ, 27(9).7.1912. 

αθ. επίζδξ, Καηενίκα Μπμφνα, «Οζ αμοθεοηζηέξ εηθμβέξ ζηδκ Οεςιακζηή Ώοημηναημνία. Οζ Έθθδκεξ 

αμοθεοηέξ 1908-1918», Γειηίν Κέληξνπ Μηθξαζηαηηθώλ πνπδώλ, η.4
μξ

, Ώεήκα 1983, ζ.80. 
2
 Ώκοπυβναθδ ακαθμνά ζε Τπμονβυ Βλςηενζηχκ, 1/9/1912, ΕΏΤΒ, 1912 θ.104, οπμθ.3. 

3
 Βπζζημθή ημο οκηαβιαηζημφ Πμθζηζημφ οκδέζιμο ζηδκ Κεκηνζηή Βθμνεία ηαονμδνμιίμο, 

3/9/1912, αν.3006, Αιιεινγξαθία ηεο Κεληξηθήο Δθνξείαο ηαπξνδξνκίνπ, υπμο ακαδεζηκφεηαζ δ 

πνυεεζδ ημο οκδέζιμο κα ηαηεοεφκεζ ηζξ εηθμβέξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηαζ ηδ ζπμοδή ημο ηυιιαημξ 

ηδξ «οκεκκμήζεςξ ηαζ Βθεοεενίαξ». Σμ δζάαδια ημο οκδέζιμο εα επζηνίκμοκ ανηεημί (Κεθασδίηδξ, 

Βοεθπίδδξ, Καθεφναξ, Κάιθςκαξ), «Ώζ εηθμβαί εκ Κςκ/πυθεζ», Ακάιζεηα, 1(14).9.1912, ζ.1. 
4
 «Βεκζηυκ Κέκηνμκ ηαζ φκδεζιμξ», Ακάιζεηα, 2(15).9.1912, ζ.1, ακηαπυηνζζδ ημο Καθεφνα ζηδκ 

αεδκασηή Αθξόπνιηο. Αζεοηνζκίζεζξ βζα ηδ ζοιθςκία ιεηαλφ οκδέζιμο ηαζ Παηνζανπείμο βζα ηζξ 

εηθμβέξ εα γδηήζεζ ηαζ μ ΐμοηονάξ απυ ηζξ ζηήθεξ ημο Νενιόγνπ, «Σμ Βεκζηυκ Κέκηνμκ. Σα πνάβιαηα 

εζξ ηδκ εέζζκ ηςκ», Ακάιζεηα, 4(17).9.1912, ζ.1, ακαδδιμζίεοζδ απυ ημ Νενιόγν. 
5
 «Οζ οπμρήθζμζ εηθέηημνεξ. Ώζ πεεζζκαί ρδθμθμνίαζ», Πξόνδνο, 10/9/1912, ζ.1-2. 

6
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 23/6.10.1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.3, 2/387. 

7
 «Οζ οπμρήθζμζ εηθέηημνεξ. Ώζ πεεζζκαί ρδθμθμνίαζ», Πξόνδνο, 10/9/1912, ζ.1-2. 
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ηε γιψζζα. Έλα ηέηνην δείγκα παξέκβαζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο απνηειεί ε 

δηαθσλία ζην Αηδαζθαιηθφ χλδεζκν γηα ηελ αζθάιηζε ησλ δαζθάισλ. 

Ώλακθίβνια ην γεγνλφο ππνθξχπηεη ζχγθξνπζε ησλ θιεξηθψλ κε ηελ πνιηηηθή 

ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ηελ πξνζπάζεηα αλάκεημήο ηνπ. Σν ζέκα ζρεηίδεηαη 

κε ηελ αζθάιεηα δσήο θαη ηε ζπληαμηνδφηεζε ησλ δαζθάισλ θαη θαζεγεηψλ. 

Σν Παηξηαξρείν είρε απνθαζίζεη απφ ην Μάην ηνπ 1911 λα πξνζθαιέζεη ηηο 

αζθάιεηεο Σεξγέζηεο γηα ην ελ ιφγσ δήηεκα1. Βθηφο απφ απηή ηελ 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία θαη ε εηαηξεία «Ώλαηνιή» ζα ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά 

ηεο ζηελ Βθπαηδεπηηθή επηηξνπή ηνπ Παηξηαξρείνπ2. Δ «Ώλαηνιή» ειεγρφηαλ 

απφ ηελ Σξάπεδα Ώζελψλ3, δηεπζπληήο ηεο νπνίαο ήηαλ ν ΐαζίιεηνο 

Βιεπζεξηάδεο4, κέινο ηεο Οξγάλσζεο Κσλζηαληηλνππφιεσο5, πξφζσπν πνπ 

πξνσζεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο6. Ώπφ ηελ εθεκεξίδα Πξφνδν7 

καζαίλνπκε φηη ε Βηαηξεία Γεληθψλ Ώζθαιεηψλ Σεξγέζηεο παξνπζίαζε ηελ πην 

επλντθή πξνζθνξά θαη φηη ε νινκέιεηα ελέθξηλε απηή πακςεθεί. ηε 

ζπλεδξίαζε, φκσο, ηεο 1/2/1912 απνθαζίζηεθε λα αλαζηαιεί ε απφθαζε ηεο 

8/1/1912 θαη εληφο δχν κελψλ λα γίλνπλ δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ γηα εμέηαζε ζε λέα επηηξνπή8. Ο Φ. ηακπαλίδεο είλαη εθείλνο 

πνπ βξίζθεηαη ζην παξαζθήλην ηεο αλαζηνιήο ηεο απφθαζεο, παξφιν πνπ 

ζα απνδψζεη ηε ζχγθξνπζε ζηε δηαθζνξά θαη ηελ απηαξρηθφηεηα ηνπ 

                                                 
1
 «Δ αζθάθεζα ηδξ γςήξ ηςκ δζδαζηάθςκ», Πξόνδνο, 29/5/1911, ζ.4.  

2
 «Δ αζθάθεζα ηαζ ημ απμιαπζηυκ ηαιείμκ ηςκ δζδαζηάθςκ», Πξόνδνο, 9/6/1911, ζ.4. 

3
 Υ. Υαηγδζςζήθ, «Δ ιπέθ επυη ημο ηεθαθαίμο», Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20

νπ
 αηώλα, υ.π., ζ.328. 

4
 Δθινγηθόο Καηάινγνο Κνηλόηεηαο ηαπξνδξνκίνπ 1910. 

5
 Ώε. μοθζχηδξ-ΝζημθαΎδδξ, ό.π., ζ.222. 

6
 Βλεθέβδ ιέθμξ ημο Α.Β.Μ. οιαμοθίμο ζηζξ εηθμβέξ ημο Μανηίμο 1912, αθθά μζ επαββεθιαηζηέξ ημο 

οπμπνεχζεζξ ημκ ακάβηαζακ κα παναζηδεεί ηαζ βζ΄ αοηυ δ εθθδκζηή πνεζαεία ακαγήηδζε πνυζςπμ «ίκα 

πνδζζιεφζδ ςξ εζζδβδηήξ εκ ημζξ δοζί χιαζζ ηςκ μδδβζχκ ηδξ ΐ. Πνεζαείαξ» ηαζ πνμζπάεδζε κα 

απμηνέρεζ ηδκ εηθμβή ημο ακηζζςαηεζιζημφ Μαηνίδδ, πμο πνμέηνζκακ μζ οκμδζημί. ΐθ. 

ηδθεβναθήιαηα Ώθελακδνυπμοθμο ζε ΤΠΒΞ, ΕΏΤΒ, 19/3/1912 ηαζ 17/4/1912, 1912 θ.108, οπμθ.1.1.  
7
 «Αζδαζηαθζηυξ φκδεζιμξ», Πξόνδνο, 9.1.1912, ζ.3. ηζξ 13.1.1912 ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ 

ζοκέηαλε εβηφηθζμ ζπεηζηά ιε ηδκ απυθαζή αοηή, «Δ αζθάθεζα ηςκ δζδαζηάθςκ», ζην ίδην, 21.1.1912, 

ζ.3.  
8
 Μέθδ ηδξ επζηνμπήξ είκαζ μ Πνυεδνμξ ημο Αζδαζηαθζημφ οκδέζιμο άβζμξ. ηαονμοπυθεςξ η. 

Υνζζηυθμνμξ, μ πνυεδνμξ ηδξ μζημκμιζηήξ επζηνμπήξ η. Ξ. ζδενίδδξ, μ ακηζπνυεδνμξ Α. άννμξ 

[ηαεδβδηήξ εθθδκζηχκ ζηδ Μ. ημο Γ. πμθή], μ β.β. Φ. ζαιπακίδδξ, μ Υν. Πακηαγίδδξ, μ Αδι. 

Ααιαζηδκυξ [απμθοεείξ δάζηαθμξ ζηα βεβμκυηα ημο 1911 ηαζ ζοκηάηηδξ ηδξ Πξνόδνπ], 

«Αζδαζηαθζηυξ φκδεζιμξ», Πξόνδνο, 3/2/1912, ζ.2 ηαζ «Βθθδκζηυξ Αζδαζηαθζηυξ φκδεζιμξ», 

9/2/1912, ζ.4, υπμο ακαημζκχκεηαζ ιε εβηφηθζμ δ απυθαζδ ηδξ βεκζηήξ ζοκέθεοζδξ. Υαναηηδνζζηζηυ 

είκαζ υηζ οπμβνάθεζ μ ακηζπνυεδνμξ. Ο πνυεδνμξ έπεζ παναζηδεεί. Σδ εέζδ ημο ακαθαιαάκεζ μ 

επίζημπμξ Κςκζηακηίαξ η. Εςάκκδξ, ««Αζδαζηαθζηυξ φκδεζιμξ», Πξόνδνο, 17/2/1912, ζ.3. 
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θιήξνπ1, επηβεβαηψλνληαο ηελ ζπκπφξεπζε ησλ δεκνηηθηζηψλ κε ηελ πνιηηηθή 

ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

  

Κνηλσληθέο δηαηξέζεηο ζηελ θνηλφηεηα 

Σν Ώδεξθάην ηεο Πφιεο ην 1905 ζηελ ηδξπηηθή ηνπ πξνθήξπμε ζα 

θαιέζεη ηηο αλψηεξεο θαη ηηο ιατθέο ηάμεηο λα αγσληζηνχλ γηα ηελ θαζηέξσζε 

ηεο δεκνηηθήο, πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο θαη θαη΄ 

επέθηαζε ηεο εζληθήο ελφηεηαο· «κ΄ απηή […] ζα ελσζνχλε φιεο νη θνηλσληθέο 

ηάμεο ζε θνηλή εζληθή δσή»2. Παξά ηηο δηαθεξχμεηο, ν αγψλαο γηα ηε γισζζηθή 

αιιαγή δελ ζα ελψζεη κφλν, αιιά θαη ζα δηαρσξίζεη. Θα αλαδείμεη, δειαδή,  

ηελ ηαμηθφηεηα, ησλ νκάδσλ πνπ εκπιέθνληαη, θαζψο θαη ηηο δπκψζεηο θαη ηηο 

θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηελ θνηλφηεηα ζηα κεζναζηηθά θαη 

κηθξναζηηθά ζηξψκαηα. Μέζα ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη 

εθδπηηθηζκνχ ηεο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο, ην νπνίν θπνθνξεί ηεξάζηηεο 

αιιαγέο θαη γηα ηνπο ξσκηνχο, νη ζπγθξνχζεηο γηα ηε γιψζζα κάο επηηξέπνπλ 

λα παξαηεξήζνπκε ζε κηθξνγξαθία ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο εληφο ηεο 

αλεξρφκελεο αζηηθήο ηάμεο ζε κηα θνηλφηεηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο.  

Ο Αεκήηξεο ηακαηφπνπινο έρεη δείμεη κέζα απφ ηηο ζπδεηήζεηο ζηνλ 

Βιιεληθφ Φηινινγηθφ χιινγν Κσλζηαληηλνππφιεσο, ζην ηέινο ηνπ 19νπ 

αηψλα, ηηο γισζζηθέο επηινγέο ησλ αλψηεξσλ ζηξσκάησλ, ησλ 

λενθαλαξησηψλ, ζε αληίζεζε κε εθείλεο, ησλ κεζναζηψλ δηαλννχκελσλ. Οη 

λενθαλαξηψηεο, πνπ ζπλδένληαη κε ην Παηξηαξρείν θαη ππεξεηνχλ ην πνιηηηθν-

ηδενινγηθφ ξεχκα ηνπ ειιελνζσκαληζκνχ, ππεξαζπίδνληαη ηελ πξφνδν ηεο 

γιψζζαο θαη πξνθξίλνπλ πην απινπζηεπκέλεο κνξθέο ηεο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Ώληίζεηα, νη δηαλννχκελνη ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ ζπλδένληαη κε ηνπο 

εζλνθεληξηθνχο θχθινπο ηεο ειιελνξζφδνμεο θνηλφηεηαο θαη είλαη νπαδνί ηεο 

θαζαξεχνπζαο3. Ώπφ ηε κηα, επνκέλσο, έλα κέξνο ησλ λενθαλαξησηψλ  

ζπλδέεη ηε γιψζζα κε ην παξφλ θαη ην κέιινλ, φπσο επηβάιιεη ε ζπλερήο 

επηζηεκνληθή πξφνδνο θαη νη θνηλσληθέο αιιαγέο. Ώπφ ηελ άιιε, νη κεζναζηνί 

                                                 
1
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 15/28.2.1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.1, 2/62. Δ 

επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.58.  
2
 Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Βζηία, ζ.73-74. Ο Παπαηχζηαξ εα δζαηοπχζεζ ηδκ άπμρδ υηζ ημ πνυβναιια 

ημο Ώδενθάημο πνμηνίκεζ ημκ αζηζηυ θζθεθεοεενζζιυ πμο δζαπκέεηαζ απυ νμιακηζηή ακηίθδρδ, ζημ 

ίδζμ, ζ.76.  
3
 Α. ηαιαηυπμοθμξ, «Ώπυ ημκ Κναηφθμ ζημκ Ένδενμ: Αζαζηάζεζξ ημο βθςζζζημφ γδηήιαημξ ζηδκ 

Οεςιακζηή Ώοημηναημνία (ηέθδ 19
μο

 αζχκα)», ό.π., ζ.239-251. 
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δηαλννχκελνη πξνβάιινπλ ηε ζχλδεζε ηεο γιψζζαο κε ην παξειζφλ θαη 

ζηξέθνληαη ζηελ αξραΐδνπζα1.  

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε, ηεο ζχγθξνπζεο ηνπ 

1911, δελ είλαη δπλαηφ λα δηαπηζηψζνπκε ηηο γισζζηθέο ζέζεηο ησλ 

κεγαιναζηηθψλ ζηξσκάησλ, θαζψο, φζν κπνξνχκε λα θξίλνπκε απφ ηηο 

πεγέο καο, δελ εκπιέθνληαη άκεζα ζηα γεγνλφηα. Ώλ ην 19ν αηψλα δελ ήηαλ 

ζαθήο ε εζληθή ηαπηφηεηα ζηηο εκπνξηθέο παξνηθίεο, αιιά πξνζδηνξηδφηαλ 

απφ ηαμηθά θξηηήξηα2, κε απνηέιεζκα νη κεγαιναζηνί λα εληάζζνληαη ζηηο 

αλψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο ησλ ρσξψλ πνπ δηέκελαλ3, ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο 

ηνπ 20νπ αηψλα πνπ ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ειιεληθήο εζληθήο ζπλείδεζεο 

είλαη νξαηή, ηα κεγαιναζηηθά ζηξψκαηα δηαηεξνχλ ηελ εγεκνλία, αιιά 

επηιέγνπλ ηα πεδία πνπ ζα θηλεζνχλ4. Βλψ δελ εκπιέθνληαη άκεζα ζηηο 

γισζζηθέο δηακάρεο, αθνχ θαηά ηνλ ηακπαλίδε έρνπλ ζνβαξφηεξα 

πξνβιήκαηα λα αζρνιεζνχλ5, ζηα ζεκαληηθά δεηήκαηα ηεο θνηλφηεηαο είλαη 

παξφληεο6.  

ε ζρέζε κε ηα κεζαία ζηξψκαηα, παξαηεξνχκε κηα δηεχξπλζε ηνπ 

ζρήκαηνο ηνπ Α. ηακαηφπνπινπ. Ώλ ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα νη κεζναζηνί 

δηαλννχκελνη επηιέγνπλ ηελ θαζαξεχνπζα, ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ 

αηψλα, ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζηα κεζαία ζηξψκαηα ζπλσζηίδνληαη νη 

νπαδνί θαη ηεο δεκνηηθήο θαη ηεο θαζαξεχνπζαο. Γηαηί, εδψ αθξηβψο 

ζπληεινχληαη νη δπκψζεηο γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο γιψζζαο κε ηελ νπνία ζα 

επηηεπρζεί θαιχηεξα ην εζληθφ θαη θνηλσληθφ φξακα. Οη επηθαλείο δεκνηηθηζηέο 

ηεο Πφιεο, αιιά θαη φζνη εκπιέθνληαη αξγφηεξα ζην δεκνηηθηζκφ αζθνχλ ηα 

λέα, ειεχζεξα επαγγέικαηα. Βίλαη γηαηξνί, φπσο νη Φ. Φσηηάδεο, ν νπνίνο ζα 

                                                 
1
 Α. ηαιαηυπμοθμξ, «Σα υνζα ηδξ “ιέζδξ μδμφ”: Οζημοιεκζηυ Παηνζανπείμ ηαζ Γθςζζζηυ Γήηδια 

ζηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα», ό.π., ζ.295-7. 
2
 Υ. Υαηγδζςζήθ, «Βιπμνζηέξ πανμζηίεξ ηαζ ακελάνηδηδ Βθθάδα: ενιδκείεξ ηαζ πνμαθήιαηα», Ο 

Πνιίηεο, ηπ.62, επηέιανζμξ 1983, ζ.28-34. 
3
 ΐ. Κανδάζδξ, «Αζαζπμνά», Κ. Κςζηήξ ηαζ . Πεηιεγάξ, Ζ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηνλ 

19
ν
 αηώλα, Ώθελάκδνεζα 2006, ζ.412-3. 

4
 Δ δδιμηζηή βθχζζα δεκ δζέεεηε ηφνμξ ζηδ βθςζζζηή αβμνά, P. Bourdieu, Γιώζζα θαη πκβνιηθή 

Δμνπζία, Εκζηζημφημ ημο ΐζαθίμο-Κανδαιίηζα, Ώεήκα 1999, ζ.28, 50-3, 58-9, 69. 
5
 Ο ζαιπακίδδξ, ζογδηχκηαξ ηδκ απμδμπή αηυια ηαζ δδιμηζηζζηχκ δαζηάθςκ ζηδκ επανπία, ανηεί κα 

ηάκμοκ ζςζηά ηδ δμοθεζά ημοξ, εα ζπμθζάζεζ υηζ «ζηεξ πυθεζξ ηα άνπμκηα δα ζηνχιαηα έπμοκε κα 

ζηεθημφκε άθθα ιεβαθφηενα γδηήιαηα», επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 25/4/1912, 

Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.1, 2/127. 
6
 Ώπυ ηα 12 ιέθδ ηδξ ακχηαηδξ μζημκμιζηήξ επζηνμπήξ πμο ελεθέβδ ημ 1913 ζηδκ Κμζκυηδηα 

ηαονμδνμιίμο, 6 είκαζ ηναπεγίηεξ (Ε. Δθζάζημξ, Ώ. Καθαμημνέζδξ, Γ. Γανίθδξ,  Ώ. Μαονμβμνδάημξ, 

η. Βοβεκίδδξ, Ώ. ζκζυζμβθμοξ), 3 έιπμνμζ, 1 δζεοεοκηήξ ηδξ Λοςκζηήξ Πίζηεςξ, 1 οπάθθδθμξ ηδξ 

Οεςιακζηήξ Σνάπεγαξ, «Κμζκυηδξ ηαονμδνμιίμο», Πξόνδνο, 13/6/1913, ζ.4. 
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κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη κεγαιναζηφο1, Ώιέθνο Παπάο, Εσάλλεο 

ηψηεο, Λέσλ Λπκπνπζάθεο Ώληψληνο Κξεηηθφο, έκπνξνη, φπσο νη Γηάγθνο 

Παληειίδεο Παπάο, Γηάλλεο Γατηάλνο, δηθεγφξνη, φπσο νη Γαραξίαο Φπηίιεο, 

Ώιέμαλδξνο Παληαδήο, Ώ. Γηαινχξεο. Οη ππφινηπνη δεκνηηθηζηέο είλαη 

δάζθαινη θαη καζεηέο, φπσο δηαπηζηψλνπκε απφ ηελ αιιεινγξαθία ηνπ 

Ώιέμαλδξνπ Πάιιε. Δ ζχγθξνπζε γχξσ απφ ηε γιψζζα ηνπ 1911 δείρλεη ηελ 

αλάδεημε ησλ κηθξναζηψλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηε ζχγθξνπζή ηνπο κε ηνπο 

νπαδνχο ηεο θαζαξεχνπζαο, αιιά θαη κε ηνπο δεκνηηθηζηέο ηεο αζηηθήο ηάμεο. 

Ώπηή ε ηάμε, πνπ δηακνξθψλεηαη κεηά ηελ επαλάζηαζε ησλ 

Νενηνχξθσλ θαη πξνζεγγίδεη ζηαδηαθά ηελ πνιηηηθή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο2, 

είλαη ε ηάμε πνπ θαηά ηνλ Πέηξν ΐιαζηφ ζα αληηπαιέςεη ηελ πξνγνλνπιεμία 

ηνπ Παηξηαξρείνπ, ησλ ηξαπεδηηψλ θαη ησλ δαζθάισλ3. Οη δάζθαινη, νπαδνί 

ηεο θαζαξεχνπζαο, είλαη αληίπαινη, αιιά θαη νη δάζθαινη νπαδνί ηεο 

δεκνηηθήο, πνπ δηψθνληαη ζηα γεγνλφηα ηνπ 1911, αιιά θαη πξηλ θαη κεηά, 

ελνρινχλ γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο. 

Δ αλάδεημε ησλ κηθξναζηηθψλ ζηξσκάησλ, ππαιιήισλ θαη δαζθάισλ, 

πξνθαιεί ηελ αληίδξαζε ησλ δεκνηηθηζηψλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο αλψηεξεο 

κεζαίεο ηάμεηο. Οη κεγαιναζηνί θαη κηθξναζηνί δεκνηηθηζηέο βηψλνπλ ηελ 

αληηπαιφηεηα πνπ απαληάηαη ζηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ 

αηψλα4. Ώλ ην status ελφο επαγγέικαηνο εληφο ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ 

νξίδεηαη απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο θαζηέξσζεο ηνπ επαγγέικαηνο, απφ ηελ 

πιηθή επεκεξία πνπ εμαζθαιίδεη θαη ην βαζκφ θνηλσληθήο αλαγλψξηζεο5, ηφηε 

ε πεξίπησζε ησλ δαζθάισλ βξίζθεηαη νπσζδήπνηε ζην πεξηζψξην ηεο 

αζηηθήο ηάμεο. Υσξίο λα έρνπλ δηθαίσκα εθινγήο6, επηηεινχλ απνηειεζκαηηθά 

                                                 
1
 Δ ιεβαθμαζηζηή ημο εέζδ δδθχκεηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ζπμφδαζε ζηδ Γενιακία ηαζ Ώοζηνία ηαζ 

οπήνλε πνμζςπζηυξ βζαηνυξ ημο ζμοθηάκμο Abdul Hamid ηαζ ηςκ βζςκ ημο, P. Marckridge, Language 

and National Identity in Greece, 1766-1976, υ.π., ζ.257. 
2
 . Ώκαβκςζημπμφθμο, ό.π., ζ.301-318. 

3
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Φ. Φςηζάδδ, 1/9/1908, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Β.Λ.Ε.Ώ., ζ.293-4. 

4
 Jürgen Kocka, «The middle classes in Europe», Journal of Modern History, Vol.67, No. 4 (Dec. 

1995), ζ.786, 801-2. Σμ ακχηενμ ζηνχια ηδ αββθζηήξ αζηζηήξ ηάλδξ (upper middle class) απυ ημ 1880 

ακηζδνά ζηδ δζεφνοκζδ ηςκ ιεζαίςκ ζηνςιάηςκ, αθθά ηαζ ηςκ ηαηχηενςκ (lower middle class) ζηα 

μπμία εκηάζζεηαζ δ οπαθθδθία, E. Hobsbawm, «Die englische middle class 1780-1920», Bürgertum im 

19. Jahrhundert. Band 1: Einheit und Vielfalt Europas, (επζι. Jürgen Kocka), Göttingen 1995, ζ.100-

103.   
5
 E. Hobsbawm, ό.π., ζ.93-94 βζα ημκ 19

μ
 αζχκα. 

6
 «Θειεθζχδδξ ηακμκζζιυξ ηδξ εηθμβήξ ηαζ ηςκ ηαεδηυκηςκ ηςκ εκ ης Κθίιαηζ ημο Οζημοιεκζημφ 

Θνυκμο Βκμνζαηχκ Κμζκμηζηχκ ηαζ Βπανπζαηχκ ανπχκ», Υ. Παπαζηάεδξ, Οη  θαλνληζκνί ησλ 

νξζνδόμσλ ειιεληθώλ θνηλνηήησλ ηνπ νζσκαληθνύ θξάηνπο θαη ηεο δηαζπνξάο, υ.π., Άνενμκ 6, ζ.133.  
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ην πξνπαγαλδηζηηθφ έξγν ππέξ ηνπ δεκνηηθηζκνχ, πθίζηαληαη ηηο δηψμεηο, αιιά 

εληφο ηεο θνηλφηεηαο θαη εληφο ηνπ δεκνηηθηζηηθνχ ζηξαηνπέδνπ είλαη ζπρλά 

πεξηζσξηνπνηεκέλνη. Δ δπζρεξήο ζέζε ησλ δαζθάισλ αθνξνχζε θπξίσο ηελ 

έιιεηςε κνληκφηεηαο ζην επάγγεικα θαη ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ ηηο εθνξείεο 

ησλ ζρνιείσλ γηα ηελ επαλαπξφζιεςή ηνπο, γεγνλφο πνπ ζα νδεγήζεη ηελ 

εθεκεξίδα Πξφνδν λα κηιήζεη γηα «δηδαζθαιηθά ρξεκαηηζηήξηα»1. Ο κηζζφο 

ηνπο θαη ε έιιεηςε αζθάιηζεο θαη ζχληαμεο2 δελ ηνπο επηηξέπεη ηελ 

παξακηθξή απηνλνκία.  

ην πλέδξην πνπ νξγάλσζε ν Αηδαζθαιηθφο χλδεζκνο ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ζηηο 16-17/8/19123 νη δάζθαινη ζα ζέζνπλ δεηήκαηα 

παηδαγσγηθήο απηνλνκίαο  θαη βειηίσζεο ηεο πιηθήο ηνπο ζέζεσο4. Κάπνηνη ζα 

εγθαηληάζνπλ κηα ηαμηθή αλάγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

θφζκνπ, κηιψληαο αλνηρηά γηα ζνζηαιηζκφ. «Σν δήηεκα ην δηδαζθαιηθφλ είλαη 

δήηεκα θαζαξψο εξγαηηθφλ»5 θαη «Ώλ νη θχξηνη θαζεγεηαί απαμηνχλ λα καο 

αθνχζνπλ ηνχην γίλεηαη, γηαηί απηνί είλαη ρνξηάηνη. Ο δηδαζθαιηθφο θφζκνο 

πεηλά»6 θαη «Βίκεζα ζνζηαιηζηαί θαη ζα εξγαζζψκελ δηα ηελ ηάμηλ καο»1. 

                                                 
1
 Δ εθδιενίδα Πξόνδνο εα πνμαάθθεζ ημ εέια ζε ζεζνά άνενςκ, υπμο ημκίγεζ ηδκ ακάβηδ κα οπάνλεζ 

ιμκζιυηδηα, βζα κα απμηνέπμκηαζ μζ αοεαζνεζίεξ ηςκ ανπυκηςκ, ηαεχξ μζ δάζηαθμζ είκαζ εφιαηα ηδξ 

ημιιαηζηήξ δζαιάπδξ ηςκ εθμνεζχκ. ΐθ. «Κμζκυηδηεξ ηαζ δζδάζηαθμζ», 14/5/1912, ζ.1· «Σα 

δζδαζηαθζηά πνδιαηζζηήνζα», 26.6.1912, ζ.1· «Ώζ δζδαζηαθζηαί ιεηαζηαειεφζεζξ», 4/7/1912, ζ.1· 

ζηήθδ ΒΚΚΛΔΕΏ, 23/7/1912, ζ.2. Ο Αζδαζηαθζηυξ φκδεζιμξ πνμζπαεεί κα εθέβλεζ ημ ηαεεζηχξ 

ηςκ πνμζθήρεςκ, απεοεφκμκηαξ έηηθδζδ ζηζξ εηηθδζζαζηζηέξ ηαζ θασηέξ ανπέξ κα απμηείκμκηαζ ζημ 

ζφθθμβμ, υηακ εέθμοκ κα πνμζθάαμοκ δαζηάθμοξ, «Αζδαζηαθζηυξ ζφκδεζιμξ», 17/7/1911, ζ.4, ζηήθδ 

«Ώκά ηδκ Πυθζκ». 
2
 ΐθ. ηδκ πνμζπάεεζα ημο Αζδαζηαθζημφ οκδέζιμο κα ιαγέρεζ πνήιαηα βζα ημ επζημονζηυ ημο ηαιείμ, 

δζμνβακχκμκηαξ βζμνηέξ, «Καεήημκ ιαξ», Πξόνδνο, 4/5/1912, ζ.1. ΐθ. επίζδξ, πνμζπάεεζεξ βζα έκηαλδ 

δαζηάθςκ ζημ οπυ ίδνοζδ Σαιείμ οκηάλεςκ ηςκ οπαθθήθςκ ηδξ Κμζκυηδηαξ ηαονμδνμιίμο, 

«Κμζκυηδηεξ ηαζ δζδάζηαθμζ», Πξόνδνο, 14/5/1912, ζ.1. 
3 «οκέδνζμκ ηςκ εκ Σμονηία εθθήκςκ δζδαζηάθςκ», Πξόνδνο, 24/7/1912, ζ.4, υπμο δ πνυζηθδζδ ημο 

Αζδαζηαθζημφ οκδέζιμο πνμξ υθμοξ ημοξ δαζηάθμοξ ηδξ Σμονηίαξ. Γζα ημ πνυβναιια ημο ζοκεδνίμο 

αθ., Πξόνδνο, 12/8/1912, ζ.4 ηαζ 13/8/1912, ζ.3. 
4 «Σμ πνχημκ Αζδαζηαθζηυκ οκέδνζμκ», Πξόνδνο, 18/8/1912, ζ.1-2. 
5
 Άπμρδ ημο δαζηάθμο . Θεμδςνίδδ, Πξόνδνο, 17/8/1912,  ζ.2. Σμ δάζηαθμ αοηυ, ανβυηενα, μ 

ζαιπακίδδξ εα παναηηδνίζεζ «εεμιάθθζανμ», επζζημθή ζε Ώ. Πάθθδ, 29/11.2.1914, Αιιεινγξαθία Α. 

Πάιιε, θ.3-4, οπμθ. 3.3, 3/246.  
6
 Άπμρδ ημο Εμνδάκδ Εμνδακίδδ, Πξόνδνο, 17/8/1912, ζ.2. Ο Εμνδάκδξ Εμνδακίδδξ (1885-;) οπήνλε 

δάζηαθμξ, βκχνζιμξ ημο Κ. Υαηγυπμοθμο, θίθμξ ημο Ν. Γζακκζμφ ηαζ ημο Γ. ηθδνμφ. Βίπε δζδάλεζ 

αηυια ζηδκ Κφπνμ ηαζ ζηδκ Ώίβοπημ. Τπμζηήνζλε ζμζζαθζζηζηέξ απυρεζξ ζημ Αζδαζηαθζηυ οκέδνζμ 

ηαζ, ανβυηενα, οπήνλε μπαδυξ ηςκ ηδνοβιάηςκ ηδξ Γ΄ Αζεεκμφξ, εκχ ζοκέααθε ζηδκ ίδνοζδ ημο 

«μζζαθζζηζημφ Κυιιαημξ Ώζβφπημο» ημ 1921. Μεηακάζηεοζε ζηδ μαζεηζηή Έκςζδ, υπμο οπήνλε 

εφια ηςκ εηηαεανίζεςκ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1930 (Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, «Δ έκηαλδ ζμζζαθζζηχκ 

δζακμμοιέκςκ ζημ ηίκδια ημο αεκζγεθζζιμφ», Βεληδειηζκόο θαη Αζηηθόο Δθζπγρξνληζκόο, (επζι. Γ. Θ. 

Μαονμβμνδάημξ – Υν. Υ. Υαηγδζςζήθ), Πακεπζζηδιζαηέξ Βηδυζεζξ Κνήηδξ, Δνάηθεζμ 1992 (1
δ
 

έηδμζδ 1988), ζ. 325). Σμ 1923 εα δζεοεφκεζ ημ Μανάζθεζμ Αζδαζηαθείμ, αθθά εα ελακαβηαζηεί ζε 

παναίηδζδ ζηα Μαναζθεζαηά ημ 1925. Λεπημιένεζεξ βζα ηδ δνάζδ ημο ζηδκ Πυθδ ηαζ ηδκ Ώίβοπημ, 

αθ. Π. Νμφηζμξ, Ζ νζηαιηζηηθή θέςε ζηελ Διιάδα από ην 1875 σο ην 1974, η.ΐ΄, Γκχζδ, Ώεήκα 
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Σν δεκνηηθηζηηθφ θίλεκα θαίλεηαη λα δηαπιέθεηαη κε ηελ αηειή 

ζπλδηθαιηζηηθή εθπξνζψπεζε, νδεγψληαο έλαο κέξνο ησλ δαζθάισλ, πνπ 

είλαη απνθιεηζκέλνη απφ ηε δηνίθεζε ηεο θνηλφηεηαο θαη εθηεζεηκέλνη ζηηο 

απζαηξεζίεο ηνπ θιήξνπ θαη ζηηο πνιηηηθέο δηακάρεο ησλ ιατθψλ 

εθπξνζψπσλ, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ αλ φρη απνθιεηζηηθά ηελ ηαμηθή ηνπο 

ζέζε, ηνπιάρηζηνλ ηελ αλάγθε κηαο πην θνζκηθήο θαη απηφλνκεο παηδείαο, πνπ 

ζα ηνπο εμαζθαιίδεη επαγγεικαηηθή αμηνπξέπεηα. Δ ζρέζε ηνπο κε ην 

δεκνηηθηζκφ δελ ππαγνξεχεηαη κφλν απφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζέζε θαη ηε 

ζρέζε γιψζζαο θαη εθπαίδεπζεο, αιιά ζπλδέεηαη θαη κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο 

γηα βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο θαη ηνπ ξφινπ πνπ κπνξνχλ λα 

δηαδξακαηίζνπλ γηα ην έζλνο. 

Οη ππφινηπεο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ αλαδεηθλχνληαη, κεηαμχ θαζεγεηψλ 

θαη δαζθάισλ2, πξνβεβιεκέλσλ θαη κε δεκνηηθηζηψλ3, άπνξσλ4 θαη κε 

καζεηψλ5, φπσο ήδε είδακε, αλαδεηθλχεη  θαη ηνλ εζσηεξηθφ δηραζκφ εληφο 

ηνπ δεκνηηθηζκνχ, φπνπ ε κηθξναζηηθή πιεηνςεθία πνπ δηακνξθψλεηαη κέζα 

απφ ην δεκνηηθηζκφ δελ ήηαλ αξεζηή ζηνπο κεγαιναζηνχο εγέηεο ηνπ 

θηλήκαηνο.  

Ώλ ε . Ώλαγλσζηνπνχινπ δηαπηζηψλεη φηη κεηά ηελ επαλάζηαζε ησλ 

Νενηνχξθσλ νη θνηλφηεηεο ζπγθξνηνχληαη ζε εζληθή θαη φρη θνηλσληθή βάζε6, ε 

ζχγθξνπζε πνπ εμεηάδνπκε καο επηηξέπεη λα κηιήζνπκε γηα θνηλσληθέο 

δηαηξέζεηο. Δ δξάζε ηεο κεζαίαο ηάμεο ησλ δεκνηηθηζηψλ εμειίζζεηαη ζπρλά  

ζε αληηπαιφηεηα κε ηνπο κηθξναζηνχο, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ην θφβν ηνπ 

                                                                                                                                            
1994 (1δ έηδμζδ 1991), ζ.426, 450-451, 454. Δ ζφγοβυξ ημο, Μανία Εμνδακίδμο, ζημ ένβμ ηδξ αλ ηα 

ηξειά πνπιηά, (ζ.60-64), εα ημκίζεζ υηζ μ ίδζμξ ηδκ έθενε ζε επαθή ιε ημκ ιζθμ Κμζκςκζηχκ 

Μεθεηχκ, αθθά δζαθςκμφζε ιε ηδ δνάζδ ηδξ ίδζαξ ηαζ ημο αηεθθάνδ Γζακκαηάηδ ζημ 

Κμιιμοκζζηζηυ Κυιια Ώζβφπημο, (ζημ ίδζμ, ζ.76). Γζα ηδ δνάζδ ημο ζημ Μανάζθεζμ, αθ. Μ. Ρεπμφζδ, 

Σα Μαξαζιεηαθά 1925-1927, Πυθζξ, Ώεήκα 2012, δζάζπανηα. 
1
 Άπμρδ ημο Θεμδςνίδδ, Πξόνδνο, 18/8/1912, ζ.2. 

2
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 12/25.5.1911,  Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/130. 

Οθυηθδνδ ηδκ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.44-46. Σδνμοιέκςκ ηςκ ακαθμβζχκ,  ηαζ ζηδ 

Γενιακία ημ α΄ ιζζυ ημο 20
μο

 αζχκα μζ ηαεδβδηέξ Γοικαζίςκ ακήηακ ζημοξ ορδθά ζζηάιεκμοξ 

ηναηζημφξ οπαθθήθμοξ, πμο ηαζ ζηδκ ιυνθςζδ δζέθενακ απυ ημοξ δαζηάθμοξ ηαζ ημ εζζυδδιά ημοξ 

ήηακ ελαζθαθζζιέκμ, Konrad H. Jarausch, «Die unfreien Professionen, Überlegungen zu den 

Wandlungsprozessen im deutschen Bildungsbürgertum 1900-1955», Bürgertum im 19. Jahrhundert. 

Band ΗΗ, υ.π., ζ.204.  
3 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ, 20/4.3.1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.1, 2/68. Δ επζζημθή ζημ  

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.58-60. Βπίζδξ, επζζημθή Γ. Ναθπθζχηδ ζε Ώ. Πάθθδ, Φακάνζ 18/4/1911, ό.π., 

θ.1, οπμθ.1.1, 1/66. 
4
 Βπζζημθή Κ. ΐμονβανίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 30/6/1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.2, 2/233. Δ επζζημθή ζημ 

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.106. 
5 Βπζζημθή ΐαζίθδ Φνοδά ζε Ώ. Πάθθδ, 5/4/1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/64. 
6
 . Ώκαβκςζημπμφθμο, ό.π., ζ.495. 
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ζνζηαιηζκνχ θαη ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Οη δηαθσλίεο γηα ηα εξγαηηθά δεηήκαηα 

πνπ πξνέβαιε ε δεκνηηθηζηηθή εθεκεξίδα Λαφο νδήγεζαλ ζηνλ ηεξκαηηζκφ 

ηεο έθδνζήο ηεο, φπσο ζα δνχκε αλαιπηηθά παξαθάησ. Άιισζηε, ηελ επνρή 

ηεο ζχγθξνπζεο πνπ εμεηάδνπκε ηα εξγαηηθά δεηήκαηα απαζρνινχλ ηηο 

εθεκεξίδεο θαη ηελ Κνηλφηεηα. Οη απεξγίεο, πνπ θνχλησζαλ κεηά ηε 

Νενηνπξθηθή Βπαλάζηαζε, είλαη έλαο δείθηεο ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ. Δ 

εθεκεξίδα Πξφνδνο ζα αλαδεηήζεη ηηο αηηίεο ησλ απεξγηψλ ζηηο απμήζεηο ησλ 

ηηκψλ θαη ηε ζηαζηκφηεηα ηνπ εκπνξίνπ, ιφγσ ησλ απνθιεηζκψλ, πνπ 

πξνθαινχλ ηελ αλαζθάιεηα ησλ εξγαηηθψλ ηάμεσλ γηα ην παξφλ θαη ην 

κέιινλ. Θα ζεσξήζεη δίθαηεο ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπο θαη ζα δεηήζεη λνκνζεζία 

αλάινγε ηεο γεξκαληθήο, αγγιηθήο θαη ειιεληθήο, γηα λα απνηξαπεί ν θίλδπλνο 

ηνπ ζνζηαιηζκνχ1.   

Οη εξγαζηαθέο αιιαγέο θαη δπζθνιίεο απνηππψλνληαη θαη ζηηο 

ζπδεηήζεηο ηεο Κνηλφηεηαο ηνπ ηαπξνδξνκίνπ. Σελ πεξίνδν ηεο αληίδξαζεο 

γηα ηε δεκνηηθή, θαηά ηε ζπδήηεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Κεληξηθήο Βθνξίαο ηεο Κνηλφηεηαο ηαπξνδξνκίνπ, ζα ππάξμνπλ αληηδξάζεηο 

γηα ηελ αχμεζε ησλ κηζζψλ ησλ ππαιιήισλ. Άιινη ζα ππεξακπλζνχλ ηεο 

αχμεζεο γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο θαη εζηθνχο, αιιά θαη γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε 

απνδνηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, άιινη ζα απνξξίςνπλ ηελ πξφηαζε, ιφγσ ησλ 

νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ πνπ αληηκεησπίδεη ε θνηλφηεηα ή επεηδή ζα νδεγήζεη 

ζηελ επέθηαζε ηνπ αηηήκαηνο θαη ζε άιιεο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο2. 

Σειηθά, εθείλν πνπ νδήγεζε ζηε ζχγθξνπζε δελ ήηαλ κφλν ε απαμίσζε 

ηεο δεκνηηθήο σο ρπδαίαο έθθξαζεο κηαο παλάξραηαο γιψζζαο, αιιά νη 

δηακάρεο πνηθίισλ νκάδσλ δηαθνξεηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Τπφ απηφ ην 

εξκελεπηηθφ πξίζκα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θαη ε κεηαθνξά ηνπ ππξήλα ηεο 

δξάζεο απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζηελ Ώζήλα ζε επξχηεξν πνιηηηθφ 

πιαίζην θαη φρη απιψο σο κεηάβαζε ηαθηηθήο απφ ην Ώδεξθάην ζηνλ 

Βθπαηδεπηηθφ κηιν3.  

 
 

                                                 
1
 ΐθ. εκδεζηηζηά, «Ώζ Ώπενβίαζ», Πξόνδνο, 31/3/1911, ζ.2. Δ άκμδμξ ηςκ ηζιχκ εα απαζπμθήζεζ ηδκ 

εθδιενίδα ηαζ ανβυηενα, αθ. «Δ Γεκζηή Τπενηίιδζζξ» , Πξόνδνο, 30/3/1912, ζ.1. 
2
 Πξαθηηθά Γεληθώλ πλειεύζεσλ Κνηλόηεηνο ηαπξνδξνκίνπ, 24/5/1911, ζ.283-4.   

3
 ΐθ. ηζξ απυρεζξ πμο δζαηοπχκμοκ δ Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Οη θόβνη ελόο αηώλα, υ.π., ζ.136 ηαζ 

Peter Mackridge, Language and National Identity in Greece, ζ.265. 
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6.2 Νεζηά Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ, Πόληνο – Μαύξε Θάιαζζα, Κύπξνο 

Δ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο1, κέζα απφ ηελ 

αιιεινγξαθία ηνπ Ώιέμαλδξνπ Πάιιε, αθνξά ηε γλψξηκε δξάζε ηνπ δηθηχνπ, 

κε ηε δηαλνκή βηβιίσλ ζηνπο καζεηέο ησλ ζρνιείσλ, ηελ πξνπαγάλδα ππέξ 

ηνπ δεκνηηθηζκνχ θαη ηηο δηψμεηο καζεηψλ θαη δαζθάισλ. Σν δίθηπν καζεηψλ 

θαη θαζεγεηψλ αλαπηχζζεηαη, πξσηίζησο, ζε ζρέζε κε ηε δξάζε ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Κπξίαξρνο είλαη ν θφβνο2, θαζψο ε θαηάζηαζε 

ρεηξνηέξεπζε κεηά ηελ παηξηαξρηθή εγθχθιην ηνπ 1911, κε ηελ νπνία 

αλαγθάζηεθαλ λα ζπκκνξθσζνχλ ηα ζρνιεία ηεο Μπηηιήλεο3. Παξά ηηο 

αληηδξάζεηο θαη ηηο δηψμεηο, ζηα ζρνιεία εθηφο ειιεληθνχ θξάηνπο νη καζεηέο 

αλαθαιχπηνπλ ηελ νκνξθηά θαη ηελ αμία ηεο δεκνηηθήο, αληίζεηα απφ ηελ 

Ώζήλα, φπνπ νη δεκνηηθηζηέο δελ γίλνληαη απνδεθηνί ζηα ζρνιεία, αλ θαη ε 

δεκνηηθή θπξηαξρεί ζηνπο πλεπκαηηθνχο θχθινπο4. Οη δεκνηηθηζηέο δάζθαινη 

ησλ λεζηψλ ηνπ αλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο έρνπλ 

ππεξεηήζεη ζε δηάθνξα ζρνιεία ηεο Ώλαηνιήο, αγσλίδνληαη, παξά ηηο 

αληηδξάζεηο, λα γίλεη απνδεθηή ε δεκνηηθή γιψζζα, φρη κφλν ζηα ζρνιεία, 

αιιά θαη ζηελ θνηλσλία5.   

                                                 
1
 Πανάνηδια, ιένμξ I, πάνηεξ 6, 10, 11, 12. 

2
 ΐθ. εκδεζηηζηά, επζζημθή Κνάθθδ ζε Ώ. Πάθθδ, Μοηζθήκδ 29/5/1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, 

οπμθ.2.2, 2/177. 
3
 «Οζ ιαθθζανμί εκ Μοηζθήκδ», Ακάιζεηα ιφνκδξ, 1(14)/5/1911, ζ.2. Δ  εθδιενίδα, ιάθζζηα, εα 

πνμηείκεζ ηδκ εηηαεάνζζδ ηςκ ζπμθείςκ «απυ πάζακ θφιδκ ημο ιαθθζανζζιμφ», ηαηά ημ πανάδεζβια 

ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ, ζπυθζα ζηδ ζηήθδ «ιονκασηή Δπχ», ζ.2. 
4
 ΐθ. επζζημθή ζημκ Ώ. Πάθθδ ημο ιαεδηή Ώκηχκδ Πνςημπάηζδ απυ ηδ Μοηζθήκδ πμο ανίζηεηαζ 

πθέμκ ζηδκ Ώεήκα, 14/9/1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.3, 2/353. 
5
 Βπζζημθέξ ζημκ Ώ. Πάθθδ ημο ζπμθάνπδ ηςκ Μοηζθδκχκ ηδξ άιμο, Γ. Κ. Μακςθζμφ, Μοηζθδκμί 

25/11/1913, ό.π.,  θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/201, 2/3/1914, θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/253 ηαζ 6/11/1914, 3/310. ΐθ., 

επίζδξ, επζζημθή ημο Ώνζζημηέθδ Ώθελάκδνμο, δάζηαθμο ζημκ Άβζμ Κήνοημ Εηανίαξ, 14/11/1911, 

ό.π., θ.1, οπμθ.1.2, 1/251. Ο Πάθθδξ, ιε ζδιείςζδ πάκς ζηδκ επζζημθή, εα εηθνάζεζ ημκ 

εκεμοζζαζιυ ημο «πμο μζ δαζηάθμζ εκενβμφκ». Ο Ών. Ώθελάκδνμο (επζζημθή 12/12/1911, ό.π., θ.1, 

οπμθ.1.2, 1/296) αεααζχκεζ υηζ, δζααάγμκηαξ ηα αζαθία πμο ημο έζηεζθε μ Πάθθδξ, ζοκεζδδημπμίδζε υηζ 

δ δδιμηζηή δεκ είκαζ θηςπή βθχζζα ηαζ επζζδιαίκεζ υηζ, ιεηά ηδ δζεφνοκζδ ηςκ εεκζηχκ ζοκυνςκ, 

επζαάθθεηαζ δ αθθαβή ημο βθςζζζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ δ ζφκηαλδ ηςκ ακαβκςζηζηχκ ζηδ δδιμηζηή  

(επζζημθή 6/11/1914, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/310). Δ δαζηάθα Οονακία Κανδάζδ γδηάεζ ηα αζαθία ημο 

Πάθθδ, βζα κα ιάεεζ βζα ημ βθςζζζηυ γήηδια, αθμφ έπεζ δζαπζζηχζεζ πυζμ δφζημθμ είκαζ κα δζδάλεζ ηδ 

βθχζζα ηςκ δζδαηηζηχκ αζαθίςκ, αθ. επζζημθή ζε Ώ. Πάθθδ, Άκς Πενέπμο ηδξ Νζηανζάξ 29/4/1913, 

ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/75. Έκαξ αηυια δάζηαθμξ, εαοιαζηήξ ηδξ ηαεανεφμοζαξ, πενζβνάθεζ ημ πχξ 

ζηαδζαηά αβάπδζε ηδ δδιμηζηή ηαζ πείζηδηε πςξ ιυκδ αοηή εα ελαζθαθίζεζ ηδκ εεκζηή πνυμδμ,  

επζζημθή Αδιήηνδ Γαθάκδ ζε Ώ. Πάθθδ, Άβζμξ Κήνοημξ Εηανία 2/3/1914, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/254.  
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ηνλ Πφλην ε δξάζε εγγξάθεηαη ζην πιαίζην ηεο εζληθήο αλάηαζεο1, 

ελψ, παξάιιεια, αλαθέξεηαη ζπρλά ε Ώλαηνιή σο ρψξνο νπηζζνδξφκεζεο, 

αλέηνηκνο λα ππνδερηεί ηελ αλαγελλεηηθή πξνζπάζεηα ηνπ δεκνηηθηζκνχ2. 

ηελ ακςνχληα ε δξάζε επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνπαγάλδα ζηα ζρνιεία θαη 

ηε δηάδνζε ησλ βηβιίσλ κε θαζνδεγεηή ηνλ πνηεηή Ώξγχξε Κφξαθα3. Σα 

βηβιία επηηεινχλ ην ζθνπφ ηνπο θαη ηδηαίηεξα  ην έξγν Γιψζζα θαη Εσή ηνπ Β. 

Γηαλλίδε, παξά ην θφβν πνπ βηψλνπλ νη δεκνηηθηζηέο,  ηδηαίηεξα νη καζεηέο4. Δ 

εξγαζία ηνπ Κφξαθα ζηνπο καζεηέο ηνπ ειιεληθνχ Γπκλαζίνπ θαίλεηαη φηη 

απέδσζε, γηαηί εληνπίζηεθαλ ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ Πάιιε επηζηνιέο 

καζεηψλ, πνπ δεηνχλ ηα βηβιία ηνπ θαη ζρνιηάδνπλ ηελ θαηάζηαζε. Ο καζεηήο 

Ξελνθψλ Άθνγινπο αλαδεηθλχεη ην ζπλήζε ηξφπν κχεζεο ζην δεκνηηθηζκφ, κε 

ζπδήηεζε γηα ην γισζζηθφ δήηεκα θαη αληαιιαγή βηβιίσλ ηνπ Πάιιε5. Δ 

δξάζε ηνπ, παξά ηηο απαγνξεχζεηο, ζα ηνλ θαηαζηήζεη ζχλδεζκν κηαο νκάδαο 

ζπκκαζεηψλ ηνπ κε ηνλ Πάιιε6. 

                                                 
1
 Βπζζημθή Ε. μοαθίδδ, ιαεδηή βοικαζίμο, ζε Ώ. Πάθθδ, Ώιζζυξ 3/12/1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.2, 

3/209.  Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.92. Βπίζδξ, επζζημθή Αακζήθ Κονζαγίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 

Ώιζζυξ 18/4/1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/270. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.89. 
2
 Βπζζημθή Νίημο Καπεηακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Σναπεγμφκηα 4/7/1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/124. Ο 

Καπεηακίδδξ (1889-1921) ενβάζηδηε ζηδκ έηδμζδ ημο δεηαπεκεήιενμο πενζμδζημφ ηδξ Σναπεγμφκηαξ 

«Βπζεεχνδζζξ» (1910-1911), έβναθε πνμκμβναθήιαηα ζηδκ εθδιενίδα Ο Φάξνο ηεο Αλαηνιήο, 

ελέδςζε ημ 1917-1918 ηδκ εαδμιαδζαία εθδιενίδα άιπηγμ, εκχ ιε ηδκ ακαηαηάθδρδ ηδξ 

Σναπεγμφκηαξ απυ ημοξ Σμφνημοξ ελέδςζε ηδκ εθδιενίδα Δπνρή. Ώπαβπμκίζηδηε απυ ημοξ Σμφνημοξ 

ζηζξ 21/9/1921 ιε ηδκ ηαηδβμνία υηζ ενβαγυηακ βζα ηδκ ίδνοζδ ηδξ Αδιμηναηίαξ ημο Πυκημο.   
3
 Βπζζημθή Ώ. Ν. Κυναηα ζε Ώ. Πάθθδ, Samsoun 23/7/1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ. 2.2, 

2/279.  Ο Πάθθδξ εα ζηείθεζ «5 Εθζάδεξ, [3 ή 4;] Γ+Γ  ηαζ 2 Φοθθ.[άδεξ ημο Γενμδήιμο] 4/8/1912», 

ζφιθςκα ιε ηδκ ζδζυπεζνδ ζδιείςζδ ζηδκ επζζημθή. Με ηδκ επυιεκδ επζζημθή ημο, Samsoun 

16/9/1912, ό.π., θ.2, οπμθ. 2.3, 2/356, μ Κυναηαξ εα ημκ εοπανζζηήζεζ βζα ηα αζαθία. 
4
 Βπζζημθή Ώ. Ν. Κυναηα ζε Πάθθδ, Samsoun 23/4/1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/71, υπμο ημο γδηάεζ 

επζπθέμκ αζαθία, βζαηί ηα «ζηυνπζζε ζηα ιαεδημφδζα». Ο Πάθθδξ ζδιεζχκεζ «έζηεζθα 28.5.1913». Δ 

επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.87. 
5
 Βπζζημθή Ξ. Άημβθμοξ ζε Ώ. Πάθθδ, Ονδμφ 14/7/1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/128. Δ επζζημθή ζημ 

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.88. Ο Πάθθδξ εα ακηαπμηνζεεί· «έζηεζθα 6.8.1913».  Ο Άημβθμοξ είκαζ 

ζοββναθέαξ ένβςκ, υπςξ Από ηε δσή ηνπ Πόληνπ, 1964 ηαζ Αθξίηαο: ηζηνξηθό δξάκα ζε 5 πξάμεηο θαη 

κίαλ εηθόλα, Ώεήκα 1949. Ο επζζημθμβνάθμξ ακαθένεηαζ ζημ θίθμ ημο Εςαηείι ζαθηγή. ΐθ., επίζδξ, 

επζζημθή Εςαηείι Α. ζαθηγή ζε Ώ. Πάθθδ, Ώιζζυξ 21/5/1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/93, υπμο γδηάεζ 

αζαθία ηαζ μ Πάθθδξ εα ηα ζηείθεζ. Ο Ε. ζαθηγήξ είκαζ ζοββναθέαξ ημο αζαθίμο Υξνληθά Κνηπώξσλ. 

Ηζηνξηθή Μνλνγξαθία γηα ηελ πόιε Κνηύσξα (Οξηνύ) ηνπ Πόληνπ, Θεζζαθμκίηδ 1995. Πναθ, επίζδξ,, 
Κ. Μαιχκδ, Λ. Εζηζημπμφθμο, σκαηεηαθή Οξγάλσζε ηνπ Διιεληζκνύ ζηε Μηθξά Αζία(1861-1922), 

υ.π., ζ.237, ζδι. 193. 
6
 Βπζζημθή Ξ. Άημβθμοξ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώιζζυξ 20/10/1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/178. Δ επζζημθή 

ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.88. ΐθ., επίζδξ, επζζημθέξ ζοιαεδηχκ ημο· Κ .Μ. Λεοηζάδδ ζε Ώ. 

Πάθθδ, Ώιζζυξ π.δ, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/227 (απυ ηδκ ζδζυπεζνδ απάκηδζδ ημο Πάθθδ 

πνμκμθμβμφιε ηδκ επζζημθή· «αξ βνάρμοκ μζ ίδζμζ 14.1.1914»). Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, 

ζ.89· Ώαβμοζηίκμο Παβηναηίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώιζζυξ 11/24.3.1914, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/262.  
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ηελ Σξαπεδνχληα νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη λα βξνπλ ηα βηβιία ηνπ 

Πάιιε1. Κάπνηεο θνξέο, νη θαζεγεηέο είλαη ζχλδεζκνη, πνπ πθίζηαληαη θαη ηηο 

δηψμεηο, θαζψο νη καζεηέο δίλνπλ ζπρλά ηηο δηεπζχλζεηο ηνπο, γηα λα 

παξαιάβνπλ απηνί ηα βηβιία ηνπ Πάιιε θαη λα ηα κνηξάζνπλ2. ην 

Φξνληηζηήξην ηεο Σξαπεδνχληαο ππάξρεη γισζζηθή θίλεζε3 θαη ελδηαθέξνλ 

γηα ηα βηβιία ηνπ Πάιιε4, παξφιν πνπ ε παξαιαβή ηνπο δελ είλαη πάληα 

εχθνιε ππφζεζε· «έθηαζαλ ηα δχν δεχγε ησλ βηβιίσλ θαζψο θαη ην δειηάξη 

ζαο θαη αο επραξηζηψ. Μα γηα θαθή ηχρε ηελ εκέξα πνπ ήξηαλ (ήηαλ 

Κεξγηαθή) έιεηπα […] θ΄ έηζη ηα πήξελ ν παηέξαο. Σα πήγε ζην θεθελείν θ΄ 

εθεί –μέξεηο πνηνη- ηνπ έβαιαλ ηελ ηδέα λα ηα θάςε. Κ΄ έηζη ηφλα δεβγάξη θάεθε 

θη΄ απ΄ ηάιιν δεβγάξη κφιηο κπφξεζα λα γιπηψζσ ην ΐαγγέιην. […] Γηαπηφ ζα 

ζε παξαθαιέζσ λα κνπ ηα ζηείιεηο θαη πάιηλ»5. ηελ Σξαπεδνχληα, επίζεο, 

απαληάηαη, φπσο θαη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ε πεξίπησζε καζεηψλ πνπ 

πξνηίζεληαη λα γξάςνπλ ζηνλ Πάιιε γηα λα ριεπάζνπλ ηα βηβιία ηνπ6. 

Σε γεληθή εηθφλα ηεο γισζζηθήο θίλεζεο ζηνλ Πφλην θαη ηε Μαχξε 

Θάιαζζα ζπκπιεξψλνπλ θαζεγεηέο ζην Εεξνδηδαζθαιείν Πξαζάξεσο7, 

δάζθαινη ζηελ Κεξαζνχληα8 θαη ηε εβαζηνχπνιε9, ζχιινγνη, φπσο ν φκηινο 

25 δεκνηηθηζηψλ ζηελ Ώξγπξνχπνιε10 θαη καζεηέο, ζην ΐαηνχκ1, ζην Anatolia 

                                                 
1
 Βπζζημθή Λάγανμο Παπαδυπμοθμο ζε Ώ. Πάθθδ, Σναπεγμφκηα 2/10/1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.3, 2/381. 

Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.69-90. ΐθ., επίζδξ, επζζημθέξ ζε Ώ. Πάθθδ πμο γδημφκ 

αζαθία· ηέθακμο Γεςνβζάδδ, Σναπεγμφκηα 5/1913, θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/104 ηαζ 26/12/1913, θ.3-4, 

οπμθ.3.2, 3/224·  επζζημθή ηέθακμο Γεςνβζάδδ ηαζ ΐαζίθεζμο ΐαζζθεζάδδ, Βθθδκζηυ Γοικάζζμ, ζε 

Ώ. Πάθθδ, Σναπεγμφκηα 18/10/1913, θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/176· επζζημθή Σζβακά, ενβζάδδ ηαζ 

Κακμκίδδ, ιαεδηχκ, Σναπεγμφκηα 28/4/1913, θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/74. 
2
 Βπζζημθή Υνζζηυθμνμο [Μμοναεακίδδ ή Μμοναηπακίδδ] ζε Ώ. Πάθθδ, Σναπεγμφκηα 30/5/1913, 

ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/102. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.90. 
3
 Σμ Γειηίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ εα δδιμζζεφζεζ ηαηαββεθίεξ πενί ιαθθζανζζιμφ ζημ 

Φνμκηζζηήνζμ , «Δ βθχζζα ιαξ ζηδκ ημζκςκζηή γςή», Γ.Δ.Ο, η. 4, αν.1-4, 1914, ζ. 326-327. 
4
 Βπζζημθή πφνμο πονζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, ζκχπδ 7/7/1913, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, 

οπμθ.3.2, 3/125. Γήηδζε δφμ ακηίηοπα ηδξ Εθζάδαξ ηαζ μ Πάθθδξ ακηαπμηνίεδηε· «έζηεζθα 31/7/1913». 

Σδ δζεφεοκζδ ημο Πάθθδ ημο έδςζε μ δζεοεοκηήξ ημο πενζμδζημφ Παλαζήλαηα. ΐθ. απυζπαζια ηδξ 

επζζημθήξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.90. 
5
 Βπζζημθή π. πονζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, ζκχπδ 18/8/1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/144. 

6
 Βπζζημθή ηςκ ιαεδηχκ ηαφνμο οζηχδδ ηαζ Κςζηή Καπεηακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Σναπεγμφκηα 7/10/ 

1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/167. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.92. ημ επυιεκμ βνάιια 

ημοξ, (Σναπεγμφκηα 14/11/1913, θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/190), εα ημο βνάρμοκ υηζ ιεηέπεζζακ ημοξ 

ζοιιαεδηέξ ημοξ πμο εα γδημφζακ ηδκ Ηιηάδα, βζα κα πθεοάζμοκ ημοξ ιαθθζανμφξ. Έηζζ πνέπεζ κα 

έβζκε βζαηί δεκ ανέεδηακ μζ επζζημθέξ ηςκ εκ θυβς ιαεδηχκ ζηδκ αθθδθμβναθία ημο Πάθθδ.   
7
 Βπζζημθή ημο ηαεδβδηή, Εςάκκδ Εςακκίδδ, ζε Ώ. Πάθθδ, Πνάζανδ 28/9/1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.3, 

2/365 ηαζ επζζημθή ζοκαδέθθμο ημο, Π. Υανζηςκίδδ, ζε Ώ. Πάθθδ, Εενμδζδαζηαθείμ Πναζάνεςξ 

15/2/1913, θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/40.  
8
 Βπζζημθή Ώζιφθζμο ΐάζηζα ζε Ώ. Πάθθδ, Μεδέκ 15/28.3.1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/62. 

9
 Βπζζημθή Αδιήηνδ Ώθελίμο ζε Ώ. Πάθθδ, εααζημφπμθδ, Ρςζία 16/9/1912, θ.2, οπμθ.2.3, 2/355.  

10
 Βπζζημθή Παφθμο Π. ΐαηακά ζε Ώ. Πάθθδ, Σναπεγμφκηα 1/13.9.913, θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/159.  
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College ζην Μεξδηθνχλ2, δξάζε πνπ ζα θαηαιήμεη ζηε ζχκπεμε «Οκίινπ ησλ 

Αεκνηηθηζηψλ»3. Οη Έιιελεο καζεηέο ηνπ Κνιιεγίνπ ζα ηδξχζνπλ ηνλ 

Βιιεληθφ χιινγν «Πφληνο», πνπ εμέδσζε ην νκψλπκν πεξηνδηθφ (1910-

1913) θαη απεηέιεζε ην επίθεληξν δπκψζεσλ ζρεηηθά κε ηε γιψζζα4. Ο 

χιινγνο ζα απνηαζεί ζηνλ Πάιιε θαη ζα δεηήζεη ηα βηβιία ηνπ θαζψο θαη 

ησλ Βθηαιηψηε, Φπράξε, ΐιαζηνχ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη πηνζεηνχζε ηε 

δεκνηηθή5. Ο Καιιηζζέλεο Υνπξκνπδηάδεο, κέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο 

ηνπ πεξηνδηθνχ Πφληνο6, ζα επραξηζηήζεη ηνλ Πάιιε γηα ηα βηβιία πνπ ηνπ 

έζηεηιε θαη ζα εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα επεθηείλεη ηε δξάζε ζηελ θνηλσλία κε 

ην Βπαγγέιην ηνπ Πάιιε7. Έλαο αθφκα ζχιινγνο, ν Βιιεληθφο 

Φηιεθπαηδεπηηθφο χλδεζκνο Μέγαο Βαζίιεηνο, ζα επραξηζηήζεη ηνλ Πάιιε 

γηα ηα 15 βηβιία πνπ ηνπο έζηεηιε θαη ζα ζεκεηψζεη ηελ αλάγθε βηβιηνζήθεο, 

θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ Βιιήλσλ καζεηψλ ηνπ Κνιιεγίνπ θαη ησλ κειψλ ηεο 

νξζφδνμεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο είλαη νπαδνί ηεο δεκνηηθήο8. 

ην Γνγθνπιδάθ, ζηελ λφηηα πιεπξά ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, ε 

απνκάθξπλζε απφ ην θέληξν ηεο απηνθξαηνξίαο πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα 

ηεο αλεμαξηεζίαο απφ ηελ επίβιεςε θαη ηηο απαγνξεχζεηο ησλ εθθιεζηαζηηθψλ 

αξρψλ. Ο δάζθαινο Διίαο Γεξαθφπνπινο, πνπ ην 1912 βξηζθφηαλ ζηελ Πφιε 

θαη είρε αιιεινγξαθία κε ηνλ Πάιιε, ζα ζεκεηψζεη φηη εηζήγαγε ηε δηδαζθαιία 

ηεο λενειιεληθήο θηινινγίαο ζην ζρνιείν ηνπ, παξεθθιίλνληαο απφ ην 

                                                                                                                                            
1
 Βπζζημθή Βθ. αναηδκίδδ ηαζ Νίημο Μαθαιαηίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, ΐαημφι 17/7/1913, θ.3-4, οπμθ.3.2, 

3/131 ηαζ επζζημθή Άββεθμο Καθακηγίδδ, Κθήιδ Υμκημθίδδ, Εςάκ. ΐενκανδάηδ ηαζ Αδι. 

Γναιιαηζηυπμοθμο ζε Ώ. Πάθθδ, ΐαημφι 22/8/1913, θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/146. 
2
 Βπζζημθή ημο ιαεδηή πφνμο πονζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, ζκχπδ 18/8/1913, θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/144, 

υπμο πθδνμθμνεί ημκ Πάθθδ βζα ηδκ ιεηαηίκδζή ημο αοηή, βζα κα ημο ζηέθκεζ ηα αζαθία ημο. ΐθ., 

επίζδξ, ιανηονία ζοιιαεδηή ημο, επζζημθή Γζχνβμο Ώγαηάθδ ζε Ώ. Πάθθδ, Μανζμοαάκ 17/9/1913, 

θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/161. Άθθμξ ιαεδηήξ ημο Anatolia College πμο γδηάεζ αζαθία ημο Πάθθδ είκαζ μ 

Μζζαήθ Υνδζηίδδξ, Μενγζθμφκ, π.π., θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/229.  
3
 Βπζζημθή Anatolia College-Marsovan «ιζθμξ ηςκ Αδιμηζηζζηχκ» ζε Ώ. Πάθθδ, Μανζμοαάκζ 

3/16.11.1913, θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/192. 
4
 Κ. Μαιχκδ ηαζ Λ. Εζηζημπμφθμο, σκαηεηαθή Οξγάλσζε ηνπ Διιεληζκνύ ζηε Μηθξά Αζία, υ.π., 

ζ.217-220, υπμο οπάνπμοκ θεπημιένεζεξ βζα ημ ζφθθμβμ ηαζ ημ Κμθθέβζμ. Δ ζογήηδζδ βζα ημ 

βθςζζζηυ δζελήπεδ ημ 1910, αθ. ζην ίδην, ζ.219. 
5
 Βπζζημθή Βθθδκζημφ οθθυβμο Πυκημξ ζε Ώ. Πάθθδ, Μενγζθμφκ 8/10/1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.2, 

3/169. ΐζαθία γδηάεζ ηαζ μ β.β. ημο ζοθθυβμο, ΐαζ. Ώοβενζκυξ, αθ. ζδιείςζή ημο ζημ επίζδιμ βνάιια 

ημο ζοθθυβμο, ζηδκ ίδζα επζζημθή. 
6
 Κ. Μαιχκδ ηαζ Λ. Εζηζημπμφθμο, ό.π., ζ.219.  

7
 Βπζζημθή Καθθζζεέκδ Υμονιμογζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Μενγζθμφκ 11/24.1.1914, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.3, 

3/236. ΐθ. ηαζ επζζημθή Κ. Υμονιμογζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Θεζζαθμκίηδ 2/15.11.1915, θ.3-4, οπμθ.3.3, 

3/345.    
8
 Βπζζημθή Βθθδκ. Φζθεη. οκδέζιμο Μέβαξ ΐαζίθεζμξ ζε Ώ. Πάθθδ, Μενγζθμφκ 27/4/1914, ό.π., θ.3-

4, οπμθ.3.3, 3/272. Λεπημιένεζεξ βζα ημ ζφκδεζιμ, αθ. Κ. Μαιχκδ, ό.π., ζ.222. 



252 

 

επίζεκν ζρνιηθφ πξφγξακκα, πξνζπάζεηα πνπ είρε απνηχρεη ζην Γσγξάθεην 

Γπκλάζην ηεο Κσλζηαληηλχπνιεο ην 1911.   

«Σν ζθνιηφ ηνπ Zongouldak πνπ έρσ ζηε δηεχζπλζή κνπ είλαη ζηελ επαξρία 

Υαιθεδφλνο, φκσο ηφζν καθξηά απ΄ ην κεηξνπνιίηε, ψζηε κπνξέζακε λα 

θάκνπκε ρξήζε ηεο απνθέληξσζεο θαη μεκαθξαίλνληαο απ΄ ην επίζεκν 

πξφγξακκα φζν κπνξνχζακε θαηαζηήζακε ην δηθφ καο ην αλεπίζεκν –θαη 

αλεπηθχξσην αθφκε αλ αγαπάηε – νχηε ην ππνβάιακε - πην ζχθσλν κε ηηο 

ζεκεξηλέο καο αλάγθεο. […] Ώπ΄ αθηέο ηηο αλάγθεο κηα θαη ε γλσξηκηά ησλ 

παηδηψλ καο κε ηε λενειιεληθή καο θηινινγία θαη γη΄ αθηή ηελ εθηπρηζκέλε 

γλσξηκηά αθηεξψζακε ψξεο (6) έμη ηελ εβδνκάδα (3 ζηελ Β΄ ηάμε θαη 3 ζηελ 

Σ΄)»1. 

ην ΐαηνχκ πξνβάιιεηαη ν δεκνηηθηζκφο σο εζληθφ δήηεκα, αιιά θαη 

σο φξνο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ καζεηή θαη, παξάιιεια, πξνηείλεηαη ε 

θαζηέξσζε ηεο θσλεηηθήο νξζνγξαθίαο, απφ ηνλ ηάβξν Καλνλίδε2, πνπ 

αιιεινγξαθεί κε ηνλ Πάιιε ην 19133.  

ηελ Κχπξν, έρνπκε αθξηβψο ηελ ίδηα ιεηηνπξγία ηνπ δεκνηηθηζηηθνχ 

δηθηχνπ, κε ηνπο θαζεγεηέο ζπλδέζκνπο θαη ηε δηαλνκή ησλ βηβιίσλ, φπσο 

απνθαιχπηεη ε αιιεινγξαθία ηνπ Πάιιε, αιιά ρξνληθά ιίγν αξγφηεξα απφ ην 

1916 έσο ην 1919. Δ πιεηνςεθία ησλ απνζηνιέσλ είλαη δάζθαινη, καζεηέο 

θαη θνηηεηέο4, ελδεηθηηθφ κηαο θνηλσλίαο πνπ ζπγθξνηεί ηελ ηάμε ησλ 

κνξθσκέλσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη δάζθαινη, άιισζηε, είλαη εθείλνη πνπ 

                                                 
1
 Βπζζημθή Δθ. Γεναηυπμοθμο ζε Ώ. Πάθθδ, Zongouldak (Mer Noire), 11/12/ 13, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.2, 

3/217. Αφμ αηυια δάζηαθμζ εα εκηάλμοκ ζημ πνυβναιιά ημοξ ηδ κεμεθθδκζηή θμβμηεπκία, αθ. 

επζζημθή Νζηυθα αννή, directeur des ecoles grecques, ζε Ώ. Πάθθδ, Γμβημοθδάη (Mer Noire-Turquie 

d’ Asie), 24/4/13, θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/73 ηαζ επζζημθή Εςζήθ Ραθηυπμοθμο ζε Ώ. Πάθθδ, Γμβημοθδάη 

13/3/14, θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/257. Ο Ραθηυπμοθμξ δδιμζίεοζε πμζήιαηά ημο ζημ Ννπκά, αθ. εκδεζηηζηά, 

524(1914), ζ.100 ηαζ 541(1914), ζ.284.  
2
 Σαηηζηυξ ζοκενβάηδξ ημο Ννπκά, υπμο δδιμζζεφεζ πμζήιαηα, ιεηαθνάζεζξ απυ ηα νςζζηά. Σμ 1919 

εα δδιμζζεφζεζ ημ άνενμ «Γζα ημ ηήνοβια ηςκ δζακμμοιέκςκ», Ο Ννπκάο, 645(1919), ζ.545-6, υπμο 

εα εκχζεζ ηδ θςκή ημο ιε ημοξ εονςπαίμοξ δζακμμφιεκμοξ οπέν ηδξ ακελανηδζίαξ ημο πκεφιαημξ πμο 

δεκ πνέπεζ κα οπμδμοθχκεηαζ αθθά κα ενβάγεηαζ βζα ηδκ αδεθθμζφκδ ηςκ θαχκ. ΐθ., ηαζ «Σμ ηήνοβια 

ηςκ δζακμμοιέκςκ», Ο Ννπκάο, 641(1919), ζ.479.  
3
 Βπζζημθέξ ηάανμο Κακμκίδδ ηαζ Θειζζημηθή Γνζβμνζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, ΐαημφι 26/11/1913, θ.3-4, 

οπμθ.3.2, 3/202 ηαζ 13/1/1914, θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/232. Καζ μζ δφμ επζζημθέξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ 

III, ζ.91, υπμο έπεζ ηναηδεεί δ μνεμβναθία ηδξ πνςηυηοπδξ επζζημθήξ. Ο Πάθθδξ θαίκεηαζ ημοξ 

έβναρε ηζξ ακηζννήζεζξ ημο, ηαεχξ ζηδκ δεφηενδ επζζημθή ζδιείςζε· «Σμ ζςζηυ είκαζ ημ 

θςκμβναθζηυ 19/2/1914».  
4
 36 άημια απυ ηα 44, πμο δδθχκμοκ ημ επάββεθιά ημοξ, (πμζμζηυ 82%), είκαζ θμζηδηέξ, δάζηαθμζ, 

ιαεδηέξ. 
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κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαίλνληα ξφιν ζηελ αθχπληζε ηνπ έζλνπο1, 

θαζψο απηή ζπλαξηάηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή αιιαγή, πξνυπφζεζε ηεο νπνίαο 

απνηειεί ε γισζζηθή αιιαγή2. Παξάιιεια, ηίζεληαη θαη νη θνηλσληθέο 

πξνεθηάζεηο ηεο εμάπισζεο ηεο δεκνηηθήο· «είλε ε γιψζζα ε νπνία πξέπεη 

λα μαπισζή εηο φιαο ηα ειιεληθάο ρψξαο, δηφηη ηελ ελλνεί φινο ν θφζκνο, θαη 

απηφο ν ρσξγηάηεο, ν πιένλ αγξάκκαηνο»3.  

Ο Γηάγθνο Διηάδεο4 αλαπηχζζεη δξάζε ππέξ ηεο δεκνηηθήο κε 

αξζξνγξαθία ζηηο εθεκεξίδεο, δηαιέμεηο, δηαλνκή ησλ βηβιίσλ ηνπ Πάιιε θαη 

πξνπαγάλδα ζην Γπκλάζην Λεκεζνχ, φπνπ ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ είλαη 

δεκνηηθηζηέο5. Δ δξάζε θαίλεηαη φηη απνδίδεη, ηνπιάρηζηνλ ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ, γεγνλφο πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ επηπρή ζηηγκή πνπ ν ΐεληδέινο 

εηζήγαγε ηε δεκνηηθή γιψζζα ζηηο θαηψηεξεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ6. 

Βθηφο απφ ηε Λεκεζφ ε δεκνηηθή θεξδίδεη έδαθνο ζην Βκπνξηθφ Λχθεην 

θαη ην Εεξνδηδαζθαιείν ηεο Λάξλαθαο7. Ο δηεπζπληήο ηνπ Βκπνξηθνχ Λπθείνπ 

ζθνπεχεη λα νξγαλψζεη κηα βηβιηνζήθε γηα παηδηά 13-15 εηψλ θαη δεηάεη ηα 

βηβιία ηνπ Πάιιε8. ην Εεξνδηδαζθαιείν θαζνξηζηηθή είλαη ε παξνπζία ηνπ 

Ενξδάλε Ενξδαλίδε σο θαζεγεηή. Δ εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή ηνπ Ενξδαλίδε 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ Κχπξν, ηελ Ώίγππην, ζην Μαξάζιεην ηεο 

                                                 
1
 ΐθ. ηδ ζδιαζία πμο ημοξ απμδίδεζ ηαηά ημ ηίκδια ζημ Γμοδί δ εθδιενζδα Αιήζεηα ηδξ Λειεζμφ, 

«Τπέν ηδξ Παηνίδμξ», Αιήζεηα, 10/9/1909, αν.(620)1484, ζ.1. ημ ιεζμπυθειμ, ημ 1934, ημ πενζμδζηυ 

Κππξηαθά Γξάκκαηα δζαπζζηχκεζ υηζ μζ εηπαζδεοηζημί είκαζ δ πμθοπθδεέζηενδ ηάλδ ιμνθςιέκςκ ζηδκ 

Κφπνμ, ζηδκ μπμία απμηείκμκηαζ βζα κα λοπκήζεζ ημκ αβνυηδ απυ ηδκ πνυθδρδ, κα δζαζχζεζ ημ θασηυ 

πμθζηζζιυ ηαζ κα ακαααειίζεζ ημ ζπμθείμ, εθανιυγμκηαξ ηα επζηεφβιαηα ηδξ παζδαβςβζηήξ επζζηήιδξ, 

«διεζχιαηα», Κππξηαθά Γξάκκαηα, αν.2, 1 Οπηχανδ 1934, ζ.68. 
2
 Βπζζημθή Γζάβημο Δθζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Λειεζυ 26/8.7.1917, ό.π., θ.3-4, οπμθ.4.2, 4/211. Δ 

επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.77-79. 
3
 Βπζζημθή Ν. Υνζζημθή, ιαεδηή, ζε Ώ. Πάθθδ, εκ ηανίκμο, επανπίαξ Λάνκαημξ, 30/5/1918, 

Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, οπμθ.4.3, 4/321. Βπίζδξ, Βπζζημθή Γζάβημο Δθζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 

Λειεζυ 7/20.11.1917, θ.3-4, οπμθ.4.2, 4/250. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.80. 
4
 Φμζηδηήξ ηδξ Νμιζηήξ, θίθμξ ημο Γ. ηθδνμφ. 

5
 Βπζζημθή Γζάβημο Δθζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Λειεζυ 26/8.7.1917, ό.π., 4/211. Σδκ ίδζα ζηζβιή, ημκ 

Εμφθζμ 1917, μζ ιαεδηέξ ημο Γοικαζίμο ηδξ Λειεζμφ εα επζαεααζχζμοκ ηζξ πθδνμθμνίεξ ημο Δθζάδδ. 

Ο «Πνυεδνμξ ηςκ δδιμηζηζζηάδςκ ζημ Γοικάζζμ ηδξ Λειεζυξ» εα ακαεέζεζ ζημκ Πάθθδ ηδκ 

πνμζηαζία ημο ζοθθυβμο ημοξ. Σμ έιαθδια ημο ζοθθυβμο είκαζ «Laboremus». Δ βθςζζζηή αθθαβή 

ηαοηίγεηαζ ιε ημ εεκζηυ ζδακζηυ  (επζζημθή Κ. Πδθααάηδ ζε Ώ. Πάθθδ, Λειεζυ 10/7/1917, θ.3-4, 

οπμθ.4.2, 4/213) ηαζ ηδκ πνυμδμ (επζζημθή Κ. Πδθααάηδ ζε Ώ. Πάθθδ Λειεζυ 1/11/1917, ό.π., 

4/247). 
6
 Βπζζημθή Γζάβημο Δθζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Λειεζυ 7/20.11.1917, ό.π., θ.3-4, οπμθ.4.2, 4/250.  

7
 Εδνφεδηε ημ 1910 απυ ημκ Μδηνμπμθίηδ Κζηίμο, Μεθέηζμ Μεηαλάηδ. ΐθ. επζζημθή ένβζμο 

Ώκηςκζάδδ ηαζ Κχζηα Μονζακεέα, ηεθεζυθμζηςκ Εενμδζδαζηαθείμο, ζε Ώ. Πάθθδ, Λάνκαλ 7/1/1917, 

ό.π., θ.3-4, οπμθ.4.2, 4/120. 
8
 Βπζζημθή Ν. αννή ζε Ώ. Πάθθδ, 10/10/15, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/336. Ο ίδζμξ εα ημο βνάρεζ ηαζ ημ 

1918 απυ ηδ εέζδ ημο δζεοεοκηή ημο Ώββθζημφ πμθείμο ηδξ Λεοηςζίαξ ηαζ εα γδηήζεζ αζαθία ημο βζα 

ηα εθθδκυπμοθα, αθ. Λεθημζία 14/10/18, θ.3-4, οπμθ.4.3, 4/358 ηαζ 8/1/19, θ.5, οπμθ.5.1, 5/2, υπμο 

ημκ εοπανζζηεί βζα ηα αζαθία πμο ημο έζηεζθε. 
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Ώζήλαο γνληκνπνηνχζε θάζε θνξά ηνλ αγψλα ηνπ δεκνηηθηζκνχ, κε ηελ 

πνιππνίθηιε δξάζε ηνπ σο δεκνηηθηζηή δαζθάινπ, αιιά θαη αηφκνπ κε 

ζνζηαιηζηηθέο αλεζπρίεο. Ο Ε. Ενξδαλίδεο ζα κπήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ ζηε 

γνεηεία ηεο δεκνηηθήο θαη ζα ηνπο παξαθηλήζεη λα γξάςνπλ ζηνλ Πάιιε θαη 

λα δεηήζνπλ ηα βηβιία ηνπ. Αεθαπέληε καζεηέο ζα αληαπνθξηζνχλ θαη ζα 

δεηήζνπλ ηα βηβιία ηνπ, κεηαθέξνληαο ζηηο επηζηνιέο ηνπο ηελ εκπεηξία ηνπο 

απφ ηε δηδαζθαιία θεηκέλσλ ηεο δεκνηηθήο, αιιά θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ 

εζληθή ζπνπδαηφηεηα ηνπ δεηήκαηνο.  

Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα απνζπάζκαηα απφ επηζηνιέο καζεηψλ ζηνλ 

Πάιιε· «Πξηλ δπν ψξεο ζηελ παξάδνζε ν θαζεγεηήο καο Ε. Ενξδαλίδεο καο 

δηάβαζε κεξηθά θνκκάηηα απφ ην βηβιίν ζαο “Κνχθηα Καξχδηα” θαη έλα-δπν 

πνηήκαηά ζαο γηα κηθξά παηδηά. Σα δηθά ζαο πνηήκαηα ηα παξαβάιακε κε 

κεξηθά θνπκπνπξνθαζαξεπνπζηάληθα πνχρακε πξφρεηξα θαη είδακε πφζν 

καθξηά βξίζθνληαη ηα δεχηεξα απφ ηε ςπρή θαη ην λνπ ησλ παηδηψλε. 

Γεηήζακε λα κάζνπκε απφ πνχ κπνξνχκε λα πξνκεζεπζνχκε ην βηβιίν θαη 

καο είπε ν θ. θαζεγεηήο φηη ηα ζηέιλεηε δσξεά κε πνιιά άιια βηβιία ζφπνην 

ηα δεηήζεη. Καη πέξλνληαο αθνξκή καο είπε πνιιά γηα ηνπο αγψλεο ζαο θαη 

πνιιά γηα ηελ εξγαζία πνπ γίλεηαη απφ ηνπο νξζνθξνλνχληαο δεκνηηθηζηέο 

θαη καο ζπλέζηεζε πνιχ λα δηαβάζνπκε θαη λα ρσλέςνπκε ηα έξγα ησλ»1. 

 «Βίκαη έλαο απφ ηνπο ηειεηνθνίηνπο ηεξνδηδαζθάινπο πνπ ηειεηψλνπλ 

θέην απ΄ ην Εεξνδηδαζθαιείν ηεο Λάξλαθαο. […] Σν ζεσξψ επηχρεκά κνπ 

γηαηί θαηψξζσζα λα κάζσ ηνλνκά ζαο, ην παζίγλσζην πηα, απφ έλα δάζθαιν 

πνπ ιαηξεχσ, απφ έλα δάζθαιν πνπ άλαςε κέζα κνπ θιφγεο δπλαηέο, 

νξκεηηθέο, γηα ηελ ηδέα πνπ ζα εξγαζηψ κεζαχξην. Μπφξεζε, ν ππέξνρνο 

απηφο δάζθαινο, λα κε κπάζε κέζα ζηε ζχγρξνλε ζθέςε, κέζα ζηα λέα 

ξέκαηα ηεο δσήο. […] Βίλαη ν θ. Ενξδαλίδεο απφ ηνλ νπνίν πήξα θαη ηελ 

δηεχζπλζή ζαο γηα λα ζαο γξάςσ. […] Ώλαιχζακε πξνρζέο κε ην θίιηαην 

θαζεγεηή καο ην “Γηα πεο κνπ” ζην Παξζελαγσγείν ηεο πφιεο καο, ζηε Γ΄ 

ηάμε. Σα θαυκέλα ηα θνξίηζηα ηξειιαζήθαλε απ΄ ηε ραξά ηνπο, γηαηί ην 

πεξηερφκελν ηνπ “Γηα πεο κνπ” είλαη αιεζηλά παηδηθφ, είλαη θφζκνο ηεο ςπρήο 

ηνπο, είλαη ν θπζηθφο ηνπο θφζκνο. […] Μφλν κε ηέηνηα θηινινγία, γξακκέλε 

ζε ηέηνηα γιψζζα, ζα κπνξέζνπκε εκείο νη δαζθάινη λα εξγαζηνχκε ζαλ 

                                                 
1
 Βπζζημθή Δναηθή Πακηεθίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Εενμδζδαζηαθείμ Λάνκαημξ 13/12/1916, ό.π., θ.3-4, 

οπμθ.4.1, 4/113. 
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αιεζηλνί παηξηψηαη θαη λα θέξσκε ζηε δσή ηεο θπιήο καο έλα ππνθεξηφ 

θαζεζηψο»1 θαη «Ώπφ ηνλ ιαηξεπηφ καο θαζεγεηή θ. Ενξδαλίδε γλσξίζακε αλ 

θαη είκαζηε ζε κηθξή ηάμε ζηε Γ΄ αξθεηά θαιά ηε κεγάιε ζαο εζληθή εξγαζία. 

Κ΄ εκείο γη΄ απηφλα ην ζθνπφ πξννξηδφκαζηε λα εξγαζζνχκε δειαδή ζαλ 

αθνχξαζηνη εξγάηεο ηνπ ζρνιεηνχ γηα ηελ εζληθή αλχςσζε ηνπ ηφπνπ καο»2. 

 

6.3 Αίγππηνο: κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε 

ηελ Ώίγππην αλαηξέπεηαη ε ζπλήζεο εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή ηνπ 

δηθηχνπ ησλ δεκνηηθηζηψλ κε ηε δηείζδπζε ζηα ζρνιεία θαη ην κνίξαζκα ησλ 

βηβιίσλ ηνπ Πάιιε θαη εγθαηληάδεηαη κηα παξέκβαζε, κεηαγελέζηεξε ρξνληθά 

απφ φηη ζηνλ ππφινηπν ειιεληζκφ, πνπ θαζνδεγείηαη απφ ηνλ Βθπαηδεπηηθφ 

κηιν Ώηγχπηνπ θαη επεξεάδεηαη απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο ηεο ηξηάδαο 

ησλ ΜαλφιεΣξηαληαθπιιίδε, Ώιέμαλδξνπ Αεικνχδνπ θαη Αεκήηξε Γιελνχ. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε απνπζία δαζθάισλ θαη καζεηψλ ζηελ 

αιιεινγξαθία ηνπ Πάιιε, εθηφο απφ ην δάζθαιν Ώζαλάζην Μαξζέιν, 

γεγνλφο πνπ καο επηηξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη ε δξάζε, παξφιν πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ εθπαηδεπηηθή αλαγέλλεζε, δελ επηδηψθεη ή δελ κπνξεί λα 

δηεηζδχζεη ζην ρψξν ησλ θνηλνηηθψλ ζρνιείσλ, φπσο ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, αιιά επηρεηξεί ηελ «απφ ηα πάλσ» εθπφλεζε ελφο 

επίζεκνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ ίδξπζε Πξνηχπσλ ρνιείσλ.  

εκαληηθφ βνήζεκα γηα ηελ θαηαλφεζε απηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πνξείαο απνηειεί ε εηθφλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ πνπ δίλεηαη ζε άξζξν 

αλσλχκνπ κε ηίηιν «Δ εθπαηδεπηηθή καο θίλεζε ζηελ Ώίγππην», δεκνζηεπκέλν 

ην 1919 ζην πεξηνδηθφ Γξάκκαηα ηεο Ώιεμάλδξεηαο3. Σν θείκελν ζεσξεί σο 

πξσηαξρηθφ αίηην ηεο εθπαηδεπηηθήο νπηζζνδξφκεζεο ηελ ηαμηθή 

θαησηεξφηεηα ησλ δαζθάισλ θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηελ αξηζηνθξαηία 

                                                 
1
 Βπζζημθή Νέανπμο Κθδνίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Εενμδζδαζηαθείμ Λάνκαημξ, 6/1/917, ό.π., θ.3-4, 

οπμθ.4.2, 4/119. Σδκ πμθφπηοπδ δζδαζηαθία ημο Εμνδακίδδ ηαζ ηδ πανά ηςκ παζδζχκ υηακ δζααάγμοκ 

ηα πμζήιαηα ημο Πάθθδ εα ημκίζμοκ ηαζ δφμ αηυια ιαεδηέξ, επζζημθή ένβζμο Ώκηςκζάδδ ηαζ Κχζηα 

Μονζακεέα ζε Ώ. Πάθθδ, Λάνκαλ 7/1/1917, θ.3-4, οπθ.4.2, 4/120. Ο ένβζμξ Ώκηςκζάδδξ εα ημο 

βνάρεζ δομ πνυκζα ανβυηενα, υκηαξ δάζηαθμξ ζε έκα πςνζυ ηδξ Κανπαζίαξ, ηαζ εα γδηήζεζ ηδκ Καζκή 

Αζαεήηδ βζα ημοξ ιαεδηέξ ημο, Γαζηνζά (Κανπαζίαξ) Κφπνμξ, 3/11/1918, θ.5, οπμθ.5.1, 5/91.  [Δ 

αοημρία ημπμεεηεί ηδκ επζζημθή ημ 1918, αθθά δ ανπεζαηή ηδξ ηαλζκυιδζδ έβζκε ημ 1919]. 
2
 Βπζζημθή ηνζχκ ιαεδηχκ ζε Πάθθδ, Ώπυ ημ Εενμδζδαζηαθείμ ηδξ Λάνκαημξ, 14/27.3.1917, ό.π., θ.3-

4, οπμθ.4.2, 4/146. ΐθ., επίζδξ, ηζξ επζζημθέξ ηαζ άθθςκ ιαεδηχκ, 14/27.3.1917, 21/6/1917  ηαζ 

22/10/1917, ό.π.,, 4/147, 4/201 ηαζ 4/242 ακηίζημζπα. 
3
 Βηπαζδεοηζηυξ, «Δ εηπαζδεοηζηή ιαξ ηίκδζδ ζηδκ Ώίβοπημ», Γξάκκαηα, η.5

μξ
, θ.40(1919), ζ.129-143. 
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ηνπ πλεχκαηνο. Δ πάιε ησλ ηάμεσλ, δειαδή, απνηειεί εξκελεπηηθφ εξγαιείν 

ηεο ζηάζεο ησλ δαζθάισλ. ε κηα θνηλσλία, φπνπ ηηο αλψηεξεο θνηλσληθέο 

ηάμεηο ραξαθηεξίδεη ε καλία γηα πινπηηζκφ, θαη θάζε ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα 

εμαληιείηαη ζηα πιαίζηα ηεο καηαηνδνμίαο θαη ηνπ ζλνκπηζκνχ, νη δάζθαινη, 

έξκαηα ζηηο δηαζέζεηο ηεο εθάζηνηε θνηλφηεηαο, αδπλαηνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο ηδηαίηεξα ηα νηθνλνκηθά. Οη επηρεηξνχκελεο εθπαηδεπηηθέο 

αιιαγέο εθπνξεχνληαη απφ κηα πλεπκαηηθή αξηζηνθξαηία, πνπ ζπγθξνηείηαη 

γχξσ απφ ηα πεξηνδηθά θαη ηνπο ζπιιφγνπο, ζπιινγηθφηεηεο ζηηο νπνίεο ε 

πιεηνςεθία ησλ δαζθάισλ δελ έρεη πξφζβαζε. Ώθφκα θαη φηαλ ηδξχνπλ ηνλ 

«Παλαηγχπηην Αηδαζθαιηθφ χλδεζκν», ε δηεθδίθεζε εμαληιείηαη ζε 

γεληθφινγεο δηαθεξχμεηο πεξί εζηθήο αλάηαζεο ηνπ δαζθαιηθνχ θφζκνπ1. Σα 

πξνβιήκαηα ησλ δαζθάισλ ζίγνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή πην μεθάζαξα απ΄ 

φηη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηνπ 1911-12.  

Ο ξηδνζπαζηηζκφο, βέβαηα, ηνπ άξζξνπ πεξηνξίδεηαη ζηα φξηα ηνπ 

αζηηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ θαη ζηελ αλχςσζε ηνπ έξγνπ ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ 

Οκίινπ Ώηγχπηνπ, ελφο θαζαξά αζηηθνχ ζσκαηείνπ. Υαξαθηεξηζηηθή, επίζεο, 

είλαη ε δηάζηαζε ηνπ εζληθηζκνχ. Βλψ θαηεγνξνχληαη νη αλψηεξεο ηάμεηο φηη 

ελδηαθέξνληαη κφλν γηα ηνλ πινπηηζκφ, ππφ ην βάξνο ησλ πνιηηηθψλ 

εμειίμεσλ επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε λα ζπγθξνηεζεί έλα κέησπν ελαληίνλ ησλ 

μέλσλ αιιά θαη ησλ ηζαγελψλ, πνπ αληηκεησπίδνληαη σο ερζξνί, έλα κέησπν 

εζηθφ, αμηαθφ πνπ ζα ην πξνζθέξεη ε εθπαίδεπζε. Δ εθπαίδεπζε πνπ 

επαγγειίδεηαη ην άξζξν θαζνξίδεηαη απφ ην πλεχκα πνπ δηέπεη ηα Ννκνζρέδηα 

ηνπ Σζηξηκψθνπ ηνπ 1913, αληαπνθξίλεηαη ζηνπο θνηλσληθνχο δηαρσξηζκνχο 

θαη παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηελ ζπγθξφηεζε κηαο εζηθήο θνηλφηεηαο πνπ ζα 

αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηνπο ερζξνχο ηεο.  

Σν παξαπάλσ άξζξν είλαη πξντφλ ηεο ηζηνξηθήο ζπγθπξίαο ηνπ 1919, 

φηαλ μεζπάεη ην εζληθηζηηθφ θίλεκα ησλ Ώηγππηίσλ ζε πνιιέο πφιεηο θαη 

ζεκεηψλνληαη απεξγίεο θαη βηαηνπξαγίεο θαηά ησλ μέλσλ2. Ώλ θαη ηα γεγνλφηα 

ζηξέθνληαη ελαληίνλ ηεο αγγιηθήο παξνπζίαο, κεηαμχ ησλ ζπκάησλ ππάξρνπλ 

θαη Έιιελεο3. Ο εζληθηζηηθφο θίλδπλνο, απεηιή θπξίσο γηα ηνπο κηθξναζηνχο, 

                                                 
1
 ημ ίδζμ, ζ.140. 

2
 ΐθ., εκδεζηηζηά απυ ημκ ηφπμ, Οκόλνηα, Ώθελάκδνεζα, 4/17.3.1919, ζ.2-3 ηαζ 1/14.4.1919, ζ.1-2. 

3
 A. Kitroeff, The Greeks in Egypt, 1919-1937, London 1989, ζ.42-44, υπμο ακαθένεηαζ υηζ απυ ημοξ 

Έθθδκεξ, ηονίςξ μζ δζηδβυνμζ, βζαηνμί ηαζ δδιμζζμβνάθμζ εκακηζχεδηακ ζηδκ αζβοπηζαηή εεκζηζζηζηή 
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πνπ απνηεινχζαλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ1 θαη είραλ 

ζηαζεξνπνηήζεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε κεηά ηελ αγγιηθή θαηνρή ηνπ 

18822, επηηξέπεη ηε δηαηχπσζε νπηνπηθψλ απφςεσλ, θαηά ηηο νπνίεο νη 

Έιιελεο ζα ππεξβνχλ ηηο νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο, πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ 

αγγιηθφ αληαγσληζκφ θαη ζα εμαζθαιίζνπλ αζθαιή παξακνλή ζηελ Ώίγππην 

έλαληη ησλ ηζαγελψλ πνπ μππλάλε, επηθαινχκελνη ηελ εζηθή ηνπο αλσηεξφηεηα 

θαη πξνσζψληαο ηελ εθπαίδεπζε3.  

Γη΄ απηφ ν ζπληάθηεο ηνπ άξζξνπ κπνξεί λα εληάμεη ζηηο ζεηηθέο 

θηλήζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο παξνπζίαο 

ζηελ Ώίγππην ηελ ίδξπζε ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ Ώηγχπηνπ, ην ζρνιείν ζην 

Κάθξ-Γαγηάη ηνπ Μαξζέινπ, ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα ηνπ Ε. Ενξδαλίδε 

ζην Γαγαδίθ θαη ηελ ίδξπζε ηνπ Ααζθαιηθνχ πλδέζκνπ4, θηλήζεηο πνπ κπνξεί 

θάπνηε λα ζπγθξνχνληαη θαη κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε αδξάλεηα ηνπ 

Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ Ώηγχπηνπ θαη ε απξνζπκία ηνπ λα ζηεξίμεη νπζηαζηηθά 

ηνπο δαζθάινπο Ώζαλάζην Μαξζέιν θαη Ενξδάλε Ενξδαλίδε, πνπ πθίζηαληαη 

εμεπηειηζκνχο θαη δηψμεηο απφ ηνλ ηχπν θαη ηελ εθθιεζία γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο 

ηνπο θαηλνηνκίεο, δείρλεη αθξηβψο φηη ππάξρεη κηα δηάζηαζε κεηαμχ ησλ 

πξνζέζεσλ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο, εηδηθά αλ απηή μεπεξλά ηα ηδενινγηθά θαη 

θνηλσληθά φξηα. Βηδηθά, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ε. Ενξδαλίδε, πνπ είλαη 

ζνζηαιηζηήο5, ν αζηηζκφο πξέπεη λα ζέζεη ηα φξηα. Τπφ απηφ ην πξίζκα 

δηθαηνινγνχληαη νη απφςεηο πνπ δηαηππψλνπλ ν Μάξθνο Σζηξηκψθνο θαη ν 

                                                                                                                                            
ηίκδζδ, ηδκ μπμία ζοκέδεζακ ιε ηδκ ακανπία, ηαζ ήβεζνακ ζογδηήζεζξ βζα ηζξ ιεθθμκηζηέξ ακηζδνάζεζξ 

ηδξ εθθδκζηήξ ημζκυηδηαξ. 
1
 ημ ίδζμ, ζ.126. 

2
 Γζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ μζημκμιζηήξ επζννμήξ ηδξ εθθδκζηήξ πανμζηίαξ ηδξ Ώθελάκδνεζαξ ηαζ ηδκ 

πνμζπάεεζά ηδξ κα πνμζανιμζηεί ζηδκ αββθζηή πμθζηζηή, ηδκ ακαγήηδζδ ζοιιαπζχκ, αθθά ηαζ ηδκ 

άνκδζδ ηδξ ημζκςκίαξ «ημζιμπμθίηζημο, εθθδκζζηζημφ ηφπμο» ζημ ηέθμξ ημο 19
μο

 αζχκα, αθ. Υ. 

Υαηγδζςζήθ, «Πάζπα ζηδκ Ώθελάκδνεζα: θασηέξ πνμζθήρεζξ ηαζ δζαημζκμηζηέξ δζαιάπεξ ζηδκ 

Ώίβοπημ ζηα ηέθδ ημο 19
μο

 αζχκα», Σα Ηζηνξηθά, η.12,13, Εμφκζμξ, Αεηέιανζμξ 1990, ζ.138-148.   
3
 Βηπαζδεοηζηυξ, «Δ εηπαζδεοηζηή ιαξ ηίκδζδ ζηδκ Ώίβοπημ», Γξάκκαηα, η.5

μξ
, θ.40(1919), ζ.129-130. 

4
 ημ ίδζμ, ζ.131-143. 

5
 Βίπε παναδεπηεί υηζ μ ηθδνυξ ζηάεδηε βζα εηείκμκ «μ παηέναξ, μ δάζηαθμξ ηζ΄ μ ορςηήξ», Ε. 

Εμνδακίδδξ, «Ο Γ. ηθδνυξ απέεακε», Γξάκκαηα, η.5
μξ

, θ.41(1919), ζ.281-282. Σμ πανάεεια ζηδ 

ζ.282. Δ εηηίιδζδ ήηακ αιμζααία. Ο ηθδνυξ ζε επζζημθή ημο ζημκ Πάνβα είπε παναηηδνίζεζ ημκ 

Εμνδακίδδ «πμθφηζιμ εφνδια», Υεθμοάκ 9/1/1919, Αξρείν Πάξγα: Αιιεινγξαθία. ημ παναπάκς 

άνενμ μ Εμνδακίδδξ εα ακαδείλεζ ηζξ δφμ ζδιακηζηέξ ιμνθέξ ημο δδιμηζηζζιμφ, Φοπάνδ ηαζ ηθδνυ 

ηαζ εα ζδιεζχζεζ· «Ο δδιμηζηζζιυξ πμο πανμοζζάζηδηε ιε ημκ Φοπάνδ ακάιεζά ιαξ ζακ επακάζηαζδ 

ηαζ ζακ ελαβκζζιυξ εάηακε ιμκυπθεονδ ηαζ ακμθμηθήνςηδ, πςνίξ ημ ημζκςκζηυ ηήνοβια ημο 

ηθδνμφ», υ.π., ζ.281.  
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Φίιηππνο Αξαγνχκεο πεξί ηεο εζηθήο αμίαο ηνπ δεκνηηθηζκνχ πνπ ζα  

ζεκειηψζεη ηελ αλσηεξφηεηα ηεο θπιήο1.  

Σν ξήγκα κεηαμχ ησλ αλψηεξσλ θαη θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ηεο 

ειιεληθήο παξνηθίαο ηεο Ώιεμάλδξεηαο2 είλαη έθδειν ζην πεδίν ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ. Ο δεκνηηθηζκφο εγγξάθεηαη ζε έλα πιαίζην πνπ πξνζπαζεί λα 

μεπεξάζεη απφ ηε κηα ηηο δπηηθφζηξνθεο επηινγέο ησλ εππφξσλ3 θαη απφ ηελ 

άιιε λα ελζσκαηψζεη ηα θαηψηεξα ζηξψκαηα είηε ζε έλα ιφγν εζληθφ, φπσο 

βιέπνπκε ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ Πάιιε, είηε ζνζηαιίδνληα, φπνπ είλαη 

παξνχζεο νη θπξίαξρεο ζπληζηψζεο ηνπ βεληδειηζκνχ, ν εζληθηζκφο θαη ν 

εθζπγρξνληζκφο4. Κάπνηε, κάιηζηα, ε πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νπνία 

εγγξάθεηαη θαη ν δεκνηηθηζκφο, βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο έθιπζεο εζψλ 

ησλ θαησηέξσλ ηάμεσλ ή ησλ «ππνρξεψζεσλ» ηεο θαιήο θνηλσλίαο, σο 

κεραληζκφο πλεπκαηηθήο εππξέπεηαο θαη θνηλσληθνχ ζσθξνληζκνχ. Ο Ίσλ 

Αξαγνχκεο, απεπζπλφκελνο ζηνπο ζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ Γξάκκαηα, ζα 

γξάςεη· «Ώληί λα παίδεηε ραξηηά κφιηο ηειεηφλεηε ηελ αλαγθαζηηθή δνπιεηά ζαο 

–ηε ζθιαβηά ζαο ίζσο- αληί λα θαηαγίλεζηε νινέλα κε γπλαίθεο ή κε ρνξνχο 

θαη γιέληηα ή κε ηα ιεγφκελα θνηλσληθά ρξέε ηεο θαιήο ιεγνκέλεο θνηλσλίαο, 

δεκηνπξγήζαηε, ρσξίο θακηά ππνρξέσζε θαη μνδεχνληαο απφ ηελ ηζέπε ζαο, 

ηα “Γξάκκαηα”»5. 

Ο δάζθαινο Ενξδάλεο Ενξδαλίδεο πξνζπάζεζε ζην θνηλνηηθφ ζρνιείν 

ηνπ Γαγαδίθ6, κε ηελ έγθξηζε ηεο Κνηλνηηθήο Βπηηξνπήο θαη ηεο Βθνξείαο, λα 

εθαξκφζεη ην ζχζηεκα ησλ Βθπαηδεπηηθψλ Ννκνζρεδίσλ ηνπ Εσάλλε 

Σζηξηκψθνπ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ ειιεληθή ΐνπιή ην 1913, αιιά δελ 

ςεθίζηεθαλ πνηέ7, δειαδή, εμαεηέο Αεκνηηθφ, θαηάξγεζε ηνπ Βιιεληθνχ θαη 

                                                 
1
 Μ. Σζζνζιχημξ, «Βζζαβςβή ζε αζαθίμ πμο εα βνάθεζ βζα ηδκ αλία ημο δδιμηζηζζιμφ», Νέα Εσή, η.10, 

αν.3-4(1915), ζ.161-166 ηαζ Φ. Αναβμφιδξ, «Ο αβχκαξ ημο δδιμηζηζζιμφ», ζην ίδην, ζ.175-181. 
2
 Γζα ημ ηέθμξ ημο 19

μο
 αζχκα, αθ. Υ. Υαηγδζςζήθ, «Πάζπα ζηδκ Ώθελάκδνεζα: θασηέξ πνμζθήρεζξ ηαζ 

δζαημζκμηζηέξ δζαιάπεξ ζηδκ Ώίβοπημ ζηα ηέθδ ημο 19
μο

 αζχκα», υ.π., ζ.121-148 ηαζ εζδζηυηενα, ζ.138. 
3
 ΐθ. ηζξ απυρεζξ Φ. Αναβμφιδ, ό.π., αθθά ηαζ ηδξ Π.Αέθηα, Πξώηεο Δλζπκήζεηο, Βνιήξ, Ώεήκα 2000, 

ζ.16-17, 67-68, υπμο ακαθένεηαζ ζημ εαοιαζιυ βζα ηζξ αββθζηέξ ζοκήεεζεξ πμο ηονζανπμφζε ζηδκ 

μζημβέκεζά ηδξ.  
4
 Γ. Μαονμβμνδάημξ, «ΐεκζγεθζζιυξ ηαζ Ώζηζηυξ Βηζοβπνμκζζιυξ», ζημ Βεληδειηζκόο θαη Αζηηθόο 

Δθζπγρξνληζκόο, (επζι. Γ. Μαονμβμνδάημξ., Υ. Υαηγδζςζήθ), 1992, ζ.10. 
5
 Δ ζφκηαλδ ημο πενζμδζημφ εα ακηζδνάζεζ ιε αοηή ηδκ επζζήιακζδ, απμννίπημκηαξ «ημ 

πνμζηαηεοηζηυ φθμξ» ιε ημ μπμίμ ακηζιεηςπίγμκηαζ μζ κέμζ, αθθά ηαζ ημκ οπμαζααζιυ ηδξ θζθμθμβίαξ 

ζε «ακηίδμημ ηςκ ηαθεκείςκ ηαζ ηςκ οπυπηςκ μίηςκ», «Ο ηεπηζηζζιυξ ηαζ δ Φοθή ιαξ», Ώπάκηδζδ 

Ίδα, Γξάκκαηα, η.2, αν.21(1914), ζ.507-508 ηαζ ζδι. Γξακκάησλ, ζημ ίδζμ, ζ.508. 
6
 Πανάνηδια, ιένμξ I, πάνηδξ 16. 

7
 Γζα ηα κμιμζπέδζα πμο ζοκέηαλε μ Α. Γθδκυξ ηαζ ηζξ ακηζδνάζεζξ πμο πνμηάθεζακ, αθ. Α. Γθδκυξ, 

Άπαληα, η.ΐ΄, υ.π., ζ.185-367 ηαζ ηα ζπυθζα ημο Δθζμφ, ζ.544-560. 
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ίδξπζε ελφο αζηηθνχ ηξηηάμηνπ πξαθηηθνχ ζρνιείνπ πνπ ζα θάιππηε ηηο 

αλάγθεο ηεο κηθξναζηηθήο ηάμεο1. ρεηηθά κε ηε γιψζζα ν Ενξδαλίδεο 

πξφηεηλε ηε δεκνηηθή θαη κάιηζηα επηρείξεζε λα εληζρχζεη ηε δηδαζθαιία ησλ 

μέλσλ γισζζψλ θαη λα παξαιείςεη ηε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο2. Δ αληίδξαζε, 

ηδηαίηεξα ηνπ θιήξνπ, ππήξμε ζθνδξφηαηε. Ο Ενξδαλίδεο θαηεγνξήζεθε σο 

«καιιηαξφο, άζενο, εηθνλνθιάζηεο, αλήζηθνο, κπνιζεβίθνο»3 θαη 

εμαλαγθάζηεθε ζε παξαίηεζε.  

Ο Βθπαηδεπηηθφο κηινο Ώηγχπηνπ4 ζα επηθεληξψζεη ηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπ ζηε ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πξάμε, πηνζεηψληαο ην ζρνιείν πνπ είρε 

ηδξχζεη ν Ώζαλάζηνο Μαξζέινο ζην Κάθξ-Γαγηάη5. Ο Ώζ. Μαξζέινο είλαη 

κνλαδηθή πεξίπησζε δαζθάινπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο επίζεκεο εθπαηδεπηηθέο 

θηλήζεηο θαη παξάιιεια δίλεη αλαθνξά ζηνλ Πάιιε θαη πξνζδνθά ηε 

ζπκπαξάζηαζή ηνπ. Σε δεδνκέλε ζηηγκή ε Ώίγππηνο απνηειεί παξάδεηγκα 

ηνπ πψο ζπκπιέθνληαη θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ρσξίο λα 

δηαζηαπξψλνληαη ή λα ζπλεξγάδνληαη, ην δίθηπν ηνπ Πάιιε κε ην επίζεκν 

δίθηπν ησλ πεξηνδηθψλ θαη ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ ζην πξφζσπν ελφο 

δαζθάινπ κε πεδίν εθαξκνγήο ησλ ηδεψλ ηνπο ην ζρνιείν. 

Ο Ώζαλάζηνο Μαξζέινο γηα πξψηε θνξά επηθνηλσλεί κε ηνλ Πάιιε ην 

Μάην ηνπ 1913, απφ ηε κχξλε, γηα λα ηνλ επραξηζηήζεη γηα ηα βηβιία πνπ 

έιαβε θαη λα ηνλ επαηλέζεη γηα ηε δξάζε ηνπ6. πσο καο πιεξνθνξεί ε 

Παηξηθίνπ, ν Μαξζέινο απφ ην 1915 ήηαλ δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ηεο 

ειιεληθήο θνηλφηεηαο ηνπ Κάθξ-Γαγηάη, πφιεο ηεο Ώηγχπηνπ κε ειιεληθή 

παξνηθία θαη βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά παξαηηείηαη θαη απνθαζίδεη λα 

ηδξχζεη έλα δηθφ ηνπ ζρνιείν7. Ο ίδηνο ζα γξάςεη ζηνλ Πάιιε ηνλ Ώχγνπζην 

ηνπ 1918 θαη, αθνχ επηζεκάλεη ηηο δπζθνιίεο πνπ δεκηνπξγεί ε κεηαβαηηθή 

απηή θάζε φπνπ δελ ππάξρεη νδεγφο γηα ηε δηδαζθαιία, ζα ηνπ αλαθνηλψζεη 

                                                 
1
 Βηπαζδεοηζηυξ, «Δ εηπαζδεοηζηή ιαξ ηίκδζδ ζηδκ Ώίβοπημ», ό.π, ζ.134-9. 

2
 ημ ίδζμ, ζ.136. 

3
 ημ ίδζμ, ζ.138. ΐθ., επίζδξ, ηδ ζφβηνζζδ ημο ζπμθείμο αοημφ ιε ημ Πανεεκαβςβείμ ημο ΐυθμο, Ρ. 

ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Ο Γ. θιεξόο ζηελ Αίγππην, υ.π., ζ.167-169. Ο ίδζμξ εα πενζβνάρεζ ηάπμζα απυ 

ηζξ πενζπέηεζέξ ημο, αθ. επζζημθή Ε. Εμνδακίδδ ζε Πάνβα, Γαβαγίη 6/4/19, 1919, Ρ. ηαονίδδ-

Παηνζηίμο, ζην ίδην. 
4 Λεπημιένεζεξ βζα ηδκ ίδνοζδ ημο Οιίθμο ηαζ βζα ηδκ ημζκςκζηή ζφκεεζδ ηςκ ιεθχκ ημο, αθ., Ρ. 

ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Ο Γ. θιεξόο ζηελ Αίγππην, υ.π., ζ.97-150 ηαζ 177-200. 
5
 Πανάνηδια, ιένμξ I, πάνηδξ 16. 

6
 Βπζζημθή Θ. Μανζέθμο ζε Ώ. Πάθθδ, ιφνκδ 12/5/1913, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, οπμθ.3.1, 

3/85. 
7
 Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, ό.π., ζ.98-100. 
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ηελ ίδξπζε ηνπ ζρνιείνπ. Δ έιιεηςε ζρνιηθψλ βηβιίσλ ζα ηνλ νδεγήζεη λα 

δεηήζεη βνήζεηα θαη ζε απηφ ην ζεκείν1.  

ηελ επφκελε επηζηνιή2 αλαθέξεη ηνπο ηδξπηέο θαη ηνπο θίινπο ηνπ 

ζρνιείνπ. ηνπο πξψηνπο αλαθέξεηαη ν Εσάλλεο Γεξκπίλεο, δηεπζπληηθφ 

ζηέιερνο ηεο Cotton Company ζην Κάθξ Γαγηάη3 θαη ν Ώιέμαλδξνο ΐφιηνο, 

βακβαθέκπνξνο, ν νκψλπκνο εκπνξηθφο νίθνο ηνπ νπνίνπ δηέζεηε ζην Κάθξ-

Γαγηάη εθθνθηζηήξην βάκβαθνο, θαη πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο απφ 1914-19164. 

ηνπο θίινπο ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη ν πξφμελνο Ώιεμάλδξεηαο 

Καλειιφπνπινο5, ν Γειίηαο (ηέθαλνο Πάξγαο), εθδφηεο ηνπ πεξηνδηθνχ 

Γξάκκαηα ηεο Ώιεμάλδξεηαο, ν Εσάλλεο Καζηκάηεο6, ν Γεξάζηκνο 

Καξαπάλνο7, ν Γ. Κσλζηαληηλίδεο γηαηξφο (θιεξφο), ν γηαηξφο πλλεθηάο θαη 

αξθεηνί γνλείο καζεηψλ. Ώπφ απηνχο ηδξπηηθά κέιε ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ 

Ώηγχπηνπ, ηελ ίδξπζε ηνπ νπνίνπ ζα  πξνηείλεη ν Γ. θιεξφο ζηα εγθαίληα ηνπ 

ζρνιείνπ, είλαη απφ ηελ Ώιεμάλδξεηα ν η. Πάξγαο θαη ν Γ. Καξαπάλνο, απφ 

ην Κάθξ-Γαγηάη ν Ώ. ΐφιηνο8.   

Σν ζρνιείν σο πξνο ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη ηηο γεληθφηεξεο 

παηδαγσγηθέο κεζφδνπο δηαθέξεη απφ ηα άιια ζρνιεία. Δ κφλε ζχγθξηζε πνπ 

κπνξεί λα γίλεη είλαη κε ην Ώλψηεξν Παξζελαγσγείν ΐφινπ πνπ δηεχζπλε ν Ώ. 

Αεικνχδνο9. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαηλνηνκίεο πνπ αθνξνχλ ηε γιψζζα θαη ηελ 

πξαθηηθή θαηεχζπλζε ηεο δηδαζθαιίαο, φπνπ επηρεηξείηαη ηζνξξνπία ζψκαηνο 

                                                 
1
 Οζ επζζημθέξ ζηέθκμκηαζ ζε επζζημθυπανημ έκηζηθμ, υπμο οπάνπεζ μ ηίηθμξ «Πνυηοπμκ πμθείμκ 

Καθν-Γαβζάη». Βπζζημθή Ώε. Μανζέθμο ζε Ώ. Πάθθδ, Κάθν-Γαβζάη 14/8/1918, ό.π., θ.3-4, οπμθ.4.3, 

4/346. 
2
 Βπζζημθή Μανζέθμο ζε Ώ. Πάθθδ, Κάθν-Γαβζάη 15/28.8.18, ό.π., θ.3-4, οπμθ.4.3, 4/350. 

3
 Βοεφιζμξ μοθμβζάκκδξ, Ζ Διιεληθή Κνηλόηεηα Αιεμαλδξείαο 1843-1993, Β.Λ.Ε.Ώ, Ώεήκα 2005, 

ζ.335-336, A. Kitroeff, The Greeks in Egypt, υ.π., ζ.90 ηαζ R. Clogg, Ζ Διιεληθή Γηαζπνξά ζηνλ 20
ν
 

αηώλα, Βθθδκζηά Γνάιιαηα, Ώεήκα 2009, ζ.89, υπμο ακαθένεηαζ ςξ ζδνοηήξ ημο εθαζμονβείμο «The 

Kafr El Zayat Cotton Co».  
4
 Σζξ πθδνμθμνίεξ ακηθχ απυ Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, ό.π., ζ.138 ηαζ ζ.98, οπμζ.22. 

5
 Θενιυ οπμζηδνζηηή ηδξ ηίκδζδξ βφνς απυ ημκ Βηπαζδεοηζηυ ιζθμ Ώζβφπημο εα ημκ παναηηδνίζεζ μ 

Γ. ηθδνυξ ζε βνάιια ημο ζημκ Ώθέλακδνμ Αεθιμφγμ, 3/3/1919, Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, ό.π., ζ.232. 
6
 Μέθμξ ηδξ ζοκηαηηζηήξ επζηνμπήξ ημο πενζμδζημφ Γξάκκαηα, εηδυηδξ ηδξ εθ. Νέα ηδξ Ώθελάκδνεζαξ 

1915-1924 ηαζ ηδξ θζθμθμβζηήξ ζαηονζηήξ επζεεχνδζδξ  Ζ Δβδνκάο ημ 1916. ΐθ. επζζημθή ηθδνμφ 

ζε Πάνβα, Υεθμοάκ 11/4/19, Αξρείν Πάξγα: Αιιεινγξαθία ηαζ Β. Μζπαδθίδδ, Μεηξώνλ ηνπ 

Γεκνζηνγξαθηθνύ Πεξηνδηθνύ Σύπνπ ηεο Αηγύπηνπ ππό Αηγππηησηώλ Διιήλσλ, υ.π., ζ.80-81. 
7
 Mδπακζηυξ, ιεηαθθεζμθυβμξ, ενβάζηδηε ζηζξ ιεηαθθεοηζηέξ επζπεζνήζεζξ ηςκ Ώδενθχκ Ράθθδ ζηδ 

Μζηνά Ώζία, θίθμξ ημο ηθδνμφ, ακέθααε ηα έλμδα ηδξ έηδμζδξ ημο ένβμο ημο ύγρξνλα Πξνβιήκαηα 

ηνπ Διιεληζκνύ. Μέθμξ ημο Βκηεοηηδνίμο ΚαΎνμο ηαζ ζδνοηζηυ ζηέθεπμξ ημο Βηπαζδεοηζημφ Οιίθμο 

Ώζβφπημο, Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, ό.π., ζ.101, 113-114, ζ.269. 
8
 Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, ό.π., ζ.100-101, 113-4, 137-138. 

9
 ην ίδην, ζ.107-109. 
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θαη πλεχκαηνο, δίλεη ν Μαξζέινο ζηηο επηζηνιέο ηνπ ζηνλ Πάιιε, 

εληάζζνληαο ην ζρνιείν ζην πιαίζην ηνπ αζηηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ1. 

«Βίλ΄ αιήζεηα πσο θαηλφκαζηε επαλαζηάηεο πξψηα γηα ηε γιψζζα - θαη ηψξα 

αθφκα - έπεηηα γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ βηβιίσλ θαη γηα ηε κεγάιε ειεπζεξία 

πνπ δίλνπκε ζηα παηδηά. Σν ζρνιεηφ καο γηα λα δπλακψζεη ην ζψκα κα θαη 

ηελ ππνκνλή, ηελ θξίζε, ηελ παξαηήξεζε θ.ι.π. δίλεη ίζα δηθαηψκαηα ζε 

καζήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη θαζαξά ζσκαηηθή αο πνχκε ελέξγεηα, φζν θαη ζε 

θείλα πνπ δνπιεχεη θπξίσο ν λνπο. ια ηα παηδηά εδψ δνπιεχνπλ· καζαίλνπλ 

βηβιηνδεηηθή, πιαζηηθή, μπινπξγηθή, πιεθηηθή, θεπνπξηθή, θάκνπλ πνιιέο 

εθδξνκέο, παίδνπλ θαη κηινχλ πνιχ. Σξσλ καδί κνπ ην κεζεκέξη θαη 

θεχγνληαο ην βξάδπ γηα ην ζπίηη ηνπο δελ έρνπλ λα θάκνπλ εθεί θακκηά 

ζρνιηθή δνπιεηά. Καηαιαβαίλεηε, πσο φι΄ απηά ζηνπο πνιινχο δε ρηππνχλ 

θαιά δελ αξέζνπλ δει. ηνπο γελλνχλ δπζπηζηία γηα ην ζρνιεηφ ζε κεξηθνχο 

ίζσο θαη πεξηθξφλεζε, θαη ζε κεξηθνχο θξνπξνχο ησλ παηξίσλ κίζνο»2. Καη 

αιινχ «ην ζθνιεηφ κνπ δηνηθείηαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. Βθδξνκέο θάλνπκε 

θάζε βδνκάδα, θακηά θνξά θάζε [ηξεηο;] κέξεο. Σψξα δε πνπ ζαο γξάθσ ηα 

παηδηά παίδνπλ ζηνλ θήπν […] κε ξσηά θάπνηνο αλ ζα πάσ λα παίμσ καδί 

ηνπο. Σνλ θήπν ρσξηζκέλν ζε ηκήκαηα ηνλ πεξηπνηνχληαη ηα παηδηά (πφηηζκα, 

ζθάςηκν, θχηεκα θ.ι.π.). Βθδξνκέο θαη γηνξηέο πνπ θάλνπκε ηηο 

δηνξγαλψλνπλ κφλνη ηνπο […] ηνπο θάλσ ην Γ΄ απφ ηελ Ειηάδα. Μνπ γξάθνπλ 

εθζέζεηο πάλσ ζ΄ φ,ηη καζαίλνπλ θαη θάπνηε ζα ζαο ζηείισ θακηά»3 

Ο Μαξζέινο ζα δεηήζεη βηβιία απφ ηνλ Πάιιε, αιιά θαη ηε 

ζπκπαξάζηαζή ηνπ γηα ην ζρνιείν4. Ο Πάιιεο ζα ζηείιεη ηα βηβιία ηνπ5, 

θαζψο θαη έλα αγγιηθφ κε παηρλίδηα6 θαη ζα εθθξάζεη ηελ επηδνθηκαζία ηνπ γηα 

ην ζρνιείν7. Καη ην πεξηνδηθφ Γξάκκαηα ζα εμάξεη ηελ παηδαγσγηθή ζπκβνιή 

                                                 
1
 ΐθ. Ώ. Αδιανάξ, «Υαναηηδνζζηζηά αζηζημφ Φζθεθεοεενζζιμφ ζηα Βηπαζδεοηζηά Πνμβνάιιαηα ηςκ 

ηοαενκήζεςκ ΐεκζγέθμο», Βεληδειηζκόο θαη Αζηηθόο Δθζπγρξνληζκόο, (επζι. Γ. Μαονμβμνδάημξ., Υ. 

Υαηγδζςζήθ), 1992, ζ.26, υπμο ηαηαδεζηκφεηαζ ημ πχξ δ πνμχεδζδ ηδξ ηεπκζηήξ ηαζ επαββεθιαηζηήξ 

εηπαίδεοζδξ ηαζ δ ακάπηολδ ηςκ πναηηζηχκ δελζμηήηςκ εκηάζζεηαζ ζημοξ εηπαζδεοηζημφξ ζηυπμοξ 

ημο αζηζημφ θζθεθεοεενζζιμφ.  
2
 Βπζζημθή Ώε. Μανζέθμο ζε Ώ. Πάθθδ, Κάθν-Γαβζάη 15/28.8.18, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, 

οπμθ.4.3, 4/350. Δ ανπή ηδξ επζζημθήξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.109. 
3
 Βπζζημθή Ώε. Μανζέθμο ζε Ώ. Πάθθδ, Κάθν-Γαβζάη 9/22.11.1918, ό.π., 4/372. 

4
 Βπζζημθέξ Ώε. Μανζέθμο ζε Ώ. Πάθθδ, Κάθν-Γαβζάη 14/8/1918 ηαζ 15/28.8.18, ό.π., 4/346 ηαζ 

4/350 ακηίζημζπα.   
5
 Βπζζημθή Ώε. Μανζέθμο ζε Ώ. Πάθθδ, Κάθν-Γαβζάη 2/15.10.1918,  ό.π., 4/359. 

6
 Βπζζημθή Ώε. Μανζέθμο ζε Ώ. Πάθθδ, Κάθν-Γαβζάη 6/19.12.1918, ό.π., 4/377. 

7
 Βπζζημθή Ώε. Μανζέθμο ζε Ώ. Πάθθδ, Κάθν-Γαβζάη 9/22.11.1918, ό.π., θ.3-4, οπμθ.4.3, 4/372. 
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ηνπ Μαξζέινπ πνπ θαηάθεξε λα κεηαηξέςεη ην ζρνιείν ηνπ ζε «ειεχζεξε 

πνιηηεία»1. 

Σηο αληηδξάζεηο γηα ην ζρνιείν, αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ επηκνλή 

πνπ βιέπεη λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηα παηδηά ζα θαηαγξάςεη ν 

Μαξζέινο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1918· «Σν ζθνιεηφ κε ηε δεκνηηθή γιψζζα κα 

θαη ηελ ειεπζεξία δσληαλεχεη· ζαξξψ πσο ε ςπρή ησλ παηδηψλ 

μεζθιαβψζεθελ απφ θάπνην βάξνο θη΄ εθδειψλεηαη ηφξα γεκάηε πφζν, φξεμε 

θαη νξκή. Κη΄ φκσο νη πηφηεξνη εκείο νη δαζθάινη δε λνηψζνπκε έηζη ηα 

πξάκαηα είηε απφ ηε ξνπηίλα είηε απφ ηε ζηελνθεθαιηά καο επεξεαζκέλνη. 

ΐξίζθνληαη δσ ζπλάδειθνί κνπ πνπ κε θαηεγνξνχλ γηαηί ζηα παηδηά θαη 

κάιηζηα ζηα κηθξά δε ιέγσ ην ζεκάδη _ ηεο αθαίξεζεο πιελ παξά ην ιέγσ 

έμσ, θαη λα βγάινπκε θαη ην + δελ ην ιέγσ ζπλ παξά θαη. Καη γηαηί δε δηδάζθσ 

ζηα κηθξά πξνζεπρέο έηνηκεο απφ πξνζεπρεηάξηα, κφλν ηα βνεζψ θαη θάλνπλ 

απιέο θαη πξφρεηξεο κφλα ηνπο ζε θαηάιιειεο επθαηξίεο. Με θαηεγνξνχλ θαη 

ηφξα αθφκε γηα καιιηαξφ!!! […] Έθεξα απφ ηελ Ώζήλα ηα πξψηα Αεκνηηθά 

Ώλαγλσζηηθά πξψηνο ζηελ Ώίγππην. Βίλαη ην θαιιίηεξν δψξν πψθαλελ σο 

ηφξα ειιεληθή θπβέξλεζε ζηα παηδηά ησλ ζθνιηψλ2. Ώθφκα φκσο κ΄ φιε ηελ 

έγθξηζε ηνπ ππνπξγείνπ ηα βηβιία απηά ζεσξνχληαη βέβεια θαη ε βαζηιεία ησλ 

παιεψλ ζα βαζηάμε θαίλεηαη πνιχ»3. Σνλ επφκελν κήλα ζα ζεκεηψζεη ηε 

ζθιήξπλζε ησλ αληηδξάζεσλ4.  

Δ αιιεινγξαθία Πάιιε θαη Μαξζέινπ ζα ηεξκαηηζηεί ηνλ Αεθέκβξην 

ηνπ 1918. Δ βνήζεηα ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ Ώηγχπηνπ θαζηζηά πεξηηηή ηελ 

φπνηα βνήζεηα ηνπ Πάιιε. Ο κηινο ζα εληζρχζεη νηθνλνκηθά ην ζρνιείν ην 

1918-1919 θαη ζα πξνζπαζήζεη λα δεκηνπξγήζεη έλα αλάινγν Πξφηππν 

ζρνιείν ζηελ Ώιεμάλδξεηα. Ο θιεξφο ην Μάην ηνπ 1919 δελ θξίλεη πνιχ 

ζεηηθά ηε δξάζε ηνπ Οκίινπ εηδηθά ζην Κάηξν θαη δηαθσλεί κε ηε δεκηνπξγία 

Πξνηχπσλ ζε άιιεο πφιεηο5. Με αθνξκή, κάιηζηα, ηηο επηζέζεηο πνπ δέρνληαη 

ηα ζρνιεία απφ εθεκεξίδεο ζα πξνηείλεη αθφκα θαη κήλπζε θαη ζα επηζεκάλεη 

αθφκα κηα θνξά ηελ αδξάλεηα ηνπ Οκίινπ θαη ηελ αλάγθε θαζεκεξηλνχ 

                                                 
1
 Βηπαζδεοηζηυξ, «Δ εηπαζδεοηζηή ιαξ ηίκδζδ ζηδκ Ώίβοπημ», ό.π.. Σμ πανάεεια ζηδ ζ.132. 

2
 Σα εοενβεηζηά απμηεθέζιαηα ηςκ κέςκ Ώκαβκςζηζηχκ ζηα παζδζά εα ζπμθζάζεζ ζε άνενμ ημο ζηα 

Γξάκκαηα, η.5
μξ

, θ.40(1919), ζ.148-149. 
3
 Βπζζημθή Ώε. Μανζέθμο ζε Ώ. Πάθθδ, Κάθν-Γαβζάη 2/15.10.1918, ό.π., 4/359. 

4
 Βπζζημθή Ώε. Μανζέθμο ζε Ώ. Πάθθδ, Κάθν-Γαβζάη 9/22/11/1918, ό.π., 4/372. 

5
 Βπζζημθή ηθδνμφ ζε Πάνβα, Υεθμοάκ7/5/1919, Αξρείν Πάξγα, υ.π. 
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δεκνηηθηζηηθνχ θχιινπ1. Οη αληηδξάζεηο δείρλνπλ θαη ηα φξηα ηεο ζπκκεηνρήο 

ζε κηα θίλεζε. Ο Καζηκάηεο εθδφηεο ησλ Νέσλ θαη θίινο ηνπ Πξνηχπνπ ζην 

Κάθξ-Γαγηάη ππφ ην βάξνο ησλ αληηδξάζεσλ δελ δεκνζηεχεη θάπνηα άξζξα 

ηνπ θιεξνχ2.  

Σν ζρνιείν ηνπ Κάθξ-Γαγηάη ζα θιείζεη ην θαινθαίξη ηνπ 1920 κάιινλ 

γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο3 θαη ν Μαξζέινο ζα γξάςεη αγαλαθηηζκέλνο απφ ηε 

κχξλε ζηνλ Πάξγα, φηη ν κηινο αδξαλεί θαη ηνλ έρεη αθήζεη κεηέσξν4. Σν 

ζρνιείν ζα κεηαθεξζεί ζηελ Ώιεμάλδξεηα, φπνπ ζα δνπιέςεη θαη ν Μαξζέινο 

γηα κηα ρξνληά 1920-1921 θαη κεηά ζα θιείζεη5.    

Σν ζρνιείν απνδεηθλχεηαη έλα πνιχ δχζθνιν εγρείξεκα. Δ απφπεηξα 

ησλ δεκνηηθηζηψλ θαη ζηελ Βιιάδα θαη ζηελ Ώίγππην λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

θηιειεχζεξν ζρνιείν απφιπηα ζπλπθαζκέλν κε ηηο αζηηθέο αμίεο θαηαιήγεη 

ζηελ ίδξπζε ηδησηηθψλ ζρνιείσλ, πνπ απεπζχλνληαλ ζε πεξηνξηζκέλα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα6, ηα νπνία, ηειηθά, έθιεηζαλ ππφ ην βάξνο ησλ 

αληηδξάζεσλ.  

 

                                                 
1
 Βπζζημθή ηθδνμφ ζε Πάνβα, Υεθμοάκ 22/5/1919, ζην ίδην. 

2
 ην ίδην. 

3
 Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, ό.π., ζ.187-189. 

4
 Βπζζημθή Ώε. Μανζέθμο ζε Πάνβα, ιφνκδ 14/27.8.1920, Αξρείν Πάξγα, υ.π.   

5
 Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, ό.π., ζ.187-3. 

6
 ΐθ. ζπυθζα Ρ. Παηνζηίμο, ό.π., ζ.191-192. 



264 

 

7. ΣΑ ΥΟΛΔΗΑ Χ ΑΗΥΜΖ ΣΟΤ ΓΟΡΑΣΟ ΣΧΝ ΔΘΝΗΚΧΝ 

ΓΗΔΚΓΗΚΖΔΧΝ (Μαθεδνλία, Ήπεηξνο) 

 

Σελ ηαπηφηεηα γιψζζαο θαη έζλνπο, «Γιψζζα θαη παηξίδα είλαη ην 

ίδην», ζα δηαθεξχμεη ν Φπράξεο ζην Σαμίδη κνπ, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε 

έξεπλα γηα ηελ απνθάιπςε ηεο εζληθήο ςπρήο1. Σν έζλνο, κέζσ ηεο γιψζζαο 

πνπ απνηειεί νπζία θαη φρη ιεηηνπξγία2, ζα απνθηήζεη νληνινγηθή ππφζηαζε, 

ζα ηαπηηζηεί κε ηελ αιήζεηα. Άξα θαη ν δεκνηηθηζκφο ζα πξνβάιιεη σο 

αδήξηηνο ηζηνξηθφο λφκνο, άπνςε πνπ ζα δηαηππψζνπλ ν Φπράξεο θαη ν 

Γιελφο3. Δ επίθιεζε ηεο εζληθήο αιήζεηαο θαη ε πξνβνιή ηεο δεκνηηθήο σο 

ηζηνξηθνχ λφκνπ κπνξεί λα εμεγήζεη ηε ζεκαζία πνπ απνθηά ε γιψζζα ζε 

πεξηνρέο φπνπ δηαθπβεχεηαη ε εζληθή ηαπηφηεηα, φπσο ε Μαθεδνλία. «Θέισ 

ηα βιαρφπνπια –Γηαηί θεη πνπ ζα δηδάμσ, κεηξηθή είλε ε ΐιάρηθε- Θέισ 

ινηπφλ απηά ηα Μαθεδνλφπνπια λα βπδάμνπλ πξσηνζηηγκήο ην γάια ηεο 

αιήζηαο», ζα γξάςεη δάζθαινο ζηνλ Πάιιε4.  

Σν Μαθεδνληθφ ζα απνηειέζεη ην πεδίν ζην νπνίν ζα θαλεί ε πνηνηηθή 

αιιαγή ηνπ εζληθηζκνχ θαη θαζψο ε γιψζζα θαζίζηαηαη πξσηαξρηθή γηα ηε 

ζπγθξφηεζε ηαπηφηεηαο, ν δεκνηηθηζκφο ζα ζεσξεζεί φρεκα γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ αιπηξσηηθψλ νξακάησλ5· Σν ζρνιείν γηα ηνπο δεκνηηθηζηέο εδψ δελ είλαη 

απιψο ρψξνο επέθηαζεο ηεο δεκνηηθηζηηθήο πξνπαγάλδαο, είλαη εζληθφ φπιν, 

φπσο ζα δηαθεξχμεη ε εηαηξεία «Βζληθή Γιψζζα»6. Ο Φπράξεο ζπλδέεη ην 

ζρνιείν ζηε Μαθεδνλία κε ηελ επηινγή εζληθήο ηαπηφηεηαο, ππφ ηελ επίδξαζε 

ηνπ Renan· επηινγή πνπ παξέπεκπε ζηε δεκνηηθή γιψζζα σο θνξέα 

ιεηηνπξγηθήο γλψζεο· «Γηα λα θάκεο Έιιελα ηνλ αλαπνθάζηζην Μαθεδφλα, 

δνο ηνπ ζθνιεηφ πνπ λα ηνπ κάζε γιψζζα δσληαλή, πνπ λα ηνπ κάζε θαη 

                                                 
1
 «Ββχ ηίπμηα δεκ είιαζ· δ εεκζηή ροπή ηάηζ ζδιαίκεζ», Γ. Φοπάνδξ, Σν Σαμίδη κνπ, υ.π., Νεθέθδ, ζ.10. 

Σμ απυζπαζια ζημ ηείιεκμ, ζην ίδην, ζ.7. 
2
 D. Tziovas, The Nationism of the Demoticists and its impact on their literary theory, υ.π., ζ.90-92. 

3
 Γ. Φοπάνδξ, «Έκςζδ εα πδ δφκαιδ», Ο Ννπκάο, 23/1/1905, αν.132, ζ.4 ηαζ Α. Φςηεζκυξ (Α. 

Γθδκυξ), «Έεκμξ ηαζ Γθχζζα», Γειηίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ, η. 5, 1915, Ώεήκα 1916, ζ.58. 
4
 Βπζζημθή Ν. Σζζπθάηδ [θμζηά ζημ Μανάζθεζμ Αζδαζηαθείμ] ζε Ώ. Πάθθδ, 26/12/1913, 

Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/315. 
5
 Καηά ηδκ Β. ημπεηέα δ ζηζβιή ηδξ αθήεεζαξ βζα ηδκ ηαεανεφμοζα ένπεηαζ υηακ ζηδκ Μαηεδμκία 

πνέπεζ κα ακαιεηνδεεί ιε ηζξ γςκηακέξ βθχζζεξ ηςκ οπυθμζπςκ ααθηακζηχκ ηναηχκ, «Ώνπαία, 

ηαεμιζθμοιέκδ ηαζ ηαεανεφμοζα εθθδκζηή βθχζζα», Ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο από ηηο αξρέο 

έσο ηελ ύζηεξε αξραηόηεηα, υ.π., ζ.961-2. 
6
 Γ. Παπακηςκίμο, Ζ Δηαηξεία «Ζ Δζληθή Γιώζζα» πξνο ην Διιεληθό Έζλνο, 1905, ζ.12. 
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πξάκαηα πξαρηηθά. Βηδεκή, ηνπ ηα καζαίλεη ν ΐνχιγαξνο»1 θαη «Σελ ειιεληθή 

επηξξνή ζηε Μαθεδνλία, ηελ μεπέξαζε ε βνπιγάξηθε εμαηηίαο ηεο γιψζζαο. 

Σα Μαθεδνλφπνπια ηελ ψξα πνπ ζπιινγηνχληαη λα δηαιέμνπλε ζθνιεηφ, κ΄ 

άιια ιφγηα εζληθφηεηα, ιίγν ηα κέιιεη γηα ηε γιψζζα ηνπ Ξελνθψληα. 

Πξνηηκνχλε ηα βνπιγάξηθα ζθνιεία πνπ ηνπο καζαίλνπλε δσληαλά πξάκαηα 

ζε δσληαλή γιψζζα»2. Δ απινπνίεζε ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο βνπιγαξφθσλεο πεξηνρέο ηεο 

Μαθεδνλίαο πξνβάιιεη σο επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

βνπιγαξηθήο πξνπαγάλδαο3. Εδηαίηεξα ζα ηνληζηεί ε ζεκαζία ηεο δεκνηηθήο 

γιψζζαο γηα ηελ αθνκνίσζε ησλ αιινεζλψλ κεηά ηνπο βαιθαληθνχο 

πνιέκνπο4. Ο ΐ. Ώγνξαζηφο ππάιιεινο ζην πξνμελείν ηνπ Μνλαζηεξίνπ, 

ζπλεξγάηεο ηνπ Αξαγνχκε, ζα πιεξνθνξήζεη ηνλ Πάιιε φηη ε 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαζαξεχνπζαο ηνλ νδήγεζε λα ζπγγξάςεη 

θαηλνχξγηα βηβιία ζηε δσληαλή γιψζζα γηα ηνλ εμειιεληζκφ ησλ μελνθψλσλ, 

πξάμε πνπ ζπλάληεζε ιπζζαιέα αληίδξαζε5.  

                                                 
1
 Γ. Φοπάνδξ, «Μάεδζδ ηαζ Λεθηενζά», Ο Ννπκάο, 6/2/1905, αν.134, ζ.1. 

2
 Γ. Φοπάνδξ, «Γθχζζα ηαζ Πμθζηζηή ζηδκ Βθθάδα», Κξηηηθά Κείκελα, η. ΐ΄, υ.π., ζ.522. 

Ώκαδδιμζίεοζδ απυ ημ Ννπκά, 24/4/1911, αν.433, Δ οπμβνάιιζζδ δζηή ιμο. Σδ ζδιαζία ημο 

βθςζζζημφ γδηήιαημξ ζηδ Μαηεδμκία εα ημκίζεζ ηαζ ζε δζάθελή ημο ζηδ Ligue française pour la 

défence des droits de l’ Hellenisme, 17/3/1907, ιε ηίηθμ, «Le poète Solomos», Κξηηηθά Κείκελα, η. Ώ΄, 

υ.π., ζ.435. ΐθ. ηαζ ημ ιεηαθναζιέκμ, Κξηηηθά Κείκελα, η. ΐ΄, υ.π., ζ.797. Γζα ηδκ επζθμβή ζπμθείμο 

ζηδ Μαηεδμκία ςξ ηνίζζιμο εέιαημξ βζα ηδκ εθθδκζηή πθεονά, αθ. A. Kitroeff, “Greek Nationhood 

and modernity in the 19
th

 century”, Balkan Studies, Vol.40, 1999, ζ.37-38. 
3
 Γ. Ώ. Μπμοημοαάθαξ, «Δ εθθδκζηή δδιμηζηή εηπαίδεοζζξ εκ Μαηεδμκία», Δζληθή Αγσγή, 1/10/1902, 

ζ.221-224. 
4
 Α. Φςηεζκυξ, «΄Βεκμξ ηαζ Γθχζζα», ΓΔΟ, 1-2(1915), ζ. 60-62. Σμ Γειηίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ 

δδιμζζεφεζ ιεθέηεξ αθζενςιέκεξ ζηδκ αθμιμίςζδ ηςκ λεκμθχκςκ ηδξ Μαηεδμκίαξ. ΐθ., εκδεζηηζηά, 

«Οζ λεκυθςκμζ ηαζ ηα ζπμθεία ιαξ», Γ.Δ.Ο., 1-4(1913), ζ.324-326· Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, «Δ βθχζζα 

ιαξ ζηα ζπμθεία ηδξ Μαηεδμκίαξ», Άπαληα, 4, υ.π., ζ.253-283. Αδιμζζεφηδηε ηαζ ζημ Γ.Δ.Ο., 

η.59(1915), ζ.11-46. Θα επζηαθεζηεί ιανηονίεξ δαζηάθςκ ζε ζπμθεία ηδξ Μαηεδμκίαξ, βθςζζμθυβςκ, 

υπςξ μζ Υαηγζδάηζξ ηαζ Κνμοιπάπεν, αθθά ηαζ βκςζηχκ δδιμηζηζζηχκ. Βπίζδξ, Π. Πφνγαξ, «Οζ 

λεκυθςκμζ ηδξ Μαηεδμκίαξ ηαζ δ βθςζζζηή ημοξ αθμιμίςζδ», Γ.Δ.Ο., 1-4(1917), ζ.204-208. Ο Α. 

Γθδκυξ, ζπμθζάγμκηαξ ημ ένβμ ημο Σνζακηαθοθθίδδ βζα ηα ζπμθεία ηδξ Μαηεδμκίαξ, ζοιθςκεί, αθθά 

επζιέκεζ ζηδκ επίδεζλδ εεηζημφ ένβμο ηαζ υπζ ιυκμ ζηδκ πνμαμθή ηδξ ανκδηζηήξ ηνζηζηήξ. Μάθζζηα, 

εκηάζζεζ ημ πνυαθδια ηςκ λεκμθχκςκ ηδξ Μαηεδμκίαξ ζημ βεκζηυηενμ εηπαζδεοηζηυ πνυαθδια ηδξ 

βθςζζζηήξ δζδαζηαθίαξ ηαζ επζιέκεζ υηζ απμηεθεί ζηνοεμηαιδθζζιυ κα δζαπςνίγμκηαζ ηα δφμ 

γδηήιαηα, επζζημθή Α. Γθδκμφ, 12/5/1916, Γ.Δ.Ο., 3-4(1915), ζ.331-2. Ο Ώθέλακδνμξ Παπακαζηαζίμο 

ζδιεζχκεζ υηζ ηα εεκζηζζηζηά ηζκήιαηα φρςζακ πακημφ ηζξ γςκηακέξ βθχζζεξ, εηηυξ απυ ηδκ Βθθάδα, 

ηαζ οπμβναιιίγεζ υηζ ημ εέια αθμνά ηαζ ηδ Μ. Ώζία, υπμο ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο εθθδκζημφ 

πθδεοζιμφ δεκ ιζθάεζ εθθδκζηά, επζζημθή Ώ. Παπακαζηαζίμο, 12/5/1916 , Γ.Δ.Ο., 3-4(1915), ζ.332-4. 
5
 Βπζζημθή ΐ. Ώβμναζημφ ή Λαζηανίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Μμκαζηήνζ 6/8/1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, 

θ.2, οπμθ.2.2, 2/306. Ο Ώβμναζηυξ οπήνλε ζδνοηήξ ζημ Μμκαζηήνζ ηδξ «Μαηεδμκζηήξ ΐζαθζμεήηδξ», 

πμο ελέδςζε δφμ ένβα, ημκ Νεπηαθό Κήπν ηαζ ημ Αιθαβεηάξην, «Παζδαβςβζηή θζθμθμβία», Γ.Δ.Ο., αν. 

Α΄, Οηηχανζμξ 1911, ζ.300. Σμ Γειηίν εα παζνεηίζεζ ηδκ έηδμζδ εθπίγμκηαξ υηζ ζημκ θοθεηζηυ αβχκα 

πμο δζελάβεηαζ ζηδ Μαηεδμκία εα επζηναηήζεζ ημ έεκμξ ιε ηδκ πναβιαηζηή ημο βθχζζα. ημ Ώνπείμ 

ημο Ίςκα Αναβμφιδ οπάνπμοκ επζζημθέξ ζηζξ μπμίεξ ημο δίκεζ ακαθμνά βζα ημκ αβχκα ζηδ Μαηεδμκία, 

αθ. εκδεζηηζηά επζζημθή Ώβμναζημφ ζε Αναβμφιδ, 20/10/1904, Αξρείν Η. Γξαγνύκε, θ.1, οπμθ.2, υπμο 
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Ο Φίιηππνο ηακπαλίδεο απφ ηελ Πφιε αλάγεη ηα, κεηά ηνπο 

βαιθαληθνχο πνιέκνπο, πξνβιήκαηα ηνπ ειιεληζκνχ, εηδηθφηεξα ζηελ 

Ώιβαλία, ζηελ απνπζία ηνπ έγθαηξνπ εμειιεληζκνχ ησλ πιεζπζκψλ. Δ ζιίςε 

ηνπ γηα ην πξφβιεκα «ηεο εμαιβαλίζεσο ηεο Δπείξνπ»1 ζα ηνλ νδεγήζεη λα 

γξάςεη ζηνλ Πάιιε γηα ηηο ειιεληθέο επζχλεο θαη ηελ απνπζία ζρνιείσλ κε 

φξγαλν ηε δεκνηηθή πνπ απνμέλσζε ηνπο γεηηνληθνχο πιεζπζκνχο2. 

Βλψ ν Ίσλ Αξαγνχκεο έρεη ηνλίζεη ηελ αλάγθε νηθνλνκηθήο θαηάθηεζεο 

ηεο Μαθεδνλίαο κέζσ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δηείζδπζεο, κε ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ θαη ηελ αγνξά θηεκάησλ3, παξάιιεια, δίλεη 

πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζηε δεκηνπξγία ζρνιείνπ πνπ ζα ππεξεηεί ηνπο 

εζληθνχο ζθνπνχο. πγθεθξηκέλα αλαθνηλψλεη ζηνλ Πέηξν ΐιαζηφ, ην 

επηέκβξην ηνπ 1904, ηελ ίδξπζε ελφο κηιηηαξηζηηθνχ ζρνιείνπ πνπ ζα 

εθπαηδεχεη «απνζηφινπο ηνπ ειιεληζκνχ»4. ηελ επηζηνιή γίλεηαη αλαθνξά 

ζε κηα Έθθιεζε5, πνπ έρεη ζπληάμεη ν Αξαγνχκεο, θαη ζε επηζηνιή θάπνηνπ 

Ρσκηνχ6. ηελ Έθθιεζε παξαζέηεη έλα πξφρεηξν ζρέδην ηεο ζρνιήο γηα ηε 

                                                                                                                                            
ημο πενζβνάθεζ ακαθοηζηά ηα ζπεηζηά ιε ηδκ ηαθή ηδξ ηεθαθήξ ημο Παφθμο Μεθά. ε επζζημθή ιε 

διενμιδκία 5/9/1911, 0142, ημο γδηάεζ ηδ βκχιδ ημο βζα ημ Ώθθααδηάνζμ πμο έβναρε.  
1
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ, 26/8.9.1913, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, οπμθ.3.2, 

3/156. Βπίζδξ, βζα ηδκ Ώθαακία ηαζ ζηδκ πνμδβμφιεκδ επζζημθή, 22/4.9.1913, θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/154. 
2
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ, 27/10.12.1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/214. Δ 

επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.69-70. 
3
 Υν. Υαηγδζςζήθ, «Δ ελςζηνέθεζα ηδξ εθθδκζηήξ μζημκμιίαξ ζηζξ ανπέξ ημο 20

μο
 αζχκα ηαζ μζ 

ζοκέπεζέξ ηδξ ζηδκ ελςηενζηή πμθζηζηή», Ζ Διιάδα ησλ Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ 1910-1914, υ.π., ζ.148-

9, υπμο ακαθένεηαζ ζε ηείιεκα ημο Αναβμφιδ ημο 1904 ηαζ 1908. Γζαηζξ πνμηάζεζξ ημο Ώε. Βοηαλία 

βζα επεκδφζεζξ ζηδ Μαηεδμκία, αθ. ζημ ίδζμ, ζ.145-6. Βπίζδξ, . Κανάααξ, “Μαθάξηνη νη θαηέρνληεο 

ηελ γελ”. Γαηνθηεηηθνί ζρεδηαζκνί πξνο απαιινηξίσζε ζπλεηδήζεσλ ζηε Μαθεδνλία 1880-1909, 

ΐζαθζυναια, Ώεήκα 2010, ζ.158-171, 196-7. 
4
 Βπζζημθή Ε. Αναβμφιδ ζε Π. ΐθαζηυ, 23/9/1904, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.92, υπμο ηάκεζ θυβμ βζα έκα 

ζπμθείμ παπάδςκ ηαζ δαζηάθςκ βζα κα ιδκ ακηζηαπεεί ζηδκ πίζηδ ημο εθθδκζζιμφ ζηδ ενδζηεία ηαζ 

ηδκ παζδεία, αθθά ζηδκ μοζία ζπεδζάγεζ έκα ζπμθείμ πμο «Θα αβάγδ ακενχπμοξ δοκαημφξ, γςκηακμφξ, 

θςηζά βζα κα ηάρδ υθμοξ ημοξ επενμφξ ηαζ ηδ ζαπίθα ηαζ ημοξ ΐμοθβάνμοξ». Ώπυ ηδκ αθθδθμβναθία 

ημο θαίκεηαζ υηζ είπε γδηήζεζ αμήεεζα ιεηαλφ άθθςκ ηαζ απυ ημκ Ώ. Πάθθδ, ημκ πφνμ ηζαδανέζδ 

(26/2;/1905, θάη.8, οπμθ.1) ηαζ ημκ ανπαζμθυβμ Γεχνβζμ ςηδνζάδδ (12/1/1905, ζην ίδην, θάη.8, 

οπμθ.3. Ο πφνμξ ηζαδανέζδξ ζοιιενίγεηαζ ηζξ απυρεζξ ημο βζα ζπμθείμ πμο εα πνμςεεί ημκ 

εθθδκζζιυ, ιέζς ηςκ πναηηζηχκ βκχζεςκ· «Γζαηί κα ιδκ έπςιε ζηα πςνζά βεςνβζημφξ ζηαειμφξ υπμο 

μζ αμοθβανυθςκμζ πςνζημί κα ζηέθκμοκ ηα παζδζά ημοξ κα ενβάγςκηαζ υπζ κα ιαεαίκμοκ βνάιιαηα ηαζ 

ιαγή ιε ηδ πνήζζκ ημο κέμο ανυηνμο κα πμηίγςκηαζ ημ ζδεχδεξ ημο εθθδκζζιμφ». Ο Ε. Υαθημημκδφθδξ, 

εηδυηδξ ηδξ εθδιενίδαξ Νέα Ζκέξα ηδξ Σενβέζηδξ είκαζ πνυεοιμξ κα ημο πανάζπεζ ηάεε οπμζηήνζλδ, 

ζην ίδην,  θάη.2, οπμθ.2. 
5
 πέδζμ ηδξ έηηθδζδξ ανέεδηε ζηδκ αθθδθμβναθία ημο Ε. Αναβμφιδ, Αξρείν Η. Γξαγνύκε, θάη.2, 

οπμθ.3, ιε ηυπμ ζφκηαλδξ ημκ Πφνβμ ηδξ Ώκαημθζηήξ Ρςιοθίαξ ηαζ διενμιδκία «Μέζα Ώοβμφζημο 

1904». Ο Αναβμφιδξ ιεηά ημ Μμκαζηήνζ οπδνέηδζε ζημκ Πφνβμ ηαζ ηδ Φζθζππμφπμθδ ηδξ 

ΐμοθβανίαξ. 
6
 Τπάνπεζ ζηδκ αθθδθμβναθία Αναβμφιδ, ό.π., θάη.2, οπμθ.3, πςνίξ υκμια απμζημθέα ιε διενμιδκία 

«Βκ Πφνβς ηδ 15 Ώοβμφζημο 1904». 
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θνίηεζε, ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ1, ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα2, κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο ηάγκαηνο, «ελ είδνο ηάγκαηνο γεληηζάξσλ, ελ είδνο ηάγκαηνο 

ηεζνπηηψλ, θαη αλ ζέιεηε νλφκαηα ηεξψηεξα, ελ είδνο παξηηαηψλ, 

απνζηφισλ, εηνίκσλ θαη εηο ππξ θαη εηο ζάλαηνλ»3. Ο ΐιαζηφο, παξφιν πνπ 

ζα ζεσξήζεη ηελ ηδέα «ρηκαηξηθή νπηνπία»4, ζα παξαζέζεη ηνπο γεληθνχο 

θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ πνπ νξακαηίδεηαη· γπκλαζηηθή, θαζφινπ ζξεζθεία θαη 

θηιαλζξσπία, θπζηνινγία, θνηλσληνινγία, θαζφινπ μέλεο γιψζζεο, πνίεζε, 

αξρηηεθηνληθή, δσγξαθηθή, ζθαιηζηηθή, κνπζηθή, ιίγα βηβιία θαη «ζπληξνθηά 

σξαίσλ, επγεληθψλ γπλαηθψλ»5. Έλα ζρνιείν θιεηζηφ, κε θαζηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, παξφιν πνπ ν ίδηνο, επεηδή απνξξίπηεη ηνλ εζληθηζκφ θαη 

πξνθξίλεη ηνλ αλζξσπηζκφ, ην εληάζζεη ζηε ζθαίξα ηνπ θνζκνπνιηηηζκνχ6. 

Χζηφζν γηα ην ΐιαζηφ ην ζρνιείν δελ ήηαλ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ εζληθψλ πξνζδνθηψλ, γη‟ απηφ θη  εθείλν πνπ πξαγκαηηθά 

πξνεγείηαη είλαη ε θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο, ε νπνία ζα απνηειέζεη ηε βάζε 

φισλ ησλ αιιαγψλ7. 

Ο Ώι. Πάιιεο ζα επηθξνηήζεη ηελ ηδέα ηνπ ζρνιείνπ, γηαηί αθνξά ζε 

έλα θαζαξά παηξησηηθφ ζέκα θαη ε πινπνίεζή ηεο βξίζθεηαη έμσ απφ ηε 

βιαβεξή8 επηξξνή ησλ θνκκάησλ. Θα ηνπ ζηείιεη, κάιηζηα, ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

καδί κε ελεκεξσηηθά θπιιάδηα απφ αγγιηθά ζρνιεία. Θα επηκείλεη ζηε 

ζηξαηησηηθή πεηζαξρία, ηνλ θψδηθα ηηκήο θαη ηελ πξαθηηθή εθπαίδεπζε, 

ζεκεηψλνληαο φηη ζηε Μαθεδνλία δελ ππάξρεη αλάγθε παηδαγσγψλ, αιιά 

θαιψλ δαζθάισλ θαη αξρεγψλ9.  

Οη πξνζπάζεηεο απηέο ζπλππάξρνπλ κε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

πνπ εθαξκφδεη ην ειιεληθφ θξάηνο ζηε Μαθεδνλία ζε αληηπαξάζεζε κε ην 

βνπιγαξηθφ απφ ην 1870. Οη Έιιελεο, φκσο, παξά ηελ αξηζκεηηθή ππεξνρή 

                                                 
1
 «πνμξ ακάδεζλζκ εζθζηνζκεζηένςκ πυεςκ, βκδζζςηέναξ δδθαδή εθθδκζηήξ εεθήζεςξ ηαζ οπυεαθρζκ 

ημο εκεμοζζαζιμφ», Έηηθδζδ, υ.π. 
2
 Βθθδκζηή βθχζζα, εθθδκζηή ζζημνία, θοζζμθμβία, βοικαζηζηή, ιμοζζηή, ζενμονβία ηδξ μνευδμλδξ 

εηηθδζίαξ, βαθθζηή ηαζ ιία ηςκ ακαημθζηχκ βθςζζχκ. 
3
 Ώπυζπαζια απυ ηδκ επζζημθή ιε άβκςζημ απμζημθέα, ό.π. 

4
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, 4/1/1905, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.1, οπμθ.5. 

5
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε, Αναβμφιδ, 9/11/1904, ό.π., θάη.1, οπμθ.4. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, 

ιένμξ III, ζ.2-3. 
6
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, 3/11/1904, ζην ίδην. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, 

ζ.1-2. 
7
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, 9/11/1904, ζην ίδζμ. 

8
 «contaminating», ζημ πνςηυηοπμ, αθ. επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, π. π., ζην ίδην, θάη.5, 

οπμθ.4, βναιιέκδ ζηα αββθζηά. 
9
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 24/2/05, ζην ίδην. 
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ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ1 δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκφζνπλ ηελ θιαζζηθή 

παηδεία ζηηο πξαθηηθέο αλάγθεο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Μαθεδνλίαο2. Σν 

Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ έρεη επηζεκάλεη ην πξφβιεκα θαη ζε άιιεο πεξηνρέο 

ηεο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο, φπνπ ζπζηήλεη λα δνζεί βαξχηεηα ζηελ 

νκηιία θαη φρη ζηελ απνζηήζηζε γξακκαηηθψλ ηχπσλ3. 

Ο Πάιιεο ελζηεξλίδεηαη απφιπηα ηηο απφςεηο ηνπ Αξαγνχκε γηα ηελ 

ππεξίζρπζε ηνπ ειιεληζκνχ ζηε Μαθεδνλία4 θαη ζα παξέκβεη κε ην δηθφ ηνπ 

ηξφπν, εληζρχνληαο νηθνλνκηθά ηα θησρά ειιεληθά ζρνιεία5. Δ ζπγθεθξηκέλε 

δξάζε ππεξεηεί ην εζληθφ αιιά ηαπηφρξνλα θαη ην γισζζηθφ ηνπ φξακα θαη 

αθνξά ηελ απνζηνιή ραξηψλ, βηβιίσλ θαη άιινπ επνπηηθνχ πιηθνχ ζε ζρνιεία 

ηεο Απηηθήο Μαθεδνλίαο, ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θαδά Καζηνξηάο, Φιψξηλαο θαη 

Ώλαζειίηζεο (ζεκεξηλφο λνκφο Κνδάλεο)6. Με βάζε ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ε 

δξάζε εληνπίδεηαη ζηα ρξφληα 1910-19137. Δ πξνγελέζηεξε παξνπζία ηνπ 

Αξαγνχκε ζηνλ πξνμελείν Μνλαζηεξίνπ είρε πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο ηφζν 

γισζζηθά φζν θαη εζληθά8.  

Δ αιιεινγξαθία ηνπ Πάιιε κε ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο 

αληηπξνζψπνπο ησλ θνηλνηήησλ ηεο Απηηθήο Μαθεδνλίαο καο επηηξέπεη λα 

                                                 
1
 Κονζάημξ Μπμκίδδξ, Οη Διιεληθνί Φηιεθπαηδεπηηθνί ύιινγνη σο θνξείο εζληθήο παηδείαο θαη 

πνιηηηζκνύ ζηε δηαθηινληθνύκελε Μαθεδνλία (1869-1914), Θεζζαθμκίηδ 1996, ζ. 35. 
2
 ην ίδην, ζ. 194-195. ΐθ., επίζδξ, B. Gounaris, «Social Cleavages and National “Awakening” in 

Ottoman Macedonia», East European Quarterly, XXIX, No 4, Εακμοάνζμξ 1996, ζ.415-6. 
3
 ΕΏΤΒ, «Έβηνζζδ εηπαζδεοηζημφ πνμτπμθμβζζιμφ ηδξ Πνμλεκζηήξ πενζθένεζαξ Ραζδεζημφ βζα ημ 

ζπμθζηυ έημξ 1912-1913», 1912 θ.14, οπμθ.2.3.  
4
 Ώνβυηενα, ιάθζζηα, εα εηθνάζεζ ζημκ ζαιπακίδδ ηδ βκχιδ ημο βζα ημ επζζθαθέξ ηδξ 

εθθδκμαμοθβανζηήξ ζοιιαπίαξ, επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 5/18.5.1913, 

Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/58. 
5
 Καη΄ απαίηδζδ ημο Πάθθδ, μ δάζηαθμξ Α. Πμοθζυπμοθμξ εα ηαηανηίζεζ ηαηάθμβμ ηςκ 12 πζμ 

θηςπχκ ζπμθείςκ ηδξ πενζμπήξ βφνς απυ ηδ Υνμφπζζηα (=Άνβμξ Ονεζηζηυκ), επζζημθή Α. Ώ. 

Πμοθζυπμοθμο ζε Ώ. Πάθθδ, Υνμφπζζηα 17/1/12, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.1, 2/19. 
6
 Πανάνηδια, ιένμξ III, πάνηδξ 14. 

7
 ΐθ. ηδκ πνχηδ πνμκζηά επζζημθή ημο Γνδβμνίμο Παπαιάνημο, Μπεθηαιέκδ (ηαγάξ Φθχνζκαξ) 

14/12/1910, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/5 ηαζ ηδκ επζζημθή ημο Ώεακαζίμο Ράθθδ, 

δζεοεοκηή ηςκ πμθχκ υνμαζηξ  (=Ώιφκηαζμ, ηαγάξ Φθχνζκαξ), 28/2/1912, θ.2, οπμθ.2.1, 2/62, υπμο 

ακαθένεηαζ υηζ μ Πάθθδξ είκαζ βκςζηυξ απυ δζεηίαξ, υηακ έζηεζθε ηα αζαθία ημο πμο απυ ηυηε ηα 

πνδζζιμπμζμφκ μζ ιαεδηέξ ημο ζπμθείμο. ημκ Ννπκά εκημπίζηδηακ 2 πνμβεκέζηενεξ επζζημθέξ πμο 

αθμνμφκ ζηδκ απμζημθή πανηχκ ζηδκ Μαηεδμκία. ηδ ιία, ιε διενμιδκία 25/2/1910 (Ο Ννπκάο, 

αν.385, 28/3/1910, ζ.5) μ ζπμθάνπδξ ζπμθείμο άβκςζηδξ πενζμπήξ ηδξ Μαηεδμκίαξ ημκ εοπανζζηεί βζα 

ηα αζαθία  πμο έζηεζθε, αθθά ηαζ βζα ημοξ πάνηεξ πμο ακαιέκμοκ απυ ηδκ Πυθδ. ηδκ άθθδ (Ο Ννπκάο, 

αν.383, 14/3/1910, ζ.2)  άβκςζημξ Μαηεδμκζηυξ δήιμξ απεοεφκεηαζ ζημκ Πάθθδ ηαζ, αθμφ 

οπμβναιιίζεζ ηζξ πνμυδμοξ ηςκ ΐμοθβάνςκ ζημ γήηδια ηςκ ζπμθείςκ, εα ηαηδβμνήζεζ ημοξ 

δαζηάθμοξ ημο εθθδκζημφ ζπμθείμο ηαζ ηδκ Βηηθδζία υηζ «εέθμοκ κα ηναηχζζ ημκ θαυκ εζξ ημ ζηυημξ, 

ηαζ αιαεή, δζα κα έπςζζκ αοηυκ εζξ ηηδκχδδ ηαηάζηαζζκ, πνάβια ημ μπμίμκ βκςνίγεηε πμθφ ηαθά». 
8
 Βπζζημθή Ε. Αναβμφιδ ζε Π. ΐθαζηυ, 10/23.3.1912, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.121. αθ., επίζδξ ηζξ 

πνμζπάεεζέξ ημο κα λεζδηχζεζ ημοξ Έθθδκεξ ζηδ Αοηζηή Μαηεδμκία εκακηίμκ ηςκ ΐμοθβάνςκ, ζημ 

ένβμ ημο Μαξηύξσλ θαη Ζξώσλ Αίκα, ζ.43-61, 77-96, 105-123. 
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αλαδείμνπκε ην πψο ην δίθηπν ησλ δεκνηηθηζηψλ επηρεηξεί λα ζπκπιεξψζεη 

ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηε Μαθεδνλία κε ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ζρνιείσλ κε 

ράξηεο θαη βηβιία, γηα λα αληηκεησπίζεη ηε ξεπζηφηεηα ησλ εζληθψλ 

ηαπηνηήησλ, ηηο παξακνλέο ησλ βαιθαληθψλ αγψλσλ. ηηο θησρέο απηέο 

πνιπεζλνηηθέο πεξηνρέο, φπνπ ππάξρνπλ πνηθίιεο εζλνηηθέο νκάδεο, φπσο 

Σνχξθνη, Ρσκηνί, ΐνχιγαξνη1, Ρσκνχλνη, Ώιβαλνξσκνχλνη2, πνπ 

ζπλαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο, ε ειιεληθή γιψζζα 

κάιινλ απνηειεί εμαίξεζε3.  

Δ ξεπζηφηεηα ησλ εζληθψλ ηαπηνηήησλ επαλέξρεηαη ζπλέρεηα ζηελ 

αιιεινγξαθία ηνπ Πάιιε κε ηνπο δαζθάινπο, θαζψο θαη ε απαίηεζε λα 

ππεξηζρχζνπλ νη Έιιελεο ηδηαίηεξα έλαληη ησλ ΐνπιγάξσλ. Ο δάζθαινο 

Μελάο Γεσξγηάδεο απφ ην φξνβηηο (=Ώκχληαην) ηνπ θαδά Φιψξηλαο ζα 

γξάςεη· «ην ρσξηφ αθηφ ηα παηδηά θαη φινη νη άλζξσπνη κηιάλε ηε 

ΐνπιγαξηθή Μαθεδνληθή γιψζζα θαη πνιχ δπζθνιεχνπληαη ζηελ 

θαζαξεχνπζαλ!»4. Ο δάζθαινο Αεκήηξηνο Πνπιηφπνπινο απφ ηε Υξνχπηζηα 

(=Άξγνο Οξεζηηθφλ) ηνπ θαδά Καζηνξηάο ηνλ πιεξνθνξεί· «Σψξα είκαη ζηε 

Υξνχπηζηα, κηα ψξα καθξηά ηεο Καζηνξηάο, δηεθζπληήο ησλ Βιιεληθψλ 

ρνιεηψλ. Έρνκελ κέζα εδψ ηέζζεξα έζλε: Σνχξθνπο, Ρσκενχο, 

ΐνπξγάξνπο θαη Ρσκνχλνπο. […] πάληα πνιχ αθνχο εδψ ηελ ειιεληθή· φια 

ηα ρσξηά γχξσ αλαθαησκέλα κε ΐνπξγάξνπο· εδψ ζηε Υξνχπηζηα νη δηθνί 

καο πιεηφηεξνη· ρξεηάδεηαη εξγαζία εδψ· φρη παρεηά ιφγηα Ρσκαίτθα. […] Γηα ηα 

ζρνιεία ηεο Υφιηζηαο […] ζηείιηε ράξηεο· εθεί πιεηάδνπλ δπζηπρψο νη 

                                                 
1
 Ο Νίημξ Γζακκζυξ, ιεηά ημ ηέθμξ ηςκ ΐαθηακζηχκ Πμθέιςκ, εα βνάρεζ ζημκ Κχζηα Υαηγυπμοθμ βζα 

ηδκ ημζκςκζηή εέζδ, αθθά ηαζ ηδ ζοκείδδζδ ηςκ αμοθβανυθςκςκ. «Οζ ιζηνμκμζημηοναίμζ ηαζ μζ 

ημθθίβμζ πακημφ ζ΄ υθδ ηδ Μαηεδμκία είκαζ αμοθβανυθςκμζ, δδθαδή αμφθβανμζ. Ίδζα νάηζα ιε ηδ 

αμοθβανζηή, ίδζα ακηίθδρδ βζα ημοξ βναζημιάκμοξ ηαηαηηδηέξ, ηαζ ηίπμηζξ πμο κα ημοξ ζοββεκεφεζ ιε 

ηδκ εθθ.[δκζηή] ζοκείδδζδ», επζζημθή Ν. Γζακκζμφ ζε Κ. Υαηγυπμοθμ, Θδζείμ 14/12/1913, Αξρείν 

Κσλζηαληίλνπ Υαηδόπνπινπ, «Βπζζημθέξ πνμξ Υαηγυπμοθμ Ώ-Γ». 
2
 Ο υνμξ αθμνά ημοξ ΐθάπμοξ. Σμ Μάζμ ημο 1905 μζ ΐθάπμζ εα ακαβκςνζζημφκ ςξ ζδζαίηενμ «ιζθθέη» 

ηαζ εα απμηηήζμοκ δζηαίςια κα ζδνφμοκ ημζκμηζηά ζπμθεία, αθ. Μ. Κμημθάηδξ, Σν ύζηεξν 

Γηαλληώηηθν Παζαιίθη. Υώξνο, δηνίθεζε θαη πιεζπζκόο ζηελ Σνπξθνθξαηνύκελε Ήπεηξν(1820-1913), 

Ώεήκα 2003, ζ.93. Ο Αναβμφιδξ εα επζιείκεζ ζηδκ επζθμβή ηςκ ΐθάπςκ κα είκαζ Έθθδκεξ, 

«Πνμηήνολδ ζημοξ ζηθααςιέκμοξ ηαζ ζημοξ εθεοεενςιέκμοξ Έθθδκεξ», Ο Ννπκάο, 17/2/1908, 

αν.283, ζ.10. 
3
 Γζα ηδ νεοζηυηδηα ηδξ εεκζηήξ ζοκείδδζδξ ζηδ Μαηεδμκία ηαζ βζα ηδ δζεηδίηδζδ ηςκ ζοκεζδήζεςκ, 

αθ. Β. ημπεηέα, «ΐαθηακζηέξ εεκζηέξ ζοκεζδήζεζξ ζηζξ παναιμκέξ ηςκ ΐαθηακζηχκ Πμθέιςκ», Ζ 

Διιάδα ησλ Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ 1910-1914, υ.π., ζ.237. Γζα ηδκ απμοζία εθθδκμθςκίαξ ζηδ Αοηζηή 

Μαηεδμκία, αθ. . Κανάααξ, «Σμ παναιφεζ ηδξ Πδκεθυπδξ Αέθηα ηαζ ηα ιοζηζηά ημο Μαηεδμκζημφ 

Ώβχκα», Π. . Γέιηα. ύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζην έξγν ηεο, (επζι. Ώθ. Π. Γάκκαξ), Βζηία, Ώεήκα 2006, 

ζ.212.  
4
 Βπζζημθή Μδκά Γεςνβζάδδ, maitre Grec a Sorovitch, ζε Ώ. Πάθθδ, υνμαζηξ, 20/9/1911, 

Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 1/200. 
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ΐνπξγάξνη θαη είλε αλάγθε […] ησλ γχξσ ρσξηψλ νη δαζθάινη είλε ηδηθνί καο· 

θαηαιακβάλεηε ηα πεξαηηέξσ»1.  

 ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ειιεληθήο ηαπηφηεηαο 

δελ είλαη ε γιψζζα, αιιά ε νξζφδνμε ζξεζθεία. Ώπφ ην Νεζηξάκηνλ (=Άγηνο 

Νέζησξ) ηνπ θαδά Καζηνξηάο ν δάζθαινο ζα γξάςεη ζηνλ Πάιιε· «λα είζζε 

βέβαηνο φηη δηα ηελ επεξγεζίαλ ζαο ηαχηελ ζα ζεξαπεχζεηε ζρνιηθάο αλάγθαο 

δπζηπρψλ αδειθψλ καο, νίηηλεο αλ θαη ΐνπιγαξφθσλνη πάληεο, εκκέλνπζηλ 

φκσο αθιφλεηνη εηο ηελ Βιιεληθήλ θαη Υξηζηηαληθήλ ζξεζθείαλ ηεο 

Οξζνδνμίαο»2. Ο πεξηνξηζκφο ηεο νξζφδνμεο ζξεζθείαο ζην ειιεληθφ έζλνο 

δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο, αιιά απερεί ην εζληθφ 

desideratum, πνπ απνηειεί ην δεηνχκελν ηεο Βιιάδαο ζηε Μαθεδνλία. ε 

άιιε πεξίπησζε, νη ΐνχιγαξνη αλαθέξνληαη σο ζρηζκαηηθνί· «πξψηε θνξά 

θέηνο αλνίμακε ζρνιεηφ ζηε θησρή παηξίδα καο πνπ έρεη κέζα θαη 

ζρηζκαηηθνχο βνπιγάξνπο»3.  

Δ ξεπζηφηεηα ηεο θπιεηηθήο ζχλζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ είλαη έλα 

δχζθνιν πξφβιεκα. Ο Ίσλ Αξαγνχκεο αλάγεη ην Έζλνο ζηελ ππέξηαηε αμία, 

αλψηεξε ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο γιψζζαο4, ην νπνίν επηιέγεη ε ειεχζεξε 

βνχιεζε ησλ αλζξψπσλ, πνπ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ εμηζσηηθή δχλακε ηνπ 

ρξηζηηαληζκνχ θαη λα επηιέμεη ηελ αληζφηεηα ησλ εζληθηζκψλ5. Δ επηινγή ηνπ 

θξηηεξίνπ ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο δηεπθνιχλεη ηνπο Έιιελεο, θαζφζνλ ηα 

ζρνιεία ηνπο είλαη πεξηζζφηεξα, ε δε γιψζζα ηνπο είλαη θαη ε επίζεκε ηεο 

νξζφδνμεο ιαηξείαο, αιιά θαη ηνπο δεκνηηθηζηέο εηδηθφηεξα, επεηδή επηρεηξνχλ 

λα ζεκειηψζνπλ ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ζηε γιψζζα6.    

                                                 
1
 Βπζζημθή Α. Ώ. Πμοθζυπμοθμο ζε Ώ. Πάθθδ, Υνμφπζζηα 28/11/11, ό.π., θ.1, οπμθ.1.2, 1/269. 

2
 Βπζζημθή ςηδνυπμοθμο ζε Ώ. Πάθθδ, Νεζηνάιζμκ 24/5/1912, ζην ίδην, θ.2, οπμθ.2.2, 2/170.  Γζα ημ 

υηζ μζ αμοθβανυθςκμζ δεκ ηαοηίγμκηαζ ιε ημοξ ΐμφθβανμοξ ζηδ ζηέρδ ηδξ Πδκεθυπδξ Αέθηα, αθ., . 

Κανάααξ, «Σμ παναιφεζ ηδξ Πδκεθυπδξ Αέθηα ηαζ ηα ιοζηζηά ημο Μαηεδμκζημφ Ώβχκα», υ.π., ζ.217-

219.  
3
 Βπζζημθή Βπζηνυπςκ ημο ζπμθείμο ηδξ Υυθζζηαξ (=Μεθζζζυημπμξ) ημο ηαγά Καζημνζάξ ζε Ώ. 

Πάθθδ, 22/10/1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.2, 1/224. 
4
 Ί. Αναβμφιδξ, Μαξηύξσλ θαη Ζξώσλ Αίκα, ζ.39. 

5
 ην ίδην, ζ.101, 106. 

6 Δ άπμρδ βζα ηδκ εθεφεενδ αμφθδζδ, πμο πνέπεζ κα απμηεθεί ημ ηνζηήνζμ βζα ηδκ επζθμβή ηδξ εεκζηήξ 

ηαοηυηδηαξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ δζαπίζηςζδ υηζ ημ Νεμημονηζηυ ηαεεζηχξ επζπεζνμφζε κα ηδ 

παθηεφζεζ ακαθμνζηά ιε ημοξ Έθθδκεξ, απακηάηαζ ζε επζζημθή απυ ηδ Θεζζαθμκίηδ πνμξ ημκ Νίημ 

Γζακκζυ. Σμ πενζεπυιεκμ ηδξ επζζημθήξ ιάθθμκ πνμμνζγυηακ κα δδιμζζεοηεί ζηδκ εθδιενίδα Λαόο ηδξ 

Κςκζηακηζκμφπμθδξ. Βπζβνάθεηαζ «Οζ πςνμθφθαηεξ ζηδ Μαηεδμκία» ηαζ απμηεθεί ηνζηζηή ζε 

απμβναθή ημο πθδεοζιμφ ηδξ Μαηεδμκίαξ πμο δζεκενβεί ημ κεμημονηζηυ ηαεεζηχξ, αθθά ηαζ ζε 

πνμβεκέζηενεξ απυπεζνεξ, ιε ηδκ ηαηδβμνία υηζ παθηεφμοκ ηδ ζοκείδδζδ ηςκ θαχκ ηαζ ζδζαίηενα ηςκ 

Βθθήκςκ, αθ. επζζημθή Καναηζεκηέιδ ζε Ν. Γζακκζυ, Θεζζαθμκίηδ 2/3/1909, Φ. π.α «πεηζηά ιε ηδκ 

έηδμζδ ηδξ ζμζζαθζζηζηήξ γςήξ». Ο ζοκηάηηδξ ηδξ επζζημθήξ πνέπεζ κα ήηακ ακηαπμηνζηήξ ηδξ 
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Παξφιν, ινηπφλ, πνπ ε εζληθή ηαπηφηεηα ήηαλ ην δεηνχκελν θαη ε 

επηινγή ζηξαηνπέδνπ ζπρλά ππαγνξεπφηαλ απφ νηθνλνκηθνχο θαη 

θνηλσληθνχο παξάγνληεο θαη δελ απνηεινχζε απφξξνηα εζληθήο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο1, ζηηο επηζηνιέο είλαη ζαθήο, θάπνηεο θνξέο, ε 

αληηκεηψπηζε ηεο εθπαίδεπζεο σο εζληθνχ φπινπ. «Πηζηεχσ φηη ζα καο 

ζπλδξάκεηε ψζηε λα θάκσκελ θαιιίηεξν ζθνιηφ απφ ην ζθνιηφ ησλ εδψ 

Ώιβαλνξσκνχλσλ νη νπνίνη ηφηε ζα κείλνπλ πνιχ νπίζσ απφ εκάο»2 ή  «ζα 

ζαο παξαθαιέζσκε αλ κπνξέζεηε λα καο ζηείιεηε ράξηεο ηνπ ηνίρνπ ηξαλνχ 

ζρήκαηνο, γηαηί εδψ ζηε Υξνχπηζηα έρνκε θαη ΐνπξγαξηθά θαη Ρσκαληθά 

ζρνιεηά πνπ έρνπλ ηξαλνχο ράξηαο θαη δελ ηαηξηάδεη εκείο λάκαζηε θαηψηεξνη 

απφ ΄θείλνπο»3.  

Παξά ηηο εζληθέο δηαθνξέο, πνπ ππεξηζρχνπλ, νη επηζηνιέο 

αλαδεηθλχνπλ πψο θάπνηε νη θνηλσληθέο δηαθνξνπνηήζεηο νδεγνχλ ζε 

δηαθνξεηηθή πνιηηηθή αληηκεηψπηζε. Δ θηψρεηα ησλ κηθξψλ ρσξηψλ ζε ζρέζε 

κε ηηο κεγαιχηεξεο πεξηνρέο θαη ηα εκπνξηθά θέληξα ηα νδεγεί ζε απνκφλσζε 

θαη απφ ην Κξάηνο θαη απφ ηελ Βθθιεζία. Γη΄ απηφ θαη είλαη γηα ηνπο 

επηζηνινγξάθνπο αλεθηίκεηε ε πξνζθνξά ηνπ Πάιιε, ν νπνίνο έρεη επηκείλεη 

φηη κφλν ηα θησρά ζρνιεία ζθνπεχεη λα βνεζήζεη4. Οη ίδηνη, αθφκα, 

πξνβαίλνπλ ζε θξηηηθή ηεο αλαπνηειεζκαηηθήο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, ζε αληίζεζε κε ηε βνπιγαξηθή· «Οη ΐνχιγαξνη φηαλ ήξρηζαλ λα 

εξγάδσληαη εηο ηελ Μαθεδνλίαλ, δηεκνίξαδνλ βηβιία ειιεληθά κε ηζηνξίαο θαη 

παξακχζηα βνπιγαξηθήο ππνζέζεσο θαη θαηφπηλ κηζειιεληθά, θαηφπηλ βηβιία 

κε ειιεληθά γξάκκαηα, δηφηη ν ιαφο κφλνλ ειιεληθά γξάκκαηα εγλψξηδε, θαη 

ιφγηα εηο ηελ γιψζζαλ ηνπ ιανχ θαη κε εμήγεζηλ βνπιγαξηθήλ, θαη θαηφπηλ κε 

βνπιγαξηθά γξάκκαηα, θαη έηζη θαηψξζσζαλ ηφζα, θαη εκείο ηψξα ηξίβνκελ ηα 

κάηηα καο, δηα λα εμππλήζσκελ θαη λα ίδσκελ φ,ηη νπδέπνηε εθαληάζζεκελ. 

Οη ηδηθνί καο δηδάζθαινη ηνπ ρνιείνπ θαη ηεο Βθθιεζίαο ζέινπλ λα θξαηψζη 

ηνλ ιαφλ εηο ην ζθφηνο θαη ακαζή, δηα λα έρσζηλ απηφλ εηο θηελψδε 

                                                                                                                                            
εθδιενίδαξ Λαόο ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ ηαζ δμφθεοε ζηδ Regie, ημ Μμκμπχθζμ Καπκμφ. 

Ώπυζπαζια ηδξ επζζημθήξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.127. 
1
 Gounaris, «Social Cleavages and National “Awakening” in Ottoman Macedonia», ό.π., ζ.410-426. 

2
 Βπζζημθή Γνδβμνίμο Παπαιάνημο, δζεοεοκηή ηςκ εθθδκζηχκ ζπμθείςκ Μπεθηαιέκδξ (ηαγάξ 

Φθχνζκαξ), ζε Ώ. Πάθθδ, Μπεθηαιέκδ 14/12/1910, ό.π., θ.1, οπμθ.1.1, 1/5. 
3
 Βπζζημθή Βθμνείαξ Βθθδκζηχκ πμθχκ Υνμφπζζηαξ ζε Ώ. Πάθθδ, 24/9/ 1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.2, 

1/203. 
4
 Βπζζημθέξ Α. Πμοθζυπμοθμο ζε Ώ. Πάθθδ, Μμζναζάκ 24/3/1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.1, 1/22 ηαζ 

17/8/12, θ.2, οπμθ.2.2, 2/323. 
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θαηάζηαζηλ, πξάγκα ην νπνίνλ γλσξίδεηε πνιχ θαιά»1. Οη ΐνχιγαξνη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε γιψζζα ηνπ ιανχ γηα λα επηηειέζνπλ ηνπο εζληθνχο 

ζθνπνχο ηνπο, αληίζεηα νη κνξθσκέλνη Έιιελεο θη ε εθθιεζηαζηηθή εμνπζία 

απνθιείνπλ ην ιαφ απφ ηε γλψζε .  

 Βπίθεληξν ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ν δάζθαινο 

Φίιηππνο ηακπαλίδεο, ν νπνίνο δηαθηλεί ηνπο ράξηεο θαη ζην ηέινο απνδίδεη 

ινγαξηαζκφ ζηνλ Πάιιε2. Οη ράξηεο πνπ ζηέιλεη ν Πάιιεο είλαη ράξηεο ηνπ 

ηνίρνπ, ιηλνδεκέλνη, ζε ζεηξέο ησλ 9, Βπξψπεο, Ώζίαο, Ώθξηθήο, Ώκεξηθήο, 

Νέαο Βιιάδνο, Μηθξαζίαο, Βιιελν-Σνπξθηθήο ρεξζνλήζνπ θαη ησλ 

Δκηζθαηξίσλ3. Ώπφ επηζηνιή ηνπ ηακπαλίδε καζαίλνπκε φηη ν ίδηνο ειέγρεη 

θαη δηνξζψλεη ηνπο ράξηεο γηα λα πεξάζνπλ απφ ηε ινγνθξηζία ησλ Σνχξθσλ4. 

πλνιηθά ζα ζηείιεη κηα ζεηξά ράξηεο ζε 6 ρσξηά ηνπ θαδά Φιψξηλαο, ζε 18 

ρσξηά ηνπ θαδά Καζηνξηάο θαη ζε 7 ρσξηά ηνπ θαδά Ώλαζειίηζεο. Σν θφζηνο 

ησλ ραξηψλ ήηαλ πεξίπνπ 35 ιίξεο5. 

                                                 
1
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2
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Α. Πμοθζυπμοθμο, Υνμφπζζηα 17/1/12, θ.2, οπμθ.2.1, 2/19·  Υνμφπζζηα 1/5/1912, θ.2, οπμθ.2.2, 2/140 
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Βπζηνυπςκ εθθδκζηχκ πμθείςκ Γδηυαζηγαξ, 10/12/1911, θ.1, οπμθ.1.2, 1/293 ηαζ 22/1/1912, θ.2, 

οπμθ.2.1, 2/24 (απυδεζλδ παναθααήξ)· Βπζηνυπςκ ηανίηζακδξ, 14/12/1911, θ.1, οπμθ.1.2, 1/298 ηαζ 

22/1/1912, θ.2, οπμθ.2.1, 2/23 (απυδεζλδ παναθααήξ)· ςηδνυπμοθμο, Νεζηνάιζμκ 24/5/1912, θ.2, 

οπμθ.2.2, 2/170 ηαζ Καζημνζά 11/8/1912, θ.2, οπμθ.2.2, 2/317· Βθμνμεπζηνυπςκ Λάββαξ, 20/7/1912, 

θ.2, οπμθ.2.2, 2/270· Πμφθζμο Πμοθζάδδ, ΐθάηζδ 22/6/1912, θ.2, οπμθ.2.2, 1/221· Βθμνμεπζηνυπςκ 

Νηυθμο, 31/7/ 1912, θ.2, οπμθ.2.2, 2/293· Βθμνμεπζηνυπςκ Μμζναθή 16/8/12, θ.2, οπμθ.2.2, 2/320. 

Βπίζδξ, ζε ιζα ζεζνά επζζημθέξ μ Φ. ζαιπακίδδξ ακαθένεηαζ ζηδ δζαηίκδζδ ηαζ ζηδκ ημζημθυβδζδ 

ηςκ πανηχκ, αθ. Πυθδ 28/3.10/4.1911, θ.1,οπμθ.1.1, 1/47 (Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.40-42)· 

18/1.12.1911, θ.1, οπμθ.1.2, 1/276· 12/25.1.1912, θ.2, οπμθ.2.1, 2/28· 20/4.3.1912, θ.2, οπμθ.2.1, 2/68 

(Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.58-60)· 13/26.3..1912, θ.2, οπμθ.2.1, 2/76 (Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ .61)· 

21/3.4.1912, θ.2, οπμθ.2.1, 2/93· 19/ 7/1912, θ.2, οπμθ.2.2, 2/264· 19/1.8.1912, θ.2, οπμθ.2.2, 2/300 
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Ο Μελάο Γεσξγηάδεο, δάζθαινο ζην φξνβηηο ζα ηνπ δεηήζεη επνπηηθφ 

πιηθφ, εηθφλεο πξαγκαηνγλσζίαο, πδξφγεην ζθαίξα θαη γεσκεηξηθά εξγαιεία1. 

Ο ηακπαλίδεο ζα δηεπθξηλίζεη ηη αθξηβψο δεηάεη ν δάζθαινο θαη ην θφζηνο ηεο 

αγνξάο2. Σν θφζηνο ησλ νξγάλσλ απηψλ κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

ηακπαλίδε πξέπεη λα έθηαζε ηηο 40 αγγιηθέο ιίξεο. Ο Πάιιεο ζα ζηείιεη 11 

ζεηξέο ζρνιηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ Πνπιηφπνπιν κε ηελ ππνρξέσζε λα ηα 

κνηξάζεη ζηνλ Γεσξγηάδε ηνπ φξνβηηο θαη ηηο ππφινηπεο ζε 10 θησρά ρσξηά, 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ. ηελ επηζηνιή ηνπ δηαθαίλεηαη φηη αληηιακβάλεηαη ηελ 

απνζηνιή ηνπ σο θηιαλζξσπηθή. ζνλ αθνξά ηελ νπζία ηεο κάζεζεο, ζεσξεί 

φηη ν εκπεηξηζκφο, ε παξαηήξεζε ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο, θαιιηεξγεί ηελ 

απηελέξγεηα ησλ παηδηψλ θαη νδεγεί ζε κάζεζε θπζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

παξά λννθξαηηθή. Παξάιιεια, πηζηεχεη πσο πξέπεη λα θαιιηεξγείηαη ην 

αίζζεκα ηεο επζχλεο θαη ηεο πξνζθνξάο ζηνπο άιινπο3, ρσξίο λα 

παξαγλσξίδεηαη ην ζέκα ηεο πεηζαξρίαο, ηεο ζρνιαζηηθφηεηαο, ηεο 

νηθνλνκίαο, ηεο θαζαξηφηεηαο, ε θαιιηέξγεηα, δειαδή, αζηηθψλ αμηψλ4.  

Δ πεξηπέηεηα απηψλ ησλ νξγάλσλ κέρξη λα θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκφ 

ηνπο θαηαδεηθλχεη ηηο δπζθνιίεο ηεο επνρήο θαη ηεο πεξηνρήο5.  ηαλ θηάζνπλ 

ζην ρσξηφ Νηφινπ, έρεη αξρίζεη ν α΄ βαιθαληθφο πφιεκνο θαη ράλνληαη, φηαλ νη 

Σνχξθνη θαίλε ηα ρσξηά ηεο πεξηνρήο6. Δ νξγή ηνπ Πάιιε είλαη ηφζε πνπ ζα 

θσθεχζεη ζηηο εμεγήζεηο θαη ηηο παξαθιήζεηο ηνπ Πνπιηφπνπινπ, γεγνλφο πνπ 

ζα ζεκάλεη ην ηέινο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο θαη ην ηέινο ηεο βνήζεηαο ηνπ 

Πάιιε πξνο ηα ζρνιεία7, παξφιν πνπ ν ηακπαλίδεο ζα πξνζπαζήζεη επί 

καηαίσ λα απνηξέςεη απηή ηελ εμέιημε8. 

                                                 
1
 Βπζζημθή Μδκά Γεςνβζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, υνμαζηξ 12/12/1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.2, 1/297. Ο Πάθθδξ 

εα ζηείθεζ ημ βνάιια ζημκ ζαιπακίδδ ιε ηδ ζδιείςζδ «Ξήβδζέ ιμο ηζ είκαζ αθηά ηαζ ηζ εα 

ημζηίζμοκ. Γονζζέ ιμο ημ βνάιια».  
2
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 20/4.3.1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.1, 2/68. Δ επζζημθή ζημ 

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.58-60. 
3
 Ώοηέξ μζ ανπέξ απμηεθμφκ ηεκηνζηά ζδιεία ηδξ παζδαβςβζηήξ ηςκ δδιμηζηζζηχκ, αθ. ηζξ απυρεζξ ημο 

Ώθέλακδνμο Αεθιμφγμο βζα ημ Πανεεκαβςβείμ ημο ΐυθμο ζημ Ζ Μεηαξξύζκηζε πνπ δελ έγηλε, ΐ΄, 

1895-1967, Ώεήκα 1986, ζ.59. 
4
 Ώκηίβναθμ επζζημθήξ Ώ. Πάθθδ ζε Α. Πμοθζυπμοθμ, Liverpool 3/4/1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.1, 2/95. Δ 

επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.73-74. 
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Παξάιιεια κε ηε βνήζεηα ζηα ζρνιεία ν Πάιιεο ζα εμαθνινπζήζεη λα 

δηαλέκεη θαη βηβιία ηεο δεκνηηθήο1, αθφκα θαη ζην κέησπν ηεο Μαθεδνλίαο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ώ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ2, φπνπ θαίλεηαη φηη ν εζληθφο 

αγψλαο ηνπ Πάιιε θαη ησλ δεκνηηθηζηψλ γεληθφηεξα βξίζθεη απήρεζε.  

«Δ Βιιάδα πνπ νλεηξεπφκαζηε είλε ε Βιιάδα αο, είλε ε Βιιάδα ησλ βηβιίσλ 

αο – ε κεγάιε – ε ιεπηεξσκέλε απφ ην βάξβαξν ΐνπιγαξφηνπξθν θαη ηνλ 

άμην αδεξθφ ηνπ […] δάζθαιν! Σηκή ζε αο θαη ηνπο άιινπο νδεγνχο ηνπ 

Έζλνπο καο –ηνλ Φπράξε-ηνλ Παιακά-ην ΐεληδέιν- δελ ζπείξαηε, φρη! ζε γε 

αράξηζηε. Δ λέα γεληά επηπρηζκέλε γηαηί ηεο ραξάμαηε ην δξφκν ζα βαδίζεη 

ζηνλ νξηζηηθφ ιπηξσκφ»3. 

Παξάιιεια κε ηε βνήζεηα ζηε Μαθεδνλία, ν Πάιιεο εληζρχεη θαη ηα 

ζρνιεία ηεο Δπείξνπ θαη ηεο Ώιβαλίαο κε ράξηεο θαη βηβιία. Σε δηαλνκή 

θαζνξίδνπλ ν Δπεηξσηηθφο Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο Κσλζηαληηλνππφιεσο, 

ηνπ νπνίνπ ν Πάιιεο ππήξμε δσξεηήο4 θαη ν Φίιηππνο ηακπαλίδεο5. Δ 

κεγαιχηεξε δσξεά ηνπ Πάιιε είλαη ε ελίζρπζε ηνπ Εεξνδηδαζθαιείνπ ηεο 

Κφληηζαο, κέζσ ηνπ γηνχ ηνπ Ώ. Ώ. Πάιιε, κε 150 ιίξεο εηεζίσο6.  

 Ο Δπεηξσηηθφο χιινγνο ζα απεπζπλζεί ζηνλ Πάιιε θαη ζα ηνπ 

δεηήζεη γεσγξαθηθνχο ράξηεο γηα ηα 40 ζρνιεία πνπ ζπληεξεί7. Ο  Πάιιεο ζα 

παξαγγείιεη ζηνλ ηακπαλίδε 40 ζεηξέο ράξηεο, νη νπνίνη απνζηέιινληαη 

ζηαδηαθά ζην ζχιινγν8. Δ πξνζθνξά απηή ζηνίρηζε 60 ιίξεο, φπσο είρε 

                                                 
1
 Βπζζημθέξ Ώ. Πμοθζυπμοθμο ζε Ώ. Πάθθδ, Μμζναζάκ 24/3/1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.1, 1/22 ηαζ 

Υνμφπζζηα 17/1/12, θ.2, οπμθ.2.1, 2/19· επζζημθή Υν. Καηζάκμο ζε Ώ. Πάθθδ, Ναζεθίηζα 

(=Λεζρίζηδ) 29/5/1911, θ.1, οπμθ.1.1, 1/133· επζζημθή Υνίζημο Μαββέθα ζε Ώ. Πάθθδ, Υνμφπζζηα 

17/7/1914, θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/299· επζζημθή Υνίζημο Καηζίηα ζε Ώ. Πάθθδ, Γμοπάκζμκ Ώκαζεθίηζδξ 

Κμγάκδξ 10/12/1917, θ.3-4, οπμθ.4.2, 4/256. 
2
 ΐθ. εκδεζηηζηά, επζζημθή Υνίζημο Πνζάημο ζε Ώ. Πάθθδ, Μέηςπμ Μαηεδμκίαξ 15/8/1918, ό.π., θ.3-

4, οπμθ.4.3, 4/347. 
3
 Βπζζημθή Κςκζηακηίκμο Μαηνή, θμπαβμφ 9

μο
 οκηάβιαημξ Σ.Σ. 903, ζε Ώ. Πάθθδ, 24/12/18, ό.π., 

4/379. 
4
 Βπζζημθή ημο ζοθθυβμο ζε Ώ. Πάθθδ, 11/2/1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.1, 2/49, ζηδκ μπμία μ Πάθθδξ εα 

ζδιεζχζεζ «21/3/1912 Έζηεζθα 10 θίνεξ ιέζμ ημο ζαιπακίδδ». ΐθ., επίζδξ, επζζημθέξ Φ. ζαιπακίδδ 

ζε Ώ. Πάθθδ, 5/18.3.1912 ηαζ 21/3.4.1912, θ.2, οπμθ.2.1, 2/71 ηαζ 2/93 ακηίζημζπα (δ πνχηδ επζζημθή 

ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.60). Ο Δπεζνςηζηυξ Φζθεηπαζδεοηζηυξ φθθμβμξ εα ημο ακαημζκχζεζ 

(επζζημθή 30/5/1912, θ.2, οπμθ.2.2, 2/179) υηζ ακαηδνφπηδηε δςνδηήξ ημο ζοθθυβμο. 
5
 ημ Ννπκά, ιάθζζηα, δδιμζζεφεηαζ ηαζ επζζημθή ημο 1910, πζεακυηαηα απυ ημ πςνζυ ημο ζαιπακίδδ 

ζηδκ Ήπεζνμ, υπμο μζ δδιμβένμκηεξ ηαζ μ παπάξ ημο πςνζμφ εοπανζζημφκ ημκ Πάθθδ βζα ημοξ 9 πάνηεξ 

πμο έζηεζθε ζημ ζπμθείμ ημοξ, «Γνάιιαηα πνμξ ημκ η. Πάθθδ», 410(1910), ζ.187.  
6
 Βπζζημθέξ Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 27/10/1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.2, 1/234 ηαζ 19/1.6.1912, 

θ.2, οπμθ.2.2, 2/187. Καζ μζ δφμ επζζημθέξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.53-56 ηαζ ζ.66-67 ακηίζημζπα. 

ΐθ., επίζδξ, «Δπεζνςηζηυξ φθθμβμξ», Πξόνδνο, 15/5/1912, ζ.4.  
7
 Δπεζνςηζηυξ Φζθεηπαζδεοηζηυξ φθθμβμξ ζε Ώ. Πάθθδ, 28/6/1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.2., 2/229. 

8
 ΐθ. ηδκ εκδιένςζδ ημο ζαιπακίδδ ζε Πάθθδ, Πυθδ 10/23.10.1912, θ.2, οπμθ.2.3, 2/420· 

6/19.11.1912, 2/443· 18/1.12.1912,  2/454 ηαζ 28/10.1.1913, θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/9, ηαεχξ ηαζ ηζξ 
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πξνυπνινγίζεη ν ηακπαλίδεο1. Παξάιιεια, ν Πάιιεο ζα βνεζήζεη θαη άιια 

ρσξηά ηεο Δπείξνπ ηεο πεξηνρήο Ώξγπξνθάζηξνπ, ηα νπνία ζα απεπζπλζνχλ 

ζε απηφλ κέζσ ησλ ζπιιφγσλ πνπ έρνπλ ζπζηήζεη κε έδξα ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε2. 

Ο ηακπαλίδεο ζα δηεθηξαγσδήζεη ζηνλ Πάιιε ηε θηψρεηα ηεο Δπείξνπ 

θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θαζπζηέξεζε3 θαη ν Πάιιεο, θάλνληαο ηνπ πξνζσπηθή 

ράξε, ζα ζηείιεη ζην ρσξηφ ηνπ ηειεπηαίνπ ζηελ πεξηνρή Ώξγπξνθάζηξνπ 

φξγαλα γηα ην ζρνιείν4. Δ πεξηπέηεηα απηνχ ηνπ επνπηηθνχ πιηθνχ ζπκίδεη ηελ 

αληίζηνηρε ηεο Μαθεδνλίαο5. Βλψ ηνλ πιεξνθνξεί φηη ηα φξγαλα ζα ζηαινχλ 

κεηά ηνλ πφιεκν6, ηειηθά, ζα θαηαζηξαθνχλ θαη ν ηακπαλίδεο ζα 

αληηκεησπίζεη ηελ νξγή ηνπ Πάιιε7. 

                                                                                                                                            
απμδείλεζξ παναθααήξ ηςκ πανηχκ πμο απμζηέθθμκηαζ απυ ημ ζφθθμβμ ζημκ Πάθθδ, 9/22.10.1912, 

θ.2, οπμθ.2.3, 2/418· 31/10/1912, 2/425· 18/11/1912, 2/441· 13/25.12.1912, 2/466· 11/24.1.1913, θ.3-

4, οπμθ.3.1, 3/23, υπμο επζζδιαίκεηαζ υηζ υηακ απμδμεή δ Ήπεζνμξ ζηδ ιδηένα Παηνίδα εα ακμζπηεί 

θαιπνυ πεδίμ βζα ηδ θζθακενςπζηή δνάζδ ημο Πάθθδ.  
1
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 19/1.8.1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.2, 2/300. Δ επζζημθή ζημ 

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.67-68. Ο ίδζμξ μ Πάθθδξ εα ζδιεζχζεζ υηζ «Ξμδζάζηδηακ 60 θίνεξ», ζηδκ 

ηεθεοηαία επζζημθή ημο Δπεζνςηζημφ οθθυβμο, 11/24.1.1913, θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/23. 
2
 Βπζζημθή επζηνυπςκ  ημο πςνζμφ αναηζκίηζδξ Ώνβονμηάζηνμο ζε Ώ. Πάθθδ, Κςκζηακηζκμφπμθδ, 

2/15.4.1912 ηαζ επζζημθή ημο Πνμέδνμο ηδξ εκ Κςκζηακηζκμοπυθεζ επζηνμπήξ αναηζκζζηχκ, Α. 

Μάνηδ,  Κςκζηακηζκμφπμθδ, 23/6.5.1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.1, 2/110 ηαζ θ.2, οπμθ.2.2, 2/146 

ακηίζημζπα. Ο Πάθθδξ εα ζδιεζχζεζ ζηδκ πνχηδ επζζημθή «Έβναρα ημο ζαιπακίδδ κα ζηείθεζ πάνηεξ 

ηαζ κα νςηήζεζ ηζ αζαθία ηαζ πυζα εέθμοκ». Ο ζαιπακίδδξ εα ακηαπμηνζεεί, 2/15.5.1912, θ.2, οπμθ. 

2.2, 2/157 ηαζ οπμθμβίγεζ ηαζ ημ ηυζημξ ιαγί ιε ηδ ζεζνά ηδξ Κθεζζμφναξ ζε 2 θίνεξ αββθίαξ ηαζ 7 

ζεθίκζα.  Θα γδηήζεζ απυ ημκ Πάθθδ κα ζηείθεζ ηαζ αζαθία «ηείθε ημο Α. Μάνηδ: 3 Εθζάδεξ, 3 

Σαιπμονάδεξ, 3 ΐαββέθζα, ηαζ 3 Brugman». Ο Ώνβονυπμοθμξ, θανιαημπμζυξ απυ ηδ Κθεζζμφνα εα 

γδηήζεζ αζαθία ηαζ πάνηεξ, Κθεζζμφνα 20/3/1912, θ.2, οπμθ.2.1, 2/74. Ο Πάθθδξ εα ζηείθεζ αζαθία ηαζ 

εα βνάρεζ ζημ ζαιπακίδδ κα ζηείθεζ πάνηεξ. Βπίζδξ μζ επίηνμπμζ ηδξ ημζκυηδηαξ Νμηυαμο 

Ώνβονμηάζηνμο πμο έπμοκ ζοζηήζεζ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ηδκ αδενθυηδηα «Άβζμξ Γεχνβζμξ», 

δζαηοπχκμοκ πανυιμζμ αίηδια βζα πάνηεξ ηαζ αζαθία, 17/5/1912 ηαζ 6/6/1912, θ.2, οπμθ.2.2, 2/160 ηαζ 

2/194 ακηίζημζπα, ημ μπμίμ εα ζηακμπμζδεεί ηαζ πάθζ ιέζς ημο ζαιπακίδδ, 31/13.6.1912, θ.2, 

οπμθ.2.2, 2/206. Σμ ηυζημξ αοηή ηδ θμνά είκαζ 34 ζεθίκζα. 
3
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 25/4/1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.1, 2/127. Δ επζζημθή ζημ 

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.66.   
4
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 2/15.5.1912, ό.π., θ.2, οπμθ. 2.2, 2/157. Δ επζζημθή ζημ 

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.66. 
5
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 19/1.8.1 912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.2, 2/300. Δ επζζημθή ζημ 

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.67-68. Ο Θ. Μπαιίπαξ εα βνάρεζ ζημκ Πάθθδ, Lanti, Santi 40, 5/6/1912, θ.2, 

οπμθ.2,2, 2/193, ζπεηζηά ιε ημκ εηηεθςκζζιυ ημο ηζαςηίμο. 
6
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 10/23.10.1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.3, 2/420. Σμ 

επζζημθζηυ δεθηάνζμ ημο Θειζζημηθή Μπαιίπα πμο ημκ πθδνμθμνεί βζα ηζξ δοζημθίεξ ημ επζζοκάπηεζ 

ζε ιεηαβεκέζηενδ επζζημθή ημο ζημκ Πάθθδ, Πυθδ 8/21.3.1913, θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/59. 
7
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 18/3.3.1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/52, υπμο επζιέκεζ 

πςξ μ ίδζμξ πνμηζιμφζε ηα υνβακα κα είπακ ζηαθεί ζηδκ Πυθδ, αθθά μ Πάθθδξ είπε επζθέλεζ ημκ 

Μπαιίπα, ακ ηαζ ημ ανκείηαζ. ε πνμβεκέζηενδ επζζημθή, 25/7.2.1913, 3/34, εα ακαθενεεί ζηδκ 

απχθεζα ηςκ μνβάκςκ ηαζ ζηδ γδιζά ηςκ αδενθχκ Μπαιίπα πμο έπαζακ 12 ζζηζμθυνα ηαζ εα 

ηαηαθήλεζ «αξ γμφκε ημοθάπζζημ μζ άκενςπμί ιαξ ηαζ μζ γδιζέξ θδζιμκζμφκηαζ». Ο Πάθθδξ, υιςξ, δεκ 

πνέπεζ κα ακηζιεηχπζζε ηυζμ ρφπναζια ηδκ ηαηαζηνμθή, βζ΄ αοηυ ακαβηάγεηαζ κα επακέθεεζ ηαζ κα 

δχζεζ θεπημιενέζηαηεξ ελδβήζεζξ. Σεθζηά, υιςξ, μ Πάθθδξ εα ημο ζηείθεζ επζζημθή, υπμο ημκ 
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8. Ζ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΗΜΟΤ 

Σν παξφλ θεθάιαην θαηέρεη κηα ελδηάκεζε ζέζε αλάκεζα ζην πξψην 

κέξνο ηεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ην δίθηπν, ηελ εμάπισζή ηνπ ζην ρψξν θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζηα πνηθίια πεδία δξάζεο θαη ζην δεχηεξν πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδενινγία. Ώπνηειεί, δειαδή, κηα απφπεηξα λα θαηαδεηρηεί 

πψο ελζαξθψλεηαη ε ηδέα ηνπ δεκνηηθηζκνχ απφ ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο θαη πψο 

απηέο απνθηνχλ θσλή θαη ππφζηαζε ζηηο θνηλσλίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

κέζσ ηνπ δεκνηηθηζκνχ.  

Δ πξνζπάζεηα ζθηαγξάθεζεο ηεο θνηλσληθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ βαζίδεηαη ζε ζεσξεηηθέο παξαδνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ξφιν 

ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ζηελ ηζηνξηθή δηαδηθαζία. Γηα λα κηιήζνπκε 

αθξηβέζηεξα γηα ηάμε ζα έπξεπε λα κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ αθξηβή 

ζέζε ησλ αηφκσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηηο ζρέζεηο παξαγσγήο, ηηο 

ηαμηθέο ζρέζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο, ζχκθσλα κε ηε καξμηθή 

παξάδνζε1. Δ ζχγρπζε ζε ζρέζε κε ηελ αζηηθή ηάμε ή ηα κεζαία ζηξψκαηα 

επέξρεηαη αθξηβψο απφ ην γεγνλφο φηη πεξηιακβάλεη άηνκα κε πνιχ 

δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ζηελ αγνξά, αιιά θαη ακθίζεκεο ζρέζεηο κε ηα κέζα 

παξαγσγήο θαη ηελ ίδηα ηελ εξγαζία, αθνχ κπνξεί νη ηδηνθηήηεο ησλ κέζσλ 

παξαγσγήο λα είλαη ηαπηφρξνλα θαη νη ίδηνη εξγαδφκελνη, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ησλ κηθξντδηνθηεηψλ2. Δ ρξήζε ησλ ίδησλ ησλ φξσλ θαηαδεηθλχεη 

κία κεζνδνινγηθή επηινγή, αθνχ νη φξνη «κεζαία ηάμε» ή «κεζαίεο ηάμεηο» 

είλαη πεξηζζφηεξν νπδέηεξνη, ελψ ν φξνο «αζηηθή ηάμε» ή «bourgeoisie» 

                                                                                                                                            
πανδβμνεί βζα ηδκ απχθεζα, αθ. επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 5/18.3.1913, ό.π., θ.3-3, 

οπμθ.3.1, 3/58. 
1
 Eric Olin Right, «Foundations of a neo-marxist class analysis», Chapter 1, Approaches to class 

analysis,(ed. By E. O. Right), Cambridge University Press, 2005.  
2
 Γζα ηδκ αζάθεζα ηςκ υνςκ αζηζηή ηάλδ ηαζ ιεζαία ζηνχιαηα ηαζ ηζξ δζαθμνέξ ημοξ ζηα δζάθμνα 

ηνάηδ ηδξ Βονχπδξ, αθ. Jürgen Kocka, «The middle classes in Europe», Journal of Modern History, 

Vol.67, No. 4 (Dec. 1995), ζ.783, 785. Βπίζδξ, Ώ. Μμζπμκάξ, Σάμεηο θαη ζηξώκαηα ζηηο ζύγρξνλεο 

θνηλσλίεο, Οδοζζέαξ, Ώεήκα 2005, εζδζηά ζημ ηεθάθαζμ «Σα παναδμζζαηά ιζηνμαζηζηά ηυιιαηα», 

ζ.193. Γζα ηδκ αζάθεζα ημο υνμο ελαζηίαξ ηςκ δοζημθζχκ πμο βεκκμφζε δ αφλδζδ ημο ανζειμφ 

εηείκςκ πμο δζεηδζημφζακ αζηζηή ημζκςκζηή εέζδ ηαζ ηα δοζδζάηνζηα υνζα πνμξ ηα ηαηχηενα 

ζηνχιαηα, αθ. Eric Hobsbawm, Ζ επνρή ησλ απηνθξαηνξηώλ 1875-1914, Μ.Ε.Β.Σ, Ώεήκα 2000, εζδζηά 

ημ ηεθάθαζμ, «Πμζμξ είκαζ πμζμξ ή μζ ααεααζυηδηεξ ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ», ζ.265-270. Γζα ηα ιεζαία 

ζηνχιαηα ηαζ ηζξ πμθθαπθέξ πνμζεββίζεζξ, αθ., επίζδξ, M. Mann, Οη Πεγέο ηεο Κνηλσληθήο Δμνπζίαο. 

Ζ αλάπηπμε ησλ ηάμεσλ θαη ησλ εζλώλ-θξαηώλ 1760-1914, η. ΐ΄, Πυθζξ, Ώεήκα 2009 (1
δ
 αββθζηή 

έηδμζδ 1993), ζ.693-698.  
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θαηαδεηθλχεη ηε δηάζηαζε ζπκθεξφλησλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηείλεη λα 

ηαπηηζηεί κε ηελ θαπηηαιηζηηθή νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο1.  

O βαζηθφο θνξκφο ησλ δεκνηηθηζηψλ, φζν κπνξεί λα εμαθξηβσζεί απφ 

ηνπο πξσηαγσληζηέο, αιιά θαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή θαηάηαμε ησλ 

απνζηνιέσλ ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ Ώιέμαλδξνπ Πάιιε πνπ ζα 

επηρεηξήζνπκε παξαθάησ, αλήθεη ζηελ αζηηθή ηάμε, κε ηε δηηηή έλλνηα ηνπ 

αζηνχ, αθελφο, σο θαηνίθνπ ηεο πφιεο, αθνχ ε δξάζε επηθεληξψλεηαη θπξίσο 

ζηηο πφιεηο, αιιά θαη φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε, ηηο ηδενινγηθέο θαη 

πνιηηηθέο επηινγέο ηνπ. 

Υξήζηκε κεζνδνινγηθή παξαδνρή είλαη ε δηάθξηζε πνπ επηρεηξεί ν 

Jürgen Kocka ηεο αζηηθήο ηάμεο ζε Wirtschaftsbürgertum, δειαδή ηεο 

νηθνλνκηθήο κεζαίαο ηάμεο, θαη ζε Bildunsbürgertum, ηεο κνξθσκέλεο 

κεζαίαο ηάμεο, παξά ην γεγνλφο φηη ζπρλά ν δηαρσξηζκφο ηνπο είλαη 

πξνβιεκαηηθφο θαη φηη πξντφληνο ηνπ 19νπ αηψλα κπνξνχκε νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν λα κηιάκε γηα ζχκπησζε ησλ δχν θαηεγνξηψλ. ηελ 

Wirtschaftsbürgertum αλήθνπλ νη έκπνξνη, βηνκήραλνη, ηξαπεδίηεο, 

θεθαιαηνχρνη, επηρεηξεκαηίεο, εηζνδεκαηίεο θαη δηεπζπληέο επηρεηξήζεσλ, ελψ 

ζηελ Bildunsbürgertum αλήθνπλ νη γηαηξνί, δηθεγφξνη, ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο, θαζεγεηέο παλεπηζηεκίσλ θαη γπκλαζίσλ, δηθαζηέο, πςειά 

ηζηάκελα κέιε ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο, δηαλννχκελνη, αθαδεκατθνί, άλδξεο θαη 

γπλαίθεο ησλ γξακκάησλ, δηπισκαηνχρνη κεραληθνί θαη ην εηδηθεπκέλν 

αλψηεξν πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ. Δ κεγάιε κάδα ησλ ηερληηψλ, 

                                                 
1
 Ο Jürgen Kocka δζαηνίκεζ ημοξ υνμοξ “middle class” ηαζ “bourgeoisie”, εεςνχκηαξ ημκ πνχημ 

εονφηενμ ζημ υηζ ζοιπενζθαιαάκεζ ηαζ ηδ “petite bourgeoisie” ηαζ ζηεκυηενμ ζημ υηζ απμηθείεζ ηζξ 

εθίη. Πανάθθδθα, μ πνχημξ υνμξ είκαζ πζμ μοδέηενμξ, εκχ μ δεφηενμξ ακαδεζηκφεζ ημ πμθζηζηυ ηαζ 

πμθειζηυ ημο πενζεπυιεκμ, αθ. “The middle classes in Europe”, ό.π., ζ.785, ζδι.6. ε άθθδ πενίπηςζδ 

εα ηαοηίζεζ ηδκ “bourgeoisie” ιε ηδκ Wirtschaftsbürgertum, «Das europäische Muster und das 

deutsche Fall», Bürgertum im 19. Jahrhundert. Band 1: Einheit und Vielfalt Europas, (επζι. Jürgen 

Kocka), Göttingen 1995, ζ.9-11. Ο Eric Hobsbawm, εκχ ακαβκςνίγεζ ηδκ μοδεηενυηδηα ημο υνμο 

“middle class”, ηαζ παναδέπεηαζ υηζ μ ηαλζηυξ μνζζιυξ βεκκάηαζ ηδ ζηζβιή πμο ιεβαθχκεζ δ απυζηαζδ 

ιεηαλφ ηςκ ημζκςκζηχκ μιάδςκ ηαζ οπάνπεζ ζφβηνμοζδ ζοιθενυκηςκ, δζαπζζηχκεζ ηδ δζαθμνά ημο 

υνμο ζηδ Μεβάθδ ΐνεηακία ηαζ ζηδ Γενιακία. ηδκ πνχηδ απυ ημ 18
μ
 αζχκα ιπμνμφιε κα ιζθάιε βζα 

ηαπζηαθζζηζηή μζημκμιία, υπμο αηυια ηαζ δ ανζζημηναηία είκαζ πνμζακαημθζζιέκδ ζημ ειπυνζμ, εκχ 

ζηδ δεφηενδ, μζ ιεζαίεξ ηάλεζξ πνέπεζ κα απμδοεμφκ ζε έκακ αβχκα απμδυιδζδξ ηςκ ηαλζηχκ δμιχκ, 

κα δδιζμονβήζμοκ εεκζηυ ηνάημξ ηαζ κα ηαηεοεοκεμφκ πνμξ ηδκ μζημκμιία ηδξ αβμνάξ, αθ., Eric 

Hobsbawm, «Die englische middle class 1780-1920», ό.π., ζ.85-86. ημ ζοβηεηνζιέκμ άνενμ μ Eric 

Hobsbawm εα ακαδείλεζ ηζξ δζαθμνμπμζήζεζξ ημο αζημφ, μ μπμίμξ ζηζξ ανπέξ ημο 19
μο

 αζχκα 

ηαηαηημφζε ηδκ ηαοηυηδηά ημο ζηδκ ακηζπανάεεζδ ιε ηδκ ανζζημηναηία, εκχ ζημ ηέθμξ ημο αζχκα 

ημκίγμκηαξ ηζξ δζαθμνέξ ημο απυ ηδκ ενβαηζηή ηάλδ, ζημ ίδζμ, ζ.90-105.  

Ο πνχημξ ηυιμξ ημο πανυκημξ ένβμο, υπςξ οπμδδθχκεζ ηαζ μ ηίηθμξ, αζπμθείηαζ ιε ηδ δζενεφκδζδ ηςκ 

δζαθμνχκ ζηδκ ακάδοζδ ηςκ αζηζηχκ ηάλεςκ ζηζξ πχνεξ ηδξ δοηζηήξ ηαζ ηεκηνζηήξ Βονχπδξ.  
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ιηαλνπσιεηψλ, θαηαζηεκαηαξρψλ ζην ηέινο ηνπ 19νπ θαη αξρέο ηνπ 20νπ 

αηψλα, πνπ ζα δηεπξπλζεί απφ ηνπο θαηψηεξνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο 

δαζθάινπο, ηνπνζεηείηαη ζην πεξηζψξην ηεο αζηηθήο ηάμεο, ηαμηλνκνχκελε σο 

κηθξναζηηθή1· κηα δηάθξηζε πνπ ζην πιαίζην ηεο καξμηθήο αλάιπζεο ζα 

απνδνζεί σο «παξαδνζηαθή» θαη «λέα κηθξναζηηθή ηάμε»2. ηηο ρψξεο ηεο 

αλαηνιηθήο Βπξψπεο θαη ηα ΐαιθάληα ππάξρεη κηα κηθξναζηηθή κνξθσκέλε 

ηάμε, Bildungskleinbürgertum, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη δαζθάινπο, θιήξν, 

θαηψηεξνπο ππαιιήινπο θαη δηαλννχκελνπο, ζε θάπνηεο ρψξεο θαη γηαηξνχο, 

δηθεγφξνπο, νη νπνίνη πηνζεηνχζαλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ αζηηθή ηάμε, 

ηελ «bourgeoisie», πξνζέγγηδαλ ην ιαφ θαη έπαημαλ ξφιν ζηελ άλνδν ηνπ 

εζληθηζκνχ3. 

Ο ξφινο απηψλ ησλ κνξθσκέλσλ αζηηθψλ ή κηθξναζηηθψλ ζηξσκάησλ 

ζα θαηαδεηρηεί, φζν επηηξέπνπλ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε, ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Δ πξνζπάζεηα γηα πνιηηηθή παξέκβαζε ζηελ Βιιάδα 

αθελφο, κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ζην ρψξν ηνπ ηχπνπ, αιιά θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζηε Αηαζπνξά αθεηέξνπ, εηδηθά ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κε 

ηελ πξνζπάζεηα παξέκβαζεο ζηηο εθινγέο, ζηα ζρνιεία, αιιά θαη ηελ 

εκπινθή κε ην ειιεληθφ θξάηνο, αλαδεηθλχεη ηα κεζαία ζηξψκαηα θαη ηδηαίηεξα 

ηα κηθξναζηηθά. 

Ο δεκνηηθηζκφο δελ απνηειεί αηαμηθή ηδενινγία, άιισζηε απφ ηνπο 

θφιπνπο ηνπ ην 1907 ζα αλαδεηρηεί ε ηαμηθή ηνπνζέηεζε ησλ δεκνηηθηζηψλ κε 

ην έξγν ηνπ Γεψξγηνπ θιεξνχ Σν Κνηλσληθφλ καο Εήηεκα, ιίγν πξηλ απφ ην 

θίλεκα ηνπ 1909 πνπ ζα δηαιχζεη ηηο ςεπδαηζζήζεηο γηα ηελ αηαμηθφηεηα ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο4. Οη δεκνηηθηζηέο ζα κηιήζνπλ γηα ηαμηθφ δηαρσξηζκφ πνπ 

                                                 
1
 Jürgen Kocka, «The middle classes in Europe», ό.π., ζ.784, 801· Jürgen Kocka, «Das europäische 

Muster und das deutsche Fall», Bürgertum im 19. Jahrhundert, υ.π., ζ.9-10, 43.   
2
 Ν. Πμοθακηγάξ, Οη θνηλσληθέο ηάμεηο ζηνλ ζύγρξνλν θαπηηαιηζκό, Ώεήκα 

2
1990 (1974 δ βαθθζηή 

έηδμζδ). Γζα ηδκ ηνζηζηή πμο ημο άζηδζε μ E. Laclau, αθ. E. Laclau , Πνιηηηθή θαη Ηδενινγία ζηε 

καξμηζηηθή ζεσξία. Καπηηαιηζκόο – Φαζηζκόο – Λατθηζκόο, φβπνμκα Θέιαηα, Θεζζαθμκίηδ 1983, 

ζ.127-130. ΐθ., επίζδξ, Γ. Μδθζυξ, «Σμ γήηδια ηςκ ιζηνμαζηχκ: Βκζαία ηάλδ ή δφμ δζαηνζηά ζφκμθα», 

Θέζεηο, 81(2002), ζ.59-80. Γζα ιζα εηηεκή πανάεεζδ ηδξ αζαθζμβναθίαξ ηαζ ηδξ δζεεκμφξ ζογήηδζδξ 

βζα ηδκ παναδμζζαηή ιζηνμαζηζηή ηάλδ, αθ. Ν. Πμηαιζάκμξ, Ζ παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε ηεο 

Αζήλαο. Μαγαδάηνξεο θαη βηνηέρλεο 1880-1925, αδδιμζίεοηδ δζδαηημνζηή δζαηνζαή, Ρέεοικμ 2011, 

ζ.23-35. 
3
 J. Kocka, «The middle classes in Europe», ό.π., ζ.794· Jürgen Kocka, «Das europäische Muster und 

das deutsche Fall», ό.π., ζ.44. 
4
 Υ. Υαηγδζςζήθ, «Σμ ηέθμξ ηςκ ρεοδαζζεήζεςκ», Βζζαβςβή ζηδκ Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νπ 

αηώλα. 1900-1922, Ώ1, υ.π., ζ.24-25. Σδκ αηαλζηυηδηα ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ εα πνμαάθθεζ μ 

Μάνημξ Σζζνζιχημξ ζηδ ζογήηδζδ ημο Νμοιά ημ 1907, υπμο αιθζζαδηεί ηδκ φπανλδ ενβαηζηήξ ηάλδξ 

ηαζ θηχπεζαξ, αθ. Μ. Σζζνζιχημξ, «Οζ Αδιμηζηζζηαί ηαζ ημ “Κμζκςκζηυ ιαξ Γήηδια”», Ρ. ηαονίδδ-



279 

 

επηρεηξεί ε θαζαξεχνπζα, αληηκεησπίδνληαο ηελ ηάμε σο πνιηηηζκηθή 

θαηεγνξία πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πλεπκαηηθή ειίη, φπσο παπάδεο θαη 

δαζθάινπο, ελψ ε δεκνηηθή ππεξβαίλεη ηνπο δηαρσξηζκνχο θαη δηαθπιάζζεη 

ηελ εζληθή ελφηεηα· «Δ θαζαξεχνπζα είλαη θιεξνλνκία ησλ δαζθάισλ θαη 

παπάδσλ κνλάρα, θιεξνλνκία κφλν κηαο ηάμεο ηνπ έζλνπο· ελψ ε γιψζζα 

ηνπ ιανχ ππάξρεη απεπζείαο ηνπ έζλνπο νιάθεξνπ»1. 

ηα Βπαγγειηθά ζα αλαδεηρηεί ν ξηδνζπαζηηζκφο ησλ κηθξναζηηθψλ 

ζηξσκάησλ πνπ ζα αληηηαρζνχλ ζηε δεκνηηθή, καδί κε ηνπο θνηηεηέο, ηα 

πξνλφκηα ηεο εγγξακκαηνζχλεο ησλ νπνίσλ, κεησλπκηθά εθθξαδφκελα σο 

αγψλαο γηα ηε ζξεζθεία θαη ην έζλνο, ζα αληηηαρζνχλ ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ 

ηεο εθπαίδεπζεο. Ώπφ ηα ίδηα ζηξψκαηα ιίγν αξγφηεξα ζα αλαδεηρηνχλ 

δάζθαινη θαη νη καζεηέο, ηδηαίηεξα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, κε θχξην αίηεκα 

ηελ παηδαγσγηθή απηνλνκία, αίηεκα πνπ ππέθξππηε, φπσο είδακε, απφπεηξα 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο θαηαμίσζεο. Ο Ώζαλάζηνο Μπνχηνπξαο2 ζα 

εξκελεχζεη ην γισζζηθφ δήηεκα, πέξαλ ηεο επηζηεκνληθήο αληηπαξάζεζεο, 

σο αληαγσληζκφ γηα ηελ θπξηαξρία ζην Παλεπηζηήκην θαη ηελ εθπαίδεπζε 

γεληθφηεξα, δηαπίζησζε πνπ βξίζθεη ζχκθσλνπο θαη λεφηεξνπο κειεηεηέο3.  

Δ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ αθνξά ηελ 

επαγγεικαηηθή ηαμηλφκεζε ησλ δεκνηηθηζηψλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

αιιεινγξαθία ηνπ Ώιέμαλδξνπ Πάιιε. Παξά ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ 

                                                                                                                                            
Παηνζηίμο, Γεκνηηθηζκόο θαη Κνηλσληθό Πξόβιεκα, υ.π., ζ.23-25. Βπίζδξ, οπυ αοηή ηδκ έκκμζα μ 

ΐθάζδξ Γαανζδθίδδξ ακηζιεηςπίγεζ ηδ δδιμηζηή ςξ ακηζπνυζςπμ εκυξ κέμο ηυζιμο πμο ηαοηίγεηαζ ιε 

ηδ ιεβάθδ «Βθθδκζηήκ Αδιμηναηίακ», εκχ μζ μπαδμί ηδξ ηαεανεφμοζαξ εέθμοκ κα δζαπςνίζμοκ ηζξ 

ακεπηοβιέκεξ ηάλεζξ απυ ημκ εθθδκζηυ θαυ, αθ. «Αζάθελζξ ΐ. Γαανζδθίδμο», Νέα Ζκέξα, 29/11.2.1911, 

ζ.2. 
1
 «Πνμηήνολδ ηδξ “Φμζηδηζηήξ οκηνμθζάξ”», Ο Ννπκάο, 23/5/1910, αν. 393, ζ.3. 

2
 Φζθυθμβμξ, ιεηεηπαζδεφηδηε ζηδ Μεζαζςκζηή ηαζ Νεχηενδ Φζθμθμβία ζημ Μυκαπμ ιε ηαεδβδηή ημκ 

K. Krumbacher, αθθά ηαζ ζηδ Λεζρία ηαζ ημ ΐενμθίκμ. Ώπυ ημ 1909 ιέπνζ ημ 1911 ενβάζηδηε βζα ηδ 

ζφκηαλδ ημο Εζημνζημφ Λελζημφ ηδξ Βθθδκζηήξ Γθχζζδξ, αθ., Ώ. Μπμφημοναξ, Τπόκλεκα επί ηε 

ππνςεθηόηεηη δηα ηελ ηδξπζείζαλ ηαθηηθήλ έδξαλ ηεο Μεζαησληθήο θαη Νεσηέξαο Διιεληθήο Γιώζζεο 

θαη Φηινινγίαο, εκ Ώεήκαζξ 1918, ζ.3-5. Γζα ημκ Μπμφημονα εα ιεζμθααήζεζ ζημκ Ώ. Πάθθδ μ Α. 

Πεηνμηυηηζκμξ, ζημκ μπμίμ ημκ ζοζηήκεζ, ηαηά ηδ ζογήηδζδ βζα ηδ ζοκηαβιαηζηή ηαημπφνςζδ ηδξ 

ηαεανεφμοζαξ, ςξ ακηίπαθμ ημο Μζζηνζχηδ, πμο πθήνςζε, ιάθζζηα, ιε ηδ εέζδ ημο ζημ Λελζηυ, ηδκ 

ακηίεεζή ημο αοηή. Ο Μπμφημοναξ μοζζαζηζηά είκαζ ιεηνζμπαεήξ ηαεανεομοζζάκμξ, αθ. επζζημθή Α. 

Πεηνμηυηηζκμο ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 29/10.2.1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.1, 2/48. Ο 

Πάθθδξ ζπεδίαγε κα πνδιαημδμηήζεζ ιζα ενβαζία ημο ιε 1000 θνάβηα, αθθά ηεθζηά δεκ εα 

ζοιθςκήζμοκ. Πζεακυηαηα ημκ Πάθθδ εκυπθδζε υηζ μ Μπμφημοναξ ήεεθε κα επζαάθθεζ ημοξ δζημφξ 

ημο υνμοξ ζηδ ζοιθςκία ή υηζ ζε επζζημθή ζημκ Πάθθδ ηαηδβυνδζε ημ ΐεκζγέθμ, αθ. επζζημθέξ Ώ. 

Μπμφημονα ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 29/9/1912 ηαζ 11/10/1912, ό.π., θ.2, οπμθ, 2.3, 2/358 ηαζ 2/392.    
   

3
 Ώ. Υ. Μπμφημοναξ, «Βκ αθέιια εζξ ημκ ιαβζηυκ ηυζιμκ ηςκ βθςζζζηχκ», Γ.Δ.Ο., η.ΐ΄, αν.Ώ΄, 

Εακμοάνζμξ 1912, ζ.34-35. Ο P. Mackridge εα ενιδκεφζεζ ηδ βθςζζζηή ακηζπανάεεζδ ςξ ακηαβςκζζιυ 

βζα πμθζηζζιζηή ηονζανπία ηαζ έθεβπμ ηδξ βκχζδξ, Language and National Identity in Greece, υ.π., 

ζ.74. 
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αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ, θαηαθεχγνπκε ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Max Weber, 

ν νπνίνο νξίδεη ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο ζην επίπεδν ηεο αγνξάο θαη ζεσξεί ην 

εηζφδεκα βαζηθφ ζπληειεζηή πξνζδηνξηζκνχ ηεο θνηλσληθήο 

δηαζηξσκάησζεο. Οη επίγνλνί ηνπ θαη ηδηαίηεξα ν John Goldthorpe, αλέδεημαλ 

ηα επαγγέικαηα σο ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ ηάμεσλ ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ζηελ 

αγνξά, αιιά θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο1. Σν ζρήκα κπνξεί λα ζεσξεζεί 

αλεπαξθέο, αθνχ κε ηελ ηαμηλφκεζε επαγγεικάησλ δε δηαθξίλνληαη νη 

ζπγθξνχζεηο θαη ε θνηλσληθή δνκή παξνπζηάδεηαη ζπκπαγήο θαη ζηαηηθή. 

Αχζθνια, επίζεο, παξαθνινπζνχκε ηελ νηθνλνκηθή θαη ηερληθή εμέιημε ηνπ 

θάζε επαγγέικαηνο πνπ πξνζδηνξίδεη θαη ηελ θνηλσληθή ζέζε απηνχ πνπ ην 

εμαζθεί. Δ απιή αλαθνξά ζηε ζέζε πνπ θαηέρεη νλνκαζηηθά έλα επάγγεικα 

ζηελ αγνξά, ρσξίο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνπζία ή ηε 

κφξθσζε ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη γηα ηε ζρέζε ηνπ κε ηα κέζα παξαγσγήο θαη 

ηε ρξήζε ή φρη κηζζσηήο εξγαζίαο, πεξηνξίδεη ηελ ρξεζηηθή αμία ηνπ 

επαγγέικαηνο σο κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ. Βπίζεο, άιιε δπζθνιία 

πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη έλαο φξνο κπνξεί λα θαιχπηεη ζπγγελείο 

πεξηνρέο, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ  λα πξνζδηνξηζηνχλ πιήξσο νη 

δηαθνξέο πνπ ππνθξχπηνπλ ηαπηφζεκεο ή ζπγγελείο επαγγεικαηηθέο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο.   

Παξφια απηά, ε επαγγεικαηηθή θαηεγνξηνπνίεζε είλαη ν κφλνο ηξφπνο 

πνπ καο πξνζθέξνπλ νη πεγέο λα θαηαγξάςνπκε φιν ην θνηλσληθφ θάζκα 

ησλ αηφκσλ πνπ ελεπιάθεζαλ ζην δεκνηηθηζκφ απφ ηελ αζηηθή θαη εξγαηηθή 

ηάμε. Ώιιηψο, ζα έπξεπε λα πεξηνξηζηνχκε κφλν ζηνπο γλσζηνχο 

δεκνηηθηζηέο, νη βηνγξαθίεο ησλ νπνίσλ καο επηηξέπνπλ λα ηνπο 

ηνπνζεηήζνπκε ηαμηθά. Οη ππφινηπνη δελ ζα κπνξνχζαλ λα αλαδεηρηνχλ. Οη 

ζέζεηο, βέβαηα, πνπ δηαηππψλνπλ ζηελ αιιεινγξαθία ζα καο επηηξέςεη 

παξαθάησ λα αλαδείμνπκε ηηο ηαμηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο ηαμηθέο ζπγθξνχζεηο.    

                                                 
1
 Γζα ημκ Weber ηαζ ημκ Goldthorpe, αθ. R. Breen, «Foundations of a neo-weberian class analysis», 

Chapter 2, Approaches to class analysis, (ed. By E. O. Right), Cambridge University Press, 2005. Δ 

ηνζηζηή πμο αζηείηαζ ζημ ζπήια ημο Goldthorpe αθμνά ηδ ζηεκυηδηά ημο, ηαεχξ βζα πανάδεζβια ημ 

επαββεθιαηζηυ ηφνμξ εεςνείηαζ επανηέζηενμ δείβια βζα ηζξ εοηαζνίεξ ζηδ γςή. Ο Ώ. Μμζπμκάξ, 

(Σάμεηο θαη ηξώκαηα ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο, η.Ώ΄, Ώεήκα 1998, ζ.34-49), εεςνεί υηζ ημ ζπήια ημο 

Goldthorpe οπμηνφπηεζ ηδκ εηιεηαθθεοηζηή ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ ηάλεςκ υζμ ηαζ ηδκ φπανλδ 

ζοβηνμηδιέκδξ ηονίανπδξ ηάλδξ. Ο M. Mann, Οη Πεγέο ηεο Κνηλσληθήο Δμνπζίαο, υ.π., ζ.696, 

ακαθένεζ υηζ μ Goldthorpe μνίγεζ ιζα «ηάλδ οπδνεζζχκ», αθθά ηα παναηηδνζζηζηά πμο ηδξ δίκεζ δεκ 

αμδεμφκ ζημκ μνζζιυ ηδξ ηάλδξ ημοξ πμο ζηδκ μοζία απμηεθεί έκα ζοκάενμζζια επαββεθιάηςκ.  
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Δ αιιεινγξαθία εθηείλεηαη ρξνληθά απφ ην 1910-1935, ε κεγαιχηεξε 

πχθλσζε, φκσο, αθνξά ην δηάζηεκα κέρξη ην ηέινο ηνπ Ώ‟ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. Δ δηαθνξά ηεο απφ ηηο ππφινηπεο αιιεινγξαθίεο, ηεο Πελειφπεο 

Αέιηα, ηνπ Ίσλα Αξαγνχκε, ηνπ Πέηξνπ ΐιαζηνχ, είλαη πσο ε ζπγθεθξηκέλε 

αθνξά έλαλ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ, κε πξνβεβιεκέλσλ νπαδψλ ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ, ε νπνία επηηξέπεη ηελ αλάδεημε ηεο θνηλσληθήο θπζηνγλσκίαο 

ηνπ δεκνηηθηζκνχ. 

Σν πιαίζην απνηειεί ε Βιιάδα ησλ πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ 20νπ αηψλα, 

κεηά ην θίλεκα ζην Γνπδί πνπ πνιηηηθά θαζνξίδεηαη απφ ηελ άλνδν ηνπ 

θφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ ζηελ εμνπζία. Δ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20νπ αηψλα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο, ηε κείσζε ηνπ 

ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ, ηελ εμπγίαλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ, 

ην πέξαζκα απφ ηνλ νηθνγελεηαθφ ζηνλ εηαηξηθφ θαπηηαιηζκφ, ηε δηεχξπλζε 

ηεο βηνκεραλίαο, ηελ εμάπισζε ησλ Σξαπεδψλ, θαη ηελ αχμεζε ηεο 

αζηηθνπνίεζεο κε ηε ζπληξηπηηθή άλνδν ησλ κηθξναζηηθψλ ζηξσκάησλ. 

Παξαπιεξσκαηηθά, ιεηηνπξγεί ν ρψξνο ηεο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο θαη 

εηδηθά ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, πνπ έρεη αλαδεηρηεί ζε άιια ζεκεία ηεο 

παξνχζαο κειέηεο. 

ηελ αιιεινγξαθία ηνπ Πάιιε αλά ηνλ ειιεληζκφ, εληφο θαη εθηφο 

ειιεληθνχ θξάηνπο, απφ ην 1910-1935 εκθαλίδνληαη 1121 δηαθνξεηηθά 

νλφκαηα κε ηα επαγγέικαηα λα δειψλνληαη ζε 640 απφ απηά, πνζνζηφ 

πεξίπνπ 57%1. Κπξηαξρεί ε κνξθσκέλε κεζαία ηάμε έλαληη ηεο νηθνλνκηθήο. 

Καη ζηηο δχν αληηπξνζσπεχνληαη θαη ηα αλψηεξα αζηηθά θαη ηα θαηψηεξα 

αζηηθά ζηξψκαηα, ε πιεηνςεθία, φκσο, αθνξά ηα ηειεπηαία, φπσο θαίλεηαη 

απφ ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
1
 Ώκ αθαζνέζμοιε ημοξ ζοθθυβμοξ ηαζ ηζξ αδεθθυηδηεξ, ημ πμζμζηυ ηαηένπεηαζ ζημ 53%.  
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πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Δπαγγεικάησλ 

 

ΒΠΏΓΓΒΛΜΏΣΏ ΚΏΣΏ ΚΛΏΑΟ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΔ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑΠΟΡΑ 

ΑΡΏΣΔΡΕΟΣΔΣΏ(1910-1935)   

 ΑΣΟΜΑ/ΠΟΟΣΟ ΑΣΟΜΑ/ΠΟΟΣΟ 

   

 Γ Δ Χ Ρ Γ Η Α     

Υηεκαηίαο   2         

       

Β Η Ο Μ Ζ Υ Α Ν Η Α – Β Η Ο Σ Δ Υ Ν Η Α    13   8 

Βηνκεραλία Τξνθίκωλ   

Γαραξνπιαζηείν   1              

   

Οηθνδνκηθέο Βηνκεραλίεο   

Οηθνδφκνο     1          

Υξσκαηηζηήο   2  

   

Βηνκεραλία Ξπιείαο                        

Βπηπινπνηφο   1  

   

Βηνκεραλία Γέξκαηνο                         

Σζαγθάξεο   1  

ΐπξζνδεςείν     1          

   

Υθαληηθέο Βηνκεραλίεο                           

Ράθηεο   2           

Μεηαμνπξγεία[θαη κεγαιέκπνξνο]     1          

Γνχλαξεο    1 

   

Καπλνβηνκεραλίεο                             

ΐηνκήραλνο ηζηγάξσλ    1 

   

Άιιεο Βηνκεραλίεο                

καληθαηνχξα    1          

   

Φεηξώλαθηεο   

Βξγάηεο   6   2 

   

Π Η  Σ Ζ     3   15 

Αηεπζπληήο Σξάπεδαο              1
1
 

Τπάιιεινη ηξάπεδαο   3
2
   14

3
 

   

Δ Μ Π Ο Ρ Η Ο     10      16      

Δκπόξην Τξνθίκωλ                          

Ώξηνπσιείν    1  

   

                                                 
1
 Αζεοεοκηήξ δφμ οπμηαηαζηδιάηςκ ηδξ Σνάπεγαξ Ώεδκχκ ζηδ αιρμφκηα ημο Πυκημο. 

2
 Εμκζηή Σνάπεγα Ώεδκχκ (1), Βιπμνζηή Σνάπεγα ημ 1919 (έκαξ ζημ Ώνβμζηυθζ, μ άθθμξ ζηδκ Ώεήκα). 

              
3
 Οζ οπάθθδθμζ οπδνεημφκ ζηζξ ελήξ ηνάπεγεξ: Σνάπεγα Ώεδκχκ (έκαξ ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ ηαζ 5 

ζηδ ιφνκδ), Σνάπεγα Ώκαημθήξ (4 ζηδ ιφνκδ), Σνάπεγα Θεζζαθμκίηδξ (2), Banque Imperiale 

Ottomane (1), ηαζ έκαξ ζηδκ Σναπεγμφκηα ζηδκ ηνάπεγα Φςζηδνυπμοθμο.  
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Δκπόξην εηδώλ ελδπκαζίαο   

Βκπνξνξξάπηεο               1          

Καηάζηεκα λεσηεξηζκψλ θαη θαζκηξίσλ    1 

   

Δκπόξην άιιωλ εηδώλ   

ΐηβιηνπψιεο               3          

   

Ξελνδνρεία-εζηηαηόξηα-θαθελεία   

Καθελείν             1          

εζηηαηφξην    1 

   

Δκπόξην άλεπ άιινπ πξνζδηνξηζκνύ   

Έκπνξνο   8          3 [2 εηζαγσγέο-
εμαγσγέο] 

Μαγαδηληέξεο/κηθξνκαγαδάηνξαο   1    1         

Βκπνξνυπάιιεινο θαη ππάιιεινη ζε εκπνξηθέο 
εηαηξείεο 

              6         

   

ΠΡΟΧΠΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ   

Κνπξέαο   1            

   

ΔΛΔΤΘΔΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ    173           334       

Θ ξ ε ζ θ ε ί α   

θιεξηθφο   1   6 

   

Π α η δ ε ί α    115              259        

Αάζθαινο   37   60 

Νεπηαγσγφο   1  

Καζεγεηήο   22        10 

Αηεπζχληξηα Παξζελαγσγείνπ   1           

Αηεπζχληξηα   1  

ρνιάξρεο   3            

επηζεσξεηήο   2  

Καζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ   2  2 

Ξέλνη Καζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ   19 

Μαζεηήο
1
    16  119 

Φνηηεηήο   27   22 

Ώπφθνηηνο γπκλαζίνπ   3   14 

Βθνξείεο ζρνιείσλ    13 

   

Η α η ξ η θ ά                

Γηαηξφο  6          1        

Φαξκαθνπνηφο              1         

   

Ννκηθά-Γηθαηνζύλε    10                10         

Αηθεγφξνο    7    8        

λνκηθφο   1   1 

πκβνιαηνγξάθνο   2                

Αηθαζηηθφο ππάιιεινο     1        

                                                 
1
 Οζ ιαεδηέξ, θμζηδηέξ ηαζ μζ απυθμζημζ βοικαζίμο δεκ ημπμεεημφκηαζ ζηδκ ηαηδβμνία ακεπάββεθημζ, 

υπςξ μνίγμοκ μζ επίζδιεξ ζηαηζζηζηέξ, αθθά ζηδκ ηαηδβμνία Παζδεία, βζαηί απυ ηζξ επζζημθέξ θαίκεηαζ 

υηζ δζαδναιάηζγακ ζδιακηζηυ νυθμ ζημ πχνμ ηδξ εηπαίδεοζδξ ζπεηζηά ιε ημ δδιμηζηζζιυ. 
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Γξάκκαηα-Δπηζηήκεο-ηύπνο   14   30 

Φηιφινγνο   1            

Ώξραηνιφγνο    1 

δηεξκελέαο    2 

Ώπφθνηηνο Παλεπηζηεκίνπ   1  

Βθδφηεο-δηεπζπληήο- ζπληάθηεο εθεκεξίδαο, πεξηνδηθνχ   3   17 

δεκνζηνγξάθνο   1   3 

Μεηαθξαζηήο-αξζξνγξάθνο    1 

Τπάιιεινο ζε εθεκεξίδα    1 

κεραληθφο   1  

ινγηζηήο   2   1 

γεσπφλνο   1  

Ώξρηηέθησλ   1   1 

Ααθηπινγξάθνο   1  

Τπάιιεινη ζε αξρηηεθηνληθφ γξαθείν    3 

Γξακκαηηζηήο-Γξακκαηηθφο   2  

   

Κ α ι έ ο Τ έ ρ λ ε ο- Λ ν γ ν η ε ρ λ ί α   20  8 

Γσγξάθνο   3            2          

Μνπζηθφο   2   1 

Πνηεηήο-ινγνηέρλεο   13   5 

εζνπνηφο   1  

γιχπηεο   1  

   

Υπάιιεινη    7            19             

Αηεπζπληήο    2 

Τπάιιεινη ζε μέλεο εηαηξείεο   1   9 

Αεκνηηθνί ππάιιεινη    1  

Καηψηεξνη Τπάιιεινη    5   7 

Σειεγξαθεηήο, Marconi officer    1 

   

ΓΖΜΟΗΔ ΤΠΖΡΔΗΔ   

Άκπλα ρώξαο   

ηξαηησηηθνί   15  

Γηνίθεζε   

Πξνμεληθφο ππάιιεινο ή ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Βμσηεξηθψλ 

   2 

Τπάιιεινο ζην γξαθείν ινγνθξηζίαο   1  

   

   

ΑΝΔΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ   

Καηάδηθνο θπιαθψλ   3  

ΤΛΛΟΓΟΗ   16   28 

ΤΝΟΛΟ 641 237 404 
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Σα ειεχζεξα επαγγέικαηα, καδί κε ηελ ηξαπεδηθή πίζηε είλαη εθείλα 

πνπ θπξηαξρνχλ, κε αξηζκφ αηφκσλ 525, πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επαγγεικάησλ 82%. Καη εληφο απηήο ηεο επξείαο επαγγεικαηηθήο 

ηαμηλφκεζεο, δελ είλαη ηπραίν, ιφγσ ηεο ηαχηηζεο ηνπ δεκνηηθηζκνχ απφ έλα 

ζεκείν θαη κεηά κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αιιά θαη ηεο 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο ησλ δαζθάισλ, φηη θπξηαξρεί ε θαηεγνξία Παηδεία. Οη 

375 απφ ηνπο απνζηνιείο πνπ δειψλνπλ ην επάγγεικά ηνπο ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εθπαίδεπζε, πνζνζηφ 59%· 160 είλαη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ, 

δειαδή, δάζθαινη, δηεπζπληέο θαη ζρνιάξρεο, θαζεγεηέο γπκλαζίσλ, έιιελεο 

θαη μέλνη θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ· 135 είλαη καζεηέο· 49 είλαη θνηηεηέο θαη 

18 πνπ δειψλνπλ απφθνηηνη γπκλαζίνπ ή απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ. ηελ 

παξαπάλσ επαγγεικαηηθή θαηεγνξία ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη εθνξείεο 

ζρνιείσλ ή ρσξηψλ (13), απφ ηελ Ήπεηξν θαη ηε Μαθεδνλία, πνπ δεηνχλ απφ 

ηνλ Πάιιε εμνπιηζκφ θαη βηβιία γηα ηα ζρνιεία ηνπο. Σα εθπαηδεπηηθά 

επαγγέικαηα αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ 71% ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικάησλ. 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν είλαη πεξηζζφηεξεο νη αλψηεξεο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ ζηε δηαζπνξά, ηδηαίηεξα ζηελ Οζσκαληθή 

Ώπηνθξαηνξία, θπξηαξρνχλ νη καζεηέο θαη νη δάζθαινη. Αηαθαίλεηαη, 

επνκέλσο, θαζαξά ε ηάζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, αξθεί λα ππνγξακκίδνληαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο 

ηάζεο. Δ απνπζία, δειαδή, θξαηηθνχ ζπγθεληξσηηζκνχ ηδηαίηεξα ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε επέηξεςε ηε δηείζδπζε ζηα ζρνιεία, αλάινγα κε ηε 

ζπγθπξία, ελψ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ε επίζεκε πνιηηηθή άθελε ιηγφηεξα 

πεξηζψξηα, φπσο θαηέδεημε ε απνηπρία ηνπ Αεικνχδνπ ζην Παξζελαγσγείν 

ηνπ ΐφινπ.  

Παξφιν πνπ ζηνλ Πίλαθα ζπλππνινγίδνληαη φιεο νη εθπαηδεπηηθέο 

βαζκίδεο, ππάξρεη θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε. Οη Καζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ 

αλήθνπλ ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο αζηηθήο ηάμεο, νη ζρνιάξρεο, δηεπζπληέο 

ζρνιείσλ ζηα κεζαία θαη νη δάζθαινη ζηα θαηψηεξα. Οη δηαθνξνπνηήζεηο 

ηεθκεξηψλνληαη θαη κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα. Σν 1910 ν κηζζφο ηνπ 

Γπκλαζηάξρε ζηελ Κνξπηζά ήηαλ 160 ιίξεο, ζηε Θεζζαινλίθε 180 ιίξεο, ζηα 
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Εσάλληλα απφ 210-280 ιίξεο1. Σν 1912 ε Παηξηαξρηθή Κεληξηθή Βπηηξνπή 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε φξηζε ην κηζζφ ησλ δαζθάισλ ζε 400 γξφζηα 

κεληαίσο γηα ηνπο άληξεο θαη 300 γξφζηα γηα ηηο γπλαίθεο θαη 500 θαη 400 

αληίζηνηρα γηα ηνπο δηεπζπληέο2. Ο δάζθαινο Πνπιηφπνπινο ζηνλ θαδά ηεο 

Κνδάλεο αλέθεξε ζηνλ Πάιιε φηη ν κηζζφο ηνπ είλαη 50 ιίξεο ηνχξθηθεο. ην 

ειιεληθφ θξάηνο, ην 1911 δάζθαινο ζηελ Κέξθπξα ζα πιεξνθνξήζεη ηνλ 

Πάιιε φηη νη θαζαξέο κεληαίεο απνδνρέο ηνπ είλαη 135 δξαρκέο, ελψ ζε άιιεο 

πεξηνρέο κπνξεί ν κηζζφο ηνπ δαζθάινπ λα θηάζεη θαη ηηο 150 δξαρκέο3. 

ηνλ εθδνηηθφ ρψξν νη εθδφηεο, δεκνζηνγξάθνη, ππάιιεινη ζε 

εθεκεξίδεο ηνπ εμσηεξηθνχ ππεξηεξνχλ έλαληη ηεο θίλεζεο ζηελ Βιιάδα (22 

έλαληη 4), γεγνλφο πνπ κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ ηελ θπξηαξρία ηνπ Ννπκά 

ζηελ Ώζήλα, πνπ πεξηνξίδεη ηηο αλάινγεο απφπεηξεο. Ώληίζεηα ζηνλ 

εμσειιαδηθφ ρψξν ε πνιπδηάζπαζε ηνπ ρψξνπ θαη ηεο θνηλσλίαο επηβάιιεη 

πνηθίιεο απφπεηξεο.  

Οη ππάιιεινη ησλ Σξαπεδψλ θαη νη δηεπζπληέο θαη ππάιιεινη ζε μέλεο 

εηαηξείεο ζπκβαδίδνπλ κε ηε γεληθφηεξε άλνδν ηεο ηξαπεδηθήο πίζηεο ηελ 

επνρή πνπ εμεηάδνπκε θαη πηζαλφηαηα πξνέξρνληαη απφ ηηο γλσξηκίεο ηνπ 

Πάιιε κέζσ ηεο εηαηξείαο ησλ Ralli Bros, ζηελ νπνία εξγαδφηαλ. Άιισζηε 3 

απφ ηνπο 6 εκπνξνυπαιιήινπο εξγάδνληαη ζηελ εηαηξεία ησλ Ράιιε, ρσξίο 

λα κπνξεί λα δηεπθξηληζηεί ε ζέζε ηνπο. Ο δηεπζπληήο θαη νη ππάιιεινη ησλ 

Σξαπεδψλ, αθνξνχλ ηνλ παξνηθηαθφ ειιεληζκφ, αθνχ φιεο νη ηξάπεδεο 

βξίζθνληαη ζηελ Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία. Κπξηαξρεί ε Σξάπεδα Ώζελψλ, κε 

ηελ νπνία Πάιιεο θαη Αξαγνχκεο θαίλεηαη φηη είραλ ζρέζεηο4 θαη αθνινπζεί ε 

                                                 
1
 ΕΏΤΒ, ΐ/33 1910 Βηπαζδεοηζηά, Κνοπημβναθδιέκα έββναθα ΤΠΒΞ πνμξ πνεζαεία  

Κςκζηακηζκμοπυθεςξ 29/7/1910 ηαζ 26/8/1910. Πνέπεζ κα ζοκοπμθμβζζηεί υηζ ημ εθθδκζηυ ηνάημξ 

πθήνςκε ζδζαίηενα βζα ηάπμζεξ εέζεζξ ζηζξ μπμίεξ απέδζδε εεκζηή ζδιαζία. 
2
 «Σμ ιζζεμθυβζμκ ηςκ δζδαζηάθςκ», Πξόνδνο, 17/8/1912,  ζ.2 ηαζ Δθθιεζηαζηηθή Αιήζεηα, 25/8/1912, 

αν.36, ζ.315. 
3
 Βπζζημθή Δ. ηαφνμο ζε Ώ. Πάθθδ, Κένηονα 22/4/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 

1/76.  
4
 Ο δζεοεοκηήξ δφμ οπμηαηαζηδιάηςκ ηδξ Σνάπεγα Ώεδκχκ ζηδ αιρμφκηα είκαζ ημοιπάνμξ ημο 

Πάθθδ. Σμκ Εμφκζμ ημο 1911 ημο ακαημζκχκεζ ημ δζμνζζιυ ημο, αθ., επζζημθή Υνήζημο ζε Ώ. Πάθθδ, 

αιρμφξ 7/20.6.1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.1, 1/146. Οζ ζπέζεζξ ιε ηδκ Σνάπεγα Ώεδκχκ είκαζ πμζηίθεξ 

ηαζ πνμηφπημοκ ηαζ ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ. Σμ 1910 μ Ώθέλακδνμξ Πακηαγήξ, δζηδβυνμξ δδιμηζηζζηήξ 

ηδξ Πυθδξ, εα βνάρεζ ζημ Αναβμφιδ κα ιεζμθααήζεζ, χζηε μ εείμξ ημο, Ώθηζαζάδδξ Καιπάξ, 

δζεοεοκηήξ ζημ ειπμνζηυ ηιήια ζηδκ Σνάπεγα Ώεδκχκ ηδξ ιφνκδξ, πμο ηαηδβμνείηαζ απυ ημκ 

δζεοεοκηή, κα ανεζ ημ δίηζμ ημο ζημ Αζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ Σνάπεγαξ, αθ. επζζημθή Ώ. Πακηαγή ζε 

Ίςκα Αναβμφιδ, Πυθδ 2/4/1910, Αιιεινγξαθία Ίσλνο Γξαγνύκε, θ.9, οπμθ.2. Καζ μ δάζηαθμξ Μ. 

Φζθήκηαξ, υηακ απμθφεδηε απυ δζεοεοκηήξ ημο ζπμθείμο ζηδ Μενζίκα, θυβς ηδξ δνάζδξ ημο βζα ηδ 

δδιμηζηή, γδηάεζ απυ ημ Αναβμφιδ κα ιεζμθααήζεζ ζημ Γεκζηυ Αζεοεοκηή ηδξ Σνάπεγαξ Ώεδκχκ κα 

δζμνζζηεί ζημ οπμηαηάζηδια ηδξ Μενζίκαξ ζε εέζδ βναιιαηζημφ. Γδηάεζ, ιάθζζηα, ακ είκαζ δοκαηυκ 
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Σξάπεδα Ώλαηνιήο. Ο αξηζκφο ηνπο δελ είλαη κεγάινο, αιιά ε ζπνπδαηφηεηα 

ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πξνζψπσλ επηηξέπεη ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηα 

κεγαιναζηηθά θαη κεζναζηηθά ζηξψκαηα θαη θαηαδεηθλχεη έζησ θαη ζε κηθξφ 

πνζνζηφ ηελ θνηλσληθή ζηφρεπζε ηνπ Πάιιε, αιιά θαη ηε ζεκαζία ηνπ 

ηξηηνγελνχο ηνκέα πνπ αλαπηχρζεθε ξαγδαία ηδηαίηεξα ηελ πξψηε δεθαεηία 

ηνπ 20νπ αηψλα1. Ο δηεπζπληήο ηεο Σξάπεδαο Ώζελψλ ζηελ Σξαπεδνχληα είλαη 

ζεκαληηθφ κέινο ηεο θνηλσλίαο, αθνχ ζπλαλαζηξέθεηαη ηα αλψηεξα ζηειέρε 

ηεο νηθνλνκηθήο, δηνηθεηηθήο θαη πλεπκαηηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ. Δ πιεζψξα 

ησλ ηξαπεδηθψλ εηαηξεηψλ θαη ε επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζην εμσηεξηθφ 

νθείιεηαη θαη ζηελ άλνδν ησλ κηθξναζηηθψλ ζηξσκάησλ, πνπ απνηέιεζαλ 

ζηφρν ησλ ηξαπεδψλ2. ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ε εθπξνζψπεζε ησλ ηξαπεδψλ 

είλαη πνιχ κηθξή, αθνξά ηελ επνρή κεηά ην 1915 θαη κφλν ππαιιήινπο3. 

ην ρψξν ηνπ εκπνξίνπ (26 άηνκα), φπσο βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα, 

θπξηαξρνχλ νη κηθξέκπνξνη θαη νη θαηαζηεκαηάξρεο. ην Γεληθφ Βκπφξην 

αλαθέξνληαη δχν κφλν εηαηξείεο εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ. Γηα ηε κία απφ απηέο 

κπνξνχκε λα έρνπκε εηθφλα ηνπ εχξνπο ησλ επηρεηξήζεψλ ηεο. Πξφθεηηαη γηα 

ηελ εηαηξεία ηνπ Θεκηζηνθιή Μπακίρα κε έδξα ηνπο Άγηνπο αξάληα πνπ 

δηέζεηε ηζηηνθφξα θαη κάιηζηα ην 1912 αλέιαβε ηα πξαθηνξεία ησλ Ώγίσλ 

αξάληα θαη ηεο Κέξθπξαο γηα ινγαξηαζκφ ηεο αηκνπιντθήο εηαηξείαο Ungro-

Croatia4.  

                                                                                                                                            
κα παίνκεζ ιζζευ 10 θίνεξ ακηί 8 ημο πνμηαηυπμο ημο, αθ επζζημθέξ Μ. Φζθήκηα ζε Ε. Αναβμφιδ, 

Μενζίκα, 12/7/1912 ηαζ 17/7/1912,  ζην ίδην, θ.9, οπμθ.5. 
1
 Υ. Υαηγδζςζήθ, «Δ Μπεθ Βπυη ημο ηεθαθαίμο», Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20

νπ
 αηώλα. 1900-1922, 

υ.π., ζ.310-311. «Σμ 1912 ημ δίηηομ ηςκ οπμηαηαζηδιάηςκ ηςκ εθθδκζηχκ ηναπεγχκ ζημ ελςηενζηυ 

είπα θεάζεζ ζημ ιέβζζημ ααειυ ελάπθςζήξ ημο», ζην ίδην, ζ.338. Γζα ηδ ζδιαζία ηαζ ημ εφνμξ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ηδξ Σνάπεγαξ Ώεδκχκ, ηδ ζοκενβαζία ηδξ ιε ημ λέκμ ηεθάθαζμ ηαζ ηδ δζείζδοζδ ζημκ 

πανμζηζαηυ εθθδκζζιυ, αθ. ζην ίδην, ζ.326-331, 333. Γζα ηδκ ηνάπεγα Ώκαημθήξ πμο εθεβπυηακ απυ 

ηδκ Βεκζηή Σνάπεγα, ζην ίδην, ζ.331.  
2
 ην ίδην, ζ.331-2. 

3
 ε ιζα πενίπηςζδ πμο δεκ ηαηαβνάθεηαζ ζημκ πίκαηα, ηαεδβδηήξ ζημ Γοικάζζμ Αδιδηζάκαξ 

Ώνηαδίαξ πθδνμθμνεί ημκ Πάθθδ υηζ έιαεε ηδ δζεφεοκζή ημο απυ ημ θμβζζηή ημο οπμηαηαζηήιαημξ 

ηδξ Βεκζηήξ Σνάπεγαξ, αθ., επζζημθή Γ. Μακμθάημο ζε Ώ. Πάθθδ, Αδιδηζάκα 13/5/1917, ό.π., θ.3-4, 

οπμθ.4.2, 4/185.  
4
 Ο Θειζζημηθήξ Μπαιίπαξ (1875-1930), εηηυξ απυ ηζξ ειπμνζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ήηακ ιέθμξ ημο 

Βηπαζδεοηζημφ Οιίθμο ηαζ είπε ακαιεζπηεί εκενβά ζημ γήηδια ηδξ απεθεοεένςζδξ ηδξ Δπείνμο. 

πεδίαγε, ιάθζζηα, κα αάθεζ οπμρδθζυηδηα ζηζξ εηθμβέξ ηδξ Οεςιακζηήξ Ώοημηναημνίαξ ημ 1912 βζα 

αμοθεοηήξ Ώνβονμηάζηνμο, πνμζπάεεζα πμο ιαηαζχεδηε απυ ηζξ αολδιέκεξ επαββεθιαηζηέξ 

οπμπνεχζεζξ. Χξ εηπνυζςπμξ ημο Αεθαίκμο εα δζαιανηονδεεί ζημ Λμκδίκμ ημ 1913 βζα ηδκ 

επζηείιεκδ πνμζάνηδζή ημο ζημ αθαακζηυ ηνάημξ. Έθααε ιένμξ ςξ εηπνυζςπμξ ηςκ Ώβίςκ ανάκηα 

ζηδκ Πακδπεζνςηζηή οκέθεοζδ ημο Ώνβονμηάζηνμο, 30/1 ςξ 5/2/1914. Οζ πθδνμθμνίεξ ακηθμφκηαζ 

απυ ηδκ αθθδθμβναθία ημο Φίθζππμο ζαιπακίδδ ιε ημκ Ώθέλακδνμ Πάθθδ ηαζ ηδκ αθθδθμβναθία ημο 

Θειζζημηθή Μπαιίπα ιε ημκ Ίςκα Αναβμφιδ. οβηεηνζιέκα, αθ. επζζημθέξ Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ.  

Πάθθδ, Πυθδ 12/25.1.1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.1, 2/28· Πυθδ 27/9.2.1912, 2/47· 
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Σα επαγγέικαηα πνπ εληάζζνληαη ζην ρψξν ηεο βηνκεραλίαο, ζηελ 

νπζία, δελ αθνξνχλ παξά εξγαζηήξηα θαη εξγάηεο, εθηφο απφ δχν 

πεξηπηψζεηο. ηε κία, ν Μίιηνο πλλεθηάο απφ ηε άκν θαηαηάζζεηαη σο 

βηνκήραλνο ηζηγάξσλ, πνπ ζηέιλεη, κάιηζηα, ζηνλ Πάιιε «κεξηθά ηζηγαξέηηα 

ηεο κάξθαο καο»1, αλ θαη δελ κπνξεί λα δηεπθξηληζηεί ε επξχηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. ηε δεχηεξε, ν Γηάλλεο Γατηάλνο απφ ηελ Πξνχζζα είλαη 

«κεγαιέκπνξνο θαη ηδξπηήο κεηαμνπξγείσλ»2. 

Αίπια ζηνπο επηρεηξεκαηίεο, ηνπο αλεμάξηεηνπο ηερλίηεο θαη ηνπο 

κηθξντδηνθηήηεο καγαδηψλ, αλαπηχζζεηαη κηα λέα κεζαία γξαθεηνθξαηηθή ηάμε 

κε έκκηζζα ζηειέρε. Ώπηή πξνέθπςε απφ ηελ επέθηαζε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα 

θαη αθνξά ηελ κηζζσηή, κε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ 

ηνκέα, πνπ απαηηεί εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε. Ώπηέο νη αλάγθεο αθξηβψο 

νδεγνχλ ζηε δηεχξπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δ κφξθσζε θαη ε 

παηδεία, φ,ηη πξνζδηνξίδεη ηελ Bildunsbürgertum, δηαρσξίδεη ηνπο θαηφρνπο 

αλψηεξεο παηδείαο, φπσο νη θαζεγεηέο θαη θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ, πνπ 

εληάζζνληαη επθνιφηεξα ζηελ αζηηθή ηάμε, απφ ηηο θαηψηεξεο κνξθσηηθέο 

βαζκίδεο, φπσο νη δάζθαινη πνπ ζπλσζηίδνληαλ ζηα θαηψηεξα αζηηθά 

ζηξψκαηα, αιιά απνθηνχζαλ νινέλα θαη κεγαιχηεξε ιεηηνπξγηθή ζεκαζία γηα 

ηελ θνηλσλία3. Ο Νίθνο Γηαλληφο ην 1913 ζα εμηζψζεη ηε κηζζσηή ρεηξσλαθηηθή 

εξγαζία κε ηελ πλεπκαηηθή ησλ δεκνζηνγξάθσλ, κεηαθξαζηψλ θαη 

δαζθάισλ, εξκελεχνληαο σο θνηλσληθή ηελ ηέρλε θαη ην γισζζηθφ δήηεκα4. 

Σν θνηλσληθφ ζρήκα πνπ αλαδεηθλχεηαη ζηε κεγάιε θιίκαθα είλαη 

απφιπηα ζπκβαηφ κε εθείλν πνπ θαηαγξάθεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κε 

αθνξκή ηε ζχγθξνπζε ηνπ 1911· ζην δεκνηηθηζκφ δξαζηεξηνπνηείηαη ε αζηηθή 

ηάμε θαη ηδηαίηεξα ηα κεζαία θαη κηθξναζηηθά ζηξψκαηα. ηελ πνιηηηθή δσή ηεο 

                                                                                                                                            
Πυθδ 18/3.3.1913, θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/52 (Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.68)· Πυθδ 10/23.7.1913, θ.3-4, 

οπμθ.3.2, 3/134. Βπίζδξ, επζζημθέξ Θ. Μπαιίπα ζε Ί. Αναβμφιδ, Αιιεινγξαθία Ίσλνο Γξαγνύκε, 

Άβζμζ ανάκηα 16/5/1910, Κένηονα 19/1/1912, Κένηονα 12/23.7.1912, θ.8, οπμθ.4. 
1
 Βπζζημθή Μ. οκκεθζά ζε Ώ. Πάθθδ, άιμξ, ΐαεφ 14/4/1910, ό.π., θ.1, οπμθ.1.1, 1/1. 

2
 Βπζζημθή Κ. Καθθία ζε Ώ. Πάθθδ, Μμοδακζά 1/9/1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.3, 2/344. ηδκ ίδζα 

επζζημθή μ Γασηάκμξ παναηηδνίγεηαζ ηαζ «ιαθθζανζζηήξ ιέπνζ ιοεθμφ ηςκ μζηέςκ».. Βηηυξ ηςκ 

επαθχκ ιε ημκ Ώ. Πάθθδ, αβςκζγυηακ βζα ηδκ εθδιενίδα Λαόο. Βίπε εββνάρεζ 11 ζοκδνμιδηέξ, ιεηαλφ 

αοηχκ έκα βζαηνυ, έκακ ιπαηάθδ, έκακ ρςιά, έκακ έιπμνμ ηαζ ηδ Μδηνυπμθδ Πνμφζζδξ. Βπίζδξ είπε 

ηακμκίζεζ ιε έκα εθδιενζδμπχθδ ζηα Μμοδακζά κα θαιαάκεζ δέηα ζχιαηα ηδξ εθδιενίδαξ, αθ. 

επζζημθή Γ. Γασηάκμο ζε Ν. Γζακκζυ, Brousse 11/2/1909, θάηεθμξ π.α «Ώνπείμ Νίημο ηαζ Ώεδκάξ 

Γζακκζμφ», «Ώθθδθμβναθία εθδι. Λαυξ».  
3
 Οζ δζαηνίζεζξ πμο επζπεζνμφιε είκαζ ζοιααηέξ ιε ημ ζπήια πενί αζηζηήξ ηάλδξ ηαζ κέςκ ιεζαίςκ 

ζηνςιάηςκ πμο πνμαάθθεζ μ Eric Hobsbawm ζημ ένβμ Ζ επνρή ησλ απηνθξαηνξηώλ 1875-1914, υ.π.,  

ζ.265-286. 
4
 Ν. Γζακκζυξ, «Δ Φζθμθμβία ιαξ», Γξάκκαηα, 1913, ζ.143-148.  
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θνηλφηεηαο ηαπξνδξνκίνπ εκπιέθνληαη κφλν ηα κεγαιναζηηθά θαη 

κεζναζηηθά, θαζψο δηθαίσκα ςήθνπ είρε ν νξζφδνμνο ελνξίηεο πνπ ήηαλ δχν 

ρξφληα εγγεγξακκέλνο ζηνπο θνηλνηηθνχο θαηαιφγνπο θαη είρε πιεξψζεη ηελ 

εηήζηα ζπλδξνκή ηνπ, εθηφο ησλ δαζθάισλ. Ο εθινγηθφο θαηάινγνο ηνπ 1905 

έρεη εγγεγξακκέλνπο 966 άλδξεο θαη ηνπ 1910 1468. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ζηηο ζπλειεχζεηο πξνζεξρφηαλ ε κεηνςεθία1, κε απνηέιεζκα ν έιεγρνο λα 

βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ιίγσλ πξνζψπσλ, πνπ ελαιιάζζνληαλ ζηηο δηνηθεηηθέο 

ζέζεηο.  

Ώπφ ην 1910-1914 πεξίπνπ 160 κε 1702 πξφζσπα εκθαλίδνληαη ζηα 

ζεζκηθά φξγαλα ηεο Κνηλφηεηαο θαη ζην Αηαξθέο Βζληθφ Μηθηφ πκβνχιην. Δ 

πιεηνςεθία (πνζνζηφ πεξίπνπ 32%) αλήθεη ζηα ειεχζεξα επαγγέικαηα, 

θαηεγνξία ζηελ νπνία εληάζζνληαη επηζηήκνλεο (γηαηξνί, δηθεγφξνη, 

αξρηηέθηνλεο) θαη δεκνζηνγξάθνη. Δ θαηεγνξία έκπνξνη (πνζνζηφ πεξίπνπ 

26%) είλαη κάιινλ αζαθήο. Πεξηιακβάλεη κεγαιεκπφξνπο3 θαη 

θαηαζηεκαηάξρεο4.  Οη ππάιιεινη, αλψηεξνη ζε Σξάπεδεο, ζε επηρεηξήζεηο θαη 

ζηε ηνπξθηθή δηνίθεζε, αιιά θαη θαηψηεξνη αληηπξνζσπεχνπλ ην 23%. ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε πνζνζηφ 15% αλήθνπλ νη ηξαπεδίηεο5. 

                                                 
1
 «Ώζ εηθμβαί ημο Πένακ», Πξόνδνο, 28/5/1910, ζ.1. 

2
 Σα μκυιαηα ακαγδηήεδηακ ζηδκ αθθδθμβναθία ημο Φ. ζαιπακίδδ ιε ημκ Ώ. Πάθθδ, ζηα Πναηηζηά 

ηςκ οκεθεφζεςκ ηδξ Κμζκυηδηαξ ηαονμδνμιίμο, ζηδκ εθδιενίδα Πξόνδνο ηαζ ζημ πενζμδζηυ ημο 

Παηνζανπείμο Δθθιεζηαζηηθή Αιήζεηα. Σα επαββέθιαηά ημοξ ελαηνζαχεδηακ απυ ημοξ εηθμβζημφξ 

ηαηαθυβμοξ ημο 1905 ηαζ 1910. 
3
 ΐθ. Νζηυθαμξ Παζπαθίδδξ, έιπμνμξ ζημκ εηθμβζηυ ηαηάθμβμ 1910, Δθινγηθόο Καηάινγνο Κνηλόηεηνο 

ηαπξνδξνκίνπ 1910, ημκ μπμίμ δ εθδιενίδα Πξόνδνο εα παναηηδνίζεζ ιεβαθέιπμνμ, 27/3/1911. 

Κάπμζεξ θμνέξ οπάνπμοκ ηαζ πζμ εζδζηεοιέκεξ ακαθμνέξ, αθ. ηεθυπμοθμξ Ώθέλακδνμξ, 

ζζηανέιπμνμξ, Δθινγηθόο Καηάινγνο Κνηλόηεηνο ηαπξνδξνκίνπ 1910. Δ αζάθεζα ηδξ επαββεθιαηζηήξ 

ηαηδβμνίαξ «έιπμνμξ» θαίκεηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημκ Ώθέλακδνμο ζκζυζμβθμοξ. ημκ εηθμβζηυ 

ηαηάθμβμ ημο 1910 ηαηαβνάθεηαζ ςξ έιπμνμξ, Δθινγηθόο Καηάινγνο Κνηλόηεηνο ηαπξνδξνκίνπ 1910, 

αθθά ζημκ ηαηάθμβμ ηςκ ιεθχκ ηδξ Ονβάκςζδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ ηαηαβνάθεηαζ ςξ ηναπεγίηδξ, 

Ώ. μοθζχηδξ-ΝζημθαΎδδξ, ό.π., ζ.228. Ώπυ ημ Φ. ζαιπακίδδ ιαεαίκμοιε υηζ ήηακ πμθφ πθμφζζμξ,  

επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 25/7.2.1913, ό.,π., θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/34. Μάθζζηα ημ 1910 είκαζ 

έκαξ απυ ημοξ ζδνοηέξ ημο ενβμζηαζίμο ηζζιέκηςκ, πμο ζδνφεδηε απυ ηδ Societe Anonyme Ottomane 

“Arslan”, αθ. . Μπυγδ, ό.π., ζ.212. 
4
 Ο Παπάξ Εςάκκδξ Πακηεθίδδξ (βκςζηυξ ζημοξ ηφηθμοξ ηςκ δδιμηζηζζηχκ ςξ Γζάβημξ Πακηεθίδδξ 

Παπάξ), εηχκ 52, έιπμνμξ, Δθινγηθόο Καηάινγνο Κνηλόηεηνο ηαπξνδξνκίνπ 1910, δζαηδνμφζε 

ηαηαζηήιαηα οθαζιάηςκ ηαζ ζημ Γαθαηά ηαζ ζημ Πένακ, αθ. «Σα βκςζηά ηαηαζηήιαηα Γ.Π. Παππά», 

Πξόνδνο, 13/3/1910, ζ.4, ζηήθδ Ώκά ηδκ πυθζκ. Ώκηζπνμζςπεφμκηαζ ηαζ ηαηδβμνίεξ, υπςξ 

αζαεζηέιπμνμξ, μζκμπκεοιαημπχθδξ, ηνεμπχθδξ, ειπμνμνάπηδξ, πμο ιανηονμφκ ιζηνυηενδξ 

ειαέθεζαξ ειπμνζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. 
5
 Ώκηζπνμζςπεφμκηαζ απυ ιεβάθα μκυιαηα, υπςξ μ Λεςκίδαξ Γανίθδξ ηαζ μ βζμξ ημο Γεχνβζμξ, μ Ώ. 

Καθαμημνέζδξ, μ Ώιανυζζμξ  Μαονμβμνδάημξ. Καζ ζε αοηή ηδκ ηαηδβμνία οπάνπμοκ αζάθεζεξ ηαεχξ 

οπάνπεζ πενίπηςζδ αηυιμο, Κμονηγήξ Θευδςνμξ, πμο ζημοξ εθινγηθνύο θαηαιόγνπο 1905 θαη 1910 

ειθακίγεηαζ ςξ ηναπεγίηδξ, εκχ ζημκ ηαηάθμβμ ιεθχκ ηδξ Ονβάκςζδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ 

ακαθένεηαζ ςξ δζεοεοκηήξ ηδξ Σναπέγδξ Μοηζθήκδξ, Ώ. μοθζχηδξ-ΝζημθαΎδδξ, ό.π., ζ.224. ε ίδζα 

ηαηδβμνία εκηάζζμκηαζ ηα επαββέθιαηα ανβοναιμζαυξ=ζανάθδξ, πνδιαηζζηήξ ηαζ επζηαηαθθάηηδξ. 
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Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο είλαη αλχπαξθηνο1. Σν 35% ησλ αηφκσλ απηψλ αλήθεη 

θαη ζηελ Οξγάλσζε Κσλζηαληηλνππφιεσο. Βλαιιάζζνληαη δειαδή ζηελ 

εγεζία ηεο θνηλφηεηαο θαη απηή πνπ έρεη απνθιεζεί «ειιελν-νζσκαληθή 

αζηηθή ηάμε» θαη ε «κέζε ειιεληθή αζηηθή ηάμε»2.  

Οη επηθαλείο δεκνηηθηζηέο ηεο Πφιεο, αιιά θαη φζνη εκπιέθνληαη 

αξγφηεξα ζην δεκνηηθηζκφ αζθνχλ ηα λέα, ειεχζεξα επαγγέικαηα· γηαηξνί, 

έκπνξνη, δηθεγφξνη. Οη ππφινηπνη δεκνηηθηζηέο είλαη δάζθαινη θαη καζεηέο. Σν 

γεγνλφο φηη νη δεκνηηθηζηέο ηεο Πφιεο αλήθνπλ ζηα κεζαία ζηξψκαηα, φπσο 

αθξηβψο θαη νη αληίπαινί ηνπο, πξνθαιεί ηελ απνξία ηνπ πεξηνδηθνχ 

Δθθιεζηαζηηθή Αιήζεηα· «Πξνθαιεί [ελλνεί, ε δεκηνπξγία ρπδαίνπ γισζζηθνχ 

ηδηψκαηνο] ηελ δηακαξηπξίαλ απηψλ ηε θαη ησλ αλεπηπγκέλσλ παξ΄ εκίλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ, εηο αο αλήθνπζη, παξαδφμσο, θαη απηνί νη ηνλ 

λεσηεξηζκφλ ηνλ νιέζξηνλ ππνζηεξίδνληεο, έηη παξαδνμφηεξνλ, δηα γιψζζεο 

θαζαξεπνχζεο»3.  

Βίδακε ζηελ πεξίπησζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο φηη ε αλάδεημε ησλ 

κηθξναζηηθψλ ζηξσκάησλ, ππαιιήισλ θαη δαζθάισλ, ηδηαίηεξα ησλ 

δεχηεξσλ, πξνθαιεί δηραζκφ εληφο ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Δ ζπλδηθαιηζηηθή  

εθπξνζψπεζε ησλ δαζθάισλ δελ είλαη ηθαλή λα αληηκεησπίζεη ηνπο 

ρακεινχο κηζζνχο θαη ηελ ππνδεέζηεξε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία. Δ 

Αηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία ζηελ Βιιάδα ζα ηδξπζεί κφιηο ην 19224, ελψ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε είρε ηδξπζεί απφ ην 1906, φπσο είδακε. Δ θαηψηεξε 

θνηλσληθή πξνέιεπζε ησλ δαζθάισλ θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ην εξγαηηθφ 

θίλεκα5, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ πλεδξίνπ πνπ 

νξγάλσζε ν Αηδαζθαιηθφο χλδεζκνο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1912, φηαλ 

ηέζεθαλ δεηήκαηα παηδαγσγηθήο απηνλνκίαο θαη εγθαηληάζηεθε κηα ηαμηθή 

αλάγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ, πηζαλφηαηα επέηεηλαλ 

ηε δπζθνξία ελαληίνλ ηνπο. Βπίζεο, είδακε φηη κηα δηάζηαζε ηεο ζχγθξνπζεο 

ηνπ 1911 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε αθνξνχζε ηελ αληηπαιφηεηα θαζεγεηψλ 

θαη δαζθάισλ. Σν θχξνο ησλ πξψησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ε 

                                                 
1
 Τπάνπεζ έκαξ αζμιήπακμξ, αθθά δεκ ηαηέζηδ δοκαηυ κα ενεοκδεεί δ δναζηδνζυηδηά ημο ηαζ έκαξ 

εενιαζηνμπμζυξ.   
2
 . Ώκαβκςζημπμφθμο, Μηθξά Αζία, 19

νο
 αη.-1919. Οη ειιελνξζόδνμεο θνηλόηεηεο, υ.π., ζ.301-308. 

3
 «Τπέν Παηνίςκ Ώβχκ», Δθθιεζηαζηηθή Αιήζεηα, 12/2/1911, αν.6, ζ.41. 

4
 Υ. Ώεακαζζάδδξ, Γάζθαινη θαη Δθπαηδεπηηθόο Γεκνηηθηζκόο. Σν πεξηνδηθό Απγή (1923-1925), 

Μεηαίπιζμ, Ώεήκα 2001, ζ.19. 
5
 E. Hobsbawm, «Die englische middle class 1780-1920»,  ό.π., ζ.111. 
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κφξθσζή ηνπο, πνπ είλαη θπξίσο θιαζζηθή θαη παξαπέκπεη ζην κεγαιείν ηνπ 

έζλνπο ηνχο ζπλδέεη κε ηελ θαζαξεχνπζα, ελψ νη δάζθαινη, κε ηελ θαηψηεξε 

θαη φρη απηνηειή παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε, βξίζθνληαη ζην πεξηζψξην ηεο 

θνηλφηεηαο, ζηελ νπνία δελ έρνπλ νχηε δηθαίσκα ςήθνπ. Έλα κέξνο, ινηπφλ, 

απηψλ απνδέρεηαη ηελ θνηλσληθή δπλακηθή ηεο λέαο γιψζζαο. Δ κηθξναζηηθή 

πιεηνςεθία πνπ ζα αλαδεηρηεί κέζα απφ ην δεκνηηθηζκφ δελ ήηαλ αξεζηή 

ζηνπο εγέηεο κεγαιναζηνχο. Μπνξνχκε, δειαδή, εληφο ηνπ δεκνηηθηζκνχ λα 

κηιήζνπκε γηα ζχγθξνπζε πξνγξακκάησλ δξάζεο κε θαζαξά ηαμηθφ 

πξνζδηνξηζκφ. 

Ο Μαλψιεο Σξηαληαθπιιίδεο1 ζην ζρέδην γηα ηελ ίδξπζε ηνπ 

Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ κε ηίηιν «Πξάκαηα θαη ζθέςεηο» ην 1909 ζα απνθιείζεη 

ηνπο κηθξναζηνχο απφ ηελ πξσηνπνξία ηνπ δεκνηηθηζκνχ θαη ζα αλαδεηήζεη 

ηε ζπλδξνκή ηνπ θξάηνπο· «Οη δάζθαινη θαη ππάιιεινη, δψληαο απφ ηε ζέζε 

ηνπο, θαη ζηνλ πεξησξηζκέλν ηνπο θχθιν, εμαξηεκέλνη θαη ςνθνδεείο, δε 

κπνξνχλ λα γίλνπλ επαλαζηάηεο, αλαγλσξίδνληαο θαη θεξχρλνληαο αξρέο, ηηο 

νπνίεο κφλν έλα κέξνο ηεο θνηλσλίαο άξρηζε λα θαηαιαβαίλε. […] Ώιιά νχηε 

έμσ απφ ην θξάηνο θαη ρσξίο ηε ζπλδξνκή ηνπ κπνξεί λα γίλε δνπιεηά κεγάιε 

θαη πιαηεηά»2. Ο Σξηαληαθπιιίδεο ην 1911 ζα ζπλδέζεη ηελ επίιπζε ηνπ 

γισζζηθνχ δεηήκαηνο κε ηα ζπκθέξνληα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο3, ηεο 

αζηηθήο, ζπγθεθξηκέλα ηεο κεγαιναζηηθήο, πνπ κφιηο άξρηζε λα αθππλίδεηαη, 

αθνχ είρε ελζηεξληζηεί ηα ηδαληθά ηεο βπδαληηλήο νιηγαξρίαο, ησλ Φαλαξησηψλ 

αξηζηνθξαηψλ θαη ηνπ θιήξνπ4.  

                                                 
1
 (1883-1959), βζμξ ημο Ώθέλακδνμο Σνζακηαθοθθίδδ απυ ηδκ Κμγάκδ, απυθμζημο ηδξ Πμθοηεπκζηήξ 

πμθήξ ηδξ Γονίπδξ ηαζ ηδξ Εμοθίαξ Ρμδμηακάηδ, ηδξ επζθακμφξ μζημβέκεζαξ ειπυνςκ ηαζ εθμπθζζηχκ 

ηδξ Υίμο. Πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ μζημβέκεζα, αθ. ζημ Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, Αιιεινγξαθία 1895-1959, 

Ίδνοια Μ. Σνζακηαθοθθίδδ, Θεζζαθμκίηδ 2001, επζζημθή 1, ζ.1-2.  
2
 Βπζζημθή Μ. Σνζακηαθοθθίδδ ζε Π. Αέθηα, Zurich επη.1909, Αιιεινγξαθία ηεο Π.. Γέιηα 1906-

1940, υ.π., ζ.299-300. Δ οπμβνάιιζζδ ζηδκ επζζημθή. ΐθ. επίζδξ ημ ζπμθζαζιυ ημο ζπεδίμο ηαζ ηδ 

ζφβηνζζή ημο ιε ηδ ζηέρδ ημο ηθδνμφ, Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Ο Γ. θιεξόο ζηελ Αίγππην, υ.π., 

ζ.42-53.  
3
 Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, «Die Sprachfrage in Griechenland», 1

δ
 δδιμζίεοζδ 1911. Δ παναπμιπή εδχ 

βίκεηαζ ζημ Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, Άπαληα, 4, Ώνζζημηέθεζμ Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθμκίηδξ, Εκζηζημφημ 

Νεμεθθδκζηχκ πμοδχκ [Ίδνοια Μακυθδ Σνζακηαθοθθίδδ], Θεζζαθμκίηδ 2002 (1
δ
 έηδμζδ 1963), 

ζ.97. 
4
 Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, «Ώπμθμβία ηδξ Αδιμηζηήξ», 1

δ
 δδιμζίεοζδ 1914, ό.π., ζ.119. ημ ιεζμπυθειμ, 

πανυηζ εα πνμαάθθεζ ηαζ πάθζ ηζξ ακχηενεξ ηάλεζξ ςξ βεκκήημνεξ ημο δδιμηζηζζιμφ, εα εκηάλεζ ηαζ 

ημοξ δαζηάθμοξ ζημοξ δδιζμονβμφξ ημο ηζκήιαημξ πμο ακηζιεηχπζζακ ημ δδιμηζηζζιυ ςξ ιμνθςηζηυ 

ιέζμ, Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, ΓΖΜΟΣΗΚΗΜΟ Έλα γξάκκα ζηνπο δαζθάινπο καο. Ση έγηλε ζηα 1921 θαη 

ηη ζα γίλε ηώξα. Γισζζηθή κπζνινγία, δεκνηηθηζκόο θαη θνκνπληζκόο. Ση πηζηεύσ, Ώεήκα 1926, ζ.19. 

Ώνβυηενα, εα βνάρεζ, «μ Αδιμηζηζζιυξ πανμοζζάζηδηε ζηδκ Βθθάδα βζα αζχκεξ, ηαζ ςξ ηα 1920, ςξ 

ημζκςκζηή ηίκδζδ αζηχκ», Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, Γεκνηηθηζκόο θαη Αληίδξαζε, ζ.153. Σμ ένβμ αοηυ 
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Ο Μάξθνο Σζηξηκψθνο ζηελ Ηζηνξία ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ ζα 

κηιήζεη κε απαμησηηθφ ηξφπν γηα ηνπο δαζθάινπο, νη νπνίνη ζπλδένληαλ κε 

ηνλ Βθπαηδεπηηθφ κηιν, φρη απφ ζπλεηδεηή επηινγή, αιιά γηα λα 

επσθειεζνχλ απφ ηνλ απμεκέλν πνιηηηθφ ηνπ ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο, ηδηαίηεξα κεηά ηα λνκνζρέδηα Σζηξηκψθνπ θαη ηε 

ζπκβνιή ηνπ Γιελνχ ζηε ζχληαμή ηνπο. Βίλαη ηφζε ε πεξηθξφλεζή ηνπ πνπ 

ζα ηνπο ζεσξήζεη πξνζβνιή ηεο εζηθήο δχλακεο ηνπ δεκνηηθηζκνχ1.  

Οη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ απνθιείνληαη απφ ην ζρέδην ηνπ 

Σξηαληαθπιιίδε θαη πεξηθξνλνχληαη απφ ηνλ Σζηξηκψθν απνηεινχλ έλα 

κεγάιν κέξνο ησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπ Ώιέμαλδξνπ Πάιιε ζηελ πνιχρξνλε 

αιιεινγξαθία ηνπ. Ώιιά θαη ν ίδηνο ν Ώιέμαλδξνο Πάιιεο ηεξεί κία ακθίζεκε 

ζηάζε απέλαληη ζε απηά ηα ζηξψκαηα. πλνκηιεί καδί ηνπο, ηνπο κνηξάδεη 

δσξεάλ ηα βηβιία ηνπ, ρξεζηκνπνηεί έλαλ δάζθαιν, ην Φίιηππν ηακπαλίδε, 

σο δεμί ηνπ ρέξη ζην ρψξν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο Απηηθήο Μαθεδνλίαο 

θαη ηεο Δπείξνπ, αιιά αλαγλσξίδεη φηη ε πνιηηηθή ηνπο επηξξνή είλαη κεδακηλή 

θαη ε ιχζε ζην δήηεκα ζα δνζεί απφ ηα αλψηεξα ζηξψκαηα. ε επηζηνιή ηνπ, 

κάιηζηα, ζην Μάξθν Σζηξηκψθν, ζεκεηψλεη ηε ζπκθσλία ηνπ κε ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ζπγγξαθέα ζην έξγν ηνπ Λνμνί ηξαηνθφπνη, 

δηεπθξηλίδνληαο· «ε έλα πξάκα κάιηζηα ζπθσλψ καδί ζαο, θαη ην θσλάδσ 

ρξφληα. Βίλαη ρακέλνο θαηξφο ην λα δεηάο λα πείζεηο ην ιαφ. Πξέπεη λα 

πεηζηνχλ νη απάλνπ ζεηξέο. Καη δεηάο απάληεζε πψο πξέπεη λα ελεξγήζνπκε. 

Να ηη θσλάδσ ρξφληα ηψξα. Μεξηθνί ιίγνη πξέπεη λα επηβάινπλ ηε γλψκε ηνπο 

ζηνπο πνιινχο […] αθηφ θάλνπλ ηψξα νη Νεφηνπξθνη. Μα ρξεηάδεηαη 

ζάξξνο»2.  

Ο Πάιιεο αλήθεη ζηε Wirtschaftsbürgertum πνπ θπξηαξρεί ζηηο κεζαίεο 

ηάμεηο ηεο αγγιηθήο θνηλσλίαο3 κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζηνλ εκπνξηθφ νίθν 

Ράιιε. Δ ηαχηηζή ηνπ κε ηελ αζηηθή ηάμε ηεο Ώγγιίαο ζεκαηνδνηείηαη, εθηφο 

απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν, κε ζπκβνιηθέο θηλήζεηο, φπσο ε ιήςε ηεο 

αγγιηθήο ππεθνφηεηαο, ηελ νπνία ν ίδηνο ζα απνδψζεη ζηελ πνιηηηθή 

                                                                                                                                            
άνπζζε κα βνάθεηαζ ημ 1949 ηαζ απμηεθεί ημκ 6

μ
 ηυιμ ηςκ Ώπάλησλ, υ.π., Θεζζαθμκίηδ 1988 (1

δ
 

έηδμζδ 1960). 
1
 Μ. Σζζνζιχημξ, «Εζημνία ημο Βηπαζδεοηζημφ Οιίθμο», Νέα Δζηία, 1/8/1927, ηπ.8, Ώ΄(1927), ζ.469. 

2
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Μ. Σζζνζιχημ, Liverpool 20/9/1909, Φσηναληίγξαθα επηζηνιώλ ζε Μάξθν 

Σζηξηκώθν. Δ οπμβνάιιζζδ ζηδκ επζζημθή. 
3
 E. Hobsbawm, «Die englische middle class 1780-1920»,  ό.π., ζ.111. 
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θαηάζηαζε ζηελ Βιιάδα κεηά ην 18971, ε θνίηεζε ησλ παηδηψλ ηνπ ζε 

ηδησηηθά ζρνιεία θαη Παλεπηζηήκηα, πνπ εμαζθάιηδαλ ηελ έληαμε ζηελ 

αλψηεξε κεζαία ηάμε2. Ο ίδηνο, άιισζηε, ππεξεηψληαο ηελ αληίιεςε ηνπ 

κεγαιναζηηζκνχ, δελ εκπηζηεχεηαη ηα λέα επαγγέικαηα. Έρεη δειψζεη φηη δελ 

ηξέθεη θακία εθηίκεζε γηα ηνπο γηαηξνχο θαη ηνπο δηθεγφξνπο θαη απερζάλεηαη 

ηελ αλάκεημε ηνπο ζηελ πνιηηηθή3, ελψ εκπηζηεχεηαη κφλν ηνπο εκπφξνπο θαη 

ηνπο βηνκεράλνπο4.  

ηελ Ώίγππην, ηα λέα επαγγέικαηα ζα απνηειέζνπλ ηνπο θνξείο ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ, ελάληηα ζηνπο εκπφξνπο, θηινδνμψληαο λα ζπκπήμνπλ κηα 

πλεπκαηηθή αξηζηνθξαηία, πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηνλ ειηηηζκφ ηεο. Ο αγλφο ιαφο 

πνπ παξαπιαλάηαη, ε ηδεαιηζηηθή αλάγλσζε ησλ δηψμεσλ ησλ δεκνηηθηζηψλ 

θαη ε πίζηε ζηνλ Ώηνκηζκφ θαη ηελ Εδέα, εληφο ηεο νπνίαο εκπεξηέρεηαη θαη ε 

επηινγή ηνπ γισζζηθνχ νξγάλνπ, είλαη αξρέο πνπ ζα δηαηππσζνχλ απφ 

νκάδεο πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηελ πλεπκαηηθή εγεζία ηεο Ώηγχπηνπ θαη ζα 

ζπζπεηξσζνχλ ζε ζπιιφγνπο θαη γχξσ απφ ηα δχν πεξηνδηθά Νέα Εσή θαη 

Γξάκκαηα ηεο Ώιεμάλδξεηαο. Δ πάιε γηα ηηο ηδέεο, φκσο, ππνθξχπηεη ηηο 

θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηνπ δεηήκαηνο, εληφο ησλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ ηεο 

Ώηγχπηνπ, φπνπ δηαθξίλεηαη ζαθψο ε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη ε 

αληίζεζε ησλ κηθξναζηψλ θαη κεζναζηψλ κε ηνπο κεγαιναζηνχο.   

                                                 
1
 «ηζ απ΄ ημκ ηαζνυ πμο έιαεα πςξ φζηεν΄ απ΄ ημκ πυθειμ είπε αηυια μπαδμφξ μ Αεθδβζάκκδξ ζηδκ 

Βθθάδα, έβζκα ηζ Άββθμξ οπήημμξ», Émile Legrand, Hubert Pernot, Çhrestomathie Grecque Moderne, 

Paris 1899, ζ.XVIII. Σμ 1915 εα ακαγδηήζεζ ηνυπμ κα απμπμζδεεί ηδκ αββθζηή οπδημυηδηα, επεζδή 

ιάθθμκ ζηέθηεηαζ κα αάθεζ οπμρδθζυηδηα βζα αμοθεοηήξ ζηδκ Βθθάδα, αθ. επζζημθή δζηδβμνζημφ 

βναθείμο Donnison and Edwards ζε Ώ. Πάθθδ, Liverpool 18/10/1915, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, 

οπμθ.3.3, 3/338. Σεθζηά, υιςξ, εα ηναηήζεζ ηδκ αββθζηή οπδημυηδηα, αθ. επζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε J. 

Mavrogordato, 12/8/1932, Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, θ.5, οπμθ.5.2, 5/201. 
2
 Καηά ιανηονία ημο βζμφ ημο, Ώ. Ώ. Πάθθδ, μ ίδζμξ πήβε ζε ζδζςηζηυ δδιμηζηυ, θμίηδζε ζημ 

Πακεπζζηήιζμ Eton, εκχ δ αδενθή ημο, Μανζέηηα, ζπμφδαζε ζημ Cambridge θοζζηέξ επζζηήιεξ, Ώ.Ώ. 

Πάθθδξ, Ξελεηεκέλνη Έιιελεο, υ.π., ζ.45-46,79. Ο Πάθθδξ ιάθζζηα, ιεηά ηδκ απμθμίηδζδ ημο βζμο ημο 

εα ηάκεζ δςνεά ζημ Πακεπζζηήιζμ ίζδ ιε ημ πμζυ ηδξ οπμηνμθίαξ ημο, ζην ίδην, ζ.79. Δ δςνεά ημο 

Πάθθδ αθμνμφζε δφμ πμζά ηςκ 400 θζνχκ ημ ηαεέκα, ςξ οπμηνμθίεξ ζε αβυνζα ηαθχκ μζημβεκεζχκ 

πμο δεκ ιπμνμφζακ κα πθδνχζμοκ ηα δίδαηηνα, επζζημθή Πακ. Eton ζε Ώ. Πάθθδ, 7/7/1916, ό.π., θ.3-

4, οπμθ.4.1, 4/60. Οζ οπμηνμθίεξ, ηεθζηά, δυεδηακ ζημοξ βζμοξ δφμ παθζχκ θμζηδηχκ πμο ζημηχεδηακ 

ζημκ πυθειμ, επζζημθή Πακ. Eton ζε Ώ. Πάθθδ, 9/10/1916, θ.3-4, οπμθ.4.1, 4/92.  

Γζα ηδ ζδιαζία ηςκ πακεπζζηδιίςκ, Eton βζα ημοξ Tories ηαζ Oxford ηαζ Cambridge, ηα πακεπζζηήιζα 

ηδξ ανζζημηναηίαξ, βζα ημοξ Whigs, ζηδκ ηαλζηή ζοβηνυηδζδ ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ ςξ ηονίανπδξ ηάλδξ 

πμο ζοκδοάγεζ ηδκ ανζζημηναηζηή ζοκείδδζδ ιε ημ αζηζηυ αλζαηυ ζφζηδια, αθ. E. Hobsbawm, «Die 

englische middle class 1780-1920»,  ό.π., ζ. 96-100. Βπίζδξ, E. Hobsbawm, Ζ επνρή ησλ 

Απηνθξαηνξηώλ, υ.π., ζ.270-280.  
3
 «Δ Καηάζηαζδ ζηδκ Κνήηδ. Σζ είπε μ η. Πάθθδξ ζημ ζοκηάπηδ ημο “Daily Post”», Ο Ννπκάο, 

27/6/1904, αν.102, ζ.1. Δ άπμρή ημο αοηή δζαηοπχκεηαζ ιε αθμνιή ηδκ αιθζζαήηδζδ ηδξ πμθζηζηήξ 

ημο πνίβηδπα Γεςνβίμο, απυ ηάπμζμοξ, ζηδκ Κνήηδ. 
4
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 5/8/1908, Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην 

«Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο», ό.π., Β.Λ.Ε.Ώ, ζ.288. 
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Δ Νέα Εσή ην 1915 ζρνιηάδνληαο ηε δξάζε ηνπ πιιφγνπ Βιιήλσλ 

Βπηζηεκφλσλ Ώιεμαλδξείαο «Πηνιεκαίνο ν Ώ΄», ζα γξάςεη «ν Πηνιεκαίνο κε 

ην λα απαξηίδεηαη απφ κηα νξηζκέλε ηάμε αλζξψπσλ, πνπ ηνπο δηαθξίλνπλ 

νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή παλεπηζηεκηαθή κφξθσζε, φκνηεο 

βηνηηθέο-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, φκνηεο ηάζεηο θαη θνηλά 

ηδαληθά, θαηφξζσζε λα απνηειέζεη ηνλ πξψην ππξήλα κηαο ζηγαλήο θαη 

ππνζπλείδεηεο επαλαζηαηηθήο ηδενινγίαο ελαληίνλ ελφο θαζάξηα 

εκπνξνθξαηηθνχ – πινπηνθξαηηθνχ θαη θνκκάηη αξρατθνχ θαζεζηψηνο ηνπ 

Ώηγππηηψηε Βιιεληζκνχ»1.     

Μέζα ζε απηή ηελ απφπεηξα ζρεκαηηζκνχ κηαο πλεπκαηηθήο εγεζίαο, ε 

νπνία θνηλσληθά απνηειείηαη απφ γηαηξνχο, δηθεγφξνπο, κεραληθνχο, εθδφηεο 

εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, ν δεκνηηθηζκφο ζα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν. Σα 

κεγαιναζηηθά ζηξψκαηα απέρνπλ απφ ην αίηεκα ηνπ δεκνηηθηζκνχ, φπσο 

παξαηεξήζεθε θαη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Πξνθαλψο ην ελδηαθέξνλ ηνπο 

απνξξνθά ε θαζαξεχνπζα είηε σο ηδενινγηθή επηινγή, είηε απιψο σο 

εγγπήηξηα ηνπ status quo2. Πάλησο νη δεκνηηθηζηέο εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία λα 

πξνζειθχζνπλ ηα αλψηεξα ζηξψκαζηα ζηνπο θφιπνπο ηνπ δεκνηηθηζκνχ γηα 

λα πξνζδψζνπλ θχξνο ζην θίλεκα3, γεγνλφο πνπ παξαηεξείηαη θαη ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν.  

Σνλ ίδην ρψξν ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ δηεθδηθεί θαη ε θαζαξεχνπζα, 

ηαπηίδνληαο ηε δεκνηηθή κε ηα θαηψηεξα, αγξνηηθά ζηξψκαηα ηεο ππαίζξνπ, 

κε ην ιαφ πνπ ρξεηάδεηαη ηνπο κνξθσκέλνπο σο θαζνδεγεηέο. Δ 

θαζαξεχνπζα πξνβάιιεηαη σο ιεηηνπξγηθά θαηάιιειε γιψζζα γηα ηηο 

παξαγσγηθέο ηάμεηο ζε αληηδηαζηνιή κε ηε δεκνηηθή. Δ εθεκεξίδα 

                                                 
1
 «φθθμβμξ Βθθήκςκ Βπζζηδιυκςκ Ώθελακδνείαξ Πημθειαίμξ μ Ώ΄», ζηήθδ «Σέπκδ ηαζ Γνάιιαηα», 

Νέα Εσή, η.10, αν.3-4(1915), ζ.230. Οζ οπμβναιιίζεζξ ζημ ηείιεκμ. Ο δζαπςνζζιυξ ηδξ φθδξ απυ ημ 

πκεφια, ημο πνήιαημξ απυ ηζξ πκεοιαηζηέξ επζδυζεζξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ημζκςκζηή απμδμπή είκαζ ημζκυξ 

ηυπμξ ζηδ ζηέρδ ηςκ επζζηδιυκςκ, αθ. ακαημίκςζδ ημο οθθυβμο Βθθήκςκ Βπζζηδιυκςκ, 

Σαρπδξόκνο Αιεμαλδξείαο, 21/3.2.1909, αν.16, ζ.1, υπμο ηαηαββέθθεηαζ δ ημζκςκία «εκ ηδ μπμία 

δοζηοπχξ ςξ ιυκμκ ιέζμκ εηηζιήζεςξ πνδζζιεφεζ δ οθζηή εοδιενία, έζης ηαζ οπυπηςξ ή αεειίηςξ 

απμηηδεείζα». Βπίζδξ, αθ. «“Δ Νέα Γςή” ηαζ μ Βπζζηδιμκζηυξ φθθμβμξ», Σαρπδξόκνο Αιεμαλδξείαο, 

1/1/1909, ζ.2. 
2
 Υαναηηδνζζηζηή είκαζ δ πενίπηςζδ ημο Ώκηχκδ Μπεκάηδ, βζμο ημο Βιιακμοήθ Μπεκάηδ, μ μπμίμξ 

ημ 1910, εκχ ειθακίγεηαζ ςξ ιέθμξ ηδξ Βθμνείαξ ημο Πνμηφπμο πμθείμο ημο Βηπαζδεοηζημφ Οιίθμο 

Ώεδκχκ, ακαβηάγεηαζ κα παναζηδεεί «δζα θυβμοξ ζδζςηζηήξ θφζεςξ», υπςξ βνάθεζ ζε επζζημθή πμο 

ζηέθκεζ ζημκ Α. Πεηνμηυηηζκμ, μ μπμίμξ ηδκ ημζκμπμζεί ζημκ Ίςκα Αναβμφιδ, αθ. επζζημθή Ώκηχκδ 

Μπεκάηδ Ώθελάκδνεζα 18/5/1910, Αιιεινγξαθία Ίσλνο Γξαγνύκε, θ.5, οπμθ.2. Ο πναβιαηζηυξ θυβμξ, 

υιςξ, είκαζ μζ ακηζννήζεζξ ημο παηένα ημο (Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Ο Γ. θιεξόο ζηελ Αίγππην, υ.π., 

ζ.132-134), μζ μπμίεξ ηάιπημκηαζ, υηακ πζα μ ίδζμξ ζοκδέεηαζ ιε ημ αεκζγεθζζιυ. 
3
 Βπζζημθή Κ. Φθχνδ ζε Ώ. Πάθθδ, Κάζνμ 14/10/12, ό.π., θ.2, οπμθ.2.3, 2/397. 
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Σαρπδξφκνο ηεο Ώιεμάλδξεηαο ζα δεκνζηεχζεη ην 1909 άξζξα, φπνπ 

πξνβάιιεηαη ε κέζε γισζζηθή νδφο, δειαδή ε απιή θαζαξεχνπζα, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εκπφξνπο, πινχζηνπο θαη θαηψηεξνπο, απφ 

γηαηξνχο, δηθεγφξνπο, ππαιιήινπο θαη εμαζθαιίδεη πξφνδν θαη επεκεξία1. Με 

ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ζα ζπκθσλήζεη θαη ν γηαηξφο Μίιησλ 

Κξελδηξφπνπινο2 ν νπνίνο ζα δηαρσξίζεη θνηλσληθά ηηο δχν γιψζζεο· «Θα 

επξνηίκσλ λα ηελ σλφκαδεο θαζνκηινπκέλε, δηφηη απηή νκηιείηαη, απηή είλε ε 

γιψζζα ε θνηλσληθή, ε εκπνξηθή, ε γιψζζα ησλ ηδεψλ καο, ησλ αηζζεκάησλ 

καο, ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ηεο δσήο· ε άιιε είλε ε δεκψδεο, ε δηάιεθηνο 

ησλ ρσξηθψλ, ησλ πνηκέλσλ θαη πνιχ νιίγνλ ηνπ ιανχ ησλ πφιεσλ, δηάιεθηνο 

σξαία, αλ ζέιεο, εχζηξνθνο, πινπζία, πνηεηηθή, αιι΄ αθαηάξηηζηνο». Παξφιν 

πνπ ζεσξεί ην γισζζηθφ δήηεκα δεκηνχξγεκα ηαξαρνπνηψλ, φπσο ν Κφληνο, 

ν Μηζηξηψηεο θαη ν Φπράξεο, αλαγλσξίδεη ηελ βαζηθή ηδέα ησλ δεκνηηθηζηψλ 

γηα ηνλ εμηδαληθεπκέλν ιαφ πνπ «είλε θαη ζα κείλε […] ν κφλνο πιάζηεο ηεο 

ειιεληθήο γιψζζεο, δηφηη απηφο κφλνο θξαηεί ελαπνηακηεπκέλαο ηαο εζληθάο 

παξαδφζεηο […] απηφο κφλνο δηαηεξεί ηελ ςπρή αλφζεπην, άκηθηε θαη 

παξζέλν απφ μέλαο παξεηζδχζεηο, θαζαξψο ειιεληθή». Παξάιιεια, φκσο, 

ζεσξεί ζεκαληηθή ηε ζπκβνιή ησλ κνξθσκέλσλ. «Βηο εκάο ηνπο 

εγγξακκάηνπο ελαπνκέλνπλ νη ηχπνη, ε δηφξζσζηο θαη ε ζπκπιήξσζηο ησλ 

φξσλ, ηνπο νπνίνπο απηφο δελ δχλαηαη ή δπζθνιεχεηαη λα δψζε, ε έθθξαζηο 

ησλ ηδεψλ, ηαο νπνίαο δελ δχλαηαη λα έρε […] Ο ιαφο είλε ν θαιιηηέρλεο θαη 

εκείο νη επεμεξγαζηαί»3.  

  Δ πξνζέγγηζε ησλ δχν θχθισλ ζα επηηεπρζεί κεηά ην 1915 θαη ηελ 

επίζθεςε ΐεληδέινπ ζηελ Ώίγππην4, ε νπνία ζην πεδίν ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζα 

εθθξαζηεί απφ ηνλ θχθιν ησλ δηαλννπκέλσλ πνπ πηνζεηνχλ κηα κέζε 

γισζζηθή νδφ θαη εθθξάδεηαη κε ζπιινγηθέο θηλήζεηο πνπ θνξπθψλνληαη ην 

1919 κε ηελ ίδξπζε ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ Ώηγχπηνπ.  Ώπηνί αθνινπζνχλ 

ηελ πνιηηηθή γξακκή ηεο Βιιάδαο, φπσο εθθξάζηεθε απφ ην ΐεληδέιν θαη ηελ 

ηξηαλδξία ησλ Σξηαληαθπιιίδε, Γιελνχ θαη Αεικνχδνπ, παξφιν πνπ ζα 

ππάξμνπλ θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ επηζπκεηή γιψζζα. Σφηε ζα 

                                                 
1
 Α. αηεθθανίδδξ, «Δ βθχζζα εκ ηδ ενβαζία», Σαρπδξόκνο, 2/15.5.1909 ηαζ 4/17.5.1909, ζ.1-2 ηαζ 

ζ.1 ακηίζημζπα. Σμ απυζπαζια ζημ 1
μ
 άνενμ, ζ.2.  

2
 Μεηέπεζηα ζδνοηζηυ ιέθμξ ημο Βηπαζδεοηζημφ Οιίθμο Ώζβφπημο, Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, ό.π., ζ.113, 

126-127. 
3
 Μ. Κνεκδζνυπμοθμξ, «Σμ βθςζζζηυκ γήηδια», Σαρπδξόκνο, 9/22.5.1909, ζ.1. 

4
 Γζα θεπημιένεζεξ, αθ. Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, ό.π., ζ.61-73. 
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εκπιαθνχλ ζηε δεκνηηθηζηηθή δξάζε θαη εθπξφζσπνη ηεο νηθνλνκηθήο 

εγεζίαο1. Σα κηθξναζηηθά ζηξψκαηα, ππαιιήισλ, δαζθάισλ, ειαζζφλσλ 

εθδνηψλ, θηλνχληαη ζηηο παξπθέο ησλ ζπιιφγσλ κε ηε κεγαιχηεξε απήρεζε 

θαη απνπεηξψληαη δηθέο ηνπο θηλήζεηο ρσξίο κέιινλ.  

                                                 
1
 Γζάβημξ Υέθιδξ, αζμιήπακμξ ηζζβάνςκ, ιέθμξ ημο Βκηεοηηδνίμο ΚαΎνμο ηαζ Αδιμηζηζζηζηήξ Οιάδαξ 

ΚαΎνμο, Υνήζημξ Λαπςαάνδξ, ΐαιααηέιπμνμξ, ιέθμξ Αδιμηζηζζηζηήξ Οιάδαξ ΚαΎνμο, Ε. Γενιπίκδξ 

ηαζ Ώθέλακδνμξ ΐυθημξ, θίθμζ Πνμηφπμο πμθείμο ζημ Κάθν-Γαβζάη.  
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ΜΔΡΟ Β 

ΗΓΔΟΛΟΓΗΚΟ ΛΟΓΟ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

Δ παξνχζα εξγαζία ππνζηεξίδεη φηη ε γισζζηθή ζπδήηεζε απεηέιεζε 

πεδίν, φπνπ απνθξπζηαιιψζεθαλ πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο αλαθαηαηάμεηο 

κέζα απφ ηελ αληηπαξάζεζε δεκνηηθηζηψλ θαη θαζαξεπνπζηάλσλ, αιιά θαη 

κέζα απφ ηηο αληηπαξαζέζεηο εληφο ηνπ δεκνηηθηζηηθνχ ζηξαηνπέδνπ, γεγνλφο 

πνπ απνδεηθλχεη φηη δελ ιεηηνπξγνχλ νη εμηζψζεηο πνπ ηαπηίδνπλ ηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηεο δεκνηηθήο κε ηνπο θηιειεχζεξνπο θαη ηνπο νπαδνχο ηεο 

θαζαξεχνπζαο κε ηνπο ζπληεξεηηθνχο. εκαληηθέο είλαη θαη νη θνηλσληθέο 

αλαθαηαηάμεηο φπσο δηαθαίλνληαη ζηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εγεηψλ ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ πνπ ξνκαληηθά επηθαινχληαη ην ιαφ εθηφο θνηλσλίαο θαη ησλ 

ππνινίπσλ πνπ κέζα απφ ηε δξάζε ηνπο αλαδεηθλχνπλ ηε δπλακηθή ησλ 

κεζαίσλ ζηξσκάησλ θαη ηδηαίηεξα ησλ κηθξναζηηθψλ, φπσο ήδε είδακε.  

ηελ πνξεία ηνπ δεκνηηθηζκνχ θαηαγξάθνληαη φιεο νη πεξηπέηεηεο ηνπ 

ειιεληθνχ αζηηζκνχ απφ ηηο πην θηιειεχζεξεο σο ηηο πην ζπληεξεηηθέο θαη 

απηαξρηθέο εθδνρέο ηνπ, φπνπ, ίζσο, κπνξεί λα δηαθαλεί ε δηαηχπσζε αθφκα 

θαη πξσηνθαζηζηηθψλ ηδεψλ. Ο φξνο «πξσηνθαζηζκφο» βαζίδεηαη ζηελ 

αλαδήηεζε ησλ ηδενινγηθψλ πξνδξφκσλ ηνπ θαζηζκνχ ζην ηέινο ηνπ 19νπ 

αηψλα, ηδηαίηεξα απφ ηνλ Zeev Sternhell γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο1, ελψ 

έρνπλ δηαηππσζεί αληηξξήζεηο ζηε δηακφξθσζε ελφο ηέηνηνπ ηειενινγηθνχ 

ζρήκαηνο2. ην παξφλ θείκελν, φπσο ζα δνχκε θαη δηεμνδηθά παξαθάησ 

αλαγλσξίδεηαη φηη θάπνηεο απφςεηο θαίλνληαη πξνδξνκηθέο ηνπ θαζηζκνχ, 

φπσο ν θπιεηηζκφο ηνπ Πέηξνπ ΐιαζηνχ, αιιά απηέο πνηέ δελ μέθπγαλ απφ 

ην θηιειεχζεξν πιαίζην θαη δελ νδήγεζαλ ζε ζχλδεζε κε ην θαζηζκφ. Παξφια 

απηά θάζε θνξά ζα εληνπίδνληαη ηέηνηνπ είδνπο απφςεηο θαη ζα ηνπνζεηνχληαη 

ζην ιεηηνπξγηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

Οη δεκνηηθηζηέο, φπσο θαη νη θαζαξνιφγνη, θηλνχληαη εληφο ηεο αζηηθήο 

ηάμεο, ζέζε πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ θνηλσλία, ην έζλνο, ηελ 

                                                 
1
 Zeev Sternhell, La droite revolutionnaire 1885-1914, Les origins françaises du fascisme, Gallimard 

1997 ηαζ Zeev Sternhell, Ο Αληη-Γηαθσηηζκόο από ηνλ 18
ν
 αηώλα σο ηνλ ςπρξό πόιεκν, Πυθζξ, Ώεήκα 

2009. 
2
 Emilio Gentile, Φαζηζκόο. Ηζηνξία θαη Δξκελεία, Ώζίκδ, Ώεήκα, 2013, ζ.24-25, 333. ΐθ. ηαζ ηδκ 

ηνζηζηή ημο αζαθίμο απυ ημκ Κχζηα Παθμφηδ, Οπηνπία, ηπ.93 (Εακμοάνζμξ-Φεανμοάνζμξ 2011), ζ.181-

184. 
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εζηθή, ηελ ηζηνξία. Αηαθνξεηηθνί, δειαδή, ιφγνη θαη εμνπζίεο δηαρεηξίδνληαη ηα 

ίδηα ζχκβνια. Σν γισζζηθφ δήηεκα απνηειεί κηα κεησλπκηθή κεηαθνξά ζην 

δεκφζην πεδίν ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ θαη εληάζεσλ πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηε 

κεηάβαζε απφ ηνλ 19ν ζηνλ 20ν αηψλα. Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα κηα 

ελδναζηηθή ζχγθξνπζε γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πεηζηηθφηεξνπ ιφγνπ ζρεηηθά κε 

ηε δηεπζέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ. 

Άξα, ελφο ιφγνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαδήηεζε κηαο ηαπηφηεηαο πνιηηηθήο 

θηιειεχζεξεο πνπ απνξξίπηεη ή ελζσκαηψλεη ηνλ εζληθηζκφ, ηνλ ηζηνξηζκφ, 

ηνλ θνξπνξαηηζκφ. 

Σν παξφλ θεθάιαην μεθηλάεη κε ηε ζπληεξεηηθή επίζεζε πνπ δέρηεθε ν 

δεκνηηθηζκφο θαη ηδηαίηεξα ν Φπράξεο απφ ηνπο θαζαξνιφγνπο θαη ζπλερίδεη 

κε ηηο ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο επηινγέο ησλ δεκνηηθηζηψλ θαη ηηο ζπγθξνχζεηο 

πνπ απνξξένπλ απφ απηέο εληφο ηνπ δεκνηηθηζηηθνχ ζηξαηνπέδνπ. Γηα ην 

πξψην ζέκα, πεδίν έξεπλαο ζα απνηειέζνπλ νη αληηδξάζεηο θαη ν αληίινγνο 

ησλ θαζαξεπνπζηάλσλ ζηελ εκθάληζε ηνπ Φπράξε ζην ινγνηερληθφ 

πξνζθήλην, θαζψο θαη ε ζπδήηεζε ζηε ΐ΄ Ώλαζεσξεηηθή ΐνπιή ηνπ 1911 πνπ 

ζα επηηξέςεη λα ζπγθξνηεζεί έλαο ζπκπαγήο αληηδεκνηηθηζηηθφο ιφγνο, αιιά 

ζα δηαθαλνχλ θαη νη αληηζέζεηο κεηαμχ ησλ δεκνηηθηζηψλ. 

ην δεχηεξν ζέκα, εξεπλψληαη νη δηαθσλίεο ησλ δεκνηηθηζηψλ ζην 

πεδίν ησλ πνιηηηθψλ θαη ηδενινγηθψλ επηινγψλ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

ζξεζθείαο, ηεο ηζηνξίαο, φρη κφλν ζε αληηπαξάζεζε κε ην ζνζηαιηζκφ, αιιά 

θαη εληφο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, θαζψο κέζα απφ ηε γισζζηθή αληηπαξάζεζε 

αλαδχεηαη ε απφπεηξα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αζηηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ ηα 

πξψηα ρξφληα ηνπ 20νπ αηψλα, πξηλ αιιά θαη κεηά απφ ηελ εκθάληζε ηνπ 

Βιεπζέξηνπ ΐεληδέινπ. Μέρξη ην 1910 πεξίπνπ είλαη δχζθνιν λα αλαδείμνπκε 

ηε ζπγθξφηεζε παγησκέλσλ ηδενινγηθψλ νκάδσλ θαη κεζνδνινγηθά 

πξνηηκνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ ηδενινγηθή εμέιημε θαη πνιηηηθή 

ζπγθξφηεζε αηφκσλ, ηδηαίηεξα ησλ εγεηψλ ηνπ δεκνηηθηζκνχ, φπσο είλαη ν 

Φπράξεο, ν Πάιιεο, ν ΐιαζηφο, ν Πεηξνθφθθηλνο, ν Σζηξηκψθνο. Βπίζεο, ε 

δηάζηαζε ηνπ πνιηηηθνχ ιφγνπ ζηε δηαζπνξά αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ 

κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ καο επηηξέπνπλ νη πεγέο καο. Μεηά ηελ 

εκθάληζε ηνπ βεληδειηζκνχ, εμεηάδνπκε ηε ζηάζε ησλ δεκνηηθηζηψλ απέλαληη 

ζην ΐεληδέιν, αιιά θαη γεληθφηεξα απέλαληη ζην θηιειεπζεξηζκφ.  
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9. ΣΟ ΗΓΔΟΛΟΓΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΟΤ ΑΝΣΗΦΤΥΑΡΗΜΟΤ: Από ηε 

γιώζζα σο αηζζεηηθή θαηεγνξία ζηε γιώζζα σο πνιηηηθό δηαθύβεπκα.  

Σν θεθάιαην απηφ κπνξεί λα δηαβαζηεί σο ζπκπιήξσκα ηνπ β΄ 

θεθαιαίνπ θαη θηινδνμεί λα θαηαδείμεη ηηο ηδενινγηθέο ζπληζηψζεο ηνπ 

αληηςπραξηζκνχ. Δ ερζξφηεηα θαη νη επηζέζεηο ελαληίνλ ηνπ Φπράξε δελ 

εμαληινχληαλ κφλν ζηε ινγηθή ηνχ λα πεηαρηεί ην έξκα «Φπράξεο», γηα λα 

δηαζσζεί ην πινίν δεκνηηθηζκφο. Οη γισζζηθέο θαη ινγνηερληθέο δηαθνξέο 

ππνθξχπηνπλ βαζχηαηε ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή ζχγθξνπζε. Δ ζπδήηεζε ζην 

ινγνηερληθφ πεδίν απνζθνπεί ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εζληθνχ ή επξσπατθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο ινγνηερλίαο, ελψ ζην πνιηηηθφ πεδίν αθνξά ηε 

θπζηνγλσκία ηνπ αζηηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ. Κάζε ζπδήηεζε θαηαιήγεη λα 

αλαδείμεη ηηο ηδενινγηθέο δηαθνξέο θαη ηνπο πνιηηηθνχο θφβνπο ησλ 

αληηςπραξηζηψλ. Δ θαιιηέξγεηα, απφ ηνπο δεκνηηθηζηέο, ηεο εζνγξαθίαο 

ελάληηα ζηνλ επξσπατθφ κνληεξληζκφ, ε απνθήξπμε ηνπ ζπκβνιηζκνχ θαη 

μέλσλ ζπγγξαθέσλ, φπσο ν Nietzsche θαη ν Ibsen, απφ ηνλ Φπράξε, 

αληηπαξαηάζζνπλ ηε ινγηθή ζην ζπλαίζζεκα θαη ηε ιαηξεία ηεο ζέιεζεο, 

απνθαιχπηνληαο ηνλ επηζηεκνληζκφ θαη αληηγεξκαληζκφ ηνπ Φπράξε, θαζψο 

θαη ηελ αγάπε ηνπ γηα ην ιαφ πνπ νη αληίπαινί ηνπ εθιακβάλνπλ σο κάδα, ηελ 

νπνία αληηπαξαβάιινπλ ζηελ αηνκηθφηεηα ηεο πλεπκαηηθήο αξηζηνθξαηίαο. Δ 

ζχλδεζε ηνπ Φπράξε κε ην ζεηηθηζκφ θαη ηνλ επηζηεκνληθφ νξζνινγηζκφ έρεη 

πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο, αθνχ ε πίζηε ζηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο 

νδεγεί γξακκηθά ζηελ απνδνρή ηεο εμέιημεο ησλ εηδψλ, ην δαξβηληζκφ θαη ηνλ 

πιηζκφ, θαηλφκελα επηθίλδπλα, εθφζνλ αληηπαξαηίζεληαη ζηελ θπξίαξρε 

ηδεαιηζηηθή αλάγλσζε ηεο πνιηηηθήο. Δ απνιπηφηεηα ηνπ αληηςπραξηθνχ ιφγνπ 

εκπφδηδε, βέβαηα, λα δηαθαλνχλ ηα φξηα ηνπ πνιηηηθνχ ξηδνζπαζηηζκνχ ηνπ 

Φπράξε θαη ε ηδενινγηθή ηνπ ακθηηαιάληεπζε κεηαμχ επηζηήκεο θαη εζηθήο, 

κεηαμχ ιφγνπ θαη ςπρήο, κεηαμχ θηιειεπζεξηζκνχ θαη ζπληεξεηηζκνχ. Μαο 

επηηξέπνπλ, φκσο, λα αλαδείμνπκε ηηο εμσγισζζηθέο αληηπαξαζέζεηο ζε κηα 

ζχγθξνπζε πνπ εκθαλίδεηαη απνθιεηζηηθά σο γισζζηθή. Μεζνδνινγηθφ 

εξγαιείν ζα απνηειέζνπλ ηα ινγνηερληθά πεξηνδηθά θαη ε ζπδήηεζε ζηελ 

Ώλαζεσξεηηθή ΐνπιή ην 1911. 
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Βδψ εμεηάδνληαη ηξία ινγνηερληθά πεξηνδηθά, Σν Πεξηνδηθφλ καο (1900 

-1902)1, Ο Γηφλπζνο (1901-1902)2 θαη Παλαζήλαηα (1900-1915)3, ηα νπνία 

αθνινπζνχλ κεηξηνπαζή γισζζηθή γξακκή4, δηαρσξίδνπλ ηε δεκνηηθή απφ 

ηνλ ςπραξηζκφ θαη πξνβάιινπλ ηηο αηζζεηηθέο θαη εζληθέο ηνπο δηαθνξέο κε 

ηνπο ςπραξηζηέο5. Ο Φπράξεο απνθαιείηαη «αηξεζηάξρεο», θαζψο ην «δφγκα» 

ηνπ, ε επηζηεκνληθή αληηκεηψπηζε ηεο γιψζζαο, θαηαπλίγεη ηελ ειεχζεξε 

γισζζηθή εμέιημε θαη ζθέςε θαη επηθέξεη ηνλ πνιηηηζκηθφ απνκνλσηηζκφ ηνπ 

έζλνπο6.  

Σελ πην ραξαθηεξηζηηθή επίζεζε ελαληίνλ ηνπ Φπράξε απνηειεί ζεηξά 

άξζξσλ ηνπ Γηάλλε Κακπχζε7 κε ηίηιν «Ο Φπραξηζκφο θαη ε Γσή»8. Ο 

Κακπχζεο, ν νπνίνο ζηνπο ινγνηερληθνχο θχθινπο ζπγθαηαιεγφηαλ ζηνπο 

«καιιηαξνχο»9, ζαχκαδε ην δπλακηζκφ ηνπ Φπράξε θαη παξαδερφηαλ ηε 

δπλακηθή πνπ απειεπζέξσζε ην Σαμίδη κνπ, αιιά δελ αλαγλψξηδε ηελ 

θαιιηηερληθή αμία ηνπ έξγνπ απηνχ10. Οη αηζζεηηθέο αληηιήςεηο ηνπ, πνπ 

ηαπηίδνπλ ηε γιψζζα κε ην γνχζην θαη ηελ αηζζεηηθή ηδηνηξνπία θαη 

αλαγλσξίδνπλ ηελ πξσηαξρηθφηεηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, αιιά θαη ε πνιηηηθή 

επηινγή αξηζηνθξαηηθψλ ζέζεσλ, πνπ απνξξίπηνπλ ην ιαφ σο πιήζνο11, 

αλαγλσξίδνπλ ηε κεγαινζχλε ηεο δχλακεο12 θαη απνξξένπλ απφ ηελ 

θαζνξηζηηθή επίδξαζε ηνπ Νίηζε θαη ην ζαπκαζκφ γηα ηελ πξσζηθή 

                                                 
1
 Υ. Λ. Κανάμβθμο, Πεξηνδηθά Λόγνπ θαη Σέρλεο (1901-1925), η.Ώ΄, Θεζζαθμκίηδ 1996, ζ.53-57. 

2
 ην ίδην, ζ.90-94. 

3
 ην ίδην, ζ.58-67. 

4
 Δ ηαεανεφμοζα είκαζ ακαβηαία, έζης ηαζ πνμζςνζκά, αθμφ ακαπθδνχκεζ ηδκ αηέθεζα ηδξ δδιμηζηήξ, 

αθ. επζζημθή ημο Karl Dieterich ζηδ ζηήθδ «Σμ βθςζζζηυκ γήηδια. Γκχιαζ εθθήκςκ ηαζ λέκςκ 

ζοββναθέςκ», Σν Πεξηνδηθόλ καο, η. Ώ΄, Μάνηζμξ 1900-Εμφθζμξ 1900, ζ.351. 
5
 Ο Α. Σγζυααξ εα δζαπςνίζεζ ηδκ μιάδα ηςκ ροπανζζηχκ απυ ημοξ ζοββναθείξ ηαζ ηνζηζημφξ, υπςξ μ 

Καιπφζδξ, μ Αδιήηνδξ Υαηγυπμοθμξ, μ Κχζηαξ Υαηγυπμοθμξ ζε ζπέζδ ιε ηδ εέζδ ημοξ ζηδ 

θμβμηεπκία. Οζ πνχημζ επζδζχημοκ ηδ νεαθζζηζηή ακαπανάζηαζδ ηαζ ηαθθζενβμφκ ηδκ δεμβναθία, μζ 

δεφηενμζ οπεναζπίγμκηαζ ηδκ αημιζηυηδηα ημο ηαθθζηέπκδ, D. Tziovas, The nationism of the 

Demoticists and its impact on their literary theory, υ.π., ζ.138-139, 157-161,302-310, 415-416. 
6
 «Σμ δζαβχκζζια ημο η Φοπάνδ», Σν Πεξηνδηθόλ καο, υ.π., ζ.321.  

7
 Πμζδηήξ ηαζ εεαηνζηυξ ζοββναθέαξ (1872-1901), ανενμβναθμφζε ζημ πενζμδζηυ Ζ Σέρλε ημο Κχζηα 

Υαηγυπμοθμο ηαζ ελέδςζε ιαγί ιε ημκ Μπμέι ημ πενζμδζηυ Ο Γηόλπζνο (1901-1902).  
8
 Γ. Καιπφζδξ, «Ο Φοπανζζιυξ ηαζ δ Γςή», Σν Πεξηνδηθόλ καο, υ.π., Ώ΄ ζ.33-37, ΐ΄ ζ.86-89, Γ΄ 

ζ.159-163, Α΄ ζ.201-208. 
9
 Α. Π. Σαβηυπμοθμξ, «Γζάκκδξ Καιπφζδξ. Δ γςή ημο ηαζ ημ ένβμ ημο», Ο Ννπκάο, Φθεαάνδξ 1923, 

αν.771, ζ.84-85. 
10

 Γ. Καιπφζδξ, «Γενιακζηά Γνάιιαηα», Ζ Σέρλε, Ώπνίθζμξ 1899, ζ.159-160, υπμο παναεέηεζ 

ζογήηδζδ ιε ημκ Krumbacher.  
11

 Γ. Καιπφζδξ, «Ο Φοπανζζιυξ ηαζ δ Γςή», ό.π., Ώ΄ ζ.35.  
12

 «Δ Γςή εέθεζ πνάλδ η΄ δ πνάλδ οπμεέηεζ εέθδζδ. Δ εέθδζδ είκαζ δ δφκαιδ ηαζ ηδ δφκαιδ εέθς κα 

πακηνεοηχ. Ο Φοπανζζιυξ είκαζ δ άνκδζδ ηδξ εέθδζδξ. Ο Φοπανζζιυξ είκαζ ηςκ κεηνχκ δ ενςιέκδ. 

…Ώίζηδια!…Ώίζηδια!…Ώίζηδια!…Χ Γςή ζε θαηνεφς», Γ. Καιπφζδξ, «Ο Φοπανζζιυξ ηαζ δ 

Γςή», ό.π., ΐ΄ ζ.87. 
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αξηζηνθξαηία1, ζπγθξνχνληαη κε ην ζεηηθηζκφ ηνπ Φπράξε ζηε κειέηε ηεο 

γιψζζαο σο επηζηεκνληθνχ θαηλνκέλνπ2, θαζψο θαη κε ηελ άξλεζή ηνπ λα 

απνδερηεί ην Νίηζε θαη ηε γεξκαληθή πνιηηηθή, απφ ηνλ θαηξφ ηεο έθδνζεο ηνπ 

πεξηνδηθνχ Ζ Σέρλε3. Ώπφςεηο φπσο απηέο ηνπ Κακπχζε, αλαγλσξίδνληαη 

ηδενινγηθά σο πξνδξνκηθέο ηνπ θαζηζκνχ4, εληάζζνληαη, φκσο, θαιχηεξα 

ζηελ παξάδνζε ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ θαη, κάιηζηα, ζηηο πην ζπληεξεηηθέο 

εθδνρέο ηνπ, θαζψο εκπιέθνληαη κε ην δηαλννπκεληζκφ θαη ηνλ ινγνηερληθφ 

θνζκνπνιηηηζκφ ησλ αληηςπραξηζηψλ. 

 Οη εζληθέο αμίεο πνπ επηθαιείηαη ν Φπραξηζκφο, απφ ηηο νπνίεο 

ινγνηερληθά απνξξέεη ε εζνγξαθία, απνξξίπηνληαη απφ ηνλ Κακπχζε, γηαηί 

είλαη ζπλψλπκεο κε ηνλ απνκνλσηηζκφ, αιιά θαη κε ηηο ρεηξφηεξεο ζπλήζεηεο 

ηεο ζθιαβηάο, ην ζχλδξνκν ηεο θαησηεξφηεηαο, ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο, ηε 

δηάβξσζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν έζλνο κεηά ηελ Βπαλάζηαζε 

«εγέλλεζε έλα θξάηνο έθθπιν, άξξσζην θαη ζαθαηεκέλν». Ο Φπράξεο κε ηε 

ζεηξά ηνπ πξνζάπηεη ζηνλ Κακπχζε ηελ θαηεγνξία φηη «γεξκάλεςε»5.  

Σν πεξηνδηθφ Ο Γηφλπζνο πνπ ζα εθδψζνπλ ν Μπνέκ θαη ν Κακπχζεο 

ζα θηλεζεί ζην ίδην αθξηβψο πιαίζην ηεο γισζζηθήο κεηξηνπάζεηαο θαη ησλ 

ηδενινγηθψλ αξηζηνθξαηηθψλ απφςεσλ6. ηνλ ζεηηθηζκφ ηνπ Φπράξε ζα 

                                                 
1
 Γ. Καιπφζδξ, «Ο Φοπανζζιυξ ηαζ δ Γςή», ό.π., Α΄ ζ.204. Γζα ημκ Καιπφζδ μ Νίηζε είκαζ μ ηήνοηαξ 

ημο πνςζζημφ ιεβαθείμο, ημο ακδνζζιμφ ηδξ πνςζζηήξ ανζζημηναηίαξ. Γζα ημκ πκεοιαηζηυ 

ανζζημηναηζζιυ ημο Καιπφζδ ηαζ ημο Μπμέι πμο εββνάθεηαζ ζε έκακ ακηζδναζηζηυ 

ακηζημζκμαμοθεοηζζιυ, αθ. Β. Μαηεζυπμοθμξ, Ζ Σέρλε πηεξνθπεί ελ Οδύλε. Ζ πξόζιεςε ηνπ 

λενξνκαληηζκνύ ζην πεδίν ηεο ηδενινγίαο, ηεο ζεσξίαο ηεο ηέρλεο θαη ηεο ηερλνθξηηηθήο ζηελ Διιάδα, 

υ.π.  ζ.39, 65-66, 68-71, 332-334.  
2
 Γ. Καιπφζδξ, «Ο Φοπανζζιυξ ηαζ δ Γςή», ό.π., Ώ΄ ζ.35.  

3
 Σμ πενζμδζηυ Ζ Σέρλε εα ηοηθμθμνήζεζ έκα πνυκμ, 1898-1899. Ο Φοπάνδξ ηαζ μ Βθηαθζχηδξ, 

πανυθμ πμο εα παζνεηήζμοκ ηδκ έηδμζδ ημο πενζμδζημφ, δζααθέπμοκ ηζξ βθςζζζηέξ ηαζ αζζεδηζηέξ 

δζαθμνέξ· μ ιεκ πνχημξ επζζδιαίκεζ υηζ δεκ πνέπεζ κα επζδζχημοκ ηδ δδιζμονβία βθχζζαξ, αθθά κα 

ιεθεημφκ ηδ βθχζζα ημο θαμφ, μ δεφηενμξ επζζδιαίκεζ δζαηνζηζηά ημκ αζζεδηζηυ εθζηζζιυ ημο 

πενζμδζημφ ηαζ ημκίγεζ ηδκ ακάβηδ βζα ένβα πμο αθμνιχκηαζ απυ ηδκ ηαεδιενζκή γςή, «Αφμ 

Φζθμθμβζηά Γνάιιαηα», Ζ Σέρλε, Εακμοάνζμξ 1899, ζ.59-61. ζμκ αθμνά ηδκ ζδεμθμβία ημο 

πενζμδζημφ, μ Φοπάνδξ εα ελδβήζεζ υηζ ακηζπαεεί ηδ βναιιή ημο, βζαηί απμννίπηεζ ηδκ πμθζηζηή ηςκ 

Γενιακχκ ηαζ ςξ Γάθθμξ ηαζ ςξ Έθθδκαξ, αθ. επζζημθέξ Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, 4 ηαζ 9/7/1899, 

Αιιεινγξαθία Η, ζ.138 ηαζ 140. Βπίζδξ ζηζξ 9/7/1899, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.452, εα βνάρεζ ζημκ Πάθθδ· 

«Μα ηζ αθηυ πμο βνάθεζ μ Ώνβφνδξ πςξ μ Νίηζε η΄ δ βενιακμθμβία ημοξ είκαζ μθέενζα πνάιαηα βζα 

έεκμξ πμο ιυθζξ ακμίβεζ ηα ιάηζα ημο ηαζ δεκ λένεζ αηυιδ ηζ πνέπεζ κα πνςημδή ηαζ πχξ, ιμο θαίκεηαζ 

ζςζηυ». 
4
 Γζα ηδ ζδιαζία ημο ζοκαζζεήιαημξ ηαζ ημο αζοκείδδημο ζηδκ πνςημθαζζζηζηή ζδεμθμβία, αθ. Zeev 

Sternhell, La droite revolutionnaire 1885-1914, Les origins françaises du fascisme, Gallimard 1997, 

ζ.181, 215. Βπίζδξ, J. Herf, Αληηδξαζηηθόο Μνληεξληζκόο. Σερλνινγία, θνπιηνύξα θαη πνιηηηθή ζηε 

Βατκάξε θαη ην Σξίην Ράηρ, Πακεπζζηδιζαηέξ Βηδυζεζξ Κνήηδξ, Δνάηθεζμ 1996, ζ.15-16. 
5
 Γ. Καιπφζδξ, «Ο Φοπανζζιυξ ηαζ δ Γςή», ό.π., Γ΄ ζ.161-162. 

6
 Υ. Λ. Κανάμβθμο, Πεξηνδηθά Λόγνπ θαη Σέρλεο, υ.π., ζ.90-94. Ο Β. Μαηεζυπμοθμξ, Ζ Σέρλε 

πηεξνθπεί ελ Οδύλε, υ.π., ζ.87, εα ζδιεζχζεζ «ζημκ ακηζηεζιεκζζιυ, ημκ ηακυκα ηαζ ημ δζααήηδ ημο 
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αληηπαξαηάμνπλ ην αίζζεκα, ζηελ εζνγξαθία θαη ζηελ αλάδεημε ηνπ εζληθνχ 

ραξαθηήξα ηεο ινγνηερλίαο, ηνλ θνζκνπνιηηηζκφ. Δ γιψζζα αληηκεησπίδεηαη 

σο αηζζεηηθή θαηεγνξία θαη, κάιηζηα, πεγάδεη απφ ην πνηεηηθφ αίζζεκα1. Ο 

Μπνέκ ζηελ θξηηηθή ηνπ γηα ην έξγν Ηζηνξία ηεο Ρσκηνζχλεο ηνπ Βθηαιηψηε 

ζα ραξαθηεξίζεη ηνλ Φπράξε φρη επαλαζηάηε, αιιά «παξαραξάθηε θαη 

παξαπιαλεηή»2. Θα επαλαιάβεη, κάιηζηα, ην ζθεπηηθφ ηνπ Κακπχζε θαη ζην 

«Μ. Jean Psichari – Γηάλεο Φπράξεο (εμνκνινγήζεηο ελφο ζπγγξαθέσο, πνπ 

απεηίλαμε απφ ηνλ εαπηφλ ηνπ πξψηνο εηο ηελ Βιιάδα ηνλ ςπραξηζκφλ)»3.  

«Σν κηθξφλ επαλαζηαηηθφλ πλεχκα ηνπ θ. Φπράξε ην πεξηθιείνλ κίαλ 

ζρνιαζηηθήλ αληίιεςηλ […] παξακέλεη αξκνληθψο δνχινλ πξνο ηελ ζθιάβαλ 

πξφιεςηλ, ηελ θέξνπζαλ φια ηα ςεπδφρξπζα γλσξίζκαηα ηεο ηδέαο ε νπνία 

δελ βγαίλεη απφ ηελ ςπρήλ, αιιά γελλάηαη απφ ηελ παξαπιάλεζηλ θαη 

κεγαιψλεη απφ ηνλ εμαλαγθαζκφλ ηεο αλαιεζνχο ζειήζεσο, φζηηο ιακβάλεη 

κίαλ έλλνηαλ –επηζηεκνληθήλ αθφκε, αλ ζέιεηε- έλλνηαλ ηνπ επηβεβιεκέλνπ, 

ηνπ ζπζηεκαηηθνχ ππνινγηζκνχ»4. Σν απφζπαζκα αληηπαξαζέηεη ην ζπκηθφ 

ζην λνπ θαη ηελ επηζηεκνληθή ινγηθή ηνπ Φπράξε. Ο Φπράξεο, γηα ηνλ Μπνέκ, 

δελ ήμεξε ειιεληθά, νχηε κπνξνχζε λα ηα κάζεη, φπσο ν νισκφο, γηαηί δελ 

είρε ειιεληθή ςπρή θαη γη΄ απηφ ππήξμε «πλεπκαηηθφλ θξάγκα ην νπνίνλ 

αλέθνςε ην δηαλνεηηθφλ άλνηγκα ηνπ ηφπνπ»5. Ώληηηάζζεηαη ζηνλ Φπραξηζκφ 

πνπ επηδηψθεη λα θαηαζθεπάζεη κηα γιψζζα θαη φρη λα αληηιεθζεί ην πλεχκα 

ηεο, λα ππνηάμεη ηελ ηδέα ζηνπο ηχπνπο, ην άηνκν ζηε κάδα6. Ο Φπράξεο, 

κάιηζηα, ραξαθηεξίδεηαη σο «ν αξρηπνηκήλ ηεο ππφ ηχπνλ εζληθήο κνξθήο 

ςεπηηάο» πνπ ζπγθεληξψλεη γχξσ ηνπ θνπάδηα7. Ο θαιιηηερληθφο 

θηιειεπζεξηζκφο8, πνπ επηδεηεί ν Μπνέκ, ζπλάδεη κε ηνλ θνζκνπνιηηηζκφ ηνπ 

έξγνπ ηνπ Κακπχζε θαη ζπκβάιιεη ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

εζληθνχ ζπλαηζζήκαηνο9.  

                                                                                                                                            
Φοπάνδ, ακηζπνυηεζκακ ηδκ εζςηενζηή εθεοεενία ηαζ ημκ οπμηεζιεκζζιυ, ηαζ ζημκ πνμζακαημθζζιέκμ 

πνμξ ημκ “θαυ” εεκζηζζιυ ημο έκακ αθδνδιέκμ, δίπςξ “θαυ” εεκζηζζιυ». 
1
 «Δ Γθχζζα», ζηήθδ «Βπζεεχνδζζξ», Ο Γηόλπζνο, η. Ώ΄, 20 Εμοθίμο/2 Ώοβμφζημο 1901, ζ.135. 

2
 Μπμέι, «Δ Εζημνία ηδξ Ρςιζμζφκδξ πανά ημο η. Ώνβφνδ Βθηαθζχηδ», Ο Γηόλπζνο, υ.π., ζ.75.  

3
 ημ ίδζμ, ζ.233-239. 

4
 «Μ. Jean Psichari – Γζάκδξ Φοπάνδξ», ό.π., ζ.234. Οζ οπμβναιιίζεζξ δζηέξ ημο. 

5
 ημ ίδζμ, ζ.235-6. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.236. 

6
 ημ ίδζμ, ζ.237. 

7
 ημ ίδζμ, ζ.239. 

8
 ημ ίδζμ, ζ.237. 

9
 ημ ίδζμ, ζ.239.  
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Ώθφκα θαη εθείλνη πνπ πξνθξίλνπλ ηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, ζηελ 

νπζία ππνζθάπηνπλ ην εγρείξεκα ηνπ Φπράξε. Σν 1903 ζηελ έξεπλα ηνπ 

πεξηνδηθνχ Παλαζήλαηα γηα ηε γιψζζα ν Παχινο Νηξβάλαο ζα ηελ 

αληηκεησπίζεη σο δήηεκα «ςπρνινγηθφλ, επνκέλσο θπζηνινγηθφλ». Δ γιψζζα 

εκθαλίδεηαη σο νξγαληζκφο πνπ αζζελεί θαη απαηηείηαη θιηληθή έξεπλα γηα ηελ 

εχξεζε ηεο αιήζεηαο. Δ παξαηήξεζε πξνθξίλεηαη σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν 

ηεο έξεπλαο. Παξφιν πνπ ην πεξηνδηθφ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ επηζηεκνληθή 

ηεθκεξίσζε ηεο έξεπλαο, ην επηρείξεκα είλαη δηάηξεην θαη κάιινλ επηδηψθεη λα 

ζέζεη φξηα ζηνλ επηζηεκνληθφ ζεηηθηζκφ ηνπ Φπράξε, αθνχ ζε άιιε 

πεξίπησζε ζα δειψζεη· «Καη ε αιήζεηα πνηέ δελ είλαη νκαιή ζαλ ζθαίξα […]. 

Αηφηη έηζη ζέινπλ λα καο ηελ παξαζηήζνπλ ν θ. Φπράξεο, ν θ. Πάιιεο […] ε 

γιψζζα είλαη πξνπάλησλ αίζζεζηο, θαη είλαη ηέρλε, φρη επηζηήκε κφλν, φπσο 

ηελ ζέινπλ»1. 

Ο Φψηεο Φσηηάδεο, ρξεζηκνπνηψληαο σο alter ego έλα δίδπκν κε ην 

φλνκα «ηξαηήο θαη Φψηεο Κνπηαιηαλνί», ζα αληηδξάζεη ζηελ έξεπλα ησλ 

Παλαζελαίσλ κε κηα ζεηξά επηζηνιέο, κε ηηο νπνίεο ζα ππεξαζπηζηεί ηηο 

ζέζεηο ηνπ Φπράξε πεξί γιψζζαο2. Πξσηίζησο, ζα αλαζθεπάζεη ηελ ηαχηηζε 

ηεο επηζηήκεο κε ηελ παξαηήξεζε θαη ζα απνθαλζεί φηη ε επηζηήκε είλαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο ινγηθήο γηα ηελ αλάδεημε ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλδένπλ ηα 

θαηλφκελα θαη ηε δηαηχπσζε θαζνιηθψλ ζπκπεξαζκάησλ3. εκαληηθή, 

επίζεο, είλαη θαη ε αληίξξεζή ηνπ ζηε δηαπίζησζε ηνπ Νηξβάλα φηη ε γιψζζα 

είλαη δήηεκα ςπρνινγηθφ. Δ γιψζζα γηα ηνλ Φσηηάδε είλαη αλζξψπηλν 

δεκηνχξγεκα θαη θαηλφκελν θνηλσληθφ4. Δ ζαθήο αλαθνξά ηνπ ζηε γιψζζα 

σο αλζξψπηλν δεκηνχξγεκα θαη θνηλσληθφ γεγνλφο, αιιά θαη ε απφπεηξά ηνπ 

λα ζηνηρεηνζεηήζεη αδξνκεξψο κηα θηινζνθία ηεο γιψζζαο, δειαδή ηεο 

νκηιίαο, ηνπ «αξζξσκέλνπ ιφγνπ» εδξάδεηαη ζηελ επξσπατθή ζθέςε. Ξεθηλάεη 

απφ ηνλ Wundt θαη ηελ άπνςή ηνπ φηη ε θσλή ζπλδέεηαη κε ηηο ρεηξνλνκίεο5, 

                                                 
1
 «Λυβμζ ηαζ Ώκηίθμβμζ», Παλαζήλαηα, 31/12/1904, ζ.187. 

2
 Οζ επζζημθέξ πνμμνίγμκηακ βζα δδιμζίεοζδ ζηα Παλαζήλαηα, αθθά ιεηά ηδκ άνκδζδ ημο πενζμδζημφ, 

δδιμζζεφηδηακ ζημκ Ννπκά ιε ηίηθμ, «Γνάιιαη΄ απ΄ ηδκ Κμφηαθδ ζηα Πακαεήκαζα βζα ηδ βθςζζζηή 

ημοξ ένεοκα», Ο Ννπκάο, 8/2/1904, αν.82, ζ.1-6· 18/4/1904, αν.92, ζ.1-3· 25/4/1904, αν.93, ζ.1-4· 

2/5/1904, αν.94, ζ.1-3· 9/5/1904, αν.95, ζ.2-4. Γζα ημ ρεοδχκοιμ ημο Φςηζάδδ, αθ. Γ.Υ. Καθμβζάκκδξ, 

Ο Ννπκάο θαη ε επνρή ηνπ, υ.π., ζ.82. 
3
 Ο Ννπκάο, αν.92, ζ.2-3 ηαζ αν.93, ζ.2. 

4
 Ο Ννπκάο,αν.93, ζ.4. Ώκαθμνά ζημοξ ημζκςκζημφξ πανάβμκηεξ ηάκεζ ηαζ ζηδκ επυιεκδ επζζημθή, 

αν.94, ζ.2. 
5
 Ο Ννπκάο, αν.93, ζ.3. 
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γηα λα θαηαιήμεη ζε απφςεηο γηα ηελ θαηαγσγή ηεο γιψζζαο απφ ηηο 

ρεηξνλνκίεο θαη ηηο θξαπγέο πνπ εμειίζζνληαη ζε νδεγίεο θαη δηαηαγέο. 

Ώπφςεηο πνπ αληαλαθινχλ ηελ επίδξαζε ηνπ Codillac1 θαη ηνπ Herder2. Tηο 

γισζζηθέο ηνπ απφςεηο ζα ηηο ππνηάμεη ζηνλ εζληθφ ζθνπφ ηνλ νπνίν 

πξνηάζζεη ν Φπράξεο3. Ο Φσηηάδεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο επηζηνιέο ηνπ 

αθνινπζεί πηζηά ηνλ Φπράξε, ζπλδπάδνληαο ηνλ επηζηεκνληθφ ζεηηθηζκφ κε ηε 

ξνκαληηθή αληίιεςε πνπ ηαπηίδεη ηε γιψζζα κε ηελ εζληθή ςπρή. 

Γηα ηνλ Παχιν Νηξβάλα ην γισζζηθφ ζχζηεκα ησλ εγεηψλ ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ ην δηαθξίλεη ν επηζηεκνληθφο θαλαηηζκφο πνπ πξνζηδηάδεη ζηνλ 

ζξεζθεπηηθφ θαη, ηειηθά, ηαπηίδεηαη κε ην δαζθαιηζκφ θαη ην ζρνιαζηηθηζκφ 

ησλ θαζαξνιφγσλ. Δ πξσηαξρηθφηεηα ηεο δσήο, ηεο θχζεο, ηνπ αηζζήκαηνο 

ζηε ζθέςε ηνπ Νηξβάλα είλαη εθείλν πνπ ζα θαζνξίζεη θαη ηε θχζε ηε 

γιψζζαο πνπ δελ πξέπεη λα είλαη άιιε απφ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ζηνλ νπνίν 

εθβάιιεη ε ςπρή θαη αλαπηχζζεηαη θαηά θπζηθφ θαη αβίαζην ηξφπν4.  

Ο Ξελφπνπινο, ζπλεξγάηεο ησλ Παλαζελαίσλ θαη ηνπ Ννπκά, πνπ 

ακθηηαιαληεχεηαη αλάκεζα ζηε δεκνηηθή θαη ηελ θαζαξεχνπζα, ζα 

ηδενινγηθνπνηήζεη ηε δηάθξηζε ςπραξηζκνχ θαη δεκνηηθηζκνχ. Ο Ξελφπνπινο 

γξάθεη ηα ινγνηερληθά ηνπ έξγα ζηε δεκνηηθή, αιιά ε γισζζηθή ηνπ επειημία 

                                                 
1
 Abbè de Condillac, An essay on the origin of Human Knowledge, being a supplement to Mr Locke’s 

essay on the Human Understanding, (translated by Nugent), London 1746. Βζδζηά ημ α΄ ιένμξ «Of 

Language and Method», ζ.169 η.ε. ΐθ., επίζδξ, A. Gardt, Geschichte der Sprachwissenschaft in 

Deutschland vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert, Berlin 1999, ζδζαίηενα ζ.227: δζαθμνά ζηδ ζηέρδ 

Condillac ηαζ  Herder· ζ.235 η.ε.: Wilhelm von Humboldt· ζ.248: βζα βθςζζζηή εεςνία νμιακηζηχκ 

πμο εεςνμφκ ηεκηνζηή ηδ εέζδ ηδξ βθχζζαξ ζηδκ επζημζκςκία. Γζα ημκ Condillac, επίζδξ, The Western 

Tradition from Sokrates to Saussure, (επζι. Roy Harris, Talbot Taylor), 1989, ζ.137 η.ε.  Γζα ηδκ 

ακηζπανάεεζδ ηςκ εεςνζχκ πμο ακηζιεηςπίγμοκ ηδ βθχζζα ςξ εεσηυ δδιζμφνβδια (Süßmilch)  ή ςξ 

θοζζηυ βεβμκυξ (Maupertius ηαζ βάθθμζ δζαθςηζζηέξ, υπςξ Condillac, Rousseau) ηαζ ηδκ δζεφνοκζδ 

ηδξ πνμδβμφιεκδξ εέζδξ απυ ημκ Herder, μ μπμίμξ ημπμεεηεί ηδ βθχζζα ζηδκ ζζημνζηή ηδξ πνμμπηζηή 

ςξ επζημζκςκζαηυ βεβμκυξ πμο ηεθζηά δζαπςνίγεζ ακενχπμοξ ηαζ γχα, αθ. M. Maurer, 

Kulturgeschichte, Böhlau 2008, ζ.69-70. Γζα ηδ ζδιαζία ηςκ ζδιείςκ, εζδζηά ηςκ θοζζηχκ, δδθαδχκ 

πεζνμκμιζχκ ηαζ ηναοβχκ, ζημκ Condillac, αθ., Stanford Encyclopedia of Philosophy: 

http://plato.stanford.edu/entries/condillac/#Signs (18/05/2016). 
2
 J. G. Herder, Abhandlung über den Ursprung der Sprache, 1772. ε εθθδκζηή ιεηάθναζδ Γ. 

Καναπαηάξ, Πξαγκαηεία πεξί ηεο θαηαγσγήο ηεο γιώζζαο, Σνμπή, Ώβνίκζμ 2007. Βπίζδξ, βζα ημκ 

Herder, ηδ ζπέζδ, αθθά ηαζ ηζξ δζαθμνέξ ιε ημκ Condillac, αθ., «Herder, Johann Gottfried», Concise 

Encyclopedia of Philosophy of Language, (edited by Peter Lamarque), Pergamnon, 1997, ζ.481-2. Γζα 

ηζξ απυρεζξ ημο Herder υηζ δ βθχζζα είκαζ ημζκςκζηυ πνμσυκ ηαζ ακαπηφζζεηαζ ιέζς ηδξ 

πμθοπθμηυηδηαξ ηαζ ηδξ αθθαβήξ ηςκ ημζκςκζηχκ ζπέζςκ, αθ., J. Steinberg, «The historian and the 

Questione della Lingua», The social history of language, (ed. Peter Burke and Roy Porter), Cambridge 

University Press 1987, ζ.202. Ο Φςηζάδδξ ζε ημφημ ζπεηίγεηαζ ιε ημκ Herder, ηαεχξ ακηζθαιαάκεηαζ 

ηδ βθχζζα ςξ απμηέθεζια ζοκενβαζίαξ, αθ., Ο Ννπκάο, αν.93, υ.π., ζ.3.    
3
 Ο Ννπκάο, αν.95, ζ.2-3. 

4
Ο Νζναάκαξ, ζοκμθζηά, απμννίπηεζ ημοξ αηηζηζζηέξ ηαζ ημοξ ροπανζημφξ ηαζ πνμηνίκεζ ημκ πνμθμνζηυ 

θυβμ ηδξ ζφβπνμκδξ ημζκςκίαξ πμο ελεθίζζεηαζ πανάθθδθα ιε ηδ γςή ιε αάζδ ηζξ θοζζηέξ δοκάιεζξ.  

http://plato.stanford.edu/entries/condillac/#Signs
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ζηελ αξζξνγξαθία απνηειεί ζεκείν ηξηβήο κε ηνλ Ννπκά θαη ηνλ Φπράξε. 

Άιισζηε, γη΄ απηφλ ε γιψζζα «δελ είλαη ζθνπφο, παξ΄ απιφ φξγαλν»1 θαη 

αηζζεηηθή επηινγή2. Δ λίθε ηεο δεκνηηθήο αθνξά ην ζηαδηαθφ εθδεκνηηθηζκφ 

ηεο θαζαξεχνπζαο3. Γηα ηνλ Ξελφπνπιν ν Φπράξεο είλαη κηα πνιχκνξθε, 

αιιά αληηθαηηθή πξνζσπηθφηεηα, πνπ βξίζθεηαη εθηφο ειιεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο4. ηελ απφπεηξα ηνπ Παιακά λα ππεξαζπηζηεί ηνλ 

ςπραξηζκφ, ιέγνληαο, «Ξέξνπκε απφ ηελ Εζηνξία πσο θακηά θνξά ηνχην είλαη 

ην κεγαιείν ελφο αλζξψπνπ· λα ηνλ αξληνχκαζηε, λα ηνλ απνθεξχηηνπκε, θαη 

λα παηάκε ζην δξφκν πνπ πάηεζε», ν Ξελφπνπινο ζα απαληήζεη φηη 

απνδέρεηαη ηνλ Φπράξε «σο ζχκβνινλ κφλνλ. Χο δηδάζθαινλ φρη, αλ δελ 

εμέξε, ή δελ ζέιε λα γξάςε ειιεληθά»5. 

Ο Ξελφπνπινο ζα επηρεηξήζεη λα εξκελεχζεη ηνλ ςπραξηζκφ σο 

νπηνπία πνπ πξνζθξνχεη ζηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη κεγαιφπλνεο 

εζληθέο αλαδεηήζεηο ησλ ςπραξηζηψλ, πνπ νξακαηίδνληαη «λαλαζηεζψκελ σο 

λένο ιαφο θαη λα δεκηνπξγήζσκελ εθ ηεο αξρατδνχζεο απηήο βαξβαξφηεηνο, 

επάλσ εηο ζηεξεφλ ζεκέιηνλ, έλα λένλ, ξσκαίτθνλ πνιηηηζκφλ, 

                                                 
1
 Γνδβ. Ξεκυπμοθμξ, «Μζηνή Ώπμθμβία», Ο Ννπκάο, 17/12/1906, αν.226, ζ.6-7. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ. 

6, μζ οπμβναιιίζεζξ δζηέξ ημο. Ο Ννπκάο εα ημκ ηαηδβμνήζεζ υηζ αημθμοεεί ημοξ δδιμζζμβνάθμοξ, 

«ιπαηάθδδεξ ημο ηυπμο» ηαζ υπζ εηείκμοξ πμο έπμοκ απμζημθή κα δζαιμνθχζμοκ ημ ημζκυ ηαζ 

«έπμοκε ιζα βθχζζα ηαζ ιζα ροπή», αθ. ζηήθδ «Φαζκυιεκα ηαζ Πνάιαηα», ζην ίδην,, ζ.6. Σδ δδιμηζηή 

εα ηδκ οπμζηδνίλεζ ζηζξ ηαηχηενεξ ααειίδεξ ηδξ εηπαίδεοζδξ, Γνδβ. Ξεκυπμοθμξ, «ημ Νδπζαβςβείμ», 

Ο Ννπκάο, 22/10/1906, αν.218, ζ.7-8.    
2
 Ο Ξεκυπμοθμξ, ζηδκ ηνζηζηή ημο βζα ημ αζαθίμ ημο Ώ. ηζά, Ο αιεζήο ραξαθηήξ ηνπ ιεγνκέλνπ 

γισζζηθνύ δεηήκαηνο, 1904, ημκίγεζ υηζ «ημ βθςζζζηυκ γήηδια είκε ηονίςξ γήηδια αηζζεηηθόλ» ηαζ, 

εκχ παναδέπεηαζ υηζ δ ηαεανεφμοζα είκαζ βθχζζα ηεπκδηή, ζε ακηίεεζδ ιε ημκ ηζά, ζοιθςκεί ιαγί 

ημο βζα ημ άημπμκ ηδξ «ροπανείμο ιεευδμο». Πανυθμ πμο εεςνεί ημ αζαθίμ ημο ηζά «επζηίκδοκμκ», 

εα ημκίζεζ ηδκ αδοκαιία ηςκ πνςηενβαηχκ ημο δδιμηζηζζιμφ κα απακηήζμοκ επί ηδξ μοζίαξ «Σζ εα 

ηάιμοκ άνα βε αοημί; Σμ ιακηεφς: Ο η. Φοπάνδξ εα πνμζπαεήζδ πάθζκ κα οπεναπμθμβδεή ηδξ 

θεμββμθμβίαξ ημο· μ η. Πάθθδξ εανπίζδ κα ζηέθθδ επζβνάιιαηα ηαηά ημο ηζά εζξ ημκ «Νμοιάκ», ηαζ 

μ η. Βθηαθζχηδξ, πζζηυξ δμνοθυνμξ, εα βνάρδ εζξ ηδκ ζδίακ εθδιενίδακ ηακέκα ανενμοθάηζ», αθ. Γν.  

Ξεκυπμοθμξ, «Σμ αζαθίμκ ημο η. ηζά», Παλαζήλαηα, 15-31/7/1904, ζ.198-202. Σα απμζπάζιαηα ζηζξ 

ζ.200 ηαζ 202 ακηίζημζπα.   
3
 Γνδβ. Ξεκυπμοθμξ, «πςξ ηαηάκηδζε η΄ δ Καεανεφμοζα», Ο Ννπκάο, 15/10/1906, αν.217, ζ.5.  

4
 Γν. Ξ., «Φζθμθμβία», Παλαζήλαηα, 15/2/1902, ζ.299-300, ηνζηζηή βζα ημ ένβμ ημο Φοπάνδ Γηα ην 

Ρσκαίτθν Θέαηξν. Καζ ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ εα ηαηαηνίκεζ ηζξ οπεναμθέξ ημο βθςζζζημφ ζοζηήιαημξ 

ημο Φοπάνδ, Γν. Ξεκυπμοθμξ, «Φζθμθμβζηή Γςή. Ρυδα ηαζ Μήθα οπυ Φοπάνδ. Συιμξ Ώ΄», 

Παλαζήλαηα, 31/1/1903, ζ.243 ηαζ «“Γςή ηαζ Ώβάπδ ζηδ Μμκαλζά – Εζημνζηά εκυξ ηαζκμφνζμο 

Ρμιπζκζχκα”. Σμ κέμκ αζαθίμκ ημο η. Φοπάνδ», Παλαζήλαηα, 31/3/1905, ζ.375-377. Γζα ηζξ ζπέζεζξ 

Ξεκυπμοθμο ηαζ Φοπάνδ, αθ. Μ. Σνζπζά-Γμφνα, «Φοπάνδξ – Ξεκυπμοθμξ: Μζα βθςζζζηή ηαζ 

αζζεδηζηή δζαιάπδ. Ώπυννζρδ ηαζ απμδμπή», Ο Φπράξεο θαη ε επνρή ηνπ. Εεηήκαηα γιώζζαο, 

ινγνηερλίαο θαη πνιηηηζκνύ, υ.π., ζ.365-378.   
5
 Ώπάκηδζδ ημο Παθαιά ζε άνενμ ημο Ξεκυπμοθμο, «Ώκηνέαξ Κανηααίηζαξ», Παλαζήλαηα, 

31/10/1906, ζ.45-49. ηδ ζ.48
 
μ  Ξεκυπμοθμξ εα βνάρεζ βζα ημκ Κανηααίηζα ηδ θνάζδ πμο εα 

εκμπθήζεζ ημκ Παθαιά, «ηαζ εκχ δ βθχζζα ημο μθμκέκ βίκεηαζ δδιμηζηςηένα, δεκ πςκεφεζ δζυθμο ημκ 

η. Φοπάνδκ ηαζ ημοξ ροπανζζηάξ». Ο Παθαιάξ εα απακηήζεζ, «Κανηααίηζαξ ηαζ Φοπάνδξ», 

Παλαζήλαηα, 15/10/1906, ζ.98-99, υπμο ηαζ δ ακηαπάκηδζδ ημο Ξεκυπμοθμο.  
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αλαδεηθλπφκελνη κεγάινη θαηά πάληα θαη σο Έζλνο θαη σο Κξάηνο», 

πξνζέθξνπζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ηνλ ειιεληθφ ιαφ 

ζλεζηγελή, αλίθαλν λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν πνιηηηζκφ αληάμην ηνπ αξραίνπ, 

πνπ αληί γηα ηε ξσκαιεφηεηα ηεο Ρσκηνζχλεο ππνθχπηεη ζηε ζηεηξφηεηα ηνπ 

Βιιεληζκνχ, ζπλψλπκνπ ηνπ ηχπνπ θαη ηεο εηδσινιαηξείαο. Ώθξηβψο γη΄ απηφ 

νη ςπραξηζηέο είλαη εζληθά επηθίλδπλνη. Δ ερζξφηεηα ηνπ έζλνπο απέλαληί ηνπο 

δελ εξκελεχεηαη απιά σο ζχγθξνπζε ηνπ ζπληεξεηηζκνχ κε ηηο λέεο ηδέεο, 

αιιά σο «απεγλσζκέλνο αγψλ ππάξμεσο, απηνζπληεξεζίαο». Σν έζλνο 

επηζπκεί ηε κηθξφηεηά ηνπ, επεηδή αθξηβψο είλαη ζπκβαηή κε ηελ παξνχζα 

ηζηνξηθή ηνπ ζέζε θαη ηθαλφηεηα. Ο θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηελ δεκηνπξγία 

κέζσ ηνπ ςπραξηζκνχ κηα νκάδαο «κεκπεκέλσλ» ελψ «ην αθψηηζηνλ, 

άγισζζνλ, αθηινζφθεηνλ, αλίδενλ, αθαηάξηηζηνλ, γπκλφλ παληφο φ,ηη δίδεη ην 

πλεχκα, -θαη ην πλεχκα δίδεη θαη πινχηνλ, θαη ζηφινλ, θαη ζηξαηφλ- ην 

δπζηπρέο απηφ έζλνο ζα ειαηηνχην νινλέλ, φπσο απελαληίαο κεγαιψλεη ηψξα 

ε ΐνπιγαξία». Παξφιν πνπ θηλδπλνινγεί, ηειηθά, ππάξρεη δηέμνδνο, κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη ηελ πξφνδν, ν δηαρσξηζκφο ησλ δεκνηηθηζηψλ απφ ηνλ 

ςπραξηζκφ θαη ε επηθξάηεζε ηεο «κηζήο γιψζζαο»1. 

Ο Ξελφπνπινο, ινηπφλ, αληηιακβάλεηαη ηνλ ςπραξηζκφ σο ην αλέθηθην 

desideratum ησλ νιίγσλ, κηα ειηηίζηηθε καμηκαιηζηηθή ηδενινγία, ζηελ νπνία 

αληηπαξαζέηεη ηε θνβία ησλ πνιιψλ, ηελ ηζνπεδσηηθή πιεηνςεθία ησλ 

κέηξησλ, πνπ δελ πξέπεη, παξφια απηά, λα κείλνπλ ζην ζθνηάδη. ηελ νπζία  

ην έζλνο ρξεηάδεηαη νδεγφ, αιιά φρη ηνλ Φπράξε. Βθείλν πνπ ηνλ ελνριεί, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο αηζζεηηθέο ηνπ απφςεηο, δειαδή, ην κνληεξληζκφ θαη ηελ 

αλάγθε εηζαγσγήο επξσπατθψλ ξεπκάησλ ζηελ ειιεληθή ινγνηερλία2, ηελ 

αληίζεζή ηνπ ζηελ εζνγξαθία θαη ηελ απνκφλσζε έλαληη ηεο Αχζεο πνπ 

πξνέθξηλαλ νη δεκνηηθηζηέο, είλαη ν αλεδαθηθφο εζληθηζκφο ησλ δεκνηηθηζηψλ, 

αιιά θαη ε πξνηεξαηφηεηα πνπ έδηλαλ ζηνλ ιαφ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

δηαθσλία ηνπ κε ηνλ Ώ. Καξθαβίηζα κε αθνξκή άξζξν πνπ έγξαςε ν 

Ξελφπνπινο, φπνπ δήισλε φηη ε πςειή ηέρλε αθνξά ηνπο ιίγνπο κπεκέλνπο 

θαη φρη ην ιαφ3. Ο Ώ. Καξθαβίηζαο ζην απαληεηηθφ ηνπ άξζξν, κε ηίηιν «Οη 

                                                 
1
 Κνζηζηή ημο Ξεκυπμοθμο βζα ημκ Α΄ ηυιμ ημο ένβμο ημο Φοπάνδ Ρόδα θαη Μήια, ζημ πενζμδζηυ 

Παλαζήλαηα, 30/4/1908, ζ.57-59. Σα απμζπάζιαηα ζηζξ ζ.58-9. 
2
 D. Tziovas, The nationism of the Demoticists and its impact on their literary theory, υ.π., ζ.315-316. 

3
 Γν. Ξεκυπμοθμξ, «Σμ πέναζια ηδξ Νημφγε», Ζ Σέρλε, 4/2/1899. ΐθ, επίζδξ, Β. Μαηεζυπμοθμξ, Ζ 

Σέρλε πηεξνθπεί ελ Οδύλε, υ.π., ζ.39 ηαζ ζ.98, ζδι.20.  
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Μαλδαξίλνη», ζα θαηεγνξήζεη ηνλ Ξελφπνπιν θαη ηνλ Παιακά φηη επηδηψθνπλ 

λα ζεκειηψζνπλ κηα «πλεπκαηηθή αξηζηνθξαηία», απνθιείνληαο ην πιήζνο 

απφ ηελ θαηαλφεζε ηεο πςειήο ηέρλεο. Ο ίδηνο απνξξίπηεη ηελ απφπεηξα 

δηαρσξηζκνχ ηνπ ιανχ, αλαγνξεχνληάο ηνλ ζε φινλ πνπ δελ γλσξίδεη ηάμεηο, 

νχηε θνηλσληθέο, νχηε πλεπκαηηθέο1.  

Μπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ηε ζπλέπεηα ησλ πεξηνδηθψλ, φπνπ ε 

αζζελήο γιψζζα πνπ εγγξάθεηαη ζε έλα αξξσζηεκέλν εζληθφ θαη θξαηηθφ 

πεξηβάιινλ, θαηά ηε δηαπίζησζε ηνπ Κακπχζε θαη είλαη ζχκθπηε κε ην 

πλεχκα ηνπ ζπκβνιηζκνχ πνπ θπξηαξρεί ζηελ Βπξψπε2, αληηπαξαηάζζεηαη 

ζηελ επξσζηία ηεο δεκνηηθήο ηνπ Φπράξε θαη ζηελ πγεία ηεο εζληθήο δσήο 

ηνπ ιανχ3. Δ ζεηηθηζηηθή ξσκαιεφηεηα ηνπ Φπράξε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην 

ζπλαηζζεκαηηζκφ ησλ ζπκβνιηζηψλ, αιιά θαη ηε ιαηξεία ηεο δχλακεο θαη ηνπ 

αηνκηζκνχ ησλ νπαδψλ ηνπ Nietzsche. Ο αηζζεηηζκφο, ε απφπεηξα 

δεκηνπξγίαο κηαο αξηζηνθξαηίαο ηνπ πλεχκαηνο, ε αλσηεξφηεηα ηνπ 

θαιιηηέρλε ζε ζρέζε κε ην ιαφ βξίζθνληαη ζηε βάζε ηεο δηαθσλίαο ησλ 

πεξηνδηθψλ Γξάκκαηα θαη Νέα Εσή ηεο Ώιεμάλδξεηαο κε ηνλ Φπράξε4.  

Ο Φπράξεο, ζα επεξεαζηεί απφ ην θηινζνθηθφ ξεχκα ηνπ ζεηηθηζκνχ, 

πνπ επηρεηξεί λα επηβάιιεη ηηο κεζφδνπο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη ζηηο 

ππφινηπεο επηζηήκεο, φπσο ζηε γισζζνινγία κε ηε γεξκαληθή ζρνιή ησλ 

Junggrammatiker, δειαδή ησλ Νενγξακκαηηθψλ5, απ΄ φπνπ απνξξέεη ν 

                                                 
1
 Ώ, Κανηααίηζαξ, «Οζ Μακδανίκμζ», Άπαληα, η.ΕΕΕ, (επζι. Ν. ζδενίδμο), Γαπανυπμοθμξ, 1979, 

ζ.1480-1483. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.1480. Σμ άνενμ δδιμζζεφηδηε ανπζηά ζηδκ εθ. Δζηία, 19/2/1899. 

Σμ 1905, δζαθςκχκηαξ ηαζ πάθζ ιε ημ Παθαιά, εα δζαηδνφλεζ ηδκ ημζκςκζηή ζδιαζία πμο πνέπεζ κα 

έπεζ ημ ηαθθζηεπκζηυ ένβμ ηαζ εα απμηδνφλεζ ημκ ηίηθμ ημο «ημζιμπμθίημο ζοββναθέςξ». 
2
 Γζα ηδκ πμθειζηή πμο ελαπέθοζε μ Φοπάνδξ εκακηίμκ ημο ζοιαμθζζιμφ ηαζ ημο κεμνμιακηζζιμφ, αθ. 

Β. Μαηεζυπμοθμξ, Ζ Σέρλε πηεξνθπεί ελ Οδφκδ, υ.π., ζ.462-478.  
3
 Σδκ ακηζπανάεεζδ αοηή εα πενζβνάρεζ μ πμζδηήξ . ηίπδξ ημ 1912 ζε ηνζηζηή ημο ζημ Ννπκά βζα ημ 

ένβμ ημο Φοπάνδ Γπν Αδέξθηα, εηθνάγμκηαξ ηαοηυπνμκα ηδ ιεηαιέθεζα ημο πμο ζημ πενζμδζηυ ημο 

Αθξίηαο (1904-1906) ηαηαθένεδηε εκακηίμκ ημο ροπανζζιμφ. Θα παναδεπηεί υηζ δεκ ημκ ιεθέηδζε, 

αθθά κέμξ παναζονιέκμξ απυ ηδκ επμπή ημκ απέννζρε επζπυθαζα· «Σζ επμπή ηαημνίγζηδ, ηζ νέια 

εκακηίμ ημο Φοπάνδ. […] Έπεζηα μ κέμξ ζοβηζκζέηαζ πενζζζυηενμ απυ η΄ αηέθεζςηα ένβα, ηα 

ζοκηνζιέκα δήεεκεξ ηαζ η΄ αηάιςηα, πανά ηα ηεθεζςιέκα ηαζ ηα ιεβάθα. Ώπυ ηα άννςζηα πανά απυ ηα 

βενά. Ώπυ ημοξ ρεοημνςιακηζζιμφξ πανά απυ ηδ ενμθή ηδκ πκειαηζηή ηδκ χνζιδ, ηδκ αηκζαζιέκδ, 

ηδκ ηαηαζηαθαβιέκδ. […] Ώξ ακμίλμοκ ηα ιάηζα ημοξ [εκκ. μζ κέμζ] ηαθά ηζ αξ δμοκ ααεζά απυ ηζ 

ζοιθένμ ιενζημί παναηζκζμφκηαζ κα είκαζ πμθέιζμζ ημο Φοπάνδ, πμο ακηζπνμζςπεφεζ ζήιενα ζηδκ 

Βθθάδα, υ,ηζ βενυ ηζ αθδεζκυ ηζ αζαηάηεοημ οπάνπεζ ιέζα ζημ Έεκμξ», . ηίπδ, «Σα “Αομ Ώδένθζα” 

ημο Φοπάνδ», Ο Ννπκάο, 4/2/1912, αν.465, ζ.66-69. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.66. 
4
 ΐθ., παναπάκς, ημ ηεθάθαζμ, «Σφπμξ ζηδ Αζαζπμνά, Ώίβοπημξ». 

5
 Γζα ημ εεηζηζζιυ, ηδκ επίδναζδ ζημκ Φοπάνδ ηαζ ηδ ζπμθή ηςκ Νεμβναιιαηζηχκ, αθ. Ε. Ν. Καγάγδξ, 

Π. Υαζνυπμοθμξ, «Δ Μεγάιε Ρσκαίηθε Δπηζηεκνληθή Γξακκαηηθή ημο Γζάκκδ Φοπάνδ: Μμνθή ηαζ 

Εδεμθμβία», Ο Φπράξεο θαη ε επνρή ηνπ, υ.π., ζ.122-129. Ο Σγζυααξ εα ζοκδέζεζ ηδ ζπμθή αοηή ιε ημκ 

Vico ηαζ ημκ Herder, D. Tziovas, The Nationism of the Demoticists, υ.π., ζ.117-118. Βπίζδξ, εα 

ακαθενεεί ζηζξ ααζζηέξ παναδμπέξ ηδξ ζπμθήξ πμο ακηζιεηχπζγε ηδ βθχζζα ςξ μνβακζζιυ, ζην ίδην, 
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επηζηεκνληθφο δνγκαηηζκφο θαη ηνπ ίδηνπ1. Ο Φπράξεο ζα παξαδερηεί ζην 

έξγν πνπ ζα γξάςεη ην 1925 γηα ηνλ Ernest Renan φηη γισζζνινγηθά ήηαλ 

αληίπαινο κε ηνλ πεζεξφ ηνπ, αθνχ εθείλνο ήηαλ ερζξφο ηνπ ζρνιαζηηθηζκνχ 

πνπ δηείπε ηηο αξρέο φζσλ πίζηεπαλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν ίδηνο ν 

Φπράξεο, ζην απαξαβίαζην ησλ θσλεηηθψλ λφκσλ2. Ο Peter Mackridge 

δηαρσξίδεη ηνλ Φπράξε θαη ηνλ Υαηδηδάθη, γηαηί, ελψ θαη νη δχν αθνινπζνχλ ηε 

γισζζνινγηθή ζρνιή ησλ Junggrammatiker, ν κελ πξψηνο πίζηεπε , φπσο ν 

Brugmann, φηη ε θσλεηηθή ππαθνχεη ζε κεραληθνχο, αλαιινίσηνπο λφκνπο, 

ελψ ν δεχηεξνο πίζηεπε ζηε ζρεηηθφηεηα απηψλ ησλ λφκσλ θαη 

αληηιακβαλφηαλ ηε γιψζζα σο πνιηηηζκηθφ θαηλφκελν3.  

Ο Φπράξεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δηράδεηαη αλάκεζα ζηελ 

επηζηεκνληθή αληηκεηψπηζε ηεο γιψζζαο θαη ηελ πνιηηηζκηθή ηεο δηάζηαζε· 

απφ ηε κηα, νη Νενγξακκαηηθνί, ν ζεηηθηζκφο ηνπ Hippolyte Taine4 θαη απφ ηελ 

άιιε, ν ξνκαληηθφο ηδεαιηζκφο ηνπ πνπ αλάγεη ηε γιψζζα ζε Εδέα, 

ζπλδεδεκέλε κε ην λνπ, ηε ινγηθή, αιιά θαη ηελ ςπρή, αηνκηθή θαη εζληθή.  

Ο Φπράξεο πξψηα απφ φια δηαθεξχηηεη ηελ πξσηαξρηθφηεηα ηεο 

επηζηήκεο5. Παξφια απηά, δελ είλαη ν άηεγθηνο επηζηήκνλαο πνπ παξνπζηάδεη 

                                                                                                                                            
ζ.118-120. ΐθ., επίζδξ, E. Gazi, «Linguistics and Politics in 20

th
 century Greece», Standard Languages 

and Language Standards: Greek Past and Present, (ed. Al. Georgakopoulou and Michael Silk), 2009, 

ζ.277-292. Γζα ημοξ Νεμβναιιαηζημφξ ηαζ ηδκ επίδναζδ ηδξ ελεθζηηζηήξ εεςνίαξ ημο Ααναίκμο ζημκ 

Schleicher, αθ., E. Gazi, ό.π., ζ.278-9. Πναθ., επίζδξ, T. Crowley, Language in History, Routledge 

1996, ζ.10-12. 
1
 Σδκ άπμρδ αοηή δζεηφπςζε μ Hesseling (βθςζζμθυβμξ, ηαεδβδηήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Leiden ζηδκ 

Οθθακδία) ζε επζζημθή ζημκ Μ. Σνζακηαθοθθίδδ, 15/12/1929,  Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, Αιιεινγξαθία, 

υ.π., ζ.391. 
2
 J. Psichari, Ernest Renan. Jugements et Souvenirs, Paris 1925, ζ.54-56. αθ. επίζδξ, P. Mackridge, 

Language and National Identity in Greece, υ.π., ζ.222-223. ε επζζημθή ημο ζημκ Βθηαθζχηδ μ 

Φοπάνδξ εα ημκίζεζ υηζ «Δ βθςζζμθμβία είκαζ ηαζ ηείκδ επζζηήιδ» ηαζ έπεζ αοζηδνμφξ κυιμοξ. 

Ώκάιεζα ζηα αζαθία πμο εα πνμηείκεζ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ης θςκμθμβζηχκ κυιςκ είκαζ εηηυξ ημο 

Brugmann ηαζ ημο Γ. Υαηγζδάηζ, Πεξί θζνγγνινγηθώλ λόκσλ, 1883, αθ. Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. 

Βθηαθζχηδ, 19/5/1892, Αιιεινγξαθία Η, ζ.39-40. 
3
 P. Mackridge, Language and National Identity in Greece, υ.π., ζ.274. Γζα ημοξ Νεμβναιιαηζημφξ ηαζ 

ηδκ πίζηδ ημοξ ζηδκ μνβακζηή εεςνία πενί βθχζζαξ ηαζ ζηδκ πνμηεναζυηδηα ηδξ πνμθμνζηήξ βθχζζαξ, 

αθ. D. Tziovas, The nationism of the Demoticists, υ.π., ζ.117-119. 
4
 Γζα ηδκ επίδναζδ πμο άζηδζε μ Taine ζημκ Φοπάνδ ηαζ βζα ηδ βκςνζιία ημοξ, αθ. Β. Κνζανάξ, 

Φπράξεο. Ηδέεο, Αγώλεο, ν Άλζξσπνο, υ.π, ζ.63-71. Ο Φοπάνδξ ζηδ ιεθέηδ ημο ιε ηίηθμ, Cassia et la 

Pomme d’Or, Paris 1911, πμο ακαθένεηαζ ζηδκ ζζημνία ηδξ Καζζζακήξ ηαζ ημο αοημηνάημνα 

Θευθζθμο, εα εκηάλεζ ημ ζοιαάκ ζοκμθζηά ζημ context ηδξ επμπήξ, ααζζγυιεκμξ ζημκ Taine ηαζ εα 

οπμβναιιίζεζ υηζ μ Krumbacher, πμο πνχημξ έβναρε βζα ηδκ ζζημνία, αημθμοεεί ηδ ιέεμδμ ημο Taine, 

αθ. ζην ίδην, ζ.17-18, 31, 34-35. ηδ αζαθζμεήηδ ημο Φοπάνδ πμο δχνζζε ζηδ Μπεκάηεζμ ΐζαθζμεήηδ 

οπάνπμοκ 5 ένβα ημο Taine. Γζα ηδκ έκηαλδ ηδξ απμθοηυηδηαξ ημο Φοπάνδ ζημ εονςπασηυ πθαίζζμ ημο 

επζζηδιμκζημφ εεηζηζζιμφ, αθθά ηαζ ηδ ζπέζδ ηδξ ιε ημκ αημιζηυ παναηηήνα ημο Φοπάνδ, αθ. G. 

Hering, «Die Auseinandersetzungen über die neugriechische Schriftssprache», Nostos, Franfurt 1995, 

ζ.233. 
5
 Φοπάνδξ, «Ώπμθμβία», Ο Ννπκάο, 20/11/1905, αν.173, ζ.10.   
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ν θαζαξεπνπζηάληθνο ιφγνο ή ηνπιάρηζηνλ δελ είλαη κφλν απηφ. Παξφιεο ηηο 

γισζζηθέο ηνπ αθξφηεηεο θαη ηδηαίηεξα ηελ θαηαζθεπή «δεκνηηθνθαλψλ 

ιέμεσλ» πνπ ελνρινχζαλ ην θνηλφ γισζζηθφ αίζζεκα1, ε πίζηε ηνπ ζηνπο 

γισζζηθνχο λφκνπο δελ απνθιείεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπκβηβαζκνχ, ηελ νπνία, 

φκσο, απνδέρεηαη κφλν ζην ιεθηηθφ, φπνπ νη ιφγηεο ιέμεηο πξέπεη λα 

αθνινπζνχλ ηε θσλεηηθή θαη ηε κνξθνινγία ηεο δεκνηηθήο2.  

Παξάιιεια, ν Φπράξεο αληηκεησπίδεη ηελ επηζηήκε θαη σο εζηθή. Σηο 

απφςεηο ηνπ αλαπηχζζεη ην 1897 ζην έξγν Autour de la Grèce ζην θεθάιαην 

«Un Parole de Socrate (Reflexions sur la science et la morale)». Ώπνξξίπηεη 

ηνλ θνηλσληθφ δαξβηληζκφ θαη ζπγθξίλεη ην Ααξβίλν κε ην σθξάηε, θαζψο 

πξνζθέξεη κε ηε ζεσξία ηνπ έλα εζηθφ ππφδεηγκα. Δ ζεσξία ηεο εμέιημεο γηα 

ηνλ Φπράξε δελ πξνρσξάεη πέξα απφ ηνλ άλζξσπν, ηελ θαηαγσγή ηνπ 

νπνίνπ αλαδεηά θαη ηνλ νπνίν παξνπζηάδεη σο ην ηέινο ηεο πάιεο κεηαμχ ησλ 

εηδψλ. Ο άλζξσπνο είλαη ν θπξίαξρνο ηεο θχζεο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη 

ηελ αλσηεξφηεηα ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο. Γηα ηνλ Φπράξε ν Ααξβίλνο πνηέ 

δελ εμέηαζε ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, άξα δελ ζπγθξνηεί κηα ζεσξία ηεο 

θπζηθήο αλσηεξφηεηαο, αθνχ θαη έλαο θαρεθηηθφο κπνξεί λα είλαη 

πξνηθηζκέλνο κε κπαιφ3. Ο Ααξβίλνο είλαη καζεηήο ηνπ σθξάηε, αθνχ ν 

                                                 
1
 Γζα ηδκ ηαηαζηεοή δδιμηζημθακχκ θέλεςκ, αθ. P. Mackridge, « “φιθςκα ιε ημκ ηακυκα ηαζ ημ 

βμφζημ”: Ο Φοπάνδξ ηαζ ηα υνζα ηδξ βθςζζζηήξ ηοπμπμίδζδξ», Ο Φπράξεο θαη ε επνρή ηνπ, υ.π., ζ.66. 

ΐθ., επίζδξ, ηδκ επζπεζνδιαημθμβία ημο Φοπάνδ οπέν θέλεςκ, υπςξ ημ βεβμκυημ ή μ Πανεεκυξ, ζημ 

Φοπάνδξ, «Ώπμθμβία», Ο Ννπκάο, 20/11/1905, υ.π., ζ.10-12.  
2
 Σδκ έκκμζα «ζοιαζααζιυξ» εα απμδμιήζεζ ηαζ εα εζνςκεοηεί μ Φοπάνδξ ζημ ένβμ Σν Σαμίδη κνπ, 

υ.π., ζ.142-157. Ο Φοπάνδξ αιθζηαθακηεφεηαζ ζπεηζηά ιε ημοξ απυθοημοξ βθςζζζημφξ κυιμοξ. Ώπυ ηδ 

ιζα, ζδιεζχκεζ υηζ δεκ δδιζμονβεί απυθοημοξ ηακυκεξ, αθθά ημοξ παναηδνεί ηαζ απμδέπεηαζ ηαζ ηφπμοξ 

ηδξ ηαεανεφμοζαξ, απυ ηδκ άθθδ,  παναδέπεηαζ υηζ μζ απυθοημζ ηακυκεξ, υηακ ημοξ θακενχκεζ μ θαυξ 

είκαζ ακαβηαίμζ. Γζ΄ αοηυ ηαζ θαιαάκεζ οπυρδ ημο εηηυξ απυ ηδκ  επζζηήιδ ηαζ ηδκ ζζημνζηή ελέθζλδ 

ηδξ βθχζζαξ, αθθά ηαζ ημ ημζκυ αίζεδια πμο έπεζ ζοκδείζεζ ημοξ δυηζιμοξ ηφπμοξ, αθ. Φοπάνδ, 

«Βπζζηδιμκζηέξ Βπζθοθθίδεξ: απυθοημζ ηακυκεξ», Ο Ννπκάο, 19/9/1904, αν.114, ζ.2-5 ηαζ 26/9/1904, 

αν.115, ζ.3-6. Γζα ηδκ έκκμζα ημο ζοιαζααζιμφ υζμκ αθμνά ημ θεηηζηυ ηδξ βθχζζαξ, αθ. ηδ βκχιδ 

ημο ίδζμο, «Ώπμθμβία», Ο Ννπκάο, ό.π., ζδι. 36, ηαζ Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, «Μκδιυζοκα. Φοπάνδξ», 

Άπαληα, η. 5, υ.π., ζ.368, υπμο παναεέηεζ ηζξ απυρεζξ πμο δζαηφπςζε μ Φοπάνδξ ζημ ένβμ ημο 1886, 

Essais de Grammaire Historique Néogreque. Ο P. Mackridge εεςνεί υηζ μ Φοπάνδξ ζηα θμβμηεπκζηά 

ημο ένβα έηακε πενζζζυηενεξ παναπςνήζεζξ ζηδ θυβζα βθχζζα απυ υηζ ζηα επζζηδιμκζηά ένβα, P. 

Mackridge, « “φιθςκα ιε ημκ ηακυκα ηαζ ημ βμφζημ”: Ο Φοπάνδξ ηαζ ηα υνζα ηδξ βθςζζζηήξ 

ηοπμπμίδζδξ», ό.π., ζ.61-69.  Γζα ημκ Ώ. Υμονιμφγζμ μ κυιμξ ημο Φοπάνδ ζηάεδηε ηαζ μ ιέβαξ επενυξ 

ημο ηδνφβιαηυξ ημο, Ώζι. Υμονιμφγζμξ, «Βίημζζ πνυκζα απυ ημ εάκαημ ημο Φοπάνδ. (30 επη. 1929-

30 επη. 1949)»,  Αγγινειιεληθή Δπηζεώξεζε, 6(1949), ζ.196. Ο Ώ. Κανηααίηζαξ ζε ζοκέκηεολή ημο 

ζηδκ εθ. Δζηία ημ 1905 εα απμηδνφλεζ ηζξ βθςζζζηέξ αηνυηδηεξ ημο Φοπάνδ, «Σμ πενίθδιμκ γήηδια 

ηδξ βθχζζδξ. Λμβζηαί ζηέρεζξ δδιμηζηζζημφ. Μζα ζοκμιζθία ιε ημκ Κανηααίηζα», Δζηία, 5/2/1905, 

Άπαληα, η.IV, υ.π., ζ.2052-3. Ο Φοπάνδξ εα θοπδεεί πμθφ βζα ηδ ζοκέκηεολδ, επεζδή εεςνεί υηζ μζ 

βθςζζζηέξ δζαθμνέξ ημοξ είκαζ αζήιακηεξ, «Ώπμθμβία», Ο Ννπκάο, 8/1/1906, αν.180, ζ.10. 
3
 Ο Φοπάνδξ δεκ εα οζμεεηήζεζ ηα ηδνφβιαηα ημο Herbert Spencer βζα ηδκ εθανιμβή ημο κυιμο ηδξ 

επζθμβήξ ζηδκ ημζκςκία, αθ. Zeev Stenhell, La droite révolutionnaire 1885-1914. Les origins 

françaises du fascisme, υ.π., ζ.180.  
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δαξβηληζκφο κπνξεί λα καο πξνζθέξεη έλαλ θψδηθα επηζηεκνληθήο εζηθήο, 

ππνδεηθλχνληαο ηελ πξφνδν, ηελ ηειεηφηεηα ησλ εηδψλ, ηελ ηάζε πξνο ην 

θαιχηεξν, ην ζξίακβν ηεο ζέιεζεο1. Γηα ηνλ Φπράξε, ε επηζηήκε ραξίδεη ζην 

πλεχκα πεηζαξρία, ην καζαίλεη λα επηρεηξεκαηνινγεί, ηνπ αλαπηχζζεη ηελ 

θξηηηθή ηθαλφηεηα, άξα νδεγεί ζηε δηάθξηζε ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ. Δ 

θηινινγία, πνπ ηελ ζεσξεί θνξπθαία επηζηήκε, σο ζπλεηδεηή εξγαζία πνπ 

αλαδεηεί ηελ αιήζεηα θαη ηελ αθξίβεηα, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ππφδεηγκα 

αθφκα θαη γηα ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο, αθνχ νδεγεί ζηελ θαισζχλε, ζηε 

ππνκνλή, ζην θνπξάγην2.  

Δ εζηθή πξνβάιιεη σο θνηλσληθή αμία. Σνλ Φπράξε δελ ηνλ 

ελδηαθέξνπλ ηφζν νη ζεηηθέο επηζηήκεο, φζν εθείλεο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηνλ 

άλζξσπν σο θνηλσληθφ νλ, επνκέλσο είλαη θνξείο εζηθήο, αθνχ «ε θνηλσληθή 

αιιειεγγχε είλαη απφ κφλε ηεο κηα εζηθή». Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ είκαζηε 

θνηλσληθφ φληα, απφ απηή ηελ πξσηαξρηθή αξεηή γελληνχληαη φιεο νη αξεηέο3. 

ζνη αλαδεηνχλ ζηε ζξεζθεία ηελ εζηθή παξαγλσξίδνπλ φηη ν άλζξσπνο δελ 

είλαη αθεξεκέλε έλλνηα, απνκνλσκέλνο απφ ηνπο άιινπο. Ο άλζξσπνο έρεη 

δεκηνπξγήζεη ηε ζξεζθεία, άξα απηή δελ είλαη ε αηηία ηεο εζηθήο, αιιά ην 

απνηέιεζκα4. Σν φηη απνζηεξεί απφ ηε ζξεζθεία ηελ εζηθνπνηεηηθή ηεο 

δχλακε απνηειεί βαζηθή αηηία ηεο επίζεζεο ελαληίνλ ηνπ, θαζψο αληίθεηηαη ζηε 

ζεκαζία ηεο ζξεζθείαο γηα ηελ παηδεία θαη ηελ θνηλσληθή ηάμε5. Ώπηέο νη 

απφςεηο ζπγθέληξσζαλ ηα ππξά ησλ αληηπάισλ ηνπ, θαζψο ε επηζηήκε 

αληηθξνχεη ηε ζξεζθεία θαη πξνάγεη ηηο πιηζηηθέο ηδέεο. Παξφιε ηελ 

αλζξσπηζηηθή ζθνπηά απφ ηελ νπνία αληηκεησπίδεη ν Φπράξεο ηε δαξβηληθή 

ζεσξία είλαη ηέηνηνο ν θνηλφο θφβνο απέλαληί ηεο πνπ ζηα Βπαγγειηθά νη 

ιέμεηο «ςπραξηζηήο» θαη «δαξβηληζηήο» ζπλεθθέξνληαη απφ ηνπο θνηηεηέο σο 

θαηεγνξίεο, αληηθαηνπηξίδνληαο ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν ηεο πνιεκηθήο6. 

Δ θαηάιεμή ηεο ζθέςεο ηνπ είλαη ν ζξίακβνο, ε απνιπηφηεηα ηεο 

εζηθήο. Δ επηζηήκε, ε γλψζε κάο καζαίλεη φηη ρσξίο ην θαιφ ν θφζκνο δελ 

                                                 
1
 J. Psichari, «Un Parole de Socrate. Réflexions sur la science et la morale», Autour de la Grèce, 1897, 

1
δ
 έηδμζδ 1895, ζ.41-2. 

2
 J. Psichari, «Un Parole de Socrate», ό.π., ζ.43-45. 

3
 ημ ίδζμ, ζ.47-8. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.48. 

4
 ημ ίδζμ, ζ.49-50. 

5
 Γζα ηζξ ζογδηήζεζξ ζημοξ ηυθπμοξ ηδξ εηηθδζίαξ υζμκ αθμνά ηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδ ενδζηεία ημ 19

μ
 

αζχκα, αθ. Β. Γαγή, Ο Γεύηεξνο Βίνο ησλ Σξηώλ Ηεξαξρώλ. Μηα γελεαινγία ηνπ «Διιελνρξηζηηαληθνύ 

Πνιηηηζκνύ», Νεθέθδ, Ώεήκα 2004, ζ.78-85. 
6
 « Δ Μεηάθναζζξ ημο Βοαββεθίμο», θξηπ, 27/2/1911, ζ.4. 
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κπνξεί λα ππάξμεη. Σν θαιφ είλαη απηαμία, πξέπεη λα θάλνπκε ην θαιφ γηα ην 

θαιφ, γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή χπαξμε1. Δ Δζηθή 

ελνηθεί κέζα καο, ζηελ απηνγλσζία καο, θαηά ην ζσθξαηηθφ ηδεψδεο, 

πεξηζζφηεξν απφ φηη ζηε ζξεζθεία ή ζηελ επηζηήκε2. Σειηθά, ν Φπράξεο 

επηρεηξεί ηελ ππέξβαζε θαη ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο επηζηήκεο κε ηελ εζηθή θαη 

κε ηελ πνίεζε, πνπ απνθαιχπηνπλ ηελ αλάγθε ηνπ νλείξνπ θαη ηεο αγάπεο. 

Σν φλεηξν θαη ε αγάπε, φκσο, απνξξένπλ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη φρη 

απφ κηα ππεξθπζηθή απνθάιπςε3. Δ απηνλφκεζε ηεο εζηθήο ηνχ επηηξέπεη λα 

ζπλδπάζεη ηελ επηζηεκνληθή εμέιημε κε ηελ θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα θαη 

αιιειεγγχε, έηζη ψζηε λα απνηξέπνληαη θνηλσληθέο αλαηαξαρέο, φπσο 

εθείλεο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ν γεξκαληθφο ζνζηαιηζκφο ή ε αλαξρία4. 

Σελ πίζηε ηνπ Φπράξε ζηε ζηδεξέληα πεηζαξρία ηεο επηζηήκεο δελ ηελ 

ππνλνκεχνπλ νη κηθξέο, άιισζηε, παξαρσξήζεηο ζηελ θαζαξεχνπζα, αιιά 

θπξίσο ην γεγνλφο φηη νη επηζηεκνληθέο ηνπ αξρέο εγγξάθνληαη ζε κηα 

ξνκαληηθή αληίιεςε, φπνπ ε Εδέα, ε δεκνηηθή γιψζζα, πέξα απφ 

επηζηεκνληθφ αληηθείκελν πνπ ππφθεηηαη ζηνπο λφκνπο ηεο εμέιημεο θαη γίλεηαη 

αληηιεπηφ κε ηελ παξαηήξεζε, απνηειεί έλα νληνινγηθφ «είλαη»5, πνπ 

ζπλεθθέξεηαη κε εζηθνχο φξνπο θαη ζπλαπνηειεί κε ην έζλνο έλα αμηαθφ 

ζχζηεκα, φπνπ άιινηε ε εζληθή νινθιήξσζε πξνβάιιεη σο ν θνξέαο ηεο 

γισζζηθήο αιιαγήο θαη άιινηε ε γιψζζα σο ζσηήξαο ηνπ έζλνπο6.  

                                                 
1
 J. Psichari, «Un Parole de Socrate», ό.π., ζ.51- 52. 

2
 Οζ εέζεζξ αοηέξ απδπμφκ ηδκ άπμρδ ημο Kant βζα ηδκ δεζηή πμο απμννέεζ απυ εζςηενζηή επζηαβή, 

είκαζ απυννμζα ηδξ εθεφεενδξ, αοηυκμιδξ ακενχπζκδξ αμφθδζδξ, αθ. E. Kedourie, Nationalism, υ.π., 

ζ.21-25. 
3
 J. Psichari, «Un Parole de Socrate», ό.π., ζ.56. 

4
 ημ ίδζμ, ζ.51-2. ΐθ., επίζδξ, E. Hobsbawm, Ζ Δπνρή ησλ Δπαλαζηάζεσλ 1789-1848, υ.π., ζ.387-8, 

υπμο επζζδιαίκεηαζ υηζ μζ επζζηήιμκεξ ζηα ιέζα ημο 19
μο

 αζχκα δοζπζζημφζακ βζα ηζξ ημζκςκζηέξ 

επακαζηάζεζξ ηαζ οπμζηήνζγακ ηδκ μιαθή ελέθζλδ, ηδκ μπμία εββοχκηακ μζ θοζζημί κυιμζ. 
5
 «Σίπμηζξ δεκ είκαζ ηάημιμ. ΐθέπς ηδκ ΕΑΒΏ. Να ζοαζαάγμοιε, κα παναπςνμφιε, κα ηα 

παναδεπυιαζηε αθηά, πέθημοιε ιζηνμί, δ ζδέα ιαξ πέθηεζ ιζηνή. Ο θυβμξ δεκ είκαζ, ζακ πμο θεξ, κα 

δζααάγεηαζ ηακείξ. Ο θυβμξ πνχηα πνχηα κα ΒΕΝΏΕ», επζζημθή Φοπάνδ ζε Βθηαθζχηδ, 17/11/1899, 

Αιιεινγξαθία Η, ζ.229-230. ΐθ., επίζδξ, D. Tziovas, The nationism of the Demoticists, υ.π., ζ.108, 

υπμο ακαδεζηκφεηαζ υηζ μ Φοπάνδξ ηαζ μζ μπαδμί ημο ακηζθαιαάκμκηακ ηδκ βθχζζα ςξ μοζία πμο πανά 

ηδκ μνβακζηή ηδξ ελέθζλδ δεκ επζδέπεηαζ ακαβςβέξ. 
6
 Υαναηηδνζζηζηά είκαζ απμζπάζιαηα απυ ηδκ Απνινγία. Ώπακηχκηαξ ζηζξ ηαηδβμνίεξ υηζ δ βθχζζα 

ημο πανααζάγεζ ημ βθςζζζηυ αίζεδια, βνάθεζ· «Τπάνπεζ ηάηζ ζημκ ηυζιμ πζμ δοκαηυ ηζ απυ ημ 

αίζηδια ή ζα εέθεηε ηάηζ πμο αίζηδια είκαζ ηζ αθηυ, αίζηδια υιςξ πμο ιπνμζηά ημο ηάθθα ιήηε 

ρδθζμφκηαζ, δ πίζηδ […] ηδκ πίζηδ ειείξ ιυκμζ ηδκ έπμοιε. Σδκ πίζηδ ηαζ ηδκ αβάπδ […]. Κ΄ είκαζ ηαζ 

ηα δομ αζζηήιαηα πμο ζηδνίγμοκηαζ ζηδκ αθήεεζα ηαζ ημ πνέμξ. Σάθθμ ημ ζφζηδια ζηδνίγεηαζ ζε ιζα 

πνυθδρδ. Ώδφκαημ κα ιδκ ηθμκζζηή. Καζ ιε πμζμ ιέζμ; Με ημ θςξ. Ή εα βίκδ έεκμξ δ Βθθάδα ή δε εα 

βίκδ. Άια βίκδ, εα ηζαηζζηή η΄ δ πνυθδρδ. Καζ πεζδή ακακηίθεπημ πςξ εα βίκδ έεκμξ, εα πδ πςξ βζα 

αέααζμ δ κίηδ δζηή ιαξ, δδθαδή ηδξ Εδέαξ», Φοπάνδξ, «Ώπμθμβία», Ο Ννπκάο, 25/12/1905, αν.178, 

ζ10-11. Βπίζδξ, «Λοπδηενυ πμο ιε ηδκ δζβθςζζία πςνίγεηαζ ζε δομ δ ροπή, ιαεαίκεηαζ ζηα παζδζά 
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Σελ Εδέα σο πξαγκάησζε ηεο αζαλαζίαο, πνπ ππεξβαίλεη ηε 

γξακκαηηθή θαη εμπκλείηαη σο θαζνιηθφ γεγνλφο, ζα πξνβάιιεη ν Φπράξεο θαη 

ζηνλ Πξφινγν γηα ηελ β΄ έθδνζε ηνπ Σαμηδηνχ ην 19051. Καη ε γιψζζα, σο 

νληνινγηθή νπζία, ηαπηίδεηαη κε ηελ ςπρή, αηνκηθή θαη εζληθή· «αλ ηνλ 

πνηακφ, είλαη θη ν άζξσπνο. Δ ελέξγεηα ηεο ςπρήο ηνπ δελ πεζλήζθεη. Ο 

πνηακφο ζα ινχζε πάιε ρσξηά, πξνάζηεηα, ίζσο γξήγνξα θαη πφιε. Σφηεο ηα 

λεξά ηνπ ζα καο βγάινπλ θαηλνχξηεο εηθφλεο […]. Ίζσο άιιαμε θη ν πνηακφο 

[…]. Καλέλαο βέβαηα δε ζα πηζηέςε πνπ βάζηαμε ν πνηακφο ηελ ίδηα ρπκηθή 

ζχγθξαζε, πνπ είλαη ην ίδην θη απαξάιιαρην λεξφ. Καλείο φκσο πάιε δε ζα 

πε πνπ είλαη ν ίδηνο πνηακφο, πνπ δε βγαίλεη απφ ηελ ίδηα αζάλαηε πεγή. 

Έηζη θαη κε ηηο γιψζζεο. Πάληα καο δείρηνπλ θαηλνχξηεο εηθφλεο, ηδέεο 

θαηλνχξηεο. Μέζα ζε θάζε γιψζζα θαίλεηαη θη ν άζξσπνο πνπ ηελ έθακε· ε 

γιψζζα αληαλαθιά ηελ ςπρή ηνπ, ζαλ ηνλ πνηακφ. Ώιιάδνπλ νη ηχπνη, 

θάπνηεο θ΄ νη ιέμεο, κα νη γιψζζεο κλήζθνπλ πάληνηεο νη ίδηεο»2.  

Δ παξαπάλσ άπνςε απερεί ηελ επίδξαζε ηνπ Herder, φηη θάζε έζλνο 

έρεη ηε δηθή ηνπ γιψζζα πνπ αληηθαηνπηξίδεη ην εζψηεξν είλαη ηνπ θαη 

εληάζζεη ηνλ Φπράξε ζην πεξηβάιινλ ηνπ επξσπατθνχ ξνκαληηζκνχ3. Οη ηδέεο 

ηνπ, επίζεο, γηα ην ιαφ, σο θνξέα ηεο απιφηεηαο θαη ηεο άγλνηαο πνπ 

δηαθπιάζζεη ηε γιψζζα ηνπ απφ ηελ επίδξαζε ησλ κνξθσκέλσλ, φπσο ζα 

δνχκε παξαθάησ, ηνλ θαηαηάζζεη, επίζεο, ζηελ παξάδνζε ηνπ ξνκαληηζκνχ4.  

                                                                                                                                            
ηακηίεεημ ηδξ αθήεεζαξ», «Ώπμθμβία», Ο Ννπκάο, 1/1/1906, αν.179, ζ.10. Καζ αηυια, «Δ ηαθμζφκδ 

ηδξ Εδέαξ […] είκαζ πμο δεκ πεεαίκεζ. Ο ηάθμξ ηδξ είκαζ γςή, η΄ δ γςή ηδξ αεακαζία. θμοξ δ 

απέεακηδ Κυνδ ιαξ θςηίγεζ ηαζ ιαξ μδδβά», «Ώπμθμβία», Ο Ννπκάο, 29/1/1906, αν.183, ζ.11. Σμ 

1901 είπε βνάρεζ «Γθχζζα, Εδέα ηαζ Φοπή έκα πνάια είκαζ. Κζ αθηά ηα ηνία είκαζ ημ Έεκμξ», «Γζα ημ 

Ρςιαίσημ Θεάηνμ», Κξηηηθά Κείκελα, η. Ώ΄, υ.π., ζ.174. Δ βκχιδ πμο πνμαάθθεζ μ Μαηεζυπμοθμξ, υηζ 

δ Εδέα βζα ημκ Φοπάνδ είκαζ «ιζα δζακμδηζηή-ζοκεζδδηή ζφθθδρδ», εκχ βζα ημοξ ζοιαμθζζηέξ «ιζα 

ιοζηζηή, απυηνοθδ, ροπζηή εκένβεζα», πνμένπεηαζ ηονίςξ απυ ημκ ηφηθμ ηςκ ακηζπάθςκ ημο Φοπάνδ, 

υπςξ ημο Μπμέι. Γζα ηδκ ζφκδεζδ ηδξ ζηέρδξ ημο Φοπάνδ ιε νμιακηζηέξ, θασηζζηζηέξ ηαζ 

εεκζηζζηζηέξ ζδέεξ, αθ. G. Hering, «Die Auseinandersetzungen über die neugriechische 

Schriftssprache», ζ.234-235.  
1
 Φοπάνδξ, «Πνυθμβμξ ζηδ Αέθηενδ Έηδμζδ», Σν Σαμίδη κνπ, Νεθέθδ, υ.π., ζ.34-40. 

2
 Φοπάνδξ, Ο «ύιινγνο πξνο δηάδνζηλ σθειίκσλ βηβιίσλ», Ώεήκα 1900, ζ.40. Βπίζδξ, Φοπάνδξ, «Ο 

Μάβμξ», Δζηία, 10(1892), ζ.147 ηαζ Ρόδα θαη Μήθα, Ώ΄, Βζηία, Ώεήκα 1902, ζ.236. Σμ απυζπαζια 

ζημ Φοπάνδξ, «Εζημνζηά ηαζ Γθςζζμθμβζηά γδηήιαηα», Ρόδα θαη Μήια, Ώ΄, 1902, ζ.161. Γνάθηδηε ημ 

1886.  
3
 Γ. Καναπαηάξ, Πξαγκαηεία πεξί ηεο θαηαγσγήο ηεο γιώζζαο, υ.π, ζ.118-124. Γζα ηζξ ζοββέκεζεξ ηδξ 

ζηέρδξ ημο Herder ιε ημοξ δδιμηζηζζηέξ, πανά ημ υηζ δεκ απμδεζηκφεηαζ άιεζδ επίδναζδ ημο Herder 

ζημκ Φοπάνδ, αθ. D. Tziovas, The nationism of the Demoticists, υ.π., ζ.105-117, υπμο μζ δδιμηζηζζηέξ 

οζμεεημφκ ηζξ απυρεζξ ημο Herder βζα ζπέζδ βθχζζαξ ηαζ έεκμοξ ηαζ ακαδεζηκφμοκ ηδ δδιμηζηή ςξ 

έηθναζδ ημο εζχηενμο εεκζημφ είκαζ, έκακ γςκηακυ μνβακζζιυ πμο ακηακαηθά ηδ γςκηάκζα ημο 

έεκμοξ πμο ηδ δδιζμφνβδζε. 
4
 E. Hobsbawm, Ζ Δπνρή ησλ Δπαλαζηάζεσλ 1789-1848, υ.π., ζ.374-375. 
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Ο «ηδεαιηζηηθφο ξεαιηζκφο», φξνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Φπράξεο γηα λα 

πεξηγξάςεη ηνλ θφζκν ησλ παξακπζηψλ, ή ν «επηζηεκνληθφο ηδεαιηζκφο», 

πνπ ηνπ απνδίδεη ν Παιακάο, πεξηγξάθνπλ ην ζπγθεξαζκφ ζεηηθηζκνχ θαη 

ξνκαληηζκνχ ζηε ζθέςε ηνπ Φπράξε, πνπ εληάζζεηαη πιήξσο ζην πιαίζην 

ηεο επξσπατθήο ξεπζηφηεηαο ζην β΄ κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα1. 

 

                                                 
1
 Γ. Λαδμβζάκκδ, «Ο υνμξ “ζδεαθζζηζηυξ νεαθζζιυξ” ζηα ηνζηζηά ηείιεκα ημο Φοπάνδ», Ο Φπράξεο θαη 

ε επνρή ηνπ, υ.π., ζ.323, 331-335, 338-341. ΐθ., επίζδξ, Κ. Παθαιάξ, «Δ Κνζηζηή ηαζ δ Γθχζζα», Ζ 

Σέρλε, Νμέιανζμξ 1898, ζ.18 ηαζ Κ. Παθαιάξ, Γξάκκαηα, Σοπμβναθείμ Βζηία, Ώεήκα 1904, ζ.170. 
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10. ΟΗ ΑΠΑΡΥΔ ΚΑΗ ΣΑ ΟΡΗΑ ΣΟΤ ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΗΜΟΤ ΣΧΝ 

ΓΖΜΟΣΗΚΗΣΧΝ 

Ο θηιειεπζεξηζκφο πνπ δηαθξίλεη ηνπιάρηζηνλ κέρξη κία ρξνληθή ζηηγκή 

ηελ επξσπατθή αζηηθή ζθέςε απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ θαη ησλ εγεηψλ ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ. Ο Σξηθνχπεο είλαη εθείλνο πνπ ελζάξθσλε ηδηαίηεξα ηελ 

επξσπατθή πξννπηηθή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Οη πην πξνβεβιεκέλνη 

δεκνηηθηζηέο ζα επηιέμνπλ ηελ εθζπγρξνληζηηθή νπηηθή ηνπ Σξηθνχπε θαη φρη 

ηελ πνιηηηθή ηνπ Θεφδσξνπ Αειηγηάλλε πνπ αζθνχζε έληνλε θξηηηθή ζηε 

θνξνινγηθή επηβάξπλζε πνπ ζπλεπαγφηαλ ην πξφγξακκα ηνπ αληηπάινπ ηνπ 

θαη πξνέθξηλε ηελ ηφλσζε ηεο εζληθήο παξαγσγήο θαη κηα βξαδχηεξε 

αλάπηπμε ζηεξηγκέλε ζηνπο εζσηεξηθνχο πφξνπο1.  

Τπέξ ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνχπε εθθξάδνληαη ν Φπράξεο θαη ν Πάιιεο, 

πξνηίκεζε πνπ απερεί ηε κεγαιναζηηθή ζέζε ηνπο. Ο Φπράξεο ζην Σαμίδη 

κνπ ζα επαηλέζεη ηνλ Σξηθνχπε, ρσξίο λα ηνλ θαηνλνκάζεη, γηα ηελ 

ζηξαηησηηθή ηνπ πνιηηηθή πνπ ππεξεηεί ηα καθξφπλνα ζρέδηά ηνπ γηα ηε ρψξα, 

ζρέδηα πνπ απαηηνχλ ππέξνγθεο ζπζίεο απφ ην ιαφ, αιιά ζα εμαζθαιίζνπλ 

ζηελ Βιιάδα έλα κέιινλ αληάμην ηνπ ηζηνξηθνχ νλφκαηφο ηεο2. Σν 1892 ζα 

αθηεξψζεη ζηνλ Σξηθνχπε έλα παξακπζάθη κε ηίηιν «Ο Μάγνο», φπνπ νη 

Έιιελεο ζπκβνιηθά παξνπζηάδνληαη σο «κηθξνπνιίηεο», παξνκνίσζε πνπ 

επηηξέπεη ζηνλ Φπράξε λα αλαδείμεη ηελ αμία ηνπ Σξηθνχπε θαη λα ηνλ 

απνθαιέζεη «κεγαινπνιίηε»3. Ο Φπράξεο γλψξηζε ηνλ Σξηθνχπε ην 1893 

ζηελ Ώζήλα θαη εληππσζηάζηεθε απφ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ4, γηαηί, φληαο 

επξχ πλεχκα, ππήξμε ν κφλνο πνπ ήζειε λα έρεη ηδίαλ αληίιεςηλ γηα δεηήκαηα 

πνπ αλαζηάησλαλ ηε ρψξα, φπσο ην γισζζηθφ5. 

Γηα ηνλ Ώιέμαλδξν Πάιιε ε αμία ηνπ Σξηθνχπε αλαδεηθλχεηαη ζε ζρέζε 

κε ηελ αλαμηφηεηα ηνπ αληηπάινπ ηνπ, Θεφδσξνπ Αειηγηάλλε. Δ θπξηνιεθηηθή 

                                                 
1
 Γζα ηζξ δζαθμνέξ ηδξ πμθζηζηήξ Σνζημφπδ-Αδθζβζάκκδ, αθ. G. Hering, Σα Πνιηηηθά Κόκκαηα ζηελ 

Διιάδα (1821-1936), A΄, Μ.Ε.Β.Σ., Ώεήκα 2006, ζ.558-617.  ΐθ., επίζδξ, Υ. Υαηγδζςζήθ, Ζ Γεξαηά 

ειήλε. Ζ βηνκεραλία ζηελ ειιεληθή θνηλσλία 1830-1940, Θειέθζμ 1993, 276-8. Ο Μ. Φαθζδυπμοθμξ, 

«Οζημκμιζηή ζηέρδ ηαζ πμθζηζηέξ», Ζ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηνλ 19
ν
 αηώλα, (επζι. Κ. 

Κςζηή ηαζ . Πεηιεγά), Ώθελάκδνεζα 2006, ζ.358-360, ημκίγεζ υηζ δ ίδζα δζαπεζνζζηζηή ακηίθδρδ 

δζέπεζ ηδκ μζημκμιζηή πμθζηζηή ημο Σνζημφπδ ηαζ ημο Αδθζβζάκκδ. 
2
 Γ. Φοπάνδξ, Σν Σαμίδη ιμο, υ.π., ζ.202.   

3
 Γ. Φοπάνδξ, «Ο Μάβμξ», Δζηία, 10(1892), ζ.145-147. Δ αθζένςζδ ζηδκ Δζηία, 11(1892), ζ.175. 

Ώκαδδιμζίεοζδ ζημ Ρόδα θαη Μήια, Ώ΄, υ.π., ζ.231-7. Δ αθζένςζδ, ζην ίδην, ζ.239-240.  
4
 «Ώθζένςια ζημκ Σνζημφπδ», Ρόδα θαη Μήια, Ώ΄, υ.π., ζ.238-239. 

5
 J. Psichari, Autour de la Grèce, υ.π., ζ.xix. 
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απέρζεηα ηνπ Πάιιε γηα ηνλ Αειηγηάλλε πξέπεη, κάιινλ, λα απνδνζεί ζην 

γεγνλφο φηη ν ηειεπηαίνο επηδίσμε λα εθθξάζεη πνιηηηθά ηε κηθξναζηηθή ηάμε 

θαη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα θνηλσληθή άλνδν, πνιηηηθή πνπ ν Πάιιεο ζα 

ηαπηίζεη κε ηε θαπινθξαηία. Βπίζεο, ν Πάιιεο ζα ζπλδέζεη θαη ηα Βπαγγειηθά 

κε πνιηηηθνχο ζθνπνχο, ηδηαίηεξα κε ηνλ δειηγηαλληθφ βνπιεπηή Νηθφιαν 

Λεβίδε, ηνλ νπνίν ζεσξεί θχξην κνριφ ηεο αληίδξαζεο θαηά ηεο κεηάθξαζήο 

ηνπ1. Ώληίζεηα, ν Σξηθνχπεο ζπλδχαδε φιεο ηηο αξεηέο ηνπ Πεξηθιή2.  

Ο Αεκήηξεο Σαγθφπνπινο, εθδφηεο ηνπ Ννπκά, θηλνχκελνο ζηελ ίδηα 

γξακκή, αλαδεηθλχεη ηε ξνπζθεηνινγηθή πξαθηηθή ηνπ θφκκαηφο ηνπ 

Αειηγηάλλε, ηελ πξνζσπηθή ηνπ αξρνκαλία θαη ζεσξεί πσο κφλν ν Υαξίιανο 

Σξηθνχπεο ζα κπνξνχζε λα ηνλ αληηκεησπίζεη3. Σν πεξηνδηθφ Αθξίηαο (1904-

1906), ηνπ πνηεηή . θίπε, πνπ ηάρζεθε ελαληίνλ ηνπ ςπραξηζκνχ θαη ππέξ 

ηεο κεηξηνπάζεηαο ηνπ Υαηδηδάθη, ελέηαμε ηελ έξηδα δεκνηηθηζηψλ θαη 

θαζαξεπνπζηάλσλ ζην πνιηηηθφ θιίκα ηεο θαπινθξαηίαο πνπ επέθεξε ε 

δηάζηαζε ηνπ ηξηθνππηθνχ θαη ηνπ δειηγηαλληθνχ θφκκαηνο4. 

Ο Μαλφιεο Σξηαληαθπιιίδεο θαη ν Αεκήηξεο Γιελφο ζα 

αληηπαξαηάμνπλ ηνλ αξρατζκφ πνπ ραξαθηεξίδεη κηα Βιιάδα «θνηλσληθά 

αλεμέιηρηε θαη κε παηδεία πξσηφγνλε» ζηηο εθζπγρξνληζηηθέο ηάζεηο ηνπ 

Σξηθνχπε, ηηο νπνίεο ζα ζπλδέζνπλ κε ην δεκνηηθηζκφ, ρσξίο λα παξαιείπνπλ 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ην ξφιν ηνπ ιανχ πνπ δελ θαηαλνεί ηηο εηιηθξηλείο 

                                                 
1
 Βπζζημθέξ Ώ. Πάθθδ ζε H. Pernot, Liverpool 19/11/1901 ηαζ 28/11/1901, Αξρείν H. Pernot, «1.1. Ώ. 

Πάθθδξ πνμξ H. Pernot επζζημθέξ αν.1-64, 1897-1913», 20 ηαζ 21. Ο Λεαίδδξ εα εηθςκήζεζ ημκ 

επζηήδεζμ ζηδκ ηδδεία ηςκ εοιάηςκ ζηα Βοαββεθζηά ηαζ ζηζξ 10 Νμειανίμο ζηδκ ημζκμαμοθεοηζηή 

ζογήηδζδ εα θάαεζ πνχημξ ημ θυβμ εη ιένμοξ ηδξ ακηζπμθίηεοζδξ, Ν. Μανςκίηδ, Πνιηηηθή εμνπζία θαη 

εζληθό δήηεκα ζηελ Διιάδα 1880-1910, Ώθελάκδνεζα, Ώεήκα 2009, ζ.350, ζδι. 74 ηαζ ζ.351. Ο 

Ννπκάο εα ηαηαββείθεζ υηζ ζηζξ αμοθεοηζηέξ εηθμβέξ ημο 1904 μ Λεαίδδξ εα πνδζζιμπμζήζεζ ηδκ 

απμδμηζιαζία ημο βζα ηδ ιεηάθναζδ ημο Πάθθδ ςξ «ηυθπμ πνμεηθμβζηυ», «Φαζκυιεκα ηαζ 

Πνάβιαηα», Ο Ννπκάο, 12/12/1904, αν.126, ζ.8.   
2
 Ο Πάθθδξ εα ηαηαηάλεζ ημκ Σνζημφπδ ζηδ πμνεία ηςκ ιεβάθςκ ακδνχκ, Ώθ. Πάθθδξ, Μπξνπζόο, 

υ.π., ζ.8, 37-8, 42-43, 46. Δ απμζηνμθή ημο βζα ημκ Αδθζβζάκκδ ημκ μδδβεί ηαζ ζημ κα πάνεζ ηδκ 

αββθζηή οπδημυηδηα. Γζα ηδ ζπέζδ ημο Βεκζημφ Κυιιαημξ ημο Αδθζβζάκκδ ιε ημοξ ιζηνμσδζμηηήηεξ 

ηαζ ιζημεπαββεθιαηίεξ, αθ., Υ. Υαηγδζςζήθ, Ζ Γεξαηά ειήλε, υ.π., ζ.276-8 ηαζ  G. Hering, Σα 

Πνιηηηθά Κόκκαηα ζηελ Διιάδα, υ.π., ζ.661-2. 
3
 ΐθ., εκδεζηηζηά, Ο Νμοιάξ, «Ο Πμθζηζηυξ Ήθζμξ ζηδξ ηαημήεεζαξ ημκ αζηενζζιυ», Ο Ννπκάο, 

22/6/1903, ζ.1· Ο Νμοιάξ, «Έκα Κυιια δίπςξ Ώνπδβυ», Ο Ννπκάο, 29/6/1903, ζ.2-3· Α. Π. 

Σαβηυπμοθμξ, «Μεηά ηδκ ζακίδα», Κξηηηθή, η.Ώ(1903), ζ.297-299. Γζα ηδκ ηνζηζηή ζοβηεηνζιέκςκ 

πμθζηζηχκ απμθάζεςκ ημο Αδθζβζάκκδ, υπςξ είκαζ μζ πμθοέλμδεξ ιεηαηζκήζεζξ οπαθθήθςκ, αθ. Ο 

Ώκχκοιμξ, «Τπυδεζλζξ Θδζαονμφ εζξ ημκ η. Πνςεοπμονβυκ», Ο Ννπκάο, 16/1/1903, αν.5, ζ.6-7. Ο 

βζμξ ημο Αδιήηνδ Σαβηυπμοθμο, Πάκμξ, ζημ ιεζμπυθειμ εα βνάρεζ υηζ απυ ημ πενζμδζηυ «πηοπζέηαζ 

ιε θφζζα μ Νηεθδβζακκζζιυξ ηζ΄ δ ακζδμηναηία», «Σα ζζημνζηά ημο “Νμοιά”. Δ πνχηδ πνμκζά ημο 

(1903-Φφθθα 76), Διιεληθά Γξάκκαηα, 1/12/1928, η. Γ΄, αν.36, ζ.554. 
4
 ΐθ. ακηαθθαβή επζζημθχκ ιεηαλφ Φ. Φςηζάδδ ηαζ . ηίπδ, Αθξίηαο, Οηηχανζμξ-Αεηέιανζμξ 1905, 

ηπ. 26, 27, 28, ζ.336-338.  
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πξνζέζεηο ησλ εγεηψλ. Ο Γιελφο ζε έξγν πνπ ζρεδίαδε λα γξάςεη κε ηνλ 

Σξηαληαθπιιίδε ην 1910 ζα εληάμεη ηνλ Σξηθνχπε ζηηο κεγάιεο 

πξνζσπηθφηεηεο πνπ αγσλίζηεθαλ ελάληηα ζηελ πξφιεςε θαη ηα πξνζσπηθά 

ζπκθέξνληα, αιιά ε γεληθή θαηάπησζε ήηαλ ηζρπξφηεξε απφ ην φξακά ηνπ1. 

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά ν Γεψξγηνο Μηζηξηψηεο ππήξμε έλζεξκνο νπαδφο ηνπ 

Θεφδσξνπ Αειηγηάλλε2. 

Δ έθζεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ηδενινγηθψλ απφςεσλ ησλ 

πξσηαγσληζηψλ ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζα καο επηηξέςεη λα ραξηνγξαθήζνπκε ηηο 

ζπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο απφ ηνλ επξσπατθφ ππφδεηγκα, ηνλ επξσπατθφ 

θηιειεπζεξηζκφ3, αιιά θαη λα θαηαγξάςνπκε ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζηελ 

πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Βιιάδα. Μέρξη ηελ έιεπζε ηνπ ΐεληδέινπ θαη ηελ 

πξνζρψξεζε ζην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ, ε εγεηηθή νκάδα ησλ 

δεκνηηθηζηψλ, αηηνχκελε έλαλ ηξηθνππηθνχ ηχπνπ εθζπγρξνληζκφ, αζθεί 

θξηηηθή ζηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ην θξάηνο, θξηηηθή απφιπηα ελαξκνληζκέλε 

κε ηε θηιειεχζεξε παξάδνζε, πνπ είλαη αληίπαιε ηεο δεκνθξαηίαο. Ο 

                                                 
1
 Α. Γθδκυξ, «Ο Ανυιμξ ηδξ Νέαξ Γςήξ», Άπαληα, η.ΐ΄, ό.π., ζ.15. Σδκ μπζζεμδνυιδζδ ηδξ Βθθάδαξ 

πμο εηηνέθεζ ημκ ανπασζιυ εα ημκίζεζ μ Σνζακηαθοθθίδδξ ζημ «Μκδιυζοκα», Άπαληα, η.5, υ.π., ζ.366. 

Ο Σνζακηαθοθθίδδξ ακαθένεηαζ, ζδζαίηενα, ζηδ ζπέζδ ημο Σνζημφπδ, ημκ μπμίμ παναηηδνίγεζ ιεβάθμ 

ηέηκμ ηδξ Βθθάδαξ, ιε ηδ δδιμηζηή βθχζζα ηαζ παναεέηεζ ιανηονίεξ υηζ ακηζιεηχπζγε εεηζηά ηζξ 

βθςζζζηέξ ιεηαννοειίζεζξ, αθθά υπζ ημκ ροπανζζιυ, Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, « Ο Υανίθαμξ Σνζημφπδξ 

βζα ημ βθςζζζηυ γήηδια», Γ.Δ.Ο., η.5, αν.3-4(1915), ζ.246-252. Ο Π. ΐθαζηυξ παναεέηεζ ηδκ άπμρδ 

υηζ μ Σνζημφπδξ ακαβκχνζγε ημ δίηζμ ηδξ δδιμηζηήξ, αθθά εεςνμφζε πνχζιδ ηδκ ηίκδζδ βζα ηδκ 

ηαεζένςζή ηδξ, Ένιμκαξ, Σεο Εσήο, Βζηία 1904, ζ.110-111. Γζα ηδκ έκηαλδ ημο δδιμηζηζζιμφ ζηα 

πθαίζζα ημο θαζκμιέκμο ηδξ κεςηενζηυηδηαξ πμο ημπμεεηείηαζ απυ ηδκ Παηνζηίμο ζηδκ ηνζημοπζηή 

εζημζαεηία 1875-1895, αθ. Ρ. ηαονίδδ – Παηνζηίμο, Γιώζζα, Δθπαίδεπζε θαη Πνιηηηθή, υ.π., ζ.22-34. 
2
 ΐθ., εκδεζηηζηά, Γ. Μζζηνζχηδξ, «Πνμζθχκδζζξ πνμξ ημκ Πνςεοπμονβυκ η. Θευδςνμκ Αδθζβζάκκδκ 

θμζηήζακηα εκ ηδ παναδυζεζ ιμο ηαηά ηδκ ενιδκείακ ηδξ Ώκηζβυκδξ ηδ 5
δ
 Νμειανίμο 1895», 

Ρεηνξηθνί Λόγνη, εκ Ώεήκαζξ 1903, ζ.278-280. Σδ θζθμπαηνία ημο ηαζ ηδκ ζμθή ελςηενζηή ημο 

πμθζηζηή εα είλεζ ζηζξ ελήξ πενζπηχζεζξ· «Ώθμνιή ηδξ εεςνίαξ εζξ Εενμζυθοια ηαζ ηδξ πνμζηοκήζεςξ 

ημο Σάθμο ημο ςηήνμξ», Ρεηνξηθνί Λόγνη, η.ΐ΄, 1906, ζ.7 ηαζ «οκέκηεολζξ ιεηά ημο ζοκηάηημο ηςκ 

“Καζνχκ” πενί εεκζηχκ γδηδιάηςκ», Ρεηνξηθνί Λόγνη, η.Α΄, 1910, ζ.199. Ο Μζζηνζχηδξ, ιάθζζηα, εα 

ιζθήζεζ ζε ηεθεηή ζηδ ΐμοθή ιεηά ηδ δμθμθμκία ημο Αδθζβζάκκδ, «Πνμζθχκδζζξ εζξ ημκ κεηνυκ ημο 

Θεμδχνμο Π. Αδθζβζάκκδ βεκμιέκδ εκ ης ΐμοθεοηδνίς ηδ 4 Εμοκίμο 1905 ηαηά ηδκ ηαηάεεζζκ πέκηε 

ζηεθάκςκ», Ρεηνξηθνί Λόγνη, η.ΐ΄, 1906, ζ.135-7.   
3
 Πανά ηδκ πμθοιμνθία πμο πανμοζζάγεζ μ θζθεθεοεενζζιυξ ζηζξ δζάθμνεξ πχνεξ ηδξ Βονχπδξ,  

ιπμνμφιε κα δζαηοπχζμοιε έκα εθάπζζημ ημζκχκ ανπχκ πμο ημκ δζέπμοκ ηαζ βεκζηά κα ηαηαθήλμοιε 

υηζ δ αζηζηή ηάλδ ζοιααδίγεζ ιε ημκ θζθεθεοεενζζιυ ζηδκ Βονχπδ, ζδζαίηενα ζημ πνχημ ιζζυ ημο 19
μο

 

αζχκα ηαζ ιέπνζ ημ 1880, βζαηί ιεηά ζηαδζαηά ζοκδέεηαζ ιε ημκ ζοκηδνδηζζιυ ηαζ ιε ηδ ιεηάααζδ απυ 

ηδκ ημζκςκία ηςκ πμθζηχκ ζηδκ ημζκςκία ηςκ αζηχκ (bourgeois). ηδκ Ώββθία ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ 

ηδξ  ιμνθςιέκδξ αζηζηήξ ηάλδξ ιέκεζ ζημ Φζθεθεφεενμ Κυιια, αθθά πνζκ απυ ημ 1914 δεκ ζοιπαεεί 

ημκ ζμζζαθζζιυ, Eric Hobsbawm, «Die englische middle class 1780-1920», Bürgertum im 19. 

Jahrhundert, υ.π., ζ.108-111. Οζ βεκζηέξ δζαπζζηχζεζξ ααζίζηδηακ ζηζξ ιεθέηεξ, Allan Mitchell, 

«Bürgerlicher Liberalismus und Volksgesundheit im deutsch-französischen Vergleich», ό.π., ζ.220-6 

ηαζ Dieter Langewiesche, «Liberalismus und Bürgertum in Europa», ό.π., ζ.243- 277. 
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εθζπγρξνληζκφο1 ησλ δεκνηηθηζηψλ ζην πνιηηηζκηθφ πεδίν, ζε ζρέζε κε ηε 

λέα κνξθή γιψζζαο πνπ εηζεγνχληαη, ζην πνιηηηθφ πεδίν θαηαιήγεη λα 

πηνζεηεί  αληηθνηλνβνπιεπηηθή θαη αληηδεκνθξαηηθή γξακκή. Δ ακθίζπκε ζέζε 

απέλαληη ζηε Αχζε, φζνλ αθνξά ηε γιψζζα θαη ηε ινγνηερλία, δελ ηζρχεη 

ζηελ πνιηηηθή, φπνπ νη επξσπατθνί ζεζκνί είλαη ην πξφηππν. Ώθνχ δελ κπνξεί 

ην θξάηνο πνιηηηθά λα θηάζεη ζην επίπεδν σξηκφηεηαο ηνπ δπηηθνχ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ, νη δεκνηηθηζηέο απνξξίπηνπλ ηνλ εγρψξην 

θνηλνβνπιεπηηζκφ, ζέβνληαη ην βαζηιηθφ ζεζκφ, σο εγγπεηή ηεο λνκηκφηεηαο 

θαη ηεο ηάμεο θαη αλαδεηνχλ έλαλ ηζρπξφ άληξα, έλαλ εγέηε, ηνλ αληίζηνηρν 

ηνπ «παξάθιεηνπ» ησλ ινγνηερληθψλ αλαδεηήζεσλ, πνπ ζα επηβάιεη ηηο 

θαηλνηνκίεο ηνπο, γισζζηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο, αιιά θαη ζα πξνσζήζεη ηηο 

πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο αξρέο.  

Δ εγεηηθή νκάδα ηνπ δεκνηηθηζκνχ απνηειείηαη απφ κεγαιναζηνχο 

θηιειεχζεξνπο θαη εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ Πάιιε, ΐιαζηνχ θαη 

Πεηξνθφθθηλνπ κηιάκε γηα αλζξψπνπο εκπνηηζκέλνπο απφ ηελ απνηθηνθξαηηθή 

λννηξνπία, θαζψο έδεζαλ ρξφληα ζηελ Ελδία θαη γαινπρήζεθαλ απφ ην 

αγγιηθφ απνηθηνθξαηηθφ πλεχκα. Γη΄ απηφ θαη εκθνξνχληαη απφ ην ξαηζηζκφ 

ηεο απνηθηνθξαηηθήο δχλακεο πνπ πεξηθξνλεί ηνλ θαηψηεξν ιαφ, αιιά δελ 

κπνξεί λα δεκαγσγήζεη θαη λα επηιέμεη ην θαζηζκφ.   

Βμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ηηο παξαπάλσ ηδέεο παξνπζηάδεη ην 

γξάκκα πνπ έζηεηιε ν Πέηξνο ΐιαζηφο ζηνλ Ίσλα Αξαγνχκε κε εκεξνκελία 

30/6/1908, φπνπ παξνπζηάδεηαη έλα πξφγξακκα αζηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ, 

πνπ απνξξίπηεη, φκσο, ηνλ ειιεληθφ θνηλνβνπιεπηηζκφ. Αειψλεη, κάιηζηα, φηη 

ν Φπράξεο ζπκθψλεζε κε ηηο απφςεηο ηνπ, πξάγκα πνπ δελ επηβεβαηψλεηαη2· 

«Δ ζεσξία είλαη πσο: α) ην θνηλσληθφ ζχζηεκα ζηελ Βιιάδα είλαη αθφκα θαηά 

βάζνο θενπδαιηζκφο κε κνπηζνχλα δεκνθξαηηθή. ΐνπιεπηήο= θενπδάινο 

άξρνληαο θνηλνβνπιεπηηθνχ ηχπνπ. β) ζέκε αζηηθή επαλάζηαζε ή θαιχηεξα 

                                                 

1
 Γζα ηα ιεεμδμθμβζηά πνμαθήιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ πνήζδ ημο υνμο «εηζοβπνμκζζιυξ» ςξ 

ζδεμθμβζημφ πνμηάβιαημξ ηαζ πμθζηζημφ εβπεζνήιαημξ, αθ. Ν. Μανςκίηδ, «Μζα έκκμζα-μιπνέθα βζα 

έκα εφπθαζημ εβπείνδια, ρεζξ, πνήζεζξ ηαζ δοκαιζηή ημο «εηζοβπνμκζζιμφ» ζηδκ Βθθάδα ηαηά ηδκ 

πενίμδμ απυ ημ 1870 έςξ ηαζ ηζξ πνχηεξ δεηαεηίεξ ημο 20μφ αζχκα», Υξόλνο, ηπ.14, Εμφκζμξ 1914, 

(http://chronosmag.eu/index.php/pl-g-pls-g.html, 12/6/2014). 
2
 Ώοηή δ άπμρδ ημο ΐθαζημφ βζα ζοιθςκία ημο Φοπάνδ δε δζαζηαονχκεηαζ απυ άθθεξ πδβέξ. Ο 

Φοπάνδξ ζε βνάιια ημο ζημκ Πεηνμηυηηζκμ, (7/4/1908, Αξρείν Γ. Πεηξνθόθθηλνπ), βνάθεζ υηζ δεκ 

ζοιθςκεί ιε ηζξ ζδέεξ ημο ΐθαζημφ, αθθά εαοιάγεζ ημκ ηνυπμ πμο βνάθεζ, πνάβια πμο εα παναδεπηεί 

ηαζ ζημκ ίδζμ, αθ. επζζημθέξ Φοπάνδ ζε ΐθαζηυ, 6/2/1908 ηαζ 7/2/1908, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ. 436-437.    

http://chronosmag.eu/index.php/pl-g-pls-g.html
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κεηαιιαγή. Βκείο νη δεκνηηθηζηέο απηή ηελ αζηηθή αλακφξθσζε θέξλνπκε θαη 

δεηνχκε. γ) ν ζνζηαιηζκφο κε βάζε ηνπο πξνιεηάξηνπο έξρεηαη πξηλ ηελ ψξα 

ηνπ. Ξερλά πσο δελ πεξάζακε αθφκα ην αζηηθφ ζθαινπάηη. Πξέπεη ινηπφλ λα 

παξακεξηζηεί. Άιιν ην δήηεκα πψο εκείο νη αζηηθνί ζα κεηαρεηξηζηνχκε θαη ην 

γεσξγφ θαη ην λαχηε θαη ηνλ έκπνξν θαη ην βηνκήραλν θαη ηνλ εξγάηε. δ) είλαη 

πνιχ επηθίληπλν λα κεηαρεηξηδνχκαζηε ηε ιέμε ζνζηαιηζκφο ζηελ Βιιάδα θαη 

γεληθά είλαη αλάγθε λα πξνζέρνπκε λα κε ζπζηάδνπκε ηελ πνιηηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα γηα θαιφθαξδεο ζεσξίεο»1. Ααλείδεηαη ηε ζεσξία ησλ ζηαδίσλ 

απφ ην ζνζηαιηζηηθφ ελλνηνινγηθφ νπινζηάζην, ζηελ νπζία γηα λα ηελ 

ππνλνκεχζεη, θαηαδεηθλχνληαο ην «άθαηξν» ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 

θνηλσλίαο. Δ πνιηηηθή δσή δελ πξέπεη λα νξγαλψλεηαη κε βάζε ηνλ 

θνηλνβνπιεπηηζκφ, αιιά λα ξπζκίδεηαη απφ ηελ θπξίαξρε αζηηθή ηάμε. 

Άιιε θαηεχζπλζε, πνπ ζα πξνδηαγξάςεη απηφ πνπ έρσ νλνκάζεη 

ελδναζηηθή ζχγθξνπζε εληφο ηνπ δεκνηηθηζκνχ θαη ζα γεληθεπηεί αξγφηεξα, 

πξναλαγγέιιεη ε ίδξπζε απφ ην Γιελφ ην 1909 ζηε Γεξκαλία ηεο 

«Πξννδεπηηθήο Βηαηξείαο», ην θαηαζηαηηθφ ηεο νπνίαο δίλεη βαξχηεηα ζηηο 

θηιειεχζεξεο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηζρπξνχ θξάηνπο θαη ηε 

κφξθσζε ηνπ ιανχ, θίλεζε επεξεαζκέλε απφ ηνλ Γεψξγην θιεξφ, πνπ 

απερεί ηε ζπδήηεζε ζην Ννπκά ην 1907, κεηαμχ εζληθηζηψλ θαη ζνζηαιηζηψλ2. 

Δ αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ ηδεψλ ησλ πξσηαγσληζηψλ ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ, αιιά θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηδεψλ πνπ δηαηππψζεθαλ ζηνλ εμσ-

ειιαδηθφ ρψξν ζα καο επηηξέςεη λα αλαδείμνπκε ηε ζχγθξνπζε κεηαμχ 

πξννδεπηηθνχ θαη ζπληεξεηηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ, φπσο δηαηππψλεηαη ζε 

ζρέζε κε ηηο ζέζεηο απέλαληη ζηε Γαιιηθή Βπαλάζηαζε, ηνλ νξζφ ιφγν, ηνλ 

εζληθηζκφ, ηνλ ηζηνξηζκφ, ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη ην θξάηνο, ηελ 

εθπαίδεπζε, ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο θαη ηνλ θαπηηαιηζκφ.  

 

                                                 
1
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, 30/6/08, Αξρείν Η. Γξαγνύκε. Αιιεινγξαθία, θάη.1, οπμθ.5. 

Οζ οπμβναιιίζεζξ ζηδκ επζζημθή. 
2 Α. Γθδκυξ, Άπαληα, η.Ώ΄ (1898-1910), ζ.189 ηαζ ζπυθζα ζ.557-562.  
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11. ΣΟ ΗΓΔΟΛΟΓΗΚΟ ΣΗΓΜΑ ΣΖ ΠΡΧΣΖ ΖΓΔΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 

(ΦΤΥΑΡΖ ΚΑΗ ΠΑΛΛΖ) 

Οη ηδέεο ησλ Γηάλλε Φπράξε θαη Ώιέμαλδξνπ Πάιιε απνηεινχλ 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ ην θηιειεχζεξν επξσπατθφ 

παξάδεηγκα, ζην νπνίν, φκσο, πξνζαξκφδνπλ θαη ηηο ειιεληθέο ηδηαηηεξφηεηεο, 

απνθαιχπηνληαο θαη ηα φξηα ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ ηνπο. Ο Φπράξεο είλαη κηα 

ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε κε πνηθίιεο παιηλδξνκήζεηο. Μέρξη ηνλ Ώ‟ 

Παγθφζκην Πφιεκν ζπλδέεηαη κε ηηο δεκνθξαηηθέο ζέζεηο ησλ γαιιηθψλ 

θχθισλ πνπ ελεπιάθεζαλ ζηελ ππφζεζε Dreyfus, ελψ κεηά ην ζάλαην ησλ 

δχν γησλ ηνπ ζην πεδίν ηεο κάρεο ζα αζπαζηεί ζπληεξεηηθέο ηδέεο1.  

Ο Φπράξεο, φκσο, πάλσ απφ φια ηα ζέκαηα ζηελ Βιιάδα έβαδε ην 

γισζζηθφ δήηεκα, ην νπνίν δελ ήζειε λα ακαπξψζεη θακία πνιηηηθή ή 

ζξεζθεπηηθή πξνηίκεζε. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε άπνςε πνπ κεηαθέξεη ν Ν. 

Γηαλληφο πνπ ππήξμε θαη γξακκαηέαο ηνπ Φπράξε ζην Παξίζη· «Ο Φπράξεο 

[…] –θαίηνη είρε ηδηνζπγθξαζία ιατθή ζνζηαιηζηηθή- ζθεπηφηαλε ζαλ αζηφο 

δεκνθξάηεο ηεο γαιιίαο, γηαηί […] αλήθε ζηε δεκνθξαηηθή ξηδνζπαζηηθή 

παξάηαμε ησλ Αξευθνπζγηαλψλ. Άιισζηε, δελ είρε αληηιεθζεί πσο ην 

γισζζηθφ δήηεκα είλαη θαη δήηεκα θνηλσληθφ, γη΄ απηφ θαη “ηα ζνζηαιηζηηθά” 

ηνπ είηαλε –φπσο ην γξάθεη- “ηα γισζζηθά”»2. Ο ίδηνο ν Φπράξεο ην 1925, 

ιίγν πξηλ έξζεη ζηελ Βιιάδα απεζηαικέλνο ηνπ γαιιηθνχ ππνπξγείνπ ηεο 

δεκφζηαο εθπαίδεπζεο γηα ζεηξά δηαιέμεσλ, γξάθεη ζηνλ Α. Πεηξνθφθθηλν φηη 

δελ ζέιεη λα αλαθαηεπηεί ζηελ ηξέρνπζα πνιηηηθή θαηάζηαζε, γηαηί «Σν κφλν 

θφκκα κνπ, ε γιψζζα»3.  

Μηα ζεηξά ηδέεο ηνπ Φπράξε δηθαηψλνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπ ηνπνζέηεζε 

ζηνλ αζηηθφ θηιειεπζεξηζκφ· ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ππφζεζε Dreyfus 

θαη ε αλάδεημε ηεο πνιηηηθήο απηνλνκίαο ησλ δηαλννπκέλσλ, ε πίζηε ηνπ ζηνλ 

νξζφ ιφγν θαη ηελ πξσηαξρηθφηεηα ηεο επηζηήκεο, ν ελζνπζηαζκφο ηνπ γηα ηα 

                                                 
1
 Σδκ άπμρδ αοηή έπεζ ακαδείλεζ μ Βιιακμοήθ Κνζανάξ ζημ ένβμ ημο Φπράξεο. Ηδέεο, Αγώλεο, 

Άλζξσπνο, υ.π., ζ.209, 220-222, 231-240.  
2
 Βπελδβδιαηζηέξ ζδιεζχζεζξ ημο Ν. Γζακκζμφ ζε επζζημθή ημο Φοπάνδ πνμξ αοηυκ, 24/8/1908, 

«Ώκέηδμηα Γνάιιαηα ημο Φοπάνδ πνμξ ημκ βναιιαηζηυ ημο Ν. Γζακκζυ», Νέα Δζηία, 575/15-6-1951, 

ζ. 797. Γζα ηδ ζπέζδ ημο ιε ημκ Φοπάνδ ζημ Πανίζζ, ζην ίδην, ζ.788-790. 
3
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 17/5/1925, Αξρείν Γεκήηξε Πεηξνθόθθηλνπ, «Βπζζημθέξ 

Φοπάνδ ζε Πεηνμηυηηζκμ 1925». 
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θεξχγκαηα ηεο Γαιιηθήο Βπαλάζηαζεο1, ην δηθαίσκα πνπ αλαγλσξίδεη ζην 

ιαφ λα αληηζηέθεηαη ζηνπο θαηαπηεζηέο ηνπ2. Ο Φπράξεο δελ αξλείηαη ην 

ζαπκαζκφ ηνπ γηα ην γεξκαληθφ πλεχκα, ηνλ Goethe, ηνλ Heine, ηνλ Schiller, 

ηνλ Kant, ηνλ Fichte, αιιά απνξξίπηεη ηνλ Nietzsche. Ο αληηληηζετζκφο ηνπ 

Φπράξε έρεη πνιηηηθή βάζε, ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηεο απηαξρηθήο γεξκαληθήο 

πνιηηηθήο ηνπ Bismark θαη ηνπ απηνθξάηνξα, πνπ ζπζηάδνπλ ηνπο πνιινχο 

ζην άηνκν, ηνλ ηχξαλλν, ηνλ ππεξάλζξσπν θαη θαηαπαηνχλ ηελ ειεπζεξία. Ο 

Φπράξεο ζηνλ πξφινγν ησλ ζεαηξηθψλ ηνπ έξγσλ Ο Κπξνχιεο θαη Ο 

Γνπαλάθνο, κε ηνλ ηίηιν «Γηα ην Ρσκέτθν Θέαηξν», αλαπηχζζεη ηηο παξαπάλσ 

ζέζεηο, θαηαθέξεηαη ελαληίνλ ηεο ηπξαλλίαο ηνπ Γνπιηέικνπ θαη ππεξαζπίδεη 

ην ηδαληθφ ηεο δηθαηνζχλεο. Παξάιιεια, πξνζζέηεη έλαλ αθφκε ιφγν ελαληίνλ 

ηνπ γεξκαλνχ απηνθξάηνξα, ηελ ηνπξθφθηιε πνιηηηθή ηνπ3. Καηά ηελ 

πξνζθηιή ηνπ ζπλήζεηα δξακαηνπνηεί ηηο ηδέεο ηνπ ζην ζεαηξηθφ έξγν ν 

Κπξνχιεο, έλα πνιηηηθφ έξγν πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ πίζηε ηνπ ζηνλ άλζξσπν 

θαη ην ιαφ· «Καηξφο νη άζξσπνη πηα λα βαζηιέςνπλε, θαηξφο λα βαζηιέςε θη ν 

ΛΏΟ»4.  

Σν 1905, ν Φπράξεο ζα ππεξαζπηζηεί ηνπο ξψζνπο επαλαζηάηεο πνπ 

μεζεθψζεθαλ ελάληηα ζηελ απφιπηε κνλαξρία θαη ζα θαηαδηθάζεη ηνλ ξσζν-

ηαπσληθφ πφιεκν σο πφιεκν θαηαθηεηηθφ απφ ηελ πιεπξά ηεο Ρσζίαο. Ο 

ίδηνο ηνπνζεηεί ηελ αλζξσπφηεηα πάλσ απφ ηελ παηξίδα5. ηελ θξηηηθή ηνπ 

γηα ηε ξσζηθή επαλάζηαζε ηνπ 1905 ν Φπράξεο ζα ρξεζηκνπνηήζεη φξνπο 

ηνπ αζηηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ, αθνχ, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, νη επαλαζηάηεο 

δεηνχζαλ «κάζεζε θαη ιεπηεξηά», φπσο είλαη ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ ηνπ ζην 

Ννπκά, θαη ζα αλαδεηήζεη ην αλάινγν ηεο ζηα Βπαγγειηθά ηνπ 1901. ην 

άξζξν ν φξνο ειεπζεξία δελ δηεπθξηλίδεηαη, αιιά πηζαλφηαηα αθνξά ηελ 

παξαρψξεζε ζπληάγκαηνο, πνπ ήηαλ ην θνηλφ αίηεκα ησλ επαλαζηαηψλ 

ζνζηαιηζηψλ θαη θηιειεχζεξσλ θαη πξνβάιιεη ν ειιεληθφο ηχπνο ηεο επνρήο. 

                                                 
1
 Φοπάνδξ, Σν Σαμίδη κνπ, υ.π., ζ.51. 

2
 ΐθ. παναηάης, ηεθ.18. 

3
 «Γζα ημ Ρςιέσημ Θέαηνμ», 1901, Κξηηηθά Κείκελα, Ώ΄, υ.π., ζ.176-187, 201-4. Βκάκηζα ζηδ 

ημονηυθζθδ πμθζηζηή ημο βενιακμφ αοημηνάημνα εα εηθναζηεί ηαζ ζημ «Εζημνζηά ηαζ 

Γθςζζμθμβζηά», Ρόδα θαη Μήια, Ώ΄, υ.π., ζ.53-4,  ζημκ πνυθμβμ ηδξ μιζθίαξ πμο εα έηακε ζημ 

Φζθμθμβζηυ φθθμβμ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ ημ 1886, αθθά ημ ζοκέδνζμ ιαηαζχεδηε απυ ημκ Κάσγεν. 

ΐθ., επίζδξ, Β. Κνζανά, Φπράξεο, υ.π., ζ.240-251. 
4
 Σμ εεαηνζηυ ένβμ βνάθηδηε ημ 1901, Κ. Πεηνάημξ, «Δ εεαηνζηή ακηίθδρδ ημο Φοπάνδ», Ο Φπράξεο 

θαη ε επνρή ηνπ, υ.π., ζ.278-282, 288-89. Σμ απυζπαζια απυ ημ ένβμ δακείγμιαζ απυ Α. Σαβηυπμοθμξ, 

Οη Γεξκαλνέιιελεο, 1918, ζ.16. 
5
 Γ. Φοπάνδξ, «Μάεδζδ ηαζ Λεθηενζά», Ο Ννπκάο, 6/2/1905, αν.134, ζ.1-2. 
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Δ κάζεζε ηαπηίδεηαη κε ηελ δπλαηφηεηα ηνπ ιανχ λα γίλεη πνιίηεο θαη 

παηξηψηεο1. 

Βπεηδή, φκσο, θίλδπλν γηα ηνλ θηιειεπζεξηζκφ δελ απνηεινχζε κφλν ε 

απνιπηαξρία, αιιά θαη ε δεκνθξαηία πνπ άθελε αλεμέιεγθηεο ηηο κάδεο2, 

εηδηθά κεηά ηελ Κνκκνχλα θαη επεηδή ηδενινγίεο φπσο ν ζνζηαιηζκφο, 

ππνηάζζνπλ ην άηνκν, ηνλ πνιίηε, ηελ πεκπηνπζία ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ3, ζην 

ζχλνιν, ν Φπράξεο ζα απνξξίςεη ην γεξκαληθφ ζνζηαιηζκφ θαη ζα πξνθξίλεη 

κηα κνξθή εζηθνχ ζνζηαιηζκνχ, εηζάγνληαο ηελ εζηθή αλάγλσζε ηεο 

πνιηηηθήο, πνπ απνδέρεηαη ηελ αληζφηεηα σο θπζηθή ηάμε ησλ πξαγκάησλ θαη 

θνβάηαη ηελ αλαξρία θαη ηηο ιατθέο θηλεηνπνηήζεηο. Δ αλαθνξά ηνπ, άιισζηε, 

ζηνλ Robert Owen θαη ε ππνγξάκκηζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ έξγνπ ηνπ γηα ηε 

βειηίσζε ησλ φξσλ δσήο ησλ εξγαηψλ4, ζπκβαδίδεη κε ηνλ νξζνινγηζκφ ηνπ 

θαη ηηο αζηηθέο ηνπ θαηαβνιέο5.  

ην έξγν ηνπ Autour de la Grèce θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε κειέηε «Un 

Parole de Socrate. Réflexions sur la science et la morale»6 απνξξίπηεη ην 

γεξκαληθφ ζνζηαιηζκφ, ηελ επηθξάηεζε ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδεη σο ηξνκεξφ 

θαηαθιπζκφ, αθνχ κε ηελ απζηεξή θαη ινγηθή νξγάλσζε ηνπ θαηαξγεί ηελ 

αηνκηθφηεηα θαη επνκέλσο ηε θπζηθή ηάμε. Θεσξεί, φκσο, φηη ε θαηάζηαζε 

απηή δελ κπνξεί παξά λα είλαη πξνζσξηλή, επεηδή ε εζηθή ηεο αγλνεί ηελ 

ειεχζεξε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ θαη ε ειεπζεξία είλαη κηα αλαγθαία εζηθή. 

Ο ίδηνο ζα κηιήζεη γηα έλαλ εζηθφ ζνζηαιηζκφ πνπ θεξχηηεη φρη ηελ θαηάξγεζε 

ηνπ πινχηνπ, αιιά ηεο δπζηπρίαο. Δ θαηάξγεζε ηνπ πινχηνπ γηα ηνλ Φπράξε 

είλαη αληίζεηε ζηε θπζηθή ηάμε7. Δ θαηάξγεζε ηεο δπζηπρίαο απνηειεί ην 

ζηφρν ηνπ κφλνπ ζνζηαιηζκνχ πνπ ζα κπνξνχζε λα ζξηακβεχεη ζην κέιινλ. 

                                                 
1
 ημ ίδζμ, ζ.1. Γζα ηδκ επακάζηαζδ, ηα αζηήιαηα ηςκ επακαζηαηχκ ηαζ ηδκ πνυζθδρή ηδξ ζηδκ 

Βθθάδα, υπςξ πανμοζζάγεηαζ ζημκ ηφπμ, αθ. Ώ. Αζάθθα, «Δ πνυζθδρδ ηδξ νςζζηήξ επακάζηαζδξ ημο 

1905 ζηδκ Βθθάδα», Σα Ηζηνξηθά, ηπ.46, Εμφκζμξ 2007, ζ.65-88. 
2
 A. Mitchell, «Bürgerlicher Liberalismus und Volksgesundheit im deutsch-französischen Vergleich», 

Bürgertum im 19. Jahrhundert, υ.π., ζ.222-3. 
3
 D. Langewiesche, «Liberalismus und Bürgertum in Europa», ζην ίδην, ζ.270. 

4
 Γ. Φοπάνδξ, «Ώπμθμβία», Ο Ννπκάο, 8/1/1906, αν.180, ζ.10.  

5
 Καηά ημκ E. Hobsbawm μ ζμζζαθζζιυξ ημο Robert Owen εββνάθεηαζ ζημκ μνεμθμβζζιυ ημο 18

μο
 

αζχκα ηαζ ζηδκ αζηζηυηενδ ηςκ επζζηδιχκ, ηδκ πμθζηζηή μζημκμιία, αθ. Ζ Δπνρή ησλ Δπαλαζηάζεσλ 

1789-1848, υ.π., ζ.370.   
6
 J. Psichari, «Un Parole de Socrate. Réflexions sur la science et la morale», Autour de la Grèce, υ.π., 

ζ.51-2.  
7
 Δ ζδέα υηζ δ ημζκςκζηή ζενανπία ηαζ ακζζυηδηα ααζίγεηαζ ζηδ θφζδ οπάνπεζ ζημ ένβμ ημο Renan, 

Philosophie de l’ histoire contemporaine: la Monarchie constituelle en France, αθ. Z. Sternhell, La 

droite revolutionnaire 1885-1914, υ.π., ζ. XXΕΕ-ΥΥV. Βπίζδξ, Z. Sternhell, Ο Αληη-δηαθσηηζκόο, υ.π., 

ζ.262-3.   
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Μπνξεί ε  εζηθή ηνπ Φπράξε, επεξεαζκέλε απφ ηνλ σθξάηε, λα κε θηάλεη 

ζηε ζεκειίσζε ηνπ θνηλσληθνχ δαξβηληζκνχ, αιιά ε απνδνρή ηεο νηθνλνκηθήο 

αληζφηεηαο σο θπζηθήο θαηάζηαζεο ζπλάδεη κε ηε ινγηθή ηνπ θαπηηαιηζκνχ, 

αιιά θαη ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, πνπ δηαθεξχηηεη ην φξακα κηαο θνηλσλίαο 

ειεχζεξσλ θαη ίζσλ πνιηηψλ, αιιά ζηελ πξάμε ζεκειηψλεη ηελ νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηθή αληζφηεηα1. Σελ αληζφηεηα ησλ θπιψλ, φπσο ηε δηαηχπσζε ν Renan,  

ζα ηελ δερηεί ν Φπράξεο ζε ζρέζε κε ηνπο Σνχξθνπο. Παξάιιεια, ν 

Φπράξεο θνβάηαη ηελ αλαξρία πνπ κπνξεί λα επηθξαηήζεη αλ ν ιαφο 

αλαηξέςεη ηελ παξνχζα θνηλσληθή θαηάζηαζε, παξφιν πνπ πηζηεχεη φηη κηα 

ηέηνηα αλαξρία δελ ζα δηαξθέζεη, γηαηί είλαη αδχλαηε. 

Ο Βκ. Κξηαξάο αλαδεηθλχεη ην ζαπκαζκφ ηνπ Φπράξε γηα ην αγγιηθφ 

ζνζηαιηζηηθφ θίλεκα θαη ηνλ εληάζζεη ζην γαιιηθφ ξηδνζπαζηηθφ θφκκα πνπ 

ζεσξνχζε ην ζνζηαιηζκφ σο κηα αλψηεξε κνξθή ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

πνιηηεχκαηνο θαη επηδίσθε ηελ λφκηκε θαηάθηεζε ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο 

πιεηνςεθίαο, γηα ηελ εηξεληθή πξαγκάησζε ελφο αληηκαξμηζηηθνχ 

ζνζηαιηζκνχ2. Ο ππνηηζέκελνο ζνζηαιηζκφο, φκσο, ηνπ Φπράξε είλαη εληειψο 

απνγπκλσκέλνο απφ ηνπο πιηθνχο φξνπο θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ εζηθή θαη ην 

έζλνο, θαζψο αλαδεηθλχεη ηελ πξσηνπνξία ηεο Γαιιίαο έλαληη ηεο Γεξκαλίαο 

θαη έρεη ηηο θαηαβνιέο ηνπ ζηνλ Πιάησλα θαη ην σθξάηε. Δ ππφζεζε Dreyfus 

είλαη εθάκηιιε ηεο Γαιιηθήο Βπαλάζηαζεο, γηαηί αλαδεηθλχεη ηελ θνηλσληθή 

αδηθία πνπ ζα ζεξαπεπηεί κε ηνλ ηδηφηππν ζνζηαιηζκφ ηεο Πιαησληθήο 

Πνιηηείαο· «Βπαλάζηαζε πνπ δε ρχζεθε αίκα θαη πνπ κπνξεί απφ 

ηαπνηειέζκαηά ηεο λα θαλή πην ζπνπδαία θη απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 89 

[…]. Αελ είλαη κφλν γηα ην Νηξάτθνπο ην δήηεκα. Βίλαη γηα ηελ θνηλσλία 

αιάθαηξε. Μηζνγηάηξεςε ην θαθφ ε επαλάζηαζε ηνπ 89. Σν ιαφ, ηνλ αιεζηλφ 

ιαφ, ηνλ εξγάηε, παξάκεξα ηνλ άθεζε. Βδψ φκσο είδακε πηα θαη ηη δσή είλαη 

ηνπ ιανχ ε δσή. Σν είδε δειαδή απαηφο ηνπ. Καη γηα ηνχην ζεθψζεθε. Ώδηθία, 

είπε […] Σφηε εκείο γπξίζακε θ΄ είδακε ηελ αδηθία ηε κεγάιε πνπ ηνλ 

θαηαηξέρεη θαη πνλέζακε ηα βάζαλά ηνπ. Ο ζνζηαιηζκφο, κ‟ άιια ιφγηα ηνπ 

Πιάησλα ε Πνιηηεία, καο θαλεξψζεθε πσο είλαη ην ζσζηφ γηαηξηθφ, ε 

απαξαίηεηε ηδέα πνπ ζα μαλαθηεηάμε ηνλ θφζκν. Καη ζα μαλαθηεηαζηή, γηαηί 

                                                 
1
 Dieter Langewiesche, «Liberalismus und Bürgertum in Europa», υ.π., ζ.254-5, 258-9, 270-274. 

2
 Β. Κνζανάξ, Φπράξεο, υ.π., ζ.220-222. ηδ ζ.239, εα παναηηδνίζεζ ημ ζμζζαθζζιυ ημο Φοπάνδ 

ακενςπζζηζηυ ηαζ εκηεθχξ ακηζιανλζζηζηυ. 
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έηζη δελ κπνξεί λα δε ν θφζκνο, λα θαηαζηξέθεηαη θ΄ νη θησρνί, νη κηθξνί, νη 

παζηαζκέλνη φια ηα βάζαλα λα ηα ζεθψλνπλ θαη ηίπνηηο εκείο. Μα δελ ζα 

ραξή ηελ αιιαγή κνλάρε ηεο ε Γαιιία. Ο ηφπνο ηνχηνο θίιε κνπ δνπιέβεη γηα 

ηελ αζξσπφηεηα φιελα θαη γηα ηνχην είλαη ηφπνο ηεξφο, είλαη ε κήηξα ηεο 

ιεθηεξηάο θαη ηεο δηθηνζχλεο. Ώλαηξίρηαζα φηαλ ηνλ είδα θαη κπήθε ζην 

δηθαζηήξην […] πνπ κε ην καξηχξην θαη ηα βάζαλά ηνπ, ζα δέθηεξνο Υξηζηφο, 

ηνλ θφζκν ζαιιάμε δίρσο λα ην μέξε θη ν ίδηνο»1. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ώ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη κεηά ηελ Οθησβξηαλή 

Βπαλάζηαζε θαηαθέξεηαη ελαληίνλ ησλ κπνιζεβίθσλ θαη θαηαγγέιιεη ηνπο 

γάιινπο ζνζηαιηζηέο σο αληηπαηξηψηεο2. ην κεζνπφιεκν ζα εθθξάζεη θαη 

ινγνηερληθά ηελ θαηαδίθε ηνπ κπνιζεβηθηζκνχ κε ην δξάκα Έβα3. Θα 

απεπζχλεη, κάιηζηα, επηζηνιή ζηνλ Πάγθαιν, δηακαξηπξφκελνο γηα ηελ 

ηαχηηζε δεκνηηθηζκνχ θαη θνκκνπληζκνχ4.  

Σν ηδενινγηθφ θιίκα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, νηθνγελεηαθνχ θαη 

πλεπκαηηθνχ, επλννχζε ηε ξνπή πξνο ην ζπληεξεηηζκφ. Οη γάιινη αζηνί 

δηαλννχκελνη ηνπ ηέινπο ηνπ 19νπ αηψλα, βηψλνληαο ην θνηλσληθφ δήηεκα, ζα 

δηαηππψζνπλ επηθπιάμεηο γηα ην δηαθσηηζκφ, ηε Γαιιηθή Βπαλάζηαζε, ηε 

δεκνθξαηία θαη ζα αλαπηχμνπλ αξηζηνθξαηηθέο απφςεηο. Μεηαμχ απηψλ ν 

Ernest Renan θαη ν Hippolyte Taine, πνπ επεξέαζαλ ηνλ Φπράξε.  Ο 

Φπράξεο ζην έξγν πνπ ζα γξάςεη ην 1925 γηα ηνλ πεζεξφ ηνπ5 κε ηίηιν, 

Ernest Renan. Jugements et Sounenirs, παξνπζηάδεη ηνλ Renan σο 

ζπγγξαθέα θαη φρη κεγάιν επηζηήκνλα, ν νπνίνο παξά ην ζεηηθηζκφ ηνπ ξέπεη 

θαη πξνο ηε κεηαθπζηθή6. Ο δηραζκφο απηφο, αλ θαη επηθξίλεηαη απφ ηνλ 

Φπράξε, ηνλ έρεη επεξεάζεη, φπσο είδακε, ζηε ζπκπφξεπζε επηζηήκεο θαη 

                                                 
1
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε A. Βθηαθζχηδ, 10/8/1899, Αιιεινγξαθία Η, ζ. 201-204. Σμ απυζπαζια ζηζξ ζ. 

201-2.   
2
 Β. Κνζανάξ, Φπράξεο. υ.π., ζ.131-2. 

3
 Γ. Φοπάνδξ, Έβα, Νέα Δζηία, ΐ΄, ηπ.10, 1/9/1927, ζ.596-599.  ΐθ., επίζδξ, ΐάθηεν Πμφπκεν, «Σα 

ηεθεοηαία εεαηνζηά ένβα ημο Γζάκκδ Φοπάνδ: Έκα ζπυθζμ», Ο Φπράξεο θαη ε επνρή ηνπ, ζ.294-7, υπμο 

ημκίγεηαζ δ απθμσηυηδηα ηςκ ζαηζνζηχκ ζημζπείςκ, αθθά δ εοθάκηαζηδ επζκυδζδ ηςκ ζηδκζηχκ εθέ 

πμο ηζκμφκ ημ εκδζαθένμκ ημο ακαβκχζηδ.    
4
 «Βίκαζ ημ πνχημ πανάδεζβια ζημκ ηυζιμ υπμο βναιιαηζηυ ζφζηδια επζδζηάγεηαζ ζε ηυιια 

πμθζηζηυ», Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, Άπαληα, 6, υ.π., ζ.154. 
5
 Ο Φοπάνδξ πακηνεφηδηε ηδκ ηυνδ ημο Ernest Renan, Noémi, ημ 1882 ηαζ εκηάπηδηε ζηδ 

ιεβαθμαζηζηή ηάλδ ημο πκεφιαημξ, αθ. Frédérique Neau-Dufour, Ernest Psichari. L’ ordre et l’ 

errance, Paris 2001, εζδζηά ημ ηεθάθαζμ «Une famille bourgeoise», ζ.18-23. Ο βάιμξ ήηακ ιζα έκςζδ 

αβάπδξ, υπςξ παναδεπυηακ ηαζ δ ίδζα δ Noémi ηαζ μ Ernest Renan, ζην ίδην, ζ.45-6. 
6
 Β. Κνζανάξ, Φπράξεο, υ.π., ζ.51-65. Οζ ζπέζεζξ ημο Φοπάνδ ιε ημκ πεεενυ ημο παναηηδνίγμκηαζ ςξ 

ζπέζεζξ έθλδξ – άπςζδξ απυ ηδκ Εθ. Μπμημονμπμφθμο, Ο Ernest Renan θαη ε ζύγρξνλε Διιάδα, 

Υαηγδκζημθή 1993, ζ.225 ηαζ δζάζπανηα. 
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νλείξνπ. ην έξγν απηφ παξνπζηάδεη ηηο πνιηηηθέο απφςεηο ηνπ Renan θαη ηνπ 

Taine απφ ηηο νπνίεο θξαηάεη απνζηάζεηο, αιιά ζίγνπξα έρεη επεξεαζηεί ζε 

θάπνην βαζκφ, εηδηθά ζηελ εθηίκεζε ησλ πνιηηηθψλ πξαγκάησλ ηεο Βιιάδαο.  

Ο αξηζηνθξαηηθφο θηιειεπζεξηζκφο ηνπ Taine, θαηά ηνλ ραξαθηεξηζκφ 

ηνπ Zeev Sternhell, πνπ κπνξεί λα απνδνζεί θαη ζηνλ Renan, ηνπο νδεγεί 

ζηελ απφξξηςε ηεο Γαιιηθήο Βπαλάζηαζεο, γηαηί νδήγεζε ηε Γαιιία ζε 

παξαθκή1. Γηα ηνλ Φπράξε ν Renan είλαη έλαο αξηζηνθξάηεο, αληηδξαζηηθφο, 

πνπ απνξξίπηεη ηε δεκνθξαηία, γηαηί θαηαιχεη θάζε αξεηή θαη θέξλεη ηε 

δεκαγσγία πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλνεζία θαη ηνλ ηξφκν ηνπ ΄48 θαη ηεο 

Κνκκνχλαο2. Καη ν Renan θαη ν Taine ήζειαλ λα δνπιεχνπλ κε ηνλ 

ρσξνθχιαθα ζηελ πφξηα ηνπο, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Φπράξεο3.  

Παξφιν πνπ ν Renan ππήξμε παηξηψηεο θαη επηζπκνχζε εθδίθεζε γηα 

ηελ ήηηα ηεο Γαιιίαο ην 1870, δελ ήζειε λα δηεμαγάγεη ηνλ πφιεκν ν Georges 

Boulanger, γηαηί ηνλ ζεσξνχζε θαηαζηξνθή γηα ηε ρψξα. Φνβφηαλ ηελ εζληθή 

δπζηπρία πνπ ζα πξνθαινχζε, αιιά ηδηαίηεξα ην ιαφ πνπ ζα θηλεηνπνηνχζε, 

έλα ιαφ ζε αλαηαξαρή απφ ην 18704. Ο Renan παξέκεηλε πηζηφο ζην 

Ναπνιένληα, ηνλ νπνίν ν Φπράξεο ραξαθηεξίδεη «ηχξαλλν έμππλν», παξφιν 

πνπ δελ κπνξνχζε λα απνδερηεί ηελ έιιεηςε αλεθηηθφηεηαο θαη ηελ θαηαπίεζε 

ηεο δηαλνεηηθήο αξηζηνθξαηίαο, ηελ επηθξάηεζε ηνπ πιηζκνχ θαη ηεο 

κεηξηφηεηαο, πνπ ραξαθηεξίδεη θαη ηελ απηνθξαηνξία, φπσο θαη ηε 

δεκνθξαηία5. Ο Φπράξεο ζηνπο ραξαθηεξηζκνχο ηνπ γηα ηνλ Renan, 

αξηζηνθξάηεο θαη αληηδξαζηηθφο, ζα ζπκπιεξψζεη παηξηψηεο, θηιφζνθνο θαη 

θηιειεχζεξνο6.  

                                                 
1
 Z. Sternhell, La droite revolutionnaire 1885-1914, υ.π., ζ. ΥΥVI-XXIX. Βπίζδξ, Z. Sternhell, Ο Αληη-

δηαθσηηζκόο, υ.π., ζ.402.  
2
 Ώοηέξ μζ απυρεζξ ημο Renan πανμοζζάγμκηαζ ηαζ ζημ Z. Sternhell, Ο Αληη-δηαθσηηζκόο, υ.π., ζ.318-

323. 
3
 Δ άπμρδ αοηή ηαζ ζημ Z. Sternhell, Ο Αληη-δηαθσηηζκόο, υ.π., ζ.259-260. 

4
 Ο Z. Sternhell, (La droite revolutionnaire, υ.π., ζ. ΥΥVI), απμδίδεζ ηδκ ακηίεεζδ 

ημο Renan ζημκ Boulanger ζηδκ πενζθνυκδζή ημο βζα ημ θασηζζιυ ηαζ ηδ ποδαζυηδηα. Γζα ημκ 

boulangisme ςξ θασηζζηζηυ, εεκζηζζηζηυ ηίκδια πμο εβηαζκζάγεζ ημκ ημζκςκζηυ νζγμζπαζηζζιυ ηαζ 

ακηζηίεεηαζ ζηδκ αζηζηή ημζκςκία ηαζ ζηδ θζθεθεφεενδ δδιμηναηία, ζοκδέεηαζ, δδθαδή, ιε ημκ πνςημ-

θαζζζιυ, αθ. ζην ίδην, ζ. 17-79. Βπίζδξ, βζα ηδ ζπέζδ ημο Renan ιε ημκ ιπμοθακγζζιυ, αθ. Z. 

Sternhell, Ο Αληη-δηαθσηηζκόο, υ.π., ζ.264. 
5
 Z. Sternhell, Ο Αληη-δηαθσηηζκόο, υ.π., ζ.301-2, υπμο ημκίγεηαζ υηζ δ εθεοεενία ημο Renan είκαζ ημ 

πνμκυιζμ ιζαξ ανζζημηναηίαξ, ηθδνμκμιζηήξ ή ανζζημηναηζηήξ ηαζ υηζ μ θζθεθεοεενζζιυξ πνέπεζ κα 

δζαθοθάηηεζ ηα δζηαζχιαηα ιζαξ πκεοιαηζηήξ εθίη. Βπίζδξ, μ Renan δεκ εαοιάγεζ ηδ βαθθζηή εηδμπή 

ηδξ απυθοηδξ ιμκανπίαξ, αθθά ηδ βενιακζηή, ζην ίδην, ζ.315. 
6
 θεξ μζ παναπάκς απυρεζξ βζα ημκ Renan ηαζ ημκ Taine ζημ J. Rsichari, Ernest Renan. Jugements et 

Souvenirs, Paris 1922, ζ.65-71.  
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Ο Φπράξεο θαίλεηαη φηη δηαθσλεί κε ηηο επηινγέο ηνπ Renan. Μφλν 

φηαλ θξίλεη ην θφβν ηνπ γηα ηνλ Boulanger, ζα ηνλίζεη φηη δελ έπξεπε λα ηνλ 

θνβίδεη κηα έμππλε θαη αλεθηηθή δηθηαηνξία, ρσξίο λα κπνξεί λα δηεπθξηληζηεί, 

αλ ε άπνςή ηνπ απηή ηνλ αληηπξνζψπεπε θαη ζην ηέινο ηνπ 19νπ  αηψλα. Σν 

1925, πάλησο, εθείλν πνπ ζα ηνλ ελνριήζεη ζηε δηθηαηνξία ηνπ Πάγθαινπ, 

πνπ δελ ηελ ζεσξεί ρεηξφηεξε απφ ηε βνπιεπηνθξαηία, είλαη ε θαηαδίσμε ηεο 

δεκνηηθήο, ελψ ηελ παξαίηεζε ηνπ Κνπληνπξηψηε ην Μάξηην ηνπ 1925 θαη ηελ 

πξνθήξπμε εθινγψλ ζα ηελ απνδψζεη ζηνλ αληηδεκνηηθηζκφ1. 

Οη ηδέεο ηνπ Φπράξε πνπ δηαηππψζεθαλ παξαπάλσ κπνξνχλ, 

πηζαλφηαηα, λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηε ζπκπάζεηά ηνπ γηα ηε κνλαξρία ζηελ 

Βιιάδα. Σν 1893 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ ζηελ Βιιάδα ν Φπράξεο 

ζα γλσξίζεη ηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα. Πξντφλ απηήο ηεο γλσξηκίαο ζα 

απνηειέζεη ην θείκελν «Une famillie royale», φπνπ επηρεηξεί κηα εζηθή 

αλάγλσζε ηεο πνιηηηθήο. Ο βαζηιηάο Γεψξγηνο παξνπζηάδεηαη σο παηέξαο θαη 

θίινο, φρη ζην πνιηηηθφ επίπεδν, αιιά ζην εζηθφ, ησλ ζρέζεσλ. Θεσξεί, 

άιισζηε, πην ελδηαθέξνλ αληί κηαο πνιηηηθήο εθηίκεζεο λα ζπγθξίλεη ηελ 

ςπρνινγία ηνπ βαζηιηά κε ηελ ςπρνινγία ηνπ ρψξνπ πνπ ηνλ πεξηβάιιεη, 

επεξεαζκέλνο πξνθαλψο απφ ηνλ Taine. Οη Έιιελεο απνδέρνληαη 

νινθιεξσηηθά ην βαζηιηά παξά ηα δεκνθξαηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα, επεηδή 

απνηειεί έλαλ απφ απηνχο, θαζψο είλαη απιφο, θαη θαηαδερηηθφο απέλαληί 

ηνπο. ην ιφγν ηνπ ν Φπράξεο άθνπγε ηε θσλή ησλ ρσξηθψλ ηεο Θεζζαιίαο. 

Ο βαζηιηάο ζεβφκελνο ην πλεχκα ηζφηεηαο ησλ Βιιήλσλ, αιιά θαη 

αμηνπνηψληαο ηελ θιέθηηθή παξάδνζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θιέθηεο 

ζεσξνχλ ηνλ αξρεγφ αδεξθφ ηνπο, αιιά ηαπηφρξνλα ηνπ αλήθαλ ςπρή ηε θαη 

ζψκαηη, θαηάθεξε λα είλαη εγεκφλαο θαη θίινο.  

Δ ζθηαγξάθεζε ηνπ πνξηξαίηνπ ηνπ βαζηιηά ηνχ δίλεη ηελ επθαηξία λα 

ππαηληρζεί ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηε δεκνθξαηία, αιιά θαη ηελ νπζία ελφο έζλνπο. 

Δ εγσηζηηθή θχζε ηεο δεκνθξαηίαο αλαδεηθλχεηαη ζηελ απνζηξνθή ηνπ φηη 

ζηελ Βιιάδα ην δεκνθξαηηθφ ζπλαίζζεκα πεγάδεη απφ ηελ αιαδνλεία θαη ηε 

                                                 
1
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 1/3/1926, Αξρείν Γεκήηξε Πεηξνθόθθηλνπ, «Βπζζημθέξ 

Φοπάνδ πνμξ Α. Π. Πεηνμηυηηζκμ 1926». ΐθ., επίζδξ, επζζημθή ημο ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 20/3/1926, 

ό.π., υπμο βνάθεζ· «Πάεζ μ θίθμξ μ Πάβηαθμξ. Να ηζ εα πδ ακηζδδιμηζηζζιυξ». Δ ζφβηνζζδ ηδξ 

δζηηαημνίαξ ημο Πάβηαθμο ιε ηδ αμοθεοημηναηία ζε επζζημθή Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 

11/4/1926, ό.π.. 
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καηαηνδνμία ησλ αηφκσλ θαη γη΄ απηφ ην ιφγν ν ηξφπνο ηνπ βαζηιηά θαη ε 

ζπγθεθξηκέλε ζηάζε ηνπ έρεη θαηαθηήζεη ηηο θαξδηέο ηνπο. Βπίζεο, ε εκκνλή 

ηνπ Renan γηα ην πλεχκα έλαληη ηνπ πιηζκνχ θαίλεηαη θαζαξά ζηελ άπνςε φηη 

νη Έιιελεο ζα θαηαιάβνπλ κηα κέξα φηη έλα έζλνο δελ δεη παξά κε ην πλεχκα, 

γη΄ απηφ θαη εθζεηάδεηαη ν εγεκφλαο σο ε θνξπθή ηεο πλεπκαηηθήο ππξακίδαο, 

σο ν θσηηζκέλνο δεζπφηεο πνπ ηηκά ηα γξάκκαηα. Δ πξναηψληα χπαξμε ησλ 

ειιήλσλ θαη ε εζληθή παιηγγελεζία απνηεινχλ γηα ηνλ Φπράξε ηνλ ζξίακβν 

ηεο ινγνηερλίαο. Δ επξσπατθή, κάιηζηα, ινγνηερλία, φπσο εθθξάζηεθε απφ 

ηνπο Chateaubriand, Byron, Victor Hugo, εμαζθάιηζε ηελ ειιεληθή 

αλεμαξηεζία θαη ην ζξφλν ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ.  

Με ίδην πλεχκα ζα ζθηαγξαθήζεη θαη ηα πνξηξαίηα ησλ δηαδφρσλ, 

εμαίξνληαο ηε θπιή, ηε θίλα θαη ληειηθάηε. Ο δηάδνρνο Κσλζηαληίλνο, ελψ 

θαίλεηαη αδηάθνξνο είλαη παζηαζκέλνο, ζηηβαξφο θαη ληειηθάηνο. Δ επίδξαζή 

ηνπ ζηηο βηαζηηθέο απνθάζεηο ησλ Βιιήλσλ ζα θαλεί ζην κέιινλ ζσηήξηα. Δ 

Βιιάδα είλαη ηφζν πεξήθαλε γη΄ απηφλ, ψζηε ηνπ έδσζε ην φλνκα 

Κσλζηαληίλνο. εκαληηθφ γηα ηνλ Φπράξε ην γεγνλφο φηη φια ηα παηδηά ηεο 

βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο κηινχλ ηα ειιεληθά απφ κηθξά θαη ζθέθηνληαη ζηα 

ειιεληθά. Γηα ηνλ Φπράξε ε δπλαζηεία είλαη ξηδσκέλε πνιχ θαιά ζε κηα γε 

πνπ ηελ πεξηβάιιεη κε αγάπε. Δ πξηγθίπηζζα Μαξία πνπ είλαη επηπρηζκέλε, 

φηαλ κεηά απφ καθξχ ηαμίδη επηζηξέθεη ζηελ παηξίδα ηεο, είλαη ην ζχκβνιν 

ηεο Βιιάδαο, πνπ κεηά απφ έλα καθξχ ηαμίδη δηακέζνπ ησλ αηψλσλ 

επηζηξέθεη ζηνλ πνιηηηζκφ, ζην θσο, κε ηελ αζάλαηε γιψζζα ηεο ζηα ρείιε1.  

Μηα ηέηνηα κεηαθπζηθή αλάγλσζε ηεο βαζηιείαο θαη ηεο ηζηνξίαο, αλ δελ 

νθείιεηαη ζηελ απνθπγή ηεο αλάκεημεο ζηελ πνιηηηθή θαη αλ δελ απνηειεί 

αληαπφδνζε γηα ηε ζεξκή ππνδνρή πνπ επεθχιαμε ε βαζηιηθή νηθνγέλεηα 

ζηνλ Φπράξε, φηαλ ηνλ δεμηψζεθε θαη παξεπξέζεθε ζχζζσκε ζηελ νκηιία ηνπ 

ζην Παξλαζζφ κε ζέκα ην θηιί2, καξηπξά ηνλ αλνξζνινγηθφ ηξφπν αληίιεςεο 

ηεο πνιηηηθήο πνπ θπξηαξρεί ζηελ Βιιάδα ζην ηέινο ηνπ 19νπ θαη ηηο αξρέο ηνπ 

20νπ αηψλα. Ο Φπράξεο, βέβαηα, δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη επηζπκνχζε κηα 

                                                 
1
 J. Psichari, «Un Famille Royale», Autour de la Grèce, 1897, 1

δ
 έηδμζδ 1985, ζ.77-91.  

2
 Σμ άνενμ δδιμζζεφηδηε ζοκηεηιδιέκμ ζηδκ Ώηνυπμθδ ημ 1893, Γ. Φοπάνδξ, Σν θηιί, (εζζαβςβή-

επζιέθεζα Α. Σγζυααξ), Πυθζξ, Ώεήκα 1996, ζ. 11-14. Ο επζιεθδηήξ εεςνεί υηζ δ ααζζθζηή μζημβέκεζα 

δελζχεδηε ημκ Φοπάνδ, επεζδή επζδίςηε ιέζς ηδξ δδιμηζηήξ, κα δζεονφκεζ ημ θασηυ ηδξ ένεζζια., ζην 

ίδην, ζ.13. Σμ βεβμκυξ υηζ ηδ δζάθελδ παναημθμφεδζε ηαζ μ ααζζθζάξ απμδεζηκφεζ, ηαηά ημκ P. 

Mackridge, υηζ δ βθςζζζηή δζαιάπδ ακέηορε ιεηά ημκ πυθειμ ημο 1897, P. Mackridge, Language and 

National Identity in Greece, υ.π., ζ.238-9. 
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εγεκνληθή παξέκβαζε ζηα γισζζηθά, γη΄ απηφ πξφβαιε ηελ αιιειεμάξηεζε 

εγεκφλα θαη ιανχ ζε ζρέζε κε ηε γιψζζα απφ ην 1886, θαηά ην πξψην ηνπ 

ηαμίδη ζηελ Ώλαηνιή, φηαλ έιεγε φηη «πάληα έλαο θξφληκνο βαζηιηάο, κε θεθάιη 

πνιηηηθφ θαη κε λνπ, ζα δηαθεληέςε θαη ζα πξνζηαηέςε ηελ θνηλή, ηελ εζληθή 

γιψζζα ηνπ ιανχ, γηαηί απάλσ ζην ιαφ ζηεξίδεηαη θαη ν ίδηνο»1. 

Σν 1909, κεηά ην θίλεκα ζην Γνπδί, ζα ζεσξήζεη ιάζνο ηελ απνπνκπή 

ησλ βαζηινπαίδσλ θαη ηνπ δηαδφρνπ, γηαηί έηζη αδπλαηίδεη ε δπλαζηεία ηε 

ζηηγκή αθξηβψο πνπ ζηφρνο έπξεπε λα είλαη ε ελδπλάκσζή ηεο2. Μεηά ηνλ Ώ΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν ν ζαπκαζκφο ηνπ γηα ην βαζηιηά είλαη έθδεινο. Σν 1919 ζα 

γξάςεη ζηνλ Πεηξνθφθθηλν· «Ο Κσλζηαληίλνο, λα κελ ηνλ αδηθνχκε, δε κνπ 

θαίλεηαη δηφινπ, φπσο ηνλ θαηεγνξήζαλε πνιιέο θνξέο, λα θέξζεθε ζαλ ηνλ 

μέλν. Ώλ είηαλε αθηφ, δε ζα ηνλ αθνινπζνχζε ε Ρσκηνζχλε αιάθαηξε. Ο 

Κσλζηαληίλνο ζηάζεθε ν αιεζηλφο αληηπξφζσπνο ηνπ Ρσκηνχ, ζαλ λα 

βαζηνχζε απφ ην ζθαξί ηνπ, ηη ιέσ; ζα λα είηαλε ίδην ην ζθαξί ηνπ Ρσκηνχ»3. 

Δ ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηε κνλαξρία καξηπξά ίζσο ηνλ θινληζκφ ηνπ 

απφ ην ζάλαην ησλ παηδηψλ ηνπ, αιιά θαη ηελ αγσληψδε πξνζπάζεηά ηνπ λα 

βξεη ππνζηεξηθηέο ηεο δεκνηηθήο ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ πνιηηηθνχ 

θάζκαηνο. Αελ κπνξνχκε λα αξλεζνχκε, φκσο, φηη έπαηλνη ζηνλ βαζηιηθφ 

ζεζκφ απερνχλ ηηο απφςεηο ηεο αζηηθήο ηάμεο πνπ ηνλ έβιεπε σο εγγπεηή 

ηεο λνκηκφηεηαο ελάληηα ζηηο απζαηξεζίεο ηεο βνπιεπηνθξαηίαο.   

Ώληίζεηα, ην 1920, ν Φπράξεο κε αθνξκή ην ζάλαην ηνπ Αξαγνχκε ζα 

επαηλέζεη ην ΐεληδέιν θαη ζα απνξήζεη κε ηε θηινβαζηιηθή ζηάζε ηνπ 

Αξαγνχκε, αλ θαη απνθεχγεη λα θαηεγνξήζεη γεληθά ην ζεζκφ ηεο βαζηιείαο4. 

Σν 1922 ζε επηζηνιή ηνπ ζηνλ Θξάζν Καζηαλάθε θαηαθέξεηαη ελαληίνλ ηνπ 

βαζηιηά γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ ζηε Μηθξαζία θαη ηαπηφρξνλα ηνλίδεη ηελ 

αλσξηκφηεηα ηνπ έζλνπο θαη απέλαληη ζην ΐεληδέιν, αιιά θαη απέλαληη ζηνλ 

ίδην5. Παξφια απηά θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ ΐεληδέινπ ηελ θαηαθξίλεη, 

νπζηνθξαηηθά, φκσο, θαζψο αλάγεη θαη απηή ηελ εζληθή ήηηα ζηε γιψζζα6. 

                                                 
1
 Γ. Φοπάνδξ, «Εζημνζηά ηαζ Γθςζζμθμβζηά Γδηήιαηα», Ρόδα θαη Μήια, η. Ώ΄, υ.π., ζ.92-93, υπμο 

ακαθένεηαζ ζδζαίηενα ζημοξ Κμικδκμφξ ηαζ ημκ Φναβηίζημ ημκ Ώ΄ ηδξ Γαθθίαξ. 
2
 Γ. Φοπάνδξ, «Αζβθςζζία, Αζβκςιία», Ο Ννπκάο, 11/10/1909, αν.361, ζ.1. 

3
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, Οπηχανδξ 1919, Αξρείν Γ. Πεηξνθόθθηλνπ. 

4
 Γ. Φοπάνδξ, «Ο Ίδαξ», Κξηηηθά Κείκελα, ΐ΄, υ.π., ζ.577-8. 

5
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Θνάζμ Καζηακάηδ, 25/9/1922, Ε. Κςκζηακημοθάηδ-Υάκηγμο, Φπράξεο – 

Καζηαλάθεο: αλέθδνηεο επηζηνιέο, Ώεήκα 1978, ζ.12, επζζημθή 13. 
6
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Θνάζμ Καζηακάηδ, 12/10/1922, ζην ίδην, ζ.13, επζζημθή 14. Δ επζζημθή ζημ 

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.135. 
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  Σν 1926 ζα δειψζεη ζηνλ Πεηξνθφθθηλν· «Με θνβάζαη ηνπο 

βαζηιηθνχο! Ξαίξεηο πσο ιίγν ιίγν θνληέβσ θαη γσ λα γίλσ βαζηιηθφο»1. 

Βπεηδή ν Πεηξνθφθθηλνο αληηδξά ιφγσ ησλ θηιειεχζεξσλ ηδεψλ ηνπ2 θαη 

γξάθεη· «Σνπο βαζηιηθνχο δελ ηνπο θνβνχκαη. Αελ κπνξψ φκσο λα μεράζσ ην 

θαθφ πνπ καο θάλαλε ζηνλ πφιεκν»3, ν Φπράξεο ηαπηίδεη ηε ζέζε ηνπ κε ηνλ 

πξαγκαηηζκφ θαη φρη κε ηδενινγηθή επηινγή· «Πνπ ιεο νη βαζηιηθνί. Βγψ ιέσ 

λαθήζνπκε ηα πεξαζκέλα. Ίζσο θαη λα κελ άιιαμα γλψκε απάλσ ζ΄ αθηά. 

ήκεξα φκσο, φπσο είλαη ηα πξάκαηα, ε κφλε αλεμαξηεζία ζα καο εξζή απφ 

ηε κνλαξρία. Βηδεκή […] άιιν δε ζάρνπκε παξά θφκκαηα ή άηνκα πνπ ζα 

βαζηιέβνπλε κε ηε ζεηξά ηνπο ην θαζέλα»4. 

  Ο Πάιιεο ππήξμε θαλαηηθφο ησλ θηιειεχζεξσλ ηδεψλ θαη νπαδφο ηνπ 

Φηιειεχζεξνπ θφκκαηνο ηεο Ώγγιίαο5, ελψ έρεη εθθξάζεη, επίζεο, ην 

ζαπκαζκφ ηνπ γηα ην πνιίηεπκα ησλ Δ.Π.Ώ.6 Ο ζαπκαζκφο ηνπ γηα ηνλ 

αγγινζαμνληθφ θφζκν ζπλνδεχεηαη απφ κίζνο γηα ηε Γαιιία, πηζαλφηαηα σο 

αληηπάινπ ηεο Ώγγιίαο, αιιά θαη σο πεγήο επαλαζηαηηθψλ θαη αληεζληθψλ 

ηδεψλ. Σν 1903 ζα επηπιήμεη ην Φψηε Φσηηάδε, γηαηί ζηέιλεη ην γην ηνπ ζε 

γαιιηθφ ιχθεην· «πψο εζχ, κεγάινο παηξηψηεο, ζηέιλεηο ην γηφ ζνπ ζε Γαιιηθφ 

Λχθεην; Καη δελ μέξεηο […] πσο ν ζθνπφο αθηψλ ησλ ζθπιηψλ είλαη λα καο 

πάξνπλ ηνλ εζληζκφ καο; Αειαδή πσο είλαη νρηξνί καο ζαλάζηκνη αθηνί νη 

δηαβφινη; Καιχηεξα ηα ηνχξθηθα ζθνιηά! Καη ηη σθεινχλ ηα γαιιηθά πνηέο κνπ 

δελ θαηάιαβα, εμφλ πνπ έγηλαλ κφδα ζηελ Ώλαηνιή. εκείσζε πσο φζνη 

αξρίδνπλε κε γαιιηθά, ηειεηψλνπλε ζην Παξίζη, δειαδή θαηαζηξέθνπληαη. 

Ώγγιηθά, γεξκαληθά, κάιηζηα»7. 

Δ αμία ηεο εξγαζίαο γηα ην άηνκν απνηειεί βαζηθή ηνπ αξρή, κε ηελ 

νπνία ξπζκίδεηαη ε πξνζσπηθή ηνπ δσή θαη απφ ηελ νπνία απνξξέεη ε 

                                                 
1
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 20/3/1926, Αξρείν Γεκήηξε Πεηξνθόθθηλνπ, «Βπζζημθέξ 

Φοπάνδ πνμξ Α. Π. Πεηνμηυηηζκμ 1926». 
2
 Σμ θζθεθεοεενζζιυ ημο έπεζ δζαηδνφλεζ ζημκ Πέηνμ ΐθαζηυ απυ ημ 1901, επζζημθή Α. 

Πεηνμηυηηζκμο ζε Π. ΐθαζηυ, 3/11/1901, Αξρείν Πέηξνπ ΐθαζημφ, θ.5, οπμθ.5.1. 
3
 Σδκ άπμρή ημο ιαεαίκμοιε απυ επζζημθή ημο Φοπάνδ πμο ηδκ ιεηαθένεζ ζε εζζαβςβζηά, αθ., 

Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 5/4/1926, Αξρείν Γεκήηξε Πεηξνθόθθηλνπ. Ο Φοπάνδξ, 

ιάθζζηα, εα ζοιθςκήζεζ ηαζ εα παναηηδνίζεζ ηζξ ηζκήζεζξ ημο ααζζθζά «ημοηαιάνα». 
4
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 26/3/1926, ζην ίδην. 

5
 ΐθ. ηδ ιανηονία ημο βζμο ημο, Ώ. Ώ. Πάθθδξ, Ξελεηεκέλνη Έιιελεο. Απηνβηνγξαθηθό Υξνληθό, υ.π., 

ζ.78 ηαζ «Μενζηέξ ακαικήζεζξ ημο Ώθελ. Πάθθδ», Διιεληθά Φύιια, Υνζζημφβεκκα-Πνςημπνμκζά 

1936, ζ.313. 
6
 Ώ. Πάθθδξ, Μπξνπζόο, υ.π., ζ.32. 

7
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, Liverpool 13/2/1903, Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη 

ην «Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο», υ.π., Β.Λ.Ε.Ώ., ζ.144-5. Δ οπμβνάιιζζδ ακήηεζ ζημ ζοκηάηηδ ηδξ 

επζζημθήξ. 
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απζηεξφηεηα θαη ε πεηζαξρία πνπ απαηηεί απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ1. ην 

αζηηθφ πνιηηηθφ ηνπ φξακα ε εξγαζία θαη ην θαζήθνλ θαηέρεη πεξίνπηε ζέζε, 

ελψ θαηαδηθάδνληαη νη εξγάηεο θαη ην εξγαηηθφ θίλεκα. 

Παξάιιεια, ε δσή ηνπ ξπζκίδεηαη απφ κηα εζηθή πνπ πξνθξίλεη ηε 

ιηηφηεηα θαη ηελ απιφηεηα, ελψ απερζάλεηαη ηελ θνζκηθή δσή θαη ηελ επίδεημε. 

Πηζαλφηαηα επεξεάδεηαη ζηε ζηάζε απηή απφ ηνλ πξνηεζηαληηζκφ θαη ηελ 

πνπξηηαληθή εζηθή πνπ ζαχκαδε ζην πξφζσπν ηνπ Oliver Cromwell θαη ηνπ 

W. E. Gladstone. Με ηνλ δεχηεξν ηνλ ζπλέδεε, επίζεο, ε θηιειιεληθή ηνπ 

πνιηηηθή. O Πάιιεο ζα ηνλίζεη ην 1920, ζηε ζπγθπξία ηεο Μηθξαζηαηηθήο 

εθζηξαηείαο, φηη κηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Φηιειεχζεξνπ Κφκκαηνο ηελ 

θαιχηεξε πεξίνδν ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, δειαδή ηελ επνρή ηνπ Gladstone, 

ήηαλ ε εθδίσμε ησλ Σνχξθσλ απφ ηελ Βπξψπε σο ζπλέπεηα ησλ εγθιεκάησλ 

ηνπο2. Ο ζαπκαζκφο γηα ηνλ Gladstone ήηαλ θαζνιηθφο ζηνλ ειιεληθφ θφζκν3. 

                                                 
1
 Ώ. Πάθθδξ, Μπξνπζόο, υ.π., ζ.20. Καηά ηδ ιανηονία ημο βζμο ημο ενβαγυηακ ζοκέπεζα, δ δε ακημπή 

ημο ζηδκ αδζάθεζπηδ ενβαζία, αζμπμνζζηζηή ηαζ θζθμθμβζηή, ήηακ πανμζιζχδδξ, Ώ. Ώ. Πάθθδξ, 

Ξελεηεκέλνη Έιιελεο, υ.π., ζ.44 ηαζ «Μενζηέξ ακαικήζεζξ ημο Ώθελ. Πάθθδ», Διιεληθά Φύιια, υ.π., 

ζ.311-2. Γζα ηδ ζφκδεζδ ζηδ θζθεθεφεενδ ζηέρδ ηδξ αβάπδξ βζα ηδκ ενβαζία, ςξ εειέθζμ ημο 

πμθζηζζιμφ, ιε ηδκ πνμηεζηακηζηή ενβαζζαηή δεζηή, αθ. E. Biagini, Liberty, Rretrenchement and 

Reform Popular Liberalism in the Age Of Gladstone, 1860-1880, Cambridge, 1
δ
 έηδμζδ 1992, 2004, 

ζ.143. 
2
 Ώκηίβναθμ επζζημθήξ Ώ. Πάθθδ ζε εθδιενίδα Daily Post and Mercury, Liverpool 20/2/1920, 

Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.5, οπμθ.5.2, 5/121. Γζα ημοξ Cromwell ηαζ  Gladstone, αθ. E. Biagini, ό.π., 

ζ.41-45, 383. Γζα ημκ πνχημ μ Πάθθδξ εα βνάρεζ· «Ώλζυηενμ ηαζ πνδζηυηενμ άκηνα ίζςξ δεκ ακάδεζλε 

δ Ώββθία απυ ημκ Κνυιμοεθ», Ώ. Πάθθδξ, Μπξνπζόο, υ.π., ζ.9. Ο βζυξ ημο Πάθθδ ημκίγεζ ηδ 

θζθεθθδκζηή δζάζηαζδ ηδξ απήπδζδξ πμο είπε μ Gladstone ζημκ εθθδκζζιυ ηδξ Ώββθίαξ, Ώ.Ώ.Πάθθδξ, 

Ξελεηεκέλνη Έιιελεο, υ.π., ζ.50. Γζα ηδ θζθεθθδκζηή πμθζηζηή ημο Gladstone, αθ. Ώ. Ώκδνεάδδξ, «Ο 

Γθάδζηςκ ηαζ δ Βθθάδα», Έξγα, ΕΕΕ, Ώεήκαζ 1940, ζ.189-221.  
3
 Δ πνμζςπζηυηδηα Gladstone εηεεζάγεηαζ ηαζ ζηδκ Κφπνμ. ηακ ημ 1907 εα επζζηεθηεί ημ κδζί μ ηυηε 

Τπμονβυξ ηςκ Ώπμζηζχκ Churchill,  μ Μεκέθαμξ Φναβημφδδξ, δζεοεοκηήξ ηδξ εθδιενίδαξ Αιήζεηα, εα 

ζοκδέζεζ ηδκ επίζηερδ αοηή ιε εηείκδ πμο είπε πναβιαημπμζήζεζ ζηα Ευκζα Νδζζά μ Gladstone, ημ 

1858, επίζηερδ πμο ιοεμπμζείηαζ, πανυθμ πμο μ ηεθεοηαίμξ ήηακ ακηίεεημξ ζηδκ έκςζδ ηςκ 

Βπηακήζςκ ιε ηδκ Βθθάδα. ΐθ. «Υαζνεηζζιμί ηδξ πυθεςξ πνμξ ημκ Τθοπμονβυκ», Αιήζεηα Λειεζμφ, 

28/9/1907, αν.(518)1382, ζ.3. Λεπημιένεζεξ βζα ηδκ επίζηερδ εηείκδ, αθθά ηαζ βζα ημ υηζ μ Gladstone 

ζοκέδεζε ημ εεκζηυ υναια ιε ηζξ ημζκςκζηέξ δζεηδζηήζεζξ ηάηζ πμο αβκμείηαζ ζηδκ πανμφζα θάζδ, αθ. 

Γ. μονήξ, «Ο Γθάδζηςκ ζηα Βπηάκδζα. Βκςηζηυ ηίκδια ηαζ ανεηακζηά αδζέλμδα», Ηζηνξηθά, ηπ.11 

(Αεηέιανζμξ 1989), ζ.277-312. Δ εθδιενίδα εα ηαθφρεζ ηδκ επίζηερδ ηαζ ιε πμζηίθα δδιμζζεφιαηα 

εα ακαδείλεζ βζα ιζα αηυια θμνά ηδ ζφκδεζδ ιε ηα Βπηάκδζα ηαζ ηδκ ηαοηυηδηα ηςκ ζοιθενυκηςκ 

Βθθάδαξ ηαζ Ώββθίαξ, πνμαάθθμκηαξ ημκ εθθδκζζιυ ςξ ηείπμξ «υπεν εα ζηαιαηήζδ ημ αηαηάζπεημκ 

νεφια ημο θαοσζιμφ». ΐθ. «Γήης δ Έκςζζξ», Αιήζεηα, 21/9/1907, αν. (517)1381, ζ.1, υπμο 

δακείγεηαζ απυζπαζια απυ ημ οπυικδια ηςκ Γαηοκείςκ πνμξ ημκ Γάδζηςκα· Νζη. Κθ. Λακίηδξ, 

«Ώββθία ηαζ Κφπνμξ», ακαδδιμζίεοζδ απυ ημ L’ Hellenisme ημο Πανζζζμφ, Αιήζεηα, 21/9/1907, αν. 

(517)1381, ζ.1 ηαζ 4/10/1907, αν.(519)1383, ζ.1-2 ηαζ 11/10/1907, αν.(520)1384, ζ.1. Με ηδκ 

εοηαζνία εα δδιμζζεφζεζ «εθίδεξ απυ ηδκ Βπηακδζζαηήκ Εζημνίακ. Ο Γθάδζηςκ εζξ ηδκ Βπηάκδζμκ», 

Αιήζεηα, 21/9/1907, αν. (517)1381, ζ.1-2, ηαεχξ ηαζ «Δ Έκςζζξ ηδξ Βπηακήζμο ηαζ δ δζμίηδζζξ ηδξ 

Πνμζηαζίαξ», Πακδβονζηυξ εηθςκδεείξ ζημκ Πανκαζζυ 21 ΜαΎμο 1907, Αιήζεηα, 8/11/1907, αν. 

(524)1388, ζ.1-2 ηαζ 22/11/1908, αν.(526)1390, ζ.1-2.  
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Ο Μηζηξηψηεο ηνλ ηνπνζεηεί ζηε ρνξεία ησλ κεγάισλ αλδξψλ ηεο Ώγγιίαο1, 

ελψ ζε άιιε πεξίπησζε ηνλίδεη ηελ εζηθή δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ2.  

Δ ζεκαζία ησλ πξνηεζηαληηθψλ αξρψλ εδξάδεηαη ζηε ζπκθσλία ηνπο 

κε ηε βαζηθή αξρή ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, ηελ αηνκηθή ειεπζεξία. Σε 

ζπκπφξεπζε κε ηνλ Φπράξε, παξά ηε δηαθσλία ηνπο γηα ηελ νξζνγξαθία, ν 

Πάιιεο ζα ηελ αλαγάγεη ζηνλ πξνηεζηαληηζκφ· «Καιίηεξα ν θαζέλαο ην δηθφ 

ηνπ ζχζηεκα. Έηζη πήγαλ θη΄ νη πξνηεζηάληεο κπξνζηά – κηα κεγάιε αξρή γηα 

φινπο, ηα θαζέθαζηα ν θαζέλαο θαηά ην λνπ ηνπ»3.  Άιισζηε, ν Λνχζεξνο 

θήξπμε ηε ζεκαζία ηε απεμάξηεζεο ηεο γεξκαληθήο γιψζζαο απφ ηα ιαηηληθά 

θαη ηελ επηζηξνθή ζηε γιψζζα ηνπ απινχ αλζξψπνπ4.  

Δ κεηάθξαζε ησλ Γξαθψλ πνπ αλέιαβε θαη δηεθπεξαίσζε ν Πάιιεο 

εληάζζεηαη ζε απηφ ην πιαίζην ηεο ζπλάληεζεο πξνηεζηαληηζκνχ θαη 

θηιειεπζεξηζκνχ θαη ηνπ θνκβηθνχ ξφινπ πνπ απνθηά ε ΐίβινο γηα ηελ 

πλεπκαηηθή θαη εζηθή αλχςσζε ηνπ ιανχ, ηνλ νπνίν πιεζίαζε ν Εεζνχο5. Ο 

γηνο ηνπ ζα ζεκεηψζεη φηη ν ζθνπφο ηνπ παηέξα ηνπ ήηαλ «ρξηζηηαληθψηαηνο», 

γηαηί, παξά ηηο αηέιεηέο ηεο, ε κεηάθξαζή ηνπ πηνζέηεζε ην απιφ χθνο θαη ηελ 

θαηαλνεηή γιψζζα, γηα λα είλαη ζχκθσλε κε ην πλεχκα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

Εεζνχ ελάληηα ζην ζηφκθν ησλ Φαξηζαίσλ. Σνλ θαζνδεγνχζε ε ίδηα αλάγθε 

πνπ είρε θαζνδεγήζεη θαη ηνλ Κχξηιιν Λνχθαξη6. χκθσλε κε ηηο απφςεηο ηνπ 

Πάιιε είλαη θαη ε αληίδξαζε ηνπ δηάθνλνπ Καιιίκαρνπ απφ ην Κάηξν, ν 

νπνίνο, ζρνιηάδνληαο ηα γεγνλφηα πνπ πξνθάιεζε ε ζπληαγκαηηθή 

θαηνρχξσζε ηεο θαζαξεχνπζαο ην 1911, αλαδεηά «έλα ξσκηφ Λνχζεξν», γηα 

λα νδεγήζεη ην έζλνο ζηνλ πνιηηηζκφ7. 

Ο Πάιιεο εθηηκά, επίζεο, απφ ηνπο άγγινπο πνιηηηθνχο, εθείλνπο πνπ 

δηαθξίλνληαη γηα ηελ εθθξαζηηθή ηνπο δξηκχηεηα, φπσο ν Lloyd George θαη ν 

                                                 
1
 Γ. Μζζηνζχηδξ, Ρεηνξηθνί Λόγνη, Ώεήκα 1903, ζ.236. 

2
 Γ. Μζζηνζχημο, Ρεηνξηθνί Λόγνη, η.3

μξ
, 1909, ζ.8-9. 

3
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε H. Pernot, 25/4/1900, 10, Αξρείν H. Pernot, υ.π.  

4
 Ο Πάθθδξ πνδζζιμπμίδζε ηδ θνάζδ ημο Λμφεδνμο ςξ ιυημ ζηα «Γθςζζζηά ηαζ ΐζαθζμηνζηζηά» ζημ 

αζαθίμ ημο, Λέηα Ώναακίηδ ιαθθζανμφ, Κνύθηα Καξύδηα, Λίαενπμοθ 1915, ζ.313. 
5
 E. Biagini, Liberty, Rretrenchement and Reform, υ.π., ζ.31-41. Ο P. Mackridge ημκίγεζ υηζ δ απυπεζνα 

ηςκ δδιμηζηζζηχκ βζα ηδ δζμπέηεοζδ ηδξ ορδθήξ ημοθημφναξ ζημ θαυ ιμζάγεζ ιε ηδκ απυπεζνα ηςκ 

πνμηεζηακηχκ πμο πνμςεμφκ ηδκ εββναιιαημζφκδ, βζα κα έπμοκ υθμζ πνυζααζδ ζημ ηείιεκμ ηςκ 

Γναθχκ, P. Mackridge, Language and National Identity, υ.π., ζ.74. 
6
 Ώ. Ώ. Πάθθδξ, Ξελεηεκέλνη Έιιελεο, υ.π., ζ.43.  

7
 Βπζζημθή Καθθίιαπμο ζε Ώ. Πάθθδ, Κάσνμ 7/20-V-1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 

1/127. 
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Philip Snowden1. Καη νη δχν, ν θηιειεχζεξνο Lloyd George θαη ν εξγαηηθφο 

Philip Snowden, εκθνξνχληαη απφ ηηο πνπξηηαληθέο αξρέο. Σνλ δεχηεξν ν Ώ. 

Ώλδξεάδεο ζα ραξαθηεξίζεη «θαηλφκελνλ ζνζηαιηζηνχ, φζηηο είλαη ζπλάκα θαη 

ρξηζηηαλφο θαη ηξφπνλ ηηλά ζπληεξεηηθφο»2. Έλαλ ηέηνην ζνζηαιηζκφ 

πξνθαλψο ελλνεί ν Πάιιεο, φηαλ δειψλεη φηη ν ίδηνο θαη ν Φπράξεο κπνξεί 

λα είλαη ζνζηαιηζηέο3. Ο P. Mackridge ζα κηιήζεη γηα απφ θαζέδξαο 

ζνζηαιηζκφ ησλ Φπράξε θαη Πάιιε4, ελψ πην θνληά ζηελ νπηηθή καο είλαη ν 

Γεψξγηνο Κφθθηλνο, ν νπνίνο εληάζζεη  ηνλ Ώιέμαλδξν Αεικνχδν ζην πιαίζην 

ηνπ εζηθνχ ζνζηαιηζκνχ, ρσξίο θνηλσληθφ πεξηερφκελν θαη απνγπκλσκέλν 

απφ ηηο παξαγσγηθέο ζρέζεηο, πνπ ην ηαπηίδεη κε ηνλ ζπληεξεηηζκφ5.  

Ο Κψζηαο Υαηδφπνπινο ζε γξάκκα ηνπ ζηνλ Νίθν Γηαλληφ ην 1908 ζα 

εηξσλεπηεί ην ζνζηαιηζκφ πνπ ππνηίζεηαη πξεζβεχνπλ νη Φπράξεο θαη 

Πάιιεο· «Σφγξαςα πξνρηέο ηνπ Σαγθφπνπινπ θαζαξά, πνπ θαξηεξεί λα 

πείζε ηνπο ηξαλνχο ηνπ σο ηνπο ιέεη λ΄ αξλεζνχλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο ηδέεο 

ράξε ηεο επηηπρίαο ηεο γισζζηθήο ηδέαο, πνπ πείζζεθαλ θη απηνί πσο κφλν κε 

ην ζνζηαιηζκφ ζα ληθήζε. Ση ζνζηαιηζηήο είλαη θη΄ ν ίδηνο ηνλ είδεο. Κη ν 

Πάιιεο βεβαηψλεη πσο είλαη θη απηφο ζνζηαιηζηήο, ζαλ ηνλ Φπράξε. Ώλ ήηαλ 

φινη νη ζνζηαιηζηέο ζαλ θαη δαχηνπο, θαιά ζα πξφθνβε ν ζνζηαιηζκφο. 

Φνβνχληαη ηνπο δαζθάινπο, ιέεη, θαη δε ζέινπλ λα βγε ν Ννπκάο ν ίδηνο 

ζνζηαιηζηήο. Ώπφ ηελ άιιε κεξηά ν Γάρνο ηνπ Βξγάηε6 κνπ δεηάεη λα γξάςσ 

απιή γιψζζα θη φρη καιιηαξή, γηαηί ηνπο ξίρηεθαλ νη αληίπαινη πσο ηάρα ηνπο 

πιεξψλεη ν Πάιιεο. ην πξψην εκπφδην ππνρψξεζε θη απηφο. Ώπηφο είλαη ν 

γλσζηφο ξσκέτθνο ζνζηαιηζκφο. Παηξίδα, ζξεζθεία, θαζαξεχνπζα, νη βάζεηο 

ηνπ»7.  

Ο Πάιιεο δελ είλαη ζνζηαιηζηήο, αιιά ζπλεπήο θηιειεχζεξνο. 

Άιισζηε, ε ππφλνηα ησλ ζνζηαιηζηηθψλ ηδεψλ ζα δηαιχζεη ηελ εθεκεξίδα 

                                                 
1
 Ώ. Ώ. Πάθθδξ, «Μενζηέξ ακαικήζεζξ ημο Ώθελ. Πάθθδ», Διιεληθά Φύιια, υ.π., ζ.312. 

2
 Ώ. Ώκδνεάδδξ, «Φίθζππμξ κχδεκ», Έξγα, ΕΕΕ, υ.π., ζ.361-375. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.362. ηδ ζ.363 

οπάνπεζ παναηηδνζζιυξ ημο Lloyd George ςξ πμονζηακμφ. Δ πζηνυπμθδ βθχζζα ημο ζπμθζάγεηαζ ζηδ 

ζ.372. 
3
 διείςια Πάθθδ, π.π., πμο ανίζηεηαζ ζημ Αξρείν Κσλζηαληίλνπ Υαηδόπνπινπ, 1

μξ
 θάηεθμξ, οπμθ.: 

«Βπζζημθέξ πνμξ Υαηγυπμοθμ Ώ-ΠΏ».  
4
 P. Mackridge, Language and National Identity, υ.π., ζ.261. 

5
 Γ. Κυηηζκμξ, «Κμζιμεεςνία, Εδεμθμβία, Πμθζηζηή ηνάηεοζδ. Δ πενίπηςζδ ημο Ώθέλακδνμο 

Αεθιμφγμο (1880-1956), Μλήκσλ, 24(2002), ζ.229-230. 
6
 Ο Γζακκζυξ ζπμθζάγεζ ζε οπμζδιείςζδ «“Βνβάηδξ-Γεςνβυξ”, εθδιενίδα πμο έαβαγε μ η. Κ. Γάπμξ, 

ημζκςκζμθυβμξ, δζηδβυνμξ, ζημ ΐυθμ (1908)». 
7
 «Πεκήκηα ακέηδμηα βνάιιαηα ημο Κ. Υαηγυπμοθμο πνμξ ημκ ζμζζαθζζηή Ν. Γζακκζυ», 24/5/1908, 

Νέα Δζηία, 724(1957), ζ.1270. Δ οπμβνάιιζζδ δζηή ημο. 
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Λαφο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ζα επηζχξεη ηε δηακαξηπξία ηνπ Πάιιε γηα 

ηα άξζξα ηνπ Ώιέμαλδξνπ ΐακβέηζνπ ζην Ννπκά ην 1912. Ο Πάιιεο θαηά ηνλ 

Ώ΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη κεηά ζα δξαζηεξηνπνηεζεί αλνηρηά θαηά ηνπ 

ζνζηαιηζκνχ, φπσο απηφο δηακνξθψλεηαη κεηά ηελ Οθησβξηαλή Βπαλάζηαζε. 

Σν 1918 ρξεκαηνδνηεί κε 5 ιίξεο ηελ «Anti-socialist Union of Great Britain», 

ηεο νπνίαο δελ μέξνπκε απφ πφηε ήηαλ κέινο. Δ έλσζε αθνινπζεί 

αληεξγαηηθή ζηελ νπζία πνιηηηθή, θεληξηθά ζεκεία ηεο νπνίαο είλαη ν 

αληηκπνιζεβηθηζκφο ηεο κεηά ην 1917 θαη ε απφπεηξα κέζσ ζπλεηήο 

θνηλσληθήο κεηαξξχζκηζεο θαη δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο λα απνζπαζηνχλ νη 

εξγάηεο απφ ην ζνζηαιηζκφ1.  

Ο Πάιιεο ππήξμε, πηζαλφηαηα, κέινο ηνπ «National Liberal Club», πνπ 

ηδξχζεθε απφ ηνλ Cladstone ην 18822. Τπήξμε κέινο ηεο «The Middle 

Classes Union», πνπ ηδξχζεθε ην 1919 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο 

κεηά ηνλ εθινγηθφ λφκν ηνπ 1918 πνπ θαηήξγεζε ηα θξηηήξηα ηεο ηδηνθηεζίαο 

γηα ηελ θαηνρχξσζε εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο. Δ αληηζνζηαιηζηηθή απηή έλσζε 

επηδίσθε ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ζπλνρή ηεο κεζαίαο ηάμεο ελάληηα ζηελ 

δηεχξπλζε ησλ εξγαηηθψλ ζηξσκάησλ, επηδηψμεηο πνπ ζα ηε ζπλδέζνπλ κε 

ηνπο βξεηαλνχο θαζίζηεο3, ρσξίο λα ππάξρεη θακία απφδεημε φηη ν Πάιιεο 

ζπλδέζεθε κε απηνχο ηνπο θχθινπο.   

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ώ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ν Πάιιεο ζα αληηηαρζεί 

ζηνπο κπνιζεβίθνπο θαη ηελ εηξεληζηηθή ηνπο πνιηηηθή θαη ζα ππνζηεξίμεη ηα 

ζπλδηθάηα εθείλα πνπ ηάρζεθαλ ππέξ ηνπ πνιέκνπ. πγθεθξηκέλα 

αιιεινγξαθεί θαη ρξεκαηνδνηεί ηηο ελψζεηο «The National Sailors‟ and 

Firemen‟s Union» θαη ηε ζπλδεδεκέλε κε απηή «The Merchant Seamen‟s 

League», ε νπνία δεκηνπξγήζεθε γηα λα ηηκσξήζεη ηνπο Γεξκαλνχο γηα ηηο 

                                                 
1
 Βπζζημθή Anti-socialist Union of Great Britain ζε Ώ. Πάθθδ, London 26/2/1918, Αιιεινγξαθία Α. 

Πάιιε, θ.3-4, οπμθ.4.3, 4/282. Ώπυ αοηή ηδκ εοπανζζηήνζα επζζημθή ιαεαίκμοιε υηζ μ Πάθθδξ 

επζγδημφζε εονφηενδ δνάζδ πένακ ηςκ ζοκακηήζεςκ. Δ Noncomformist Anti-socialist Union of Great 

Britain ζδνφεδηε ημ 1909 ζημ Λμκδίκμ ηαζ είπε ζημπυ κα πμθειήζεζ ημ ζμζζαθζζιυ ζε υθεξ ημο ηζξ 

ιμνθέξ, ιε ζοκακηήζεζξ, δζαθέλεζξ, έκηοπα, αθ. «To fight Socialism. Objects of Noncomformist Anti-

Socialist Union of Great Britain», The New York Times, 26/12/1909: 

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=950CE5DF1E3EE033A25755C2A9649D946897D6CF 

(1/2/2015). Δ έκςζδ εα ζοκδεεεί ιε ημ θαζζζιυ ημ 1920, αθ. Thomas Linehan, British Fascism, 1918-

39: parties, ideologies and culture, Manchester University Press, 2000, ζ.45-6. 
2
 Βπζζημθή ιέθμοξ ημο Club ζε Ώ. Πάθθδ βζα Αςδεηάκδζα ηαζ Εηαθία, 13/11/1930, ό.π., θ.5, οπμθ.5.2, 

5/191.  
3
 Βπζζημθή The Middle Classes Union, Liverpool Branch, ζε Ώ. Πάθθδ, 24/11/1919, θ.5, οπμθ.5.1, 

5/99, υπμο ημο πνμηείκεηαζ κα ζοιιεηάζπεζ ζημ ηιήια πνμπαβάκδαξ πμο εα ζδνοεεί ζημ Liverpool. Γζα 

ημοξ ζημπμφξ ηδξ έκςζδξ, αθ., Thomas Linehan, British Fascism, υ.π., ζ.45. 

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=950CE5DF1E3EE033A25755C2A9649D946897D6CF
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απψιεηεο πνπ πξνθαινχλ νη επηζέζεηο ησλ ππνβξπρίσλ ηνπο ζηα αγγιηθά 

εκπνξηθά πινία1. Κπξίσο, αιιεινγξαθεί κε ηνλ εγέηε ηνπο θαη πνιηηηθφ ηνπ 

Φηιειεχζεξνπ Κφκκαηνο Joseph Havelock Wilson, πνπ φπσο θαη ν Πάιιεο 

είρε επεξεαζηεί απφ ηνλ Mazzini θαη ηελ πνπξηηαληθή ηδέα ηνπ θαζήθνληνο2. 

To 1917 o Πάιιεο, φπσο θαίλεηαη απφ επηζηνιή εθπξνζψπνπ ηεο πξψηεο 

έλσζεο, επηζεκαίλεη φηη πξέπεη λα εληείλνπλ ηελ αληηγεξκαληθή ζηάζε ηνπο. 

Μηα ζηάζε πνπ ίζσο ηνπο νδεγήζεη ζε ζπλεξγαζία κε παηξησηηθέο 

νξγαλψζεηο πνπ ηνλίδνπλ ηελ θνηλφηεηα ζπκθεξφλησλ εξγνδνηψλ θαη 

εξγαδνκέλσλ θαη θηλνχληαη ζην ρψξν ηε ξηδνζπαζηηθήο δεμηάο, φπσο νη 

«British Empire Union», πνπ πξνέθπςε απφ ηελ «Anti German League» θαη ε 

«British Workers‟ League», αιιά θαη ην θφκκα «Women‟s Party Union»3. 

Βηδηθά, ν J. H. Wilson, απνζθνπψληαο ζηελ ηαμηθή ζπλεξγαζία, ηφληδε ηελ 

αιιειεγγχε θαη ηνλ παηξησηηζκφ ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο4. 

Ο Πάιιεο, επίζεο, ρξεκαηνδφηεζε ηνπο απεξγνζπαζηηθνχο 

κεραληζκνχο ελάληηα ζηηο απεξγίεο πνπ νξγάλσζε ην εξγαηηθφ θίλεκα ζηηο 

βηνκεραλίεο ππξνκαρηθψλ ζην πιαίζην ησλ αληηπνιεκηθψλ ελεξγεηψλ5. Σνλ 

                                                 
1
 Θα πνδιαημδμηήζεζ ιε 100 θίνεξ ηδκ «The National Sailors’ and Firemen’s Union», 25 απυ ηζξ 

μπμίεξ βζα ηδκ ακηζβενιακζηή πνμπαβάκδα. Βπίζδξ, εα δχζεζ 25 θίνεξ ζηδκ «The Merchant Seamen’s 

League», αθ. επζζημθή The National Sailors’ and Firemen’s Union ζε Ώ. Πάθθδ, London 7/1/1917, 

ό.π., θ.3-4, οπμθ.4.3, 4/305. Σμ Οηηχανζμ ημο 1918 εα ηάκεζ δςνεά 20 θζνχκ ζηδ The Merchant 

Seamen’s League, βζα ηδκ ηαιπάκζα ημο Παηνζςηζημφ Βνβαηζημφ Σαιείμο ημοξ, υπςξ ιαεαίκμοιε απυ 

επζζημθή ημο Wilson ζημκ Πάθθδ, Wenstminster 2/10/1918, θ.3-4, οπμθ.4.3, 4/356, υπμο οπυζπεηαζ 

υηζ ζηζξ επυιεκεξ εηθμβέξ εα δηηδεμφκ μζ παζζθζζηέξ.  Γζα ημ ζημπυ ίδνοζδξ ηδξ The Merchant 

Seamen’s League, αθ. επζζημθή The National Sailors’ and Firemen’s Union ζε Ώ. Πάθθδ, London 

7/1/1917, θ.3-4, οπμθ.4.2, 4/121. 
2
 E. Biagini, Liberty, Rretrenchement and Reform, υ.π., ζ.46-50. 

3
 Βπζζημθή The National Sailors’ and Firemen’s Union ζε Ώ. Πάθθδ, London 7/1/1917, ό.π., θ.3-4, 

οπμθ.4.2, 4/121. Γζα ηζξ «British Empire Union», «Anti German League» ηαζ «British Workers’ 

League», αθ. Thomas Linehan, British Fascism, υ.π., ζ.44. Σμ ηυιια Women’s Party Union, ζδνφεδηε 

ημ 1917 απυ ηζξ Christabel  ηαζ ηδ ιδηένα ηδξ Emmeline Panhurst. Τπήνλε δ δζάδμπδ ηαηάζηαζδ ηδξ 

«The women’s social and political union» πμο ζδνφεδηε βζα κα πνμςεήζεζ ηα δζηαζχιαηα ηςκ 

βοκαζηχκ. Δ Christabel Panhurst επζηέκηνςκε ηζξ πνμζπάεεζέξ ηδξ ζηζξ εφπμνεξ ηάλεζξ ηαζ επζδίςηε 

πενζμνζζιέκμ δζηαίςια ρήθμο. Δ ηίκδζδ ζημκ Ώ΄ Παβηυζιζμ Πυθειμ εα ακαζηείθεζ ηζξ 

δναζηδνζυηδηέξ ηδξ ηαζ εα αβςκζζηεί βζα ηδ κίηδ ημο έεκμοξ εκάκηζα ζημοξ Γενιακμφξ. Σμ Women’s 

Party εα απαζηήζεζ αηυια ηαζ ηδ δζάθοζδ ηςκ ενβαηζηχκ ζοκδζηάηςκ: 

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/WpanhurstC.htm, (27/5/2010)  ηαζ  

http://en.Wikipedia.org/wiki/women’s party(UK), (27/5/2010). 
4
 «Gompers lauded by Lloyd George», The New York Times, 31/8/1918: 

http://query.nytimes.com/mem/archive-

free/pdf?res=9B02E7DC1439E13ABC4950DFBE668383609EDE (19/10/2014). 

ΐθ., επίζδξ, G. Atchkanov, Havelock Wilson exposed, published by the Seamen’s Section of Transport 

Workers’ Minority Movement for the International Propaganda Committee of Transport Workers, 

London, 1921, ζ.6, 7, υπμο ημκίγεηαζ υηζ μ Wilson ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο Ώ΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο 

ηαφηζζε ημ ενβαηζηυ ηίκδια ιε ηα ζοιθένμκηα ηςκ ζιπενζαθζζηχκ ζοιιάπςκ ηαζ ιεηά ημκ πυθειμ 

οπεναζπίζηδηε ηα ζοιθένμκηα ηςκ ηαπζηαθζζηχκ.   
5
 E. Hobsbawm, Age of Extremes.The Short Twentieth Century 1914-1991, 1995, ζ.59. 

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/WpanhurstC.htm
http://en/
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9B02E7DC1439E13ABC4950DFBE668383609EDE
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9B02E7DC1439E13ABC4950DFBE668383609EDE
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Ενχιην ηνπ 1918 ν Joseph Havelock Wilson ηνλ πιεξνθνξεί γηα ην πψο καδί 

κε 400 λαπηηθνχο ζην Coventry έζπαζε ηελ απεξγία ησλ εξγαηψλ ζηα 

εξγνζηάζηα ππξνκαρηθψλ θαη ηνπο έπεηζε λα επηζηξέςνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο. 

Ο Πάιιεο είρε ρξεκαηνδνηήζεη ηo ηαμίδη ζην Coventry κε 5 ιίξεο1. Σνλ Πάιιε 

ηνλ ελδηαθέξεη λα κάζεη αλ νη κπνιζεβίθνη επζχλνληαη γηα ηηο απεξγίεο θαη ν 

Wilson ζα ηνπο επηξξίςεη κεξηθή επζχλε. ηφρνο ηνπ Wilson ε ζπλάληεζε ησλ 

Βξγαηηθψλ πλδηθάησλ ην επηέκβξην ηνπ 1918 ζην Derby, φπνπ πξνηίζεηαη 

λα αληηκεησπίζεη ηνπο εξγαηηθνχο Arthur Henderson θαη Robert Smillie, κε 

πξνηάζεηο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ αιιειεγγχε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ κπνιζεβίθσλ απφ ηα ζπλδηθάηα2. Βπίζεο, ν Πάιιεο ην 

1918 ζπδεηνχζε ηε δπλαηφηεηα ηεο θπβέξλεζεο λα ειέγμεη ζπλδηθάηα, φπσο 

ην A.S.E. (Amalgamated Society of Engineers), ελψ ν ζπλνκηιεηήο ηνπ 

πξνηηκνχζε πην ζθιεξή πνιηηηθή, θαζψο, θαηά ηε γλψκε ηνπ, κηα ηζρπξή 

θπβέξλεζε ζα κπνξνχζε λα ιχζεη ην πξφβιεκα ησλ απεξγηψλ, αλ 

ππξνβνινχζε κεξηθνχο απεξγνχο3.  

ηελ ειιεληθή πνιηηηθή ζθελή ν Πάιιεο, εθηφο ηνπ Σξηθνχπε, ζαπκάδεη 

ηνπο πνιηηηθνχο πνπ αγσλίζηεθαλ γηα ηελ ηάμε θαη ηελ πεηζαξρία. ην 

πάλζενλ ησλ ζεκαληηθψλ αλδξψλ πξψηνο ν Καπνδίζηξηαο, ηε ιηηή δσή ηνπ 

νπνίνπ ζα αληηπαξαβάιιεη κε ηελ αζπδνζία ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ. 

Βπίζεο, ζεκεηψλεη απφ ηηο Αλακλήζεηο ηνπ Νηθφιανπ Αξαγνχκε ην γεγνλφο φηη 

επέζπξε ην κίζνο ηεο ειιεληθήο αξηζηνθξαηίαο θαη απνθιήζεθε θσηνζβέζηεο, 

απηφο πνπ θαηά ηνλ Πάιιε ππήξμε πξαθηηθφο άληξαο θαη «ζεκέιησζε ηε 

δεκνηηθή παηδεία»4. Σνλ Καπνδίζηξηα σο θνξέα ζπγθεθξηκέλνπ ήζνπο ζηε 

                                                 
1
 Βπζζημθή Wilson ζε Ώ. Πάθθδ, Westminster 29/7/1918, ό.π., θ.3-4, οπμθ.4.3, 4/336. Γζα ηζξ απενβίεξ 

ηαζ ηζξ πνμζπάεεζεξ ηδξ ηοαένκδζδξ κα ηζξ ζηαιαηήζμοκ, αθ. «Expect to check munition strike. 

England believes workers will respect public reprobation of walkout in war crisis. Government stand 

upheld. Lloyd George’s Ultimatum finds general Support – Churchill promises inquiry by committee», 

The New York Times, 28/7/1918: 

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9E07EFD8143EE433A2575BC2A9619C946996D6CF 

(19/10/2014) ηαζ «British strikers giving up fight. Birmingham men and others vote to resume work in 

munition plants. Union chiefs for yielding», The New York Times, 29/7/1918: 

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9904EED7143EE433A2575AC2A9619C946996D6CF 

(19/10/2104) ηαζ «British strikers go back to work; Birmingham and Coventry Munition Workers 

Yield Others to Follow. ACCEPT GOVERNMENT PLAN Winston Churchill Announces That 

Committee Will Be Named at Once to Study Conditions. BRITISH LABOR PATRIOTIC. Millions of 

Workers Backed the Government Against Strikers», The New York Times, 30/7/1918: 

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9905E3D6143EE433A25753C3A9619C946996D6CF 

(19/10/2014).  
2
 Βπζζημθή Wilson ζε Ώ. Πάθθδ, Westminster 31/7/1918, ό.π., θ.3-4, οπμθ.4.3, 4/338.   

3
 Βπζζημθή James [Ban;] ζε Ώ. Πάθθδ, Liverpool 8/2/1918, ό.π., θ.3-4, οπμθ.4.3, 4/274. 

4
 Ώ. Πάθθδξ, Μπξνπζόο, υ.π., ζ.5-6. 64, ζδι.1. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.6. 

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9E07EFD8143EE433A2575BC2A9619C946996D6CF
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9904EED7143EE433A2575AC2A9619C946996D6CF
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9905E3D6143EE433A25753C3A9619C946996D6CF
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δηνίθεζε, πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηε ιηηφηεηα, ηελ απιφηεηα, ηελ θνζκηφηεηα 

αξρφλησλ θαη αξρνκέλσλ ζε αληηδηαζηνιή κε κηα πινπηνθξαηηθή ηάμε, πνπ 

πξνσζεί ηνλ αηνκηθηζκφ θαη ηελ πινθξνζχλε, ζα πξνβάιιεη θαη ν Μάξθνο 

Σζηξηκψθνο1. Παξφια απηά θαηεγνξήζεθε γηα ηχξαλλνο, φπσο θαη ν 

Κνπληνπξηψηεο, ηνλ νπνίν ν Πάιιεο παξνπζηάδεη «άληξα αιεζηλφ παηξηψηε, 

ηίκην θαη γελλαίν, πνπ ελεξγνχζε λα θαηαζηείιεη ηελ πνιηηηθή θαθνήζεηα»2. 

Παξάιιεια, ν ζσλαο θαη ε Ώκαιία εμαίξνληαη γηα ηελ αξεηή ηνπο3. Δ 

ηπξαλληθή πνιηηηθή πνπ πξνζήςαλ ζε απηνχο, φπσο θαη ζηνλ Σξηθνχπε θαη ην 

ΐεληδέιν δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ν αλαγθαίνο πεξηνξηζκφο ζηηο αραιίλσηεο 

εγσηζηηθέο δηαζέζεηο ηνπ Έιιελα4. ηνπο κεγάινπο άληξεο ζπγθαηαιέγεη, 

επίζεο, ηνλ Κσλζηαληίλν Λνκβάξδν, ηνλ εγέηε ηνπ θφκκαηνο ησλ 

Ρηδνζπαζηψλ ζηα Βπηάλεζα, πηζαλφηαηα ιφγσ ηνπ φηη απνζηψπεζε ην 

θνηλσληθφ πεξηερφκελν ηνπ ξηδνζπαζηηζκνχ θαη δξαζηεξηνπνηήζεθε 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ Έλσζε5 θαη ηνλ Βπακεηλψλδα Αειεγηψξγε, ηνπ νπνίνπ 

εμαίξεη θπξίσο ηε ιεβεληηά θαη ηε ξεηνξηθή δεηλφηεηα6. 

Δ ζπκπάζεηα ηνπ Πάιιε γηα ηνπο έιιελεο πνιηηηθνχο ζα ζηακαηήζεη ην 

19ν αηψλα, κε εμαίξεζε ην ΐεληδέιν. Ώπφ ηνλ Σξηθνχπε θαη κέρξη ηνλ 

Βιεπζέξην ΐεληδέιν ν Πάιιεο αθνινπζεί αληηθνηλνβνπιεπηηθή γξακκή, θαζψο 

ζεσξεί ηνπο έιιελεο πνιηηηθνχο, Αειηγηάλλε, Θενηφθε, ΓαΎκε, Ράιιε, 

αλίθαλνπο, πνπ ελδηαθέξνληαη κφλν γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πνιηηηθή θαη 

ελ ηέιεη αληεζληθνχο7. Καη ν Φπράξεο ην 1897, κεηά ηνλ πφιεκν, ζα 

                                                 
1
 η. Ραιάξ, «Οζ Πάηνζμζ ηαζ ηα Πάηνζα», Κξηηηθή, η. Ώ΄, 1903, ζ.69-74, ζ.109-110. 

2
 Ώ. Πάθθδξ, Μπξνπζόο, υ.π., ζ.7-8. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.8. 

3
 ην ίδην, ζ.4-5. 

4
 ην ίδην, ζ.8. 

5
 ην ίδην, ζ.46, υπμο πενζμνίγεηαζ ζηδκ ακαθμνά ημο μκυιαημξ πςνίξ ελδβήζεζξ. Γζα ηδ δνάζδ ημο Κ. 

Λμιαάνδμο (1820-1888), αθ. Γ. Ώθζζακδνάημξ, Κείκελα γηα ηνλ Δπηαλεζηαθό Ρηδνζπαζηηζκό, Μμοζείμ 

Μπεκάηδ, Ώεήκα 2008, ζ.195-205. Γζα ημ ζπίζια ηδξ δβεζία ημο Ρζγμζπαζηζημφ Κυιιαημξ, αθ. ζην 

ίδην, ζ.267-274, 295-359. Βπίζδξ, Ώ. Λζάημξ, Ζ Ηηαιηθή Δλνπνίεζε θαη ε Μεγάιε Ηδέα, Θειέθζμ 1985, 

ζ.117-118. 
6
 Ώ. Πάθθδξ, Μπξνπζόο, υ.π., ζ.43-44, 46. Χξ νήημνα ημκ εεςνεί ακχηενμ πμθθχκ άββθςκ πμθζηζηχκ 

ηαζ ημο βάθθμο Πμοακηανέ. Θα ιπμνμφζε κα ζζπονζζηεί ηάπμζμξ υηζ δ πνμηίιδζδ ημο Β. Αεθδβεχνβδ 

απυ ηδ πνδιαηζηή ανζζημηναηία, αηυιδ ηαζ ιε ηδκ επζαμθή ακηζημζκμαμοθεοηζημφ πνμβνάιιαημξ 

εκζζπφεζ ηδκ πνμηίιδζδ ημο Πάθθδ, αθ. Ώ. Μπμπχηδξ, Ζ ξηδνζπαζηηθή δεμηά. Αληηθνηλνβνπιεπηηζκόο, 

πληεξεηηζκόο θαη αλνινθιήξσηνο θαζηζκόο ζηελ Διιάδα,1864-1911, ΐζαθζυναια, Ώεήκα 2003, ζ.51-

54, 63-66. 
7
 Ο Ννπκάο, 28/12/1903, αν.76, ζ.5, ζηδ ζηήθδ «Φαζκυιεκα ηαζ Πνάβιαηα» ακαδδιμζζεφεηαζ απυ ηδκ 

εθ. Πύξξνο, βνάιια ημο Πάθθδ, υπμο ιζθάεζ απαλζςηζηά βζα υθμοξ ημοξ πμθζηζημφξ. Βπίζδξ, Λέηαξ 

Ώναακίηδξ, «Άκηνεξ ηαζ ιςνά», Ο Ννπκάο, 22/8/1904, αν.110, ζ.1, υπμο ηαηδβμνεί ημκ Αδθζβζάκκδ 

ηαζ Θεμηυηδ βζα ζοκαθθαβή ηαζ ακαδεζηκφεζ ηδ κδπζυηδηα ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ. 
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ζπκβνπιεχζεη ηνπο Έιιελεο λα θαηαπνιεκήζνπλ ηε δηρφλνηα πνπ εδξάδεηαη 

ζηελ θνκκαηνθξαηία θαη ππνλνκεχεη ηελ εηξήλε1. 

Ο Πάιιεο αθνινπζεί κε ζπλέπεηα αληηθνηλνβνπιεπηηθή γξακκή. Σν 

1902 ζα ραξαθηεξίζεη ηνπο Ρσκηνχο βνπιεπηέο, «ηζηκπνχξηα πνπ αρφξηαγα 

βπδαίλνπλ ηηο ζηεξλέο ζηαιηέο αίκα απφ εηνηκνζάλαην θξάηνο»2, ελψ ην 1905 

ζα κηιήζεη γηα «Κνκηηαηδήδεο ηεο ΐνπιήο» πνπ θαηαρξψληαη ηα ρξήκαηα ηνπ 

ρξεσθνπεκέλνπ έζλνπο3. Σηο επηθξίζεηο ηνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο 

θπβέξλεζεο πνπ θαηαθεχγεη ζην δαλεηζκφ, ελψ ζα έπξεπε λα πεξηνξίζεη ην 

ζπάηαιν θξάηνο ηεο πεξηηηήο δεκνζηνυπαιιειίαο, δηαηππψλεη ν Πάιιεο ζε 

επηζηνιή ηνπ ζηνλ Ίσλα Αξαγνχκε ην 19104.  

Σν αληίδνην ζηελ παξαπάλσ θαηάζηαζε θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αλαξρίαο πνπ επηθξαηεί ζηελ Βιιάδα είλαη, γηα ηνλ Ώ. Πάιιε, ε αλακφξθσζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο δηθαηνζχλεο, αίηεκα ζην νπνίo δελ κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί νχηε ν Γεψξγηνο ν Ώ΄, νχηε ν Θενηφθεο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

ζπλαιιαγή, δειαδή, ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαηά ηε ζχγρξνλε ηζηνξηνγξαθία. 

Σηο ηδέεο ηνπ πεξί δηθαηνζχλεο ηηο έρεη δηαηππψζεη απφ ην ηέινο ηνπ 19νπ 

αηψλα ζε επηζηνιή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Νέα Ζκέξα ηεο Σεξγέζηεο5.  

Μέζα ζην θιίκα απηφ ν Πάιιεο ην 1903 μερσξίδεη ην βνπιεπηή 

Λεπθάδαο, Γεψξγην Ε. θιεξφ, γηα ηνλ νξζνινγηζκφ θαη ηνλ παηξησηηζκφ ηνπ6. 

Ο Σαγθφπνπινο ζην Ννπκά ζα εθζεηάζεη ην θιεξφ σο εθπξφζσπν κηαο 

λννηξνπίαο δηαθνξεηηθήο απφ απηή πνπ επηθξαηεί ζηελ ειιεληθή ΐνπιή, 

γεγνλφο πνπ εμεγεί θαη ηελ επηδνθηκαζία ηνπ Πάιιε, ν νπνίνο ηνλ είρε 

γλσξίζεη θαη εθηηκήζεη ζηελ Ώγγιία. Ώξρηθά ζα πξνβάιιεη ηελ δήισζε ηνπ 

θιεξνχ φηη δελ αλήθεη ζε θαλέλα θφκκα, αιιά πξνηίζεηαη λα αθνινπζήζεη 

                                                 
1
 Φοπάνδξ, «Πυθειμξ ηαζ Βζνήκδ», Σν Άζηπ, 3/12/1897, ζ.1, ακαδδιμζίεοζδ ζημ Ρόδα θαη Μήια, η. 

ΐ΄, ζ.209-216. ΐθ., επίζδξ, ζπυθζμ ημο Ννπκά, πμο ζοιθςκεί ιε ηδ δζαπίζηςζδ ημο Φοπάνδ βζα ηα 

ηυιιαηα ηαζ επζζδιαίκεζ ηζξ εοεφκεξ ηςκ πμθζηχκ βζα ηδ δζάδμζδ ημο πεθαηεζαημφ ζοζηήιαημξ, Ο 

Ννπκάο, 7/3/1904, αν. 86, ζ. 5, ζηήθδ «Φαζκυιεκα ηαζ Πνάβιαηα». 
2
 Ώ. Πάθθδξ, Σακπνπξάο θαη Κόπαλνο, Σοαίββδ 1910, ζ.149, ζδιείςζδ ζε επίβναιια ζηςπηζηυ 

εκακηίμκ ημο αμοθεοηή Κμοκημονζχηδ πμο είπε απμηαθέζεζ ζηδ ΐμοθή ημκ Πάθθδ ηαηαπευκζμ. Δ 

οπμβνάιιζζδ δζηή ημο. ημ ίδζμ ένβμ εα ζοιπενζθάαεζ επίβναιια εκακηίμκ ηδξ ΐμοθήξ, ζ.145. 
3
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Μαθακδνίκμ, 10/23.1.1905, Κ. Ώκειμφδδ-Ώνγυβθμο, Αλέθδνηα Γξάκκαηα ηνπ 

Αιέμαλδξνπ Πάιιε, υ.π., ζ.39. 
4
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, Liverpool 5/6/1910, Αιιεινγξαθία Ίσλνο Γξαγνύκε, θ.5, 

οπμθ.4. 
5
 Δ επζζημθή δεκ εκημπίζηδηε. Ώκαθμνά ζε αοηή βίκεηαζ ζε επζζημθή ημο Ώ. Πάθθδ ζημκ ΐ. 

Γαανζδθίδδ, 14/8/1900,  Κ. Ώκειμφδδ-Ώνγυβθμο, Αλέθδνηα Γξάκκαηα ηνπ Αιέμαλδξνπ Πάιιε, υ.π, 

ζ.16-17. 
6
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Α. Σαβηυπμοθμ, 7/8/1903, ζην ίδην, ζ.33. 
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πνξεία αλεμάξηεηε1. Βπαηλεί, κάιηζηα, ν Σαγθφπνπινο δχν λνκνζρέδηα πνπ 

θαηέζεζε ν βνπιεπηήο ζηε ΐνπιή, ην έλα γηα ηε ζχζηαζε Γεσξγηθήο θαη 

Κηεκαηηθήο Σξάπεδαο θαη ην άιιν γηα ηηο θπιαθέο2. Οη απφςεηο πνπ 

δηαηππψλεη ν Σαγθφπνπινο, αλ δελ γξάθνληαη θαζ΄ ππφδεημε ηνπ Πάιιε, 

ζίγνπξα απερνχλ ηηο απφςεηο ηνπ, φπσο θαίλεηαη ζε γξάκκα ηνπ ζηνλ 

Σαγθφπνπιν ιίγεο κέξεο κεηά απφ ηε δεκνζίεπζε3.  

Σν δεχηεξν λνκνζρέδην ηνπ θιεξνχ γηα ηηο θπιαθέο αληαπνθξίλεηαη 

πιήξσο ζηηο ηδέεο ηνπ Πάιιε, ν νπνίνο ην 1915 δηεξεπλνχζε κέζσ ηνπ 

Αξαγνχκε ηελ πηζαλφηεηα λα αλαιάβεη δηεπζπληήο φισλ ησλ θπιαθψλ ζηελ 

Βιιάδα4. Γηα ηνλ Πάιιε ν ζσθξνληζκφο δελ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

αεξγία5. Ο θιεξφο, παξνκνίσο, πηζηεχεη φηη ε θνηλσληθή λνκνζεζία δελ 

πξέπεη λα αθήλεη αλεθκεηάιιεπην ηφζν πνιππιεζέο ελ δπλάκεη εξγαηηθφ 

δπλακηθφ, φπσο νη θπιαθηζκέλνη. Οη θπιαθέο, πνπ απνηεινχλ  πνιπδάπαλν 

ζεζκφ γηα ην Κξάηνο, κπνξνχλ λα απνβνχλ εμαηξεηηθή παξαγσγηθή επέλδπζε. 

ην λνκνζρέδηφ ηνπ πξνηείλεη ηε κεηαθνξά ησλ θπιαθψλ ζε αθαηνίθεηα 

λεζηά, φπνπ ε θχιαμε θαζίζηαηαη αζθαιέζηεξε θαη ιηγφηεξν δαπαλεξή θαη νη  

θπιαθηζκέλνη κπνξνχλ λα εθπαηδεχνληαη ζε γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο 

εξγαζίεο, γηα λα αλαπηχμνπλ έλαλ ζεκαληηθφ γηα ηε ρψξα παξαγσγηθφ ηνκέα. 

Δ ελαζρφιεζε κε ηέρλεο ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζα δηαζθαιίζεη «νη ζήκεξνλ ελ 

αξγία θαηαζσηεχνληεο ηνλ ρξφλνλ ησλ θαη ηελ πγείαλ ησλ θπιαθηζκέλνη» λα 

απνδνζνχλ ζηελ θνηλσλία «σο πνιίηαη ρξήζηκνη θαη εξγαηηθνί». Σν θέξδνο 

απφ ηελ εξγαζία 5000 θπιαθηζκέλσλ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηε ζπληήξεζε 

ηνπ ζηξαηνχ. Δ αλέγεξζε ησλ λέσλ θπιαθψλ  ζα κπνξνχζε λα θαιπθζεί κε 

δάλεην πνπ ζα απνπιήξσλε ην θξάηνο κε ηελ εθπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο 

πεξηνπζίαο ή κε ηα ελνίθηα πνπ δηαζέηεη γηα ηηο ππάξρνπζεο θπιαθέο. Βπίζεο, 

ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ νηθνδφκεζε ησλ θπιαθψλ 

έλαληη ελνηθίνπ κε ηφθν. Σν θξάηνο κπνξεί ζε απηή ηελ πεξίπησζε λα κεηψζεη 

                                                 
1
 «Φαζκυιεκα ηαζ Πνάβιαηα», Ο Ννπκάο, 16/1/1903, αν.5, ζ.5. 

2
 Α. Π. Σαβηυπμοθμξ, «Ένβα ηαζ Διέναζ. Αφμ Νμιμζπέδζα», Ο Ννπκάο, 27/7/1903, αν.53, ζ.3. 

3
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Α. Σαβηυπμοθμ, 7/8/1903, Κ. Ώκειμφδδ-Ώνγυβθμο, Αλέθδνηα Γξάκκαηα ηνπ 

Αιέμαλδξνπ Πάιιε, υ.π., ζ.33. 
4
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ίςκα Αναβμφιδ, Liverpool 4/10/1915, Αιιεινγξαθία Ίσλνο Γξαγνύκε, θ.5, 

οπμθ.5. 
5
 Ώ. Πάθθδξ, Μπξνπζόο, υ.π., ζ.19-20, υπμο ηαηαδζηάγεζ πμθζηζημφξ, υπςξ μ Ράθθδξ ηαζ μ Σζαθδάνδξ 

βζα ηδκ πμθζηζηή ημοξ ζπεηζηά ιε ηζξ θοθαηέξ, εκχ επαζκεί ημκ Πακαβή ημονζχηδ, βεκζηυ επζεεςνδηή 

θοθαηχκ επί ΐεκζγέθμο.  
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ην θφζηνο, θάλνληαο ρξήζε ηεο εξγαζίαο ησλ θπιαθηζκέλσλ1. Κνηλφο 

παξνλνκαζηήο ησλ πξνηάζεσλ ηνπ 19νπ αηψλα γηα ηδησηηθέο θπιαθέο2 κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε είλαη ην αλελεξγφ εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ πνπ 

πξνβάιιεηαη κε φξνπο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ελψ απερνχλ ην θφβν ησλ 

ιατθψλ θηλεηνπνηήζεσλ.  

πσο ζπκπεξαίλνπκε, νη Φπράξεο θαη Πάιιεο είλαη απφιπηα 

εληαγκέλνη ζην πεξηβάιινλ ηνπ αζηηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ ηεο Γαιιίαο θαη ηεο 

Ώγγιίαο θαη κάιηζηα πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ δηνιηζζαίλνπλ ζε νινέλα θαη 

ζπληεξεηηθφηεξεο απφςεηο. Εδηαίηεξα, νη πξνηάζεηο ηνπ Πάιιε, κε πην 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ απφπεηξα ηνπ θεθαιαίνπ λα 

επηβιεζεί κε ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ηνλ έιεγρν ηεο δηθαζηηθήο 

εμνπζίαο θαη λα ηηζαζεχζεη ηα θαηψηεξα ζηξψκαηα. 

 

                                                 
1
 Ώπυζπαζια απυ ηδκ αζηζμθμβζηή έηεεζδ ημο κμιμζπεδίμο βζα ηζξ θοθαηέξ, Γ. Ε. ηθδνυξ, «Ώζ 

θοθαηαί ημο ιέθθμκημξ», Ο Ννπκάο, 27/7/1903, αν.53, ζ.11-12. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.11. 
2
 Υ. Υαηγδζςζήθ, Ζ Γεξαηά ειήλε, υ.π., ζ.41-42. 
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12. Ο ΑΤΣΑΡΥΗΚΟ ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΗΜΟ ΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΗΣΧΝ: ΟΗ 

ΑΝΣΗΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΑΠΟΦΔΗ, Ο ΦΤΛΔΣΗΜΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΟΤ 

ΒΛΑΣΟΤ ΚΑΗ Ο ΗΣΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΡΑΜΑ 

Οη παξαπάλσ απφςεηο ηνπ Πάιιε ζπκπιεξψλνληαη απφ ηελ αλάγθε 

ειέγρνπ ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, έηζη ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ε ηζφηεηα θαη 

ειεπζεξία πνπ παξείρε ην θνηλνβνπιεπηηθφ θαζεζηψο κε ην θαζνιηθφ δηθαίσκα 

ςήθνπ ζην ιαφ1. Ο Πάιιεο, ζπλεπήο ζηηο αληηθνηλνβνπιεπηηθέο ηνπ απφςεηο, 

ζπκθσλεί απνιχησο κε ηελ πνιηηηθή γξακκή ηνπ Ννπκά, πνπ αγσλίδεηαη πνιχ 

απνηειεζκαηηθά γηα λα θαηαπνιεκεζεί «ε βνπιεθηηθή θαθνήζεηα θαη 

ιεζηεία»2. Παξφιν πνπ ν Ννπκάο ζπλέρεηα δηαθεξχηηεη φηη δελ ππεξεηεί 

θακκία πνιηηηθή ή ζηελφηεξα θνκκαηηθή γξακκή, αιιά είλαη ειεχζεξν βήκα θαη 

ην κφλν πνπ απαηηεί απφ ηνπο αξζξνγξάθνπο ηνπ είλαη λα ζέβνληαη θαη λα 

ππεξεηνχλ ηε δσληαλή γιψζζα ηνπ ιανχ, ε ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή ηνπ ζέζε 

δηαγξάθεηαη θαζαξά ζηα θχξηα άξζξα ηνπ θαη ζηα άξζξα πνπ επηδνθηκάδεη ν 

εθδφηεο ηνπ Α. Σαγθφπνπινο. 

 Δ εθεκεξίδα μεθηλάεη κε θχξην πξφγξακκα ηελ ππνλφκεπζε ηεο 

ζπλαιιαγήο, πνπ θπξηαξρεί ζηνλ θνηλνβνπιεπηηθφ θαη γεληθφηεξα πνιηηηθφ βίν 

ηεο ρψξαο3. Αηαπηζηψλεηαη ε ρξεσθνπία ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη γίλεηαη 

πξνζπάζεηα απνλνκηκνπνίεζεο ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ4. Ο κφλνο  πνπ 

κπνξεί πξαγκαηηθά λα απνηειέζεη ζεκαηνθχιαθα κηαο νπζηαζηηθήο εζληθήο 

πνιηηηθήο είλαη ν βαζηιηάο. Μέρξη ηελ έιεπζε ηνπ ΐεληδέινπ ν αλψηαηνο 

άξρνληαο ζα είλαη εθείλνο ν νπνίνο ζα παίμεη ην ξφιν ηνπ παηέξα γηα ην 

έζλνο, ελψ ζηαδηαθά ζα πξνβάιιεη σο άμηνο ζπλερηζηήο θαη ν δηάδνρνο 

Κσλζηαληίλνο5. Βθείλνη πνπ επηδεηνχλ ηε Μνλαξρία θαη αληίθεηληαη ζην 

                                                 
1
 Ο Υν. Υαηγδζςζήθ ακαδεζηκφεζ ηδκ ακάβηδ αοημφ ημο εθέβπμο επί ημο παναβςβζηά εκενβμφ 

πθδεοζιμφ βζα κα λεπεναζηεί δ μδοκδνή βζα ημκ πθδεοζιυ ιεηάααζδ ζηδκ εηαζμιδπάκζζδ, αθ. Ζ 

Γεξαηά ειήλε, υ.π., εζδζηά ημ ηεθάθαζμ, «Μζηνή ζδζμηηδζία ηαζ ηαεμθζηή ρδθμθμνία», ζ.370-381. 
2
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε ΐμοηεηάηδ, 8/4/1904, Κ. Ώκειμφδδ-Ώνγυβθμο, Αλέθδνηα Γξάκκαηα ηνπ 

Αιέμαλδξνπ Πάιιε, υ.π., ζ.34. 
3
 ΐθ. εκδεζηηζηά ηα ηφνζα άνενα Ο Ννπκάο, «μζ Μπμκαιάδεξ ηςκ Βπζθέηηςκ», 5/1/1903, αν.2, ζ.1-2 

ηαζ «Ήθζμζ πςνίξ ηδθίδαξ αθθά ηαζ πςνίξ εενιυηδηα», 12/1/1903, αν.4, ζ.1. 
4
 Γζα ηδκ ελέθζλδ ηςκ ακηζημζκμαμοθεοηζηχκ ζδεχκ ζηδκ Βθθάδα, αθ. Ώ. Μπμπχηδξ, Ζ ξηδνζπαζηηθή 

δεμηά. Αληηθνηλνβνπιεπηηζκόο, πληεξεηηζκόο θαη αλνινθιήξσηνο θαζηζκόο ζηελ Διιάδα,1864-1911, 

υ.π. 
5
 Γζα ημ πχξ ζημ πνυζςπμ ημο ααζζθζά εζηζάγμκηακ υθεξ μζ ακηζμνεμθμβζηέξ ζοιπενζθμνέξ αθ. Υ. 

Υαηγδζςζήθ, Βζζαβςβή ζηδκ Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νπ αηώλα, Ώ1, υ.π., ζ.36. 
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ζχληαγκα είλαη κηα απξνζδηφξηζηε θνηλσληθά νκάδα, νη λνηθνθπξαίνη1. Οη 

βνπιεπηέο δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά κέηνρνη ηεο θπβέξλεζεο πνπ 

κνηξάδνληαη ηα πιενλάζκαηα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ 

απφ ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ξνπζθεηηψλ2. Ο αληηθνηλνβνπιεπηηζκφο, πξνβάιινληαο 

κηα κεηαθπζηθή αληίιεςε ηεο πνιηηηθήο, αλαδεηά ηε ζσηεξία, εθηφο απφ ην 

βαζηιηά, ζηνλ Παξάθιεην ηεο πνιηηηθήο, φπσο αθξηβψο θαη ηεο ινγνηερλίαο· 

«Έλαο ινηπφλ ρξεηάδεηαη. Καη ν Έλαο απηφο ζα γίλε αξρεγφο ηνπ θφκκαηνο, ην 

νπνίνλ έρεη νπαδνχο –εθηφο ηεο ΐνπιήο πάληνηε- αιιά δελ έρεη θαη Ώξρεγφ. 

Έλαο ρξεηάδεηαη, δπλαηφο, απνθαζηζηηθφο, ξηςνθίλδπλνο, γηα λα γίλε αξρεγφο 

ηνπ θφκκαηνο απηνχ, ην νπνίνλ νλεηξνπνιεί θάπνηνλ ςαιηδηζκφλ ησλ 

πληαγκαηηθψλ ειεπζεξηψλ ησλ δηαθφξσλ ακςάθσλ, θάπνην ζθίμηκν ηνπ 

ραιηλαξηνχ ηεο αραιίλσηεο ΐνπιήο, θάπνηαλ πνιηηηθήλ απαιιαγκέλελ απφ 

ζαλίδεο […] θάπνηαλ αλαγέλλεζηλ νιηγψηεξνλ Αεκνθξαηηθήλ, φπσο δπζηπρψο 

είλαη ζήκεξα, θαη πεξηζζφηεξν Ννκνθξαηηθήλ»3. Θα δεκνζηεχζεη κάιηζηα ζε 

ζπλέρεηεο ην έξγν ηνπ Εσάλλε πειησηάθε ηνπ 1881, Ξχπλα Ρσκεέ θαη θάησ 

ην ξνπζθέηη, ρη θξάγθηθν χληαγκα, Πνιίηεπκα ειιεληθφ κε Βαζηιεία, κε 

Βνπιή, κε Δπαξρηαθά πκβνχιηα θαη κε ζπκβνχινπο ηνπ Βαζηιεηά, 

                                                 
1
 Ο Νμοιάξ, «Γήης δ Μμκανπία, Κφνζμζ Φεοημδδιμηνάηαζ», Ο Ννπκάο, 26/1/1903, αν.8, ζ.1. Γζα ηζξ 

θζθμιμκανπζηέξ εέζεζξ, αθ. Ο Νμοιάξ, «Ώοθή αζημφπζζηδ ηαζ αζθμοββάνζζηδ», Ο Ννπκάο, 30/1/1903, 

αν.9, ζ.1· Ο Νμοιάξ, «οκηαβιαηζηή Μμκανπία», Ο Ννπκάο, 16/2/1903, αν.14, ζ.1· Ο Νμοιάξ, «Si j’ 

etais le sultan de Maroc», Ο Ννπκάο, 20/2/1903, αν.15, ζ.1. ε ζεζνά άνενςκ ιε ηίηθμ «Δ 

ζακζδμηναημφιεκδ Βθθάξ», αν.22-27, απυ 16/3/1903 έςξ 3/4/1903, εα ηαηαθενεεί εκακηίμκ ηδξ 

ηνζπθήξ δδιμημπίαξ: ηοαενκδηζηήξ, αμοθεοηζηήξ ηαζ δδιμζζμβναθζηήξ βζα κα ηαηαθήλεζ «Μαξ 

πνεζάγεηαζ θμζπυκ […] έκαξ Δναηθήξ […] ηαζ πνέπεζ κα ανεεή απυ Πάκς […]. Ώθθμίιμκμ ζημκ ηυπμ 

ακ ημκ άκενςπμκ αοηυκ ημκ δχζδ μ Λαυξ, ακ ιαξ ημκ θμνηχζδ δ ΐμοθή ζημ ζαένημ ιαξ […]. 

Ώνπδβυξ ιαξ πνεζάγεηαζ ηαζ ιαξ θοζζηυξ ανπδβυξ είκε μ ΐαζζθεφξ», αν.27, ζ.1-2. ΐθ., επίζδξ, Ο 

Ννπκάο, 4/5/1903, αν.35, ζ.4, ζηήθδ «Υςνίξ Γναιιαηυζδιμ», υπμο παναδέπεηαζ υηζ δ εειεθζχδδξ 

πνμβναιιαηζηή ανπή ημο πενζμδζημφ «είκε κα δείλμοιε ζημ θαυ, υζμ ιπμνμφιε αβκχηενδ ηαζ 

ηαεανχηενδ ηδ ΐαζζθεία, εζξ αάνμξ ηδξ μπμίαξ ηυζμ έςξ ηχνα μζ δζάθμνμζ δδιμηυπμζ ηαζ θαμπθάκμζ 

ςνβίαζακ η΄ ελαημθμοεμφκ κα μνβζάγμοκ […] Ο θαυξ πνέπεζ κα πηζηεύζε πχξ οπάνπεζ ηάπμζα ακςηένα 

δφκαιζξ πμο θνμκηίγεζ  βζ΄ αοηυκ ηαζ ηδκ πίζηδ αοηή αβςκζγυιεεα κα ημο ηδ δοκαιχκμοιε». Δ 

οπμβνάιιζζδ δζηή ημο. Βπίζδξ, Ο Ννπκάο, «Καηαηέθαθα», 22/2/1904, αν.84, ζ.2-3, υπμο, 

οπεναζπζγυιεκμξ ακάθμβα άνενα ηδξ Δζηίαο, ζζπονίγεηαζ υηζ μ ακηζημζκμαμοθεοηζζιυξ ηαοηίγεηαζ ιε 

ημκ παηνζςηζζιυ ηαζ υηζ μ ααζζθζάξ απμηεθεί ηδ ιυκδ αθήεεζα ηδκ μπμία, υιςξ,  μ θαυξ δεκ ιπμνεί κ’ 

αημφζεζ, βζαηί δεκ οπάνπεζ αθδεζκή βθχζζα· Ο Νμοιάξ, «Ο ηαθυξ ΐαζζθζάξ», 23/5/1904, αν.97, ζ.1·         
2
 «Φαζκυιεκα ηαζ Πνάβιαηα», Ο Ννπκάο, 30/1/1903, αν.9, ζ.3. 

3
 Ο Νμοιάξ, «Έκα Κυιια δίπςξ Ώνπδβυ», Ο Ννπκάο, 29/6/1903, αν.50, ζ.2-3. Ο αιράημξ , πμζδηήξ, 

δδιμζζμβνάθμξ, εηδυηδξ ημο θνξπηνύ, πμο ακαζηάηςζε ηδ ΐμοθή ημ 1903, πεηχκηαξ ιζα πάνηζκδ 

αυιαα, ζηα «ακζδζηά» ημο 1902 πνςημζηάηδζε ζηζξ δζαδδθχζεζξ ημο Βεκζημφ Κυιιαημξ, εκχ ζηα 

Ονεζηεζαηά ημο 1903, έημρε ηα ιαθθζά ημο, απμδμηζιάγμκηαξ ημοξ ιαθθζανμφξ, αθ. αηακάξ, «Ο 

αιράημξ», Ζκεξνιόγηνλ θώθνπ, η.23(1908), ζ.211-213. 
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ζρνιηάδνληαο φηη ην βηβιίν απνθαιχπηεη «ζε πνην ζπληαγκαηηθφ βνχξθν ζαλ 

ηα γνπξνχληα θπιηνχκαζηε»1.  

ηαλ ην 1906 ν Γ. . Φξαγθνχδεο2 ζα δεκνζηεχζεη ζηνλ Ννπκά άξζξν 

κε ηίηιν, «Υξεσθνπία ηνπ Βιιεληθνχ Έζλνπο», φπνπ πξνηείλεη ηελ αλάιεςε 

ηεο εμνπζίαο απφ ην Αηάδνρν θαη ηελ αλαζηνιή ηνπ ζπληάγκαηνο γηα 3 

ρξφληα3, ν Πάιιεο ζα επηθξνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ, αληηδηαζηέιινληάο ηηο, 

κάιηζηα, απφ ηελ θνχθηα ξεηνξεία ηνπ έξγνπ Νένλ Πλεχκα ηνπ Πεξηθιή 

Γηαλλφπνπινπ4. Δ ζήςε ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο αληηθαηνπηξίδεηαη 

θαη ζηελ αληίζηαζε θαηά ηνπ πξίγθηπα Γεσξγίνπ ζηελ Κξήηε, 

επηρεηξεκαηνινγία πνπ πξνβάιιεη θαη ν Φξαγθνχδεο ζην παξαπάλσ άξζξν, 

αιιά έρεη ήδε αλαπηχμεη ν Πάιιεο. Ο Ννπκάο ην 19045 ζα αλαδεκνζηεχζεη 

ζπλέληεπμε ηνπ Πάιιε ζηελ εθεκεξίδα Daily Post ηνπ Liverpool, ζηελ νπνία 

ππνζηεξίδεη ηε δηνίθεζε ηεο Κξήηεο απφ ηνλ Πξίγθηπα Γεψξγην θαη θαηεγνξεί 

ηελ αληηπνιίηεπζε φηη επηδηψθεη ηελ αλαηαξαρή, γηα λα θεξδίζεη απφ ηελ 

αλάκεημή ηεο ζηελ πνιηηηθή. ηελ νπζία πξνθξίλεη ηελ απηαξρηθφηεξε κνξθή 

ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο θαη εχρεηαη ηελ εθαξκνγή ηεο θαη ζηελ Βιιάδα, ψζηε ν 

βαζηιηάο λα έρεη ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία θαη ε βνπιή ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν6. 

Οη επηθπιάμεηο ηνπ Πάιιε γηα ην ζπληαγκαηηθφ πνιίηεπκα 

αληαλαθιψληαη θαη ζηελ άπνςε φηη δελ είλαη φινη νη πνιίηεο άμηνη λα έρνπλ 

δηθαίσκα ςήθνπ· «Γηα ηνχην εγψ θξνλψ, θπξίεο κνπ, πσο φιεο νη θαηλνχξγηεο 

ηδέεο ζαο πεξί ρεηξαθέηεζε, αλψηεξε κφξθσζε θαη θαζεμήο είλαη πξφσξεο. 

                                                 
1
 Ε. πδθζςηάηδξ, «Ξφπκα Ρςιδέ», Ο Ννπκάο, 5/9, 12/9/, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10 ηαζ 17/10/1904, 

αν.112-118, ζ.1-2, 1-2, 1-3, 2-3, 1-2, 8-9, 9 ακηίζημζπα. Σμ απυζπαζια ζημκ αν.112, ζ.1, ζδιείςζδ. 
2 (1869-1939), δζηδβυνμξ, δδιμζζμβνάθμξ, εηδυηδξ ζηδκ Ώεήκα ηδξ εθδιενίδαξ Μεηαξξύζκηζηο ημ 

1904, αμοθεοηήξ, ζδνοηήξ ηδξ Πακηείμο πμθήξ Πμθζηζηχκ Βπζζηδιχκ, λάδενθμξ ημο Μεκέθαμο 

Φναβημφδδ, εηδυηδ ηδξ εθδιενίδαξ Αιήζεηα ηδξ Λειεζμφ. Γεκκήεδηε ζηδ Λειεζυ, αθθά έδναζε 

ηονίςξ εηηυξ Κφπνμο. πεηζηά ιε ημ βθςζζζηυ γήηδια μ ίδζμξ πνμέηνζκε ηδκ απθή ηαεανεφμοζα, ακ 

ηαζ ηαηά δήθςζή ημο απυ ημ 1895 είπε ανπίζεζ κα βνάθεζ ηαζ ζηδ δδιμηζηή. Σζξ πθδνμθμνίεξ ηαζ ημ 

πανάεεια ακηθχ απυ ημ Απηνβηνγξαθηθό εκείσκα, 1939, ζ.24. ΐθ., επίζδξ, Λμοίγα Υνζζημδμοθίδμο, 

Σν γισζζηθό δήηεκα ζηελ Κύπξν: Μηα πξώηε πξνζέγγηζε, εζζήβδζδ ζημ Γ΄ οκέδνζμ ηδξ Βονςπασηήξ 

Βηαζνείαξ Νεμεθθδκζηχκ πμοδχκ, ζδι.5, πμο ημκ ηαηαηάζζεζ ζημοξ ηαεανεομοζζάκμοξ: 

http://www.eens-

congress.eu/?main__page=1&main__lang=de&eensCongress_cmd=showPaper&eensCongress_id=139 

(1/2/2015).  
3
 Γ. . Φναβημφδδξ, «Υνεςημπία ημο Βθθδκζημφ Έεκμοξ», Ο Ννπκάο, 9/7/1906, αν.205, ζ.1. 

4
 «Γνάιια ημο η. Πάθθδ ζημκ η. Πενζηθή Γζακκυπμοθμ», Ο Ννπκάο, 15/10/1906, αν.215, ζ.5. 

5
 «Δ ηαηάζηαζδ ζηδκ Κνήηδ. Σζ είπε μ η. Πάθθδξ ζημ ζοκηάπηδ ημο “Daily Post”», Ο Ννπκάο, 27 

Εμοκίμο 1904, αν. 102, ζ. 1-2. 
6
 ημ ίδζμ, ζ.1. Γζα ηδκ απμδμηζιαζία ημο Πάθθδ βζα ημκ Θένζζμ ηαζ βζα ηδ ζηάζδ απέκακηζ ζημκ 

πνίβηδπα, αθ. Ν. ΐ. Σςιαδάηδξ, Αλέθδνηε Αιιεινγξαθία Αιέμαλδξνπ Πάιιε, (ακάηοπμ απυ Κξεηηθέο 

ειίδεο, έημξ Ώ΄, 1936-37, ζ.89-99), ζ.6 ηαζ ζ.11, υπμο επζζημθή ημο Πάθθδ ζημκ δζηδβυνμ Πακάβμ 

Φζςηάηδ, Liverpoool 27/2/1912. ΐθ., επίζδξ, Υ. Υαηγδζςζήθ, Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, 

υ.π., Ώ1, ζ.31.  

http://www.eens-congress.eu/?main__page=1&main__lang=de&eensCongress_cmd=showPaper&eensCongress_id=139
http://www.eens-congress.eu/?main__page=1&main__lang=de&eensCongress_cmd=showPaper&eensCongress_id=139
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Ώθηέο βξίζθνπληαη πεξί ην Χκέγα ηνπ πνιηηηζκνχ, θαη εγψ ιέσ θαιχηεξα αο 

θαηαπηαζηνχκε πξψηα ηελ Άξθα. Καη νη ηδέεο αθηέο δελ είλαη παξά 

μελνκατκνπδηζκφο. Βπηθίληπλνο, φκσο, γηαηί ζα πάξνπλ θαη φιεο νη 

Μεληδηάηηζζεο ςήθν. Μαο θηάλνπλε δα νη Μεληδηάηεο»1. 

Δ ζηάζε απέλαληη ζηελ θαζνιηθή ςεθνθνξία απνθαιχπηεη ηελ 

απνδνθηκαζία ηεο δεκνθξαηίαο απφ ηνπο θηιειεχζεξνπο δεκνηηθηζηέο. Ο Ίσλ 

Αξαγνχκεο ην 1905 πνπ βξηζθφηαλ ζηελ Ώίγππην, παξαηεξψληαο ηελ 

θνηλσληθή ζεκαζία πνπ είρε ν πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο, ζεκείσλε φηη «Οη 

Έιιελεο είκεζα νιηγαξρηθνί θαη φρη δεκνθξαηηθνί […]. Ο πξφεδξνο είλαη […] 

κηα δχλακε αλψηεξε […] θαη δελ ηνλ έβγαιε ε θαζνιηθή ςεθνθνξία, αιι΄ ε 

αμία ηνπ (ρξεκαηηθή ή άιιε)»2. Ο Κσζηήο Παιακάο, παξεκβαίλνληαο ζηε 

δηαθσλία ηνπ Καξθαβίηζα κε ηνλ Ξελφπνπιν γηα ηε ιατθή απήρεζε ηεο 

ηέρλεο, ζα παξαζέζεη ηελ αληίζεζή ηνπ ζηελ θαζνιηθή ςεθνθνξία· «Ο θ. 

Καξθαβίηζαο εηο επνρήλ θαζ΄ ελ ε θαζνιηθή ςεθνθνξία θξίλεηαη σο πιεγή 

ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ πνιηηεπκάησλ δελ εληξάπε λα θεξχμε ηελ εηζαγσγήλ 

ηεο εηο ηελ πλεπκαηηθήλ Πνιηηείαλ. […] Ο θ. Καξθαβίηζαο εηο επνρήλ θαζ΄ ελ 

αη πεξί ηζφηεηνο αξραί αλαγλσξίδνληαη σο παηδαξηψδεηο ρίκαηξαη, άγλσζηνη εηο 

ηνλ θπζηθφλ θαη θνηλσληθφλ λφκνλ, έρε ην ζάξξνο λα αεξνινγή πεξί ιατθψλ 

ηζνπεδψζεσλ θαη δηαλνεηηθψλ ηζνηήησλ»3. 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαη νη θαζαξνιφγνη Γ. Μηζηξηψηεο θαη Γ. 

Υαηδηδάθηο πξνθξίλνπλ πεξηνξηζκνχο ηνπ ζπληαγκαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, 

αθνινπζψληαο ην θπξίαξρν ξεχκα ηεο επνρήο. Ο Μηζηξηψηεο ην 1891 

ηνπνζεηείηαη ππέξ ηεο ζπληαγκαηηθήο βαζηιείαο, επηζεκαίλνληαο ηηο 

δπζρέξεηεο ηνπ ζπληάγκαηνο ζε ιανχο αλψξηκνπο πνιηηηθά4, ελψ ην 1910 

πξνηείλεη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πνιηηεχκαηνο κε γεξνπζία πνπ ζα αλαραηηίδεη 

ηηο παξεθηξνπέο ηεο ΐνπιήο5. Ο Γεψξγηνο Υαηδηδάθηο, ζεσξψληαο φηη νη 

                                                 
1
 Ώ. Πάθθδξ, Μπξνπζόο, υ.π., ζ.83-84. Σμ ιέκμξ ημο βζα ημ Μεκίδζ πζεακυηαηα απμννέεζ απυ ηδ 

ζοκηνζαή ημο αεκζγεθζημφ οπμρήθζμο ζηζξ εηθμβέξ ημο 1920 ηαζ επεζδή ζφζζςιμ ημ εηθμβζηυ ζχια 

ζημ δδιμρήθζζια ηάπεδηε οπέν ηδξ επζζηνμθήξ ημο ααζζθζά, αθ. ζπυθζα, ζην ίδην, ζ.124-8. 
2
 Ε. Αναβμφιδξ, Έξγα. 1. Ο Διιεληζκόο κνπ θη νη Έιιελεο(1903-1909) 2. Διιεληθόο Πνιηηηζκόο (1913), 

Ώεήκα 1927, ζ.63. 
3
 Κ. Παθαιάξ, «Οζ Μαγακζέθμζ», Σν Άζηπ, 22/2/1899, ζ.2. Δ οπμβνάιιζζδ δζηή ημο. ΐθ., επίζδξ, Α. 

Λαιπνέθθδξ, Ζ επίδξαζε ηνπ Νίηζε ζηελ Διιάδα. «Σέρλε» θαη «Γηόλπζνο», Βιαζηόο θαη Καδαληδάθεο, 

Παπαγήζδξ, Ώεήκα 2009, ζ.58-9, ζδι.56. 
4
 Σα αίηηα ηνπ αξραίνπ θαη ηνπ λεσηέξνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ. Λόγνο απαγγειζείο ελ ηε κεγάιε αηζνύζε 

ηνπ εζληθνύ Παλεπηζηεκίνπ ηε 10 Μαξηίνπ 1891 ππό Γεσξγίνπ Μηζηξηώηνπ, παξαιακβάλνληνο ηελ 

πξπηαλείαλ, εκ Ώεήκαζξ 1891, ζ.26-32.  
5
 Γ. Μζζηνζχηδξ, Ρεηνξηθνί Λόγνη, η.4

μξ
, υ.π., ζ.162. 
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δεκνηηθηζηέο πξνβάιινπλ ηε γιψζζα ησλ αλαιθάβεησλ ρσξηθψλ, δηαηππψλεη 

ηελ αξηζηνθξαηηθή άπνςε φηη ν ιαφο πξέπεη λα θαηαλνεί, αιιά φρη λα 

πξνεγείηαη1. 

Ώθνχγνληαη, φκσο, θαη αληίζεηεο θσλέο. ην Ννπκά ην 1906 άγλσζηνο 

αξζξνγξάθνο ζεκεηψλεη φηη ε δπλαζηηθή πνιηηηθή είλαη απηή πνπ επζχλεηαη γηα 

ηελ θαθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο απφ ην 1897. Δ δεκνθξαηία, παξφιν πνπ 

αξθεηέο θνξέο εθαξκφδεηαη ιαλζαζκέλα, απνηειεί ηε ζσηεξία ηνπ θξάηνπο. Δ 

δεκνηηθή αληηκεησπίδεηαη σο αλάινγν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη έηζη 

ηεθκεξηψλεηαη ε κεζζηαληθή αληίιεςε πνπ θπξηαξρεί εθείλε ηελ επνρή· φπσο 

ζην γισζζηθφ «φηαλ ήξζε ην πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ» εκθαλίζηεθε ν Φπράξεο, 

ην ίδην πξνζδνθά θαη  ην έζλνο2. 

Ο Κψζηαο Υαηδφπνπινο, επίζεο, απφ ηελ πιεπξά ησλ ζνζηαιηζηψλ, 

ζα αληηηαρζεί ην 1909 ζηηο αληηθνηλνβνπιεπηηθέο απφςεηο θαη ζα ππεξαζπηζηεί 

ηε ιατθή θπξηαξρία πνπ απνξξέεη απφ ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ. Γξάθεη ζηνλ 

Σαγθφπνπιν· «βνπιεπηνθξαηία πνπ δε ζα πεη άιιν ηίπνηεο απφ ιατθή 

θπξηαξρία. ΐιέπεηε ηνπο ζεκεξηλνχο βνπιεπηέο κφλν θαη λνκίδεηε πσο ζα 

δηνξζψζεηε ην πξάκα θαηαξγψληαο ηε βνπιή, αιιάδνληαο ην ζχληαγκα. Με 

ζέιεηε θαη γεξνπζία πνπ λα δηνξίδεηαη απ΄ ην βαζηιηά ή λα εθιέγεηαη απ΄ ηνπο 

πιεηφηεξν θνξνινγνχκελνπο; Οη Αξαγνχκεδεο θαη νη Έζζιηλ πνπ πεηάλ ηηο 

ηδέεο, ηέηηα ζέινπλ. Ανθηκάζηε ηα θαη ζα δείηε ηελ πξφνδν»3. 

Οη Πέηξνο ΐιαζηφο θαη Μάξθνο Σζηξηκψθνο απνηεινχλ ηδηαίηεξεο 

πεξηπηψζεηο πνπ θηλνχληαη ζην πιαίζην ηνπ αλνξζνινγηζκνχ θαη ηνπ 

αληηθνηλνβνπιεπηηζκνχ. Κνκβηθά ζεκεία ηεο θνζκνζεσξίαο ηνπ Πέηξνπ 

ΐιαζηνχ απνηεινχλ ε θηιειεχζεξε αξρή ηεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ αηφκνπ 

έλαληη ηνπ ζπλφινπ, ε αληηπαξάζεζε ηεο θπιήο ζηελ θνηλσλία, γχξσ απφ ηα 

νπνία αλαπηχζζεηαη ν αληηθξαηηζκφο ηνπ, νη ξαηζηζηηθέο θαη 

αληηθνηλνβνπιεπηηθέο ηνπ απφςεηο.  

Ο ΐιαζηφο αλαζξεκκέλνο ζην πεξηβάιινλ ηνπ αγγιηθνχ 

θηιειεπζεξηζκνχ, παηδί ηεο κεγαιναζηηθήο ηάμεο, ζα επεμεξγαζηεί έλα 

                                                 
1
 Γ. Ν. Υαηγζδάηζξ, Πεξί ηνπ γισζζηθνύ δεηήκαηνο ελ Διιάδη, 1893, ζ.38-39. 

2
  Θ. (άβκςζημξ),  «Πμθζηζηά Γνάιιαηα», Ο Ννπκάο, 3/9/1906, αν. 211, ζ.1-5. Σα βνάιιαηα αοηά εα 

ηα εηεεζάζεζ ημ πενζμδζηυ ζημ ίδζμ θφθθμ ζηδ ζηήθδ Φ.Π., ζ.8 ηαζ εα ζοζηήζεζ ζε υθμοξ ηδκ 

ακάβκςζή ημοξ. 
3
 Βπζζημθή Κ. Υαηγυπμοθμο ζε Α. Σαβηυπμοθμ, Μυκαπμ 23/10/1909, «Ώκέηδμηα Γνάιιαηα ημο Κ. 

Υαηγυπμοθμο ζημκ ζδνοηή ημο “Νμοιά”», Ο Ννπκάο, Οπηχανδξ 1929, 786, ζ.6-7. Δ οπμβνάιιζζδ 

δζηή ιμο. 
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απηαξρηθφ ηδενινγηθφ ζχζηεκα πνπ απνξξίπηεη βαζηθέο αξρέο ηεο 

δεκνθξαηίαο, φπσο ε ηζφηεηα, πξνθξίλεη ξαηζηζηηθνχο απνθιεηζκνχο θαη 

απνθιείεη ζπζηήκαηα, φπνπ ην άηνκν απνξξνθάηαη απφ ην ζχλνιν, φπσο ν 

ζνζηαιηζκφο θαη ν θαζηζκφο. 

Ώπφ ην 1905 έρεη απνξξίςεη ηηο αμίεο ηεο Γαιιηθήο Βπαλάζηαζεο θαη 

έρεη ππνγξακκίζεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αξηζηνθξαηίαο. Ώπφ ηηο ζηήιεο ηνπ 

Ννπκά1 ππνγξακκίδεη ην ιάζνο ηεο Γαιιηθήο Βπαλάζηαζεο λα επηδεηήζεη ηελ 

ηζφηεηα θαη επηζεκαίλεη πσο νη άλζξσπνη δελ είλαη ίζνη κεηαμχ ηνπο, 

επηθαινχκελνο ηελ αμηνθξαηία. Μφλν ν Taine, θαηά ην ΐιαζηφ, έγξαςε ρσξίο 

πξνθαηαιήςεηο γηα ηε Γαιιηθή Βπαλάζηαζε2, αθξηβψο επεηδή ζην έξγν ηνπ 

Les Origines de la France contemporaine ζα ζεσξήζεη ην Αηαθσηηζκφ θαη ηελ 

Βπαλάζηαζε ππεχζπλνπο ηεο γαιιηθήο παξαθκήο θαη ζα θαηαδηθάζεη ηελ 

αιινηξίσζε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ ππνηαγή ηνπ ζηε ιατθή θπξηαξρία θαη ην 

θξάηνο3. Δ Βιιάδα έπξεπε λα δεκηνπξγήζεη κηα αξηζηνθξαηία, απφ ηνπο 

Φαλαξηψηεο, ηνπο ήξσεο ηνπ 1821 θαη ηελ αξηζηνθξαηία ησλ Ενλίσλ λήζσλ. 

Καηάληεζε, φκσο, κε ηηο «αθαπίζηξσηεο ηζφηεηεο» λα έρεη ζήκεξα κηα 

αξηζηνθξαηία αλήζηθε «ηνπο βνπιεπηάδεο θαη ηνπο ρξεκαηηζηάδεο». Ώλάγθε, 

ινηπφλ, είλαη λα βξεζεί κηα νιηγαξρία «άμηα λα δηδάμε ζην ιαφ ηνπο λφκνπο 

ηεο δνπιεηάο θαη ηεο αιήζεηαο».  

 Γηα ηνλ Π. ΐιαζηφ, ε δεκνθξαηία είλαη εθείλε πνπ επζχλεηαη γηα ηελ 

έιιεηςε αξηζηνθξαηίαο ζηελ Βιιάδα· «Δ δηθή καο παξάδνζε βαζηνχζε απφ 

ην ΐπδάληην θαη ηε ΐελεηηά, απφ η‟ αξβαλίηηθα βνπλά θαη ηα ξνπκειηψηηθά 

ηξαγνχδηα. Μα ε θιαζζηθή αξξψζηηα πνπ αθάληζε ηε γαιιηθή αξηζηνθξαηία 

ζηα 79 θαη δχκσζε ηηο παξάηαηξεο δεκνθξαηηθέο ιεπηεξηέο ησ ιαηηληθψ ιαψ, 

καο έξξημε θαη καο πίζσ ζηα πεζκέλα είδσια ηεο απφιπηεο δεκαγσγίαο θαη 

ηεο δνγκαηηθήο ηδενινγίαο»4.  

Δ αλαδήηεζε ηεο αξηζηνθξαηίαο, ν ειηηηζκφο ζηελ πνιηηηθή δσή 

ζπκβαδίδεη κε ηελ πίζηε ηνπ ΐιαζηνχ, ζην άηνκν-ήξσα. Βθθηλψληαο απφ 

ληηζετθέο αξρέο, πξνθξίλεη ην άηνκν έλαληη ηεο θνηλσλίαο θαη απερζάλεηαη ηελ 

                                                 
1
 Ένιμκαξ, «Άθθμ πμθζηζηυ βνάιια», Ο Ννπκάο, 19/6/1905, αν. 153, ζ. 1, υπμο απακηάεζ ζε βνάιια 

ημο Κ Θεμηυηδ, «Έκα πμθζηζηυ βνάιια», 12/6/1905, αν. 152, ζ. 1. 
2
 Π. ΐθαζηυξ, «Γεςιεηνζζιυξ ηαζ Σασθάξ», Παξαβιάζηαξα, Ώεήκα 1937, ζ.52. 

3
 Γζα ηζξ εέζεζξ ημο Taine απέκακηζ ζηδ Γαθθζηή Βπακάζηαζδ, αθ., επίζδξ, Zeev Sternhell, Ο Αληη-

Γηαθσηηζκόο, υ.π., ζ.50, 82-91. Θαοιαζηήξ ημο αζαθίμο αοημφ ηαζ μ Ίςκ Αναβμφιδξ, «Ο ζηεπηζηζζιυξ 

ηαζ δ θοθή ιαξ», απάκηδζδ Ίδα, Γξάκκαηα Ώθελάκδνεζαξ, η.2
μξ

, 1913-4, ζ.508. 
4
 Ένιμκαξ, «Κνζηζηέξ Ώκαπμδζέξ», Ο Ννπκάο, 9/7/1906, ζ.6-7. Σμ απυζπαζια ανίζηεηαζ ζηδ ζ. 6.  
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αθνκνίσζε ησλ εθιεθηψλ απφ ην θνπάδη, απφξξνηα ηεο παληνδπλακίαο ηνπ 

θξάηνπο θαη ηεο έιιεηςεο ησλ θπξίαξρσλ ηάμεσλ. Σηο απφςεηο ηνπ απηέο ζα 

παξνπζηάζεη ζπλεθηηθά ζην κεζνπφιεκν ζην έξγν «Γεσκεηξηζκφο θαη 

Σατθάο», φπνπ απνξξίπηεη ηνλ ηατθά, ην κπνπινχθη, ην θνπάδη θαη αλαδεηθλχεη 

ηνπο ήξσεο. Βπεξεαζκέλνο απφ ηνλ Carlyle, ηνλ νπνίν κειεηά απφ ηηο αξρέο 

ηνπ 20νπ αίηψλα1 θαη εληαζζφκελνο πιήξσο ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ 

ζπληεξεηηζκνχ, αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ησλ έμνρσλ αλδξψλ, πνπ ε εζηθή θαη 

ε αμία ηνπο ηνχο αλεβάδνπλ απφ ην επίπεδν ηνπ πιήζνπο ζηελ θπξίαξρε 

ηάμε2. Ο Κ. Υαηδφπνπινο, αληίζεηα, πηζηεχεη πσο ν αηνκηζκφο, πνπ ηνλ 

απνδέρεηαη παληνχ ε θξαηνχζα ηάμε, είλαη ν κεγάινο θίλδπλνο ηεο ληηζετθήο 

ζεσξίαο3. 

εκαληηθή επίδξαζε ζηε ζθέςε ηνπ ΐιαζηνχ άζθεζε ν Ίσλ 

Αξαγνχκεο, πνπ θαη εθείλνο πίζηεπε φηη νη θνηλσλίεο ππεξεηνχλ ηηο 

αηνκηθφηεηεο· «Δ θνηλσλίαηο είλαη καγεξεηά, λνκίδσ, πνπ καγεηξεχνπλ 

αλζξψπνπο, ππάξρνπλ γηα λα καγεηξεχνπλ αλζξψπνπο φζν κπνξνχλ πην 

ηειείνπο, δειαδή πνπ λα ηεο κνηάδνπλ ιηγψηεξν»4. Δ πίζηε ζηνλ ήξσα, ε 

ιαηξεία ηε δχλακεο, ν εγσηζκφο πεγάδεη απφ ηνλ Nietzsche θαη ηνλ Barrès5. 

Βπηζηξέθνληαο ζηε ζθέςε ηνπ ΐιαζηνχ, ζεκεηψλνπκε φηη πηζηεχεη 

ζηελ αμία ηεο θπιήο. πλαθφινπζα ε πίζηε ηνπ ζηελ αληζφηεηα ησλ αηφκσλ, 

ηνλ νδεγεί ζηελ αληζφηεηα ησλ θπιψλ ηηο νπνίεο ζα αληηπαξαζέζεη ζηελ 

θνηλσλία. Δ θνηλσλία, άιισζηε, επεηδή πξνρσξάεη κε ηνπο κέζνπο φξνπο, 

εθθπιίδεη ηελ αξηζηνθξαηία θαη απνδέρεηαη ηε δεκνθξαηία, πνπ γηα ηνλ ΐιαζηφ 

απνηειεί παξαθκή. Οη ηδέεο ηνπ απηέο ζα ηνλ νδεγήζνπλ ζε ξαηζηζηηθέο 

                                                 
1
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, Κανάηζζ 10/12/1903, Αξρείν Η. Γξαγνύκε, θάη.1, οπμθ.4. 

2
 Π. ΐθαζηυξ, «Γεςιεηνζζιυξ ηαζ Σασθάξ», Παξαβιάζηαξα, Ώεήκα 1937, ζ.82-82. Άθθεξ ζεθίδεξ, 

υπμο ακαπηφζζεζ ηδ ζπέζδ ημο αηυιμο ιε ημ ζφκμθμ, ζην ίδην, ζ.59-61, 70, 72, 75.  Σμκίγεζ, επίζδξ, ηδ 

ζδιαζία ημο εβςζζιμφ, Π. ΐθαζηυξ, «Ο ηναημηυπμξ», Παξαβιάζηαξα, ζημ ίδζμ, ζ.46. Ο Κθ. 

Πανάζπμξ έπεζ ζοκμρίζεζ ηζξ ζδέεξ ημο ΐθαζημφ, «Ο Ώημιζζιυξ, μ Φοθεηζζιυξ ηαζ ιενζηέξ άθθεξ ζδέεξ 

ημο Πέηνμο ΐθαζημφ», Διιεληθά Φύιια, Υνζζημφβεκκα-Πνςημπνμκζά 1936, ζ.280. Γζα ηδκ ηαηαθοβή 

ζημοξ ελαζνεηζημφξ άκδνεξ, πμο απμηεθεί ημζκυ ηυπμ ημο Ώκηζ-δζαθςηζζιμφ ηαζ ημοξ ήνςεξ ημο 

Carlyle πμο δεκ είκαζ ζηοβκμί δζηηάημνεξ, αθθά εοθοείξ άκενςπμζ ιε δεζηέξ ανεηέξ, αθ., Zeev 

Sternhell, Ο Αληη-Γηαθσηηζκόο, υ.π., ζ.164-6. Καζ μ Taine έπεζ επδνεαζηεί απυ ημκ Carlyle ηαζ πζζηεφεζ 

πςξ μζ ιεβάθμζ άκηνεξ ακμίβμοκ δνυιμοξ ζηδκ ζζημνία, ζημ ίδζμ, 166-7. 
3
 «Πεκήκηα ακέηδμηα βνάιιαηα ημο Κ. Υαηγυπμοθμο πνμξ ημκ ζμζζαθζζηή Ν. Γζακκζυ», Berlin 

29/1/1908, Νέα Δζηία, 724(1957), ζ.1269-1270. Θα ακαθενεεί, ιάθζζηα, εζδζηά ζημκ Καιπφζδ ηαζ ημκ 

ΐθαζηυ.  
4
 Βπζζημθή Ε. Αναβμφιδ ζε Π. ΐθαζηυ, Ώεήκαζ 12/1/1902, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.58. 

5
 John Dragoumis, a man of action and of letters, Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, θ.3, οπμθ.3.1, ζ.15-18. Γζα 

ηδκ επίδναζδ ημο Barrès ζημ Αναβμφιδ, ακ ηαζ πμηέ υζμ γμφζε μ Αναβμφιδξ δεκ πανέπειρε ζε αοηυκ, 

αθ. Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Οη θόβνη ελόο αηώλα, υ.π., ζ.168-171. 



346 

 

αθξφηεηεο, φπσο λα επηδεηεί έλαλ ζχγρξνλν Καηάδα ή ηελ εθαξκνγή ηεο 

επγνληθήο, επεξεαδφκελνο απφ ηνπο Gobineau, Mendel, Galton θαη  

Chamberlain1. Ο εθθπιηζκφο ηεο αξηζηνθξαηίαο θαη ε πιεζπζκηαθή αχμεζε 

ηνπ ιανχ νδεγεί ζηε δεκνθξαηία πνπ θαηέζηξεςε ηελ Βιιάδα, ηε Ρσκατθή 

Ώπηνθξαηνξία θαη νδήγεζε ζηε Γαιιηθή Βπαλάζηαζε. Βπίζεο, ηελ 

θαζαξφηεηα ησλ θπιψλ ππνλνκεχνπλ ε αλάπηπμε ηεο ηαηξηθήο θαη ε 

εθκεράληζε ηεο παξαγσγήο· ε πξψηε, γηαηί εμαιείθεη ηηο αζζέλεηεο πνπ 

εμαθάληδαλ ηνπο αδχλαηνπο νξγαληζκνχο θαη ε δεχηεξε, επεηδή δηεπθνιχλεη ηε 

δσή, κε απνηέιεζκα λα πνιιαπιαζηάδεη ηνπο αλίθαλνπο θαη λα εμνπδεηεξψλεη 

ηνπο άμηνπο2. 

θνπφο ηεο θνηλσλίαο γηα ηνλ ΐιαζηφ δελ είλαη ε επηπρία ησλ πνιιψλ, 

αιιά ε πνηνηηθή ελδπλάκσζε ηεο θπιήο, γεγνλφο πνπ εμεγεί ηελ απφξξηςε 

ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, ησλ αμηψλ ηεο γαιιηθήο επαλάζηαζεο θαη ηνπ 

ζνζηαιηζκνχ· «Σφηε ζα δνχκε ζε ηη βάξαζξν καο νδεγνχλε ν ρξηζηηαληζκφο (ε 

πην κεγάιε ακαξηία ίζσο ηνπ θφζκνπ), νη γαιιηθέο ηδέεο ηεο δνγκαηηθήο 

ιεθηεξηάο θαη ηεο ππνθξηηηθήο δηθαηνζχλεο, θ΄ νη ζνζηαιηζηηθέο ςπρνπνληέο, θ΄ 

νη ιηγνκάξεο ηεο θαινζχλεο θαη ηεο αγάπεο»3. Φνξείο απηψλ ησλ ηδεψλ είλαη 

ζπγθεθξηκέλεο θπιέο πνπ νδήγεζαλ ζηελ λφζεπζε ηεο θπιεηηθήο 

θαζαξφηεηαο. Ο ΐιαζηφο ζηελ θξηηηθή ηνπ γηα ηνλ Γσδεθάινγν ηνπ Γχθηνπ 

ηνπ Κσζηή Παιακά, πνπ ην ζεσξεί έξγν αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο ζπλείδεζεο 

ηεο ειιεληθήο θπιήο, ζα επηρεηξήζεη έλα δηάγξακκα ηεο αξραίαο ηζηνξίαο, 

φπνπ ε άξηα αλσηεξφηεηα ησλ Βιιήλσλ ηεο επνρήο ηνπ Σξσηθνχ πνιέκνπ 

εμαθαλίζηεθε, φηαλ αλακείρηεθε κε ηα ζεκηηηθά θχια, απφ ηα νπνία πξνήιζε 

ε δεκνθξαηία, ν ρξηζηηαληζκφο θαη νη ζπλαθφινπζεο θνηλσληζηηθέο ηδέεο. 

«εκηηηθέο ηδέεο απνιπηαξρηθήο δεκνθξαηίαο μεηζηπψζαλε ηα πνιηηηθά ήζε θαη 

κνιέςαλε ηελ ηδεαηή Πνιηηεία ηνπ Πιάησλα […]. Μηα ζηηγκή λνκίδεη θαλείο 

                                                 
1
 Γζα ημκ πνχημ αθ. Π. ΐθαζηυξ, «Δ Φοθή», Κξηηηθά Σαμίδηα, 1912, ζ.146, βα ημκ  δεφηενμ, ζημ ίδζμ, 

ζ.153 ηαζ βζα ημκ δεφηενμ ηαζ ηνίημ, Π. ΐθαζηυξ, «Δ θοθεηζηή εοβέκεζα», Ο Ννπκάο, 22/3/1914, 

αν.522, ζ.67. Σμκ Houston Stewart Chamberlain ακαθένεζ ζηδκ «Φοθεηζηή ένεακα βζα ημκ 

Βθθδκζζιυ», Γξάκκαηα Ώθελάκδνεζαξ, θ.31-36, η.3
μξ

, 1916, ζ.545. Γνάθηδηε ζηζξ 13/11/1913. Γζα ηζξ 

επζδνάζεζξ πμο δέπηδηε μ ΐθαζηυξ, αθ. ηαζ Α. Λαιπνέθθδξ, Ζ επίδξαζε ηνπ Νίηζε ζηελ Διιάδα, υ.π., 

ζ.133-136. Γζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ εοβμκζηήξ ηαζ ημοξ εεςνδηζημφξ ηδξ, υπςξ μ Galton, Heckel η.α., αθ. Γ. 

Κυηηζκμξ, «Δ ζζημνία ηςκ εοβμκζηχκ εεςνζχκ απυ ηα ιέζα ημο 19
μο

 αζχκα έςξ ημ Οθμηαφηςια», The 

Athens Review of books, Εμφκζμξ 2013, ηπ.41, ζ.52-57. 
2
 Π. ΐθαζηυξ, «Δ Φοθή», Κξηηηθά Σαμίδηα, υ.π, ζ.143. Γζα ηδκ εοβμκζηή ηαζ ημκ  Καζάδα, αθ. Π. 

ΐθαζηυξ, «ημ Καζιίνζ», ζημ ίδζμ, ζ.40-1, «Δ Φοθή», ζημ ίδζμ, ζ.145-6, 149, 154. Βπίζδξ, Ένιμκαξ, 

«Delenda Carthago», Ο Ννπκάο, 1/1/1906, αν.179, ζ.3-4. 
3
 Π. ΐθαζηυξ, «Δ Φοθή», ό.π., ζ.148. 
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πσο νη Μαθεδφλεο ζα ζψζνπλε ηνλ Βιιεληζκφ. Οη Ώζελαίνη ηνπο είραλε γηα 

βαξβάξνπο κα ε εζληθή ηνπο αγξηάδα ζήκαηλε πσο είηαλε πνιχ πην γλήζηνη 

Έιιελεο απφ ηνπο Γξαηθχινπο ηεο ηνάο. Ο Ώιέμαλδξνο σο ηφζν αξγά 

γελλήζεθε. Δ Ώζία είρε θηφιαο κνπιηάζεη ηελ Βιιάδα, θαη θεη πνπ θαίλνπληαλ 

πσο νη καθεδφλεο θαηαρηνχζαλε ηελ Ώζία, φκσο αιήζεηα μεηέιεησλαλ θαη 

ζπκπιεξψλαλε ηε λίθε ηνπ θνηλσληζκνχ πνπ μερείιεζε απφ ηε ΐαβπιψλα, ηα 

Εεξνζφιπκα θαη ηηο Θήβεο»1.  

ηνλ αληηζεκηηηζκφ ηνπ επεξεάδεηαη ζίγνπξα απφ ηνλ Taine θαη ηνλ 

Renan, ηνπο νπνίνπο, καδί κε ηνλ Πιάησλα, ζεσξεί ηδαληθνχο ζπγγξαθείο 

κηαο ηζηνξηθήο κειέηεο γηα ηελ ςπρνινγηθή δνκή ηεο Ρσκηνζχλεο2. Ο Taine 

έρεη ππνγξακκίζεη ηε ζεκαζία ηεο θπιήο σο εμεγεηηθνχ παξάγνληα ηεο 

ηζηνξίαο θαη έρεη δηαθξίλεη ηηο θπιέο ζε αλψηεξεο (άξεηνη) θαη θαηψηεξεο 

(ζεκηηηθέο)3. O Renan, εθθηλψληαο απφ ηελ αληίιεςε ηεο θνηλσλίαο σο 

ηεξαξρίαο, πνπ εδξάδεηαη ζηε θπζηθή αληζφηεηα ησλ αλζξψπσλ, θαηαιήγεη 

ζηελ αληζφηεηα ησλ θπιψλ. Εδηαίηεξα ε ελαζρφιεζή ηνπ κε ηηο ζεκηηηθέο 

γιψζζεο ηνλ νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη ε ζεκηηηθή θπιή ζπγθξηλφκελε κε ηελ 

ηλδνεπξσπατθή είλαη θαηψηεξε, φπσο, άιισζηε, νη θηλέδνη θαη νη λέγξνη4.  

Γηα ηνλ ΐιαζηφ, νη δηαθεξχμεηο γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ επηζηήκε είλαη νη 

δηαθεξχμεηο ησλ ζθιάβσλ πνπ αγσλίδνληαη λα απνηηλάμνπλ ηελ αξηζηνθξαηία 

Βθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε ιαηξεία ηεο δχλακεο5, ηελ νπνία ζα 

απνδψζεη θαη ζηνλ Αξαγνχκε, αλ θαη ζεσξεί φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Αξαγνχκε ν ππεξηνληζκφο θαη ε ιαηξεία ηεο δχλακεο θξχβνπλ αδπλακία θαη 

θφβν6.  

Ο Παιακάο ζα ελζνπζηαζηεί κε ηελ ζεψξεζε ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, 

πνπ επηρεηξεί ν ΐιαζηφο ζηελ θξηηηθή ηνπ γηα ην Γσδεθάινγν ηνπ Γχθηνπ7, 

φπσο, επίζεο, κε ηηο ηδέεο πνπ εθθξάδεη ζηε «Φπιή», αλ θαη παξαδέρεηαη πψο 

                                                 
1
 «Κνζηζηέξ Ώκαπμδζέξ. Ο Αςδεηάθμβμξ ημο Γφθημο Κχζηα Παθαιά», Κξηηηθά Σαμίδηα, υ.π., ζ.112-5. 

Δ οπμβνάιιζζδ δζηή ιμο. Σμ άνενμ πνςημδδιμζζεφηδηε ζημκ Ννπκά, 25/8/1907, αν.258, ζ.1-4. 

Πνμηζιήεδηε δ έηδμζδ ημο 1912, βζαηί πενζέπεζ ηάπμζεξ πνμζεήηεξ πμο απμηαθφπημοκ ηδ 

νζγμζπαζηζημπμίδζδ ημο ΐθαζημφ εκάκηζα ζημ ζμζζαθζζιυ. Δ οπμβναιιζζιέκδ θέλδ «ημζκςκζζιμφ» 

ζηδκ έηδμζδ ημο 1912, ημ 1907 ήηακ «πμθζηζζιμφ».   
2
 Ένιμκαξ, «Ώπυ ημκ Εππυθοημ ημο Βονζπίδδ. Πνυθμβμξ» ζημ Σεο Εσήο, Βζηία 1904, ζ.99. 

3
 Z. Sternhell, La droite révolutionnaire 1885-1914, υ.π., ζ.192-196.  

4
 ην ίδην, ζ.XXI-XXV. ΐθ., επίζδξ, Z. Sternhell, Ο Αληη-Γηαθσηηζκόο, υ.π., ζ.305-310, 323.  

5
 Π. ΐθαζηυξ, «Δ Φοθή», υ.π., ζ.157-8.  

6
 John Dragoumis, a man of action and of  letters, Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, υ.π., ζ.15-6, 22. 

7
 Βπζζημθή Κ. Παθαιά ζε Π. ΐθαζηυ, Ώεήκα 11/24.10.07, Αιιεινγξαθία Η, ζ.281-2. 
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αλήθεη ζηνπο πνιινχο θαη αδχλαηνπο1. Ο Μάξθνο Γαβηηζηάλνο, αληίζεηα, απφ 

ηε κεξηά ησλ ζνζηαιηζηψλ ηεο ζπδήηεζεο ζην Ννπκά ην 1907, ζα αλαδείμεη ην 

αλψθειν ησλ θπιεηηθψλ ζεσξηψλ θαη ζηελ αξηζηνθξαηηθή αληίιεςε ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ ΐιαζηνχ ζα αληηηάμεη ην ιαφ2. 

Οη ξαηζηζηηθέο απφςεηο ηνπ ΐιαζηνχ, φκσο, δελ ζα ηνλ νδεγήζνπλ λα 

ζπληαρζεί κε ην θαζηζκφ ηνπ Υίηιεξ θαη ηνπ Μνπζνιίλη, επεηδή θαηέηαζζε ην 

θαζηζκφ ζηνλ «ηατθά», δειαδή, ηελ θπξηαξρία ηνπ πξσηνγνληζκνχ ηνπ 

ρσξηάηε έλαληη ηνπ αζηνχ, ηελ απνξξφθεζε ηνπ αηφκνπ απφ ηελ θνηλφηεηα, 

ηελ θπξηαξρία ηνπ φρινπ θαη ηνπ θξάηνπο· «Καη θαζψο ν ηατθάο ήηαλ πάληα 

αιάζεθηνο θη ακεηάθιεηνο έηζη θαη ζήκεξα ν αξρεγφο θάζε ηατθάδηθνπ 

θξάηνπο δηαιαιεί ηελ αιαζεςηά-ηνπ. Ώπφ ηελ ίδηα ξίδα μεθχηξσζε ε 

ζενθξαηηθή αιαζεςηά ηνπ Πάπα θαη ε δεκαγσγηθή αιαζεςηά ηνπ Υηηιέξαγα θαη 

ηνπ Μνπζνιίλαξνπ θαη θάζε άιινπ ζπληερληαθνχ ζαηξάπε»3. ηελ ίδηα 

θαηεγνξία ζα εληάμεη θαη ηνλ θνκκνπληζκφ· «Σν πφζν δπλαηφο είλαη ν ηατθάο 

[…] ην βιέπνπκε απφ ην δξφκν πνπ πήξε ε επαλάζηαζε ζηε Ρνπζία. Με ηε 

δηδαρή ηνπ Μάξμ γηα πξφθαζε θαη κπνχζνπια θαηάθεξε ηε δηρηαηνξία ηνπ 

πξνιεηαξηάηνπ, κε άιια ιφγηα  ην ζθιάβσκα ηνπ ρσξηάηε ζηελ αξγαηηά ηεο 

βηνκεραληθήο πνιηηείαο. […] Ο ίδηνο θαλαηηζκφο πνπ ζηέλεςε ην ρξηζηηαλφ 

δνγκαηίδεη θαη ηνπ θνκνπληζηή ην θαηάθξαρην κπαιφ»4.  

Ο ΐιαζηφο εκθνξείηαη απφ ηελ απνηθηνθξαηηθή ινγηθή ησλ άγγισλ 

θηιειεχζεξσλ ηεο αζηηθήο ηάμεο πνπ δελ ζπλάδεη κε ηε δεκαγσγηθή ινγηθή 

θαη ηνλ νινθιεξσηηζκφ ηνπ θαζηζκνχ. Ο Γιαχθνο Ώιηζέξζεο ραξαθηεξίδεη ην 

ΐιαζηφ· «Τπεξαηνκηθηζηή» θαη «θηιειεχηεξν αξηζηνθξάηε»5. Βπίζεο, ζηελ 

πεξίζηαζε εθείλε βάξπλε πεξηζζφηεξν ζηε ζπλείδεζή ηνπ ε πίζηε ηνπ ζηελ 

Ώγγιία θαη ηελ πνιεκηθή ηεο λίθε, παξφιν πνπ ηηο θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηνπ 

πνιέκνπ ηηο ζεσξεί θαηαζηξνθηθέο γηα ηελ Βπξψπε, φπσο αθξηβψο ηηο 

                                                 
1
 Βπζζημθή Κ. Παθαιά ζε Π. ΐθαζηυ, Ώεήκα  2/16.2.1908, Αιιεινγξαθία Η, ζ.283-5. 

2
 Μ. Γααζηζζάκμξ, «ημοξ Ώνζζημηνάηεξ», Ο Ννπκάο, 21/10/1907, αν.266(1907), ζ.4-5. Βπίζδξ, Ρ. 

ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Γεκνηηθηζκόο θαη Κνηλσληθό Πξόβιεκα, υ.π., ζ.267-271. 
3
 Π. ΐθαζηυξ, «Γεςιεηνζζιυξ ηαζ Σασθάξ», Παξαβιάζηαξα, Ώεήκα 1937, ζ.51-84. Σμ απυζπαζια ζηζξ 

ζ.75-6. Σδκ ακηζπάεεζά ημο βζα ημκ Υίηθεν εα εηθνάζεζ ηαζ ζε επζζημθή ημο ζημκ Α. Πεηνμηυηηζκμ,  

17/9/38, Αξρείν Γ. Πεηξνθόθθηλνπ, «Πέηνμξ ΐθαζηυξ», οπμθ. «1938-40, Βπζζημθέξ 9-61», 23. 
4
 Π. ΐθαζηυξ, «Γεςιεηνζζιυξ ηαζ Σασθάξ», υ.π., ζ.77-79. 

5
 Βπζζημθή Γθαφημο Ώθζεένζδ ζε Π. ΐθαζηυ, Ώθελάκηνεζα 30/1/39, Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, θ.7, 

οπμθ.7.1, 7/192. Ο ΐθαζηυξ επζαεααίςζε ηδκ μνευηδηα ηδξ άπμρδξ ημο, αθ. επζζημθή Γθ. Ώθζεένζδ ζε 

Π. ΐθαζηυ, Ώθελάκηνεζα 14/2/39, ζην ίδην, 7/196. 
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πξνθήηεςε ζηα Παξαβιάζηαξα1. Χο ζπλεπήο θηιειεχζεξνο, ππήξμε 

ππνζηεξηθηήο ηνπ ΐεληδέινπ θαη ζπκθσλνχζε, θαηά δήισζή ηνπ, κε ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ηδεψλ ηνπ2.   

Ο ηέθαλνο Ρακάο (Μάξθνο Σζηξηκψθνο) ζα αλαπηχμεη έλα 

θηιειεχζεξν πνιηηηθφ φξακα πνπ ζπλδπάδεη αζηηθέο αληηιήςεηο πεξί 

εθπαίδεπζεο, φπσο ηε δηδαζθαιία πξαθηηθψλ καζεκάησλ θαη θπζηθψλ 

επηζηεκψλ, κε ηνλ αληηθνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ηηο αξηζηνθξαηηθέο αληηιήςεηο 

πεξί ιανχ πνπ είλαη αλίθαλνο γηα ηελ θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία. ΐαζηθέο 

ηνπ ζεσξεηηθέο παξαδνρέο ε απφξξηςε ησλ νξακάησλ ηεο Γαιιηθήο 

Βπαλάζηαζεο γηα θνηλσληθή ηζφηεηα θαη ε απνδνρή ηνπ ηζηνξηζκνχ, δειαδή ε 

πίζηε φηη νη ηζηνξηθέο θαηαβνιέο θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ελφο έζλνπο, ηνλ 

πξννξηζκφ ηνπ θαη φρη ν νξζνινγηζκφο θαη νη παλαλζξψπηλεο αμίεο3. Ο 

Hippolyte Taine θαη ν Friedrich Karl von Savigny, ν γεξκαλφο λνκηθφο, 

εθπξφζσπνο ηεο ηζηνξηθήο ζρνιήο ηνπ δηθαίνπ, απνηεινχλ ηηο ζεσξεηηθέο ηνπ 

αλαθνξέο, ζηηο νπνίεο δελ παξαπέκπεη άκεζα, αιιά κέζσ ελφο βηβιίνπ ηνπ 

αξγεληηλνχ θνηλσληνιφγνπ, Carlos Octavio Bunge, ν νπνίνο εθάξκνζε ην 

δαξβηληζκφ θαη ηηο θπιεηηθέο ζεσξίεο ζηηο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ώκεξηθήο4.  

Γηα ηνλ Ρακά ν ηζηνξηζκφο είλαη πνιηηηθή ζέζε5, πνπ αληηηίζεηαη ζηηο 

αξρέο ηνπ Αηαθσηηζκνχ, ηνπ νξζνινγηζκνχ θαη ηεο Γαιιηθήο Βπαλάζηαζεο6, 

απνξξίπηεη ηελ επηδίσμε ηεο πξνφδνπ κέζσ ηεο ηζφηεηαο, πεξηνξίδεη ηελ 

ειεπζεξία ηνπ ιανχ, ηνπ αλψξηκνπ γηα ην θνηλνβνπιεπηηθφ πνιίηεπκα, γεγνλφο 

πνπ, θαηά ηε γλψκε ηνπ, επηβεβαηψλεη θαη ε «πνιηηηθή επαλάζηαζε», φπσο 

νλνκάδεη ην θίλεκα ζην Γνπδί, πνπ ζηφρεπε ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ειεπζεξηψλ7.  

                                                 
1
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, Liverpool 31/12/1939, Αξρείν Γ. Πεηξνθόθθηλνπ, 

«Πέηνμξ ΐθαζηυξ», οπμθ. «1938-40, Βπζζημθέξ 9-61», 51. 
2
 Ώκηίβναθμ επζζημθήξ Π. ΐθαζημφ ζημκ εηδυηδ R. Chiberre, 20/3/1922, Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, θ.5, 

οπμθ.5.1, 5/147.  
3
 . Ραιάξ, «Αζάθελδ “Ώκ είπαιε παζδεία εθεφεενδ”», Γ.Δ.Ο., Ώπνίθζμξ 1912, ζ.95-118.  

4
 ημ ίδζμ, ζ.110-111. Γζα ημκ Carlos Octavio Bunge (1875-1918), αθ. Problems in Modern Latin 

American History. Sources and Interpretations, (ed. John Charles Chasteen, James A. Wood), 2005, 

ζ.129-130. 
5
 Γζα ημκ ζζημνζζιυ ςξ πμθζηζηή ηαζ υπζ ζζημνζμβναθζηή εέζδ, αθ. Υ. Υαηγδζςζήθ, «Ο ζζημνζηυξ ηαζ μ 

ηονίανπμξ», Σα Ηζηνξηθά, ηπ.50, Εμφκζμξ 2009, ζ.14. 
6
 Γζα ημκ ζζημνζζιυ ηαζ ηδκ ακηίεεζή ημο ζημ θοζζηυ δίηαζμ ηαζ ημκ μνεμθμβζζιυ, αθ. Zeev Sternhell, 

Ο Αληη-Γηαθσηηζκόο, υ.π., ζ.27, 129-130, 543, ζδι.15. Βπίζδξ, Z. Sternhell, La droite revolutionnaire 

1885-1914, υ.π., ζ. XV, XXXI. Γζα ημκ εθθδκζηυ ζζημνζζιυ ηαζ ηδ ζφκδεζή ημο ιέζς ημο Herder ιε 

ηδκ  έκκμζα ηδξ εεκζηήξ απμζημθήξ, αθ. Κ. Θ. Αδιανάξ, Διιεληθόο Ρσκαληηζκόο, Βνιήξ, Ώεήκα 1985, 

ζ.382-388. 
7
 . Ραιάξ, «Αζάθελδ “Ώκ είπαιε παζδεία εθεφεενδ”», υ.π., ζ.111-113. 
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Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηνπ ηζηνξηθνχ δηδαθηηζκνχ εληάζζεη ηε 

δηαπαηδαγψγεζε ηνπ ιανχ, «ψζηε λα θαηαζηεί άμηνο ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

ειεπζεξίαο». Δ δηαπαηδαγψγεζε απηή, παξά ηηο θηιειεχζεξεο δηαθεξχμεηο γηα 

απφξξηςε ηεο «θξαηνθξαηίαο» θαη αλάπηπμε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο1 θαη 

ηελ παξαπνκπή ηνπ ζην Leroy-Beaulieu2, δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εζληθέο 

αλάγθεο3. Δ ζεκαζία ηεο ηζηνξίαο γηα ηελ αλχςσζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ 

ζπλίζηαηαη ζηε δηδαζθαιία ηεο λεψηεξεο ηζηνξίαο, ζηελ απφξξηςε ηνπ 

ζρνιαζηηθηζκνχ πνπ επηβάιιεη ηε κειέηε ηεο θιαζζηθήο αξραηφηεηαο, ζηελ 

απνδνρή ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ κέζα απφ ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ηεο 

αηνκηθφηεηαο ηνπ ειεχζεξνπ πνιίηε, αιιά θαη ηνπ θνζκνπνιηηηζκνχ. ΄Βηζη, ν 

Έιιελαο ζα γίλεη πνιηηηθά άμηνο ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ πνιηηεχκαηνο, αιιά θαη 

εζληθά άμηνο ηεο πνιεκηθήο εζηθήο πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηελ εζληθή 

βησζηκφηεηα, κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ κίζνπο4. Άιισζηε, γηα ηνλ Ρακά 

θηιειεπζεξηζκφο θαη εζληθηζκφο ζπκθχξνληαη5.  

Δ πίζηε ηνπ ζηελ αξηζηνθξαηία, ε ελαληίσζή ηνπ ζηηο δεκνθξαηηθέο 

αξρέο θαη ηνλ ζνζηαιηζκφ, δηαθεξχζζνληαη ην 1907 ζηελ ζπδήηεζε ηνπ Ννπκά 

κεηαμχ εζληθηζηψλ θαη ζνζηαιηζηψλ δεκνηηθηζηψλ· «Να εξγαζζνχκε ζπλεηδεηά 

γηα λα δπλακψζνπκε ηε ζπληεξεηηθή δχλακε, εληζρχνληαο απφ ηψξα ηνλ 

αγψλα ηεο αζχληαρηεο αθφκα ηάμεσο ησλ νιίγσλ θσηηζκέλσλ θαη ζεηηθψλ 

αλζξψπσλ θαηά ησλ νρινθξαηψλ, θαηά ησλ δεκνθφπσλ, θαηά ησλ 

ραιαζκέλσλ θεθαιηψλ, ησλ ππέξκαρσλ ηεο ηζνπνιηηείαο, ησλ ειεχζεξσλ 

ζεζκψλ, ηεο αραιίλσηεο ειεπζεξίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ζπληαγκαηηθνχ 

πνιίηε»6. 

Σηο απφςεηο απηέο ηηο έρεη ήδε αλαπηχμεη ην 1904 ζηνλ Ννπκά7 θαη ζα 

ηηο παξνπζηάζεη απηνηειψο ην 1909 ζην βηβιίν Λνμνί ηξαηνθφπνη1 φπνπ ε 

                                                 
1
 ημ ίδζμ, ζ.113.  

2
 Γζα ημκ Leroy-Beaulieu ηαζ ηδ βαθθζηή ζπμθή πμθζηζηήξ μζημκμιίαξ, αθ. Ώ. Μαπαζνά, «Δ βαθθζηή 

ζπμθή πμθζηζηήξ μζημκμιίαξ ημκ 19
μ
 αζχκα», Σα Ηζηνξηθά, ηπ.50, Εμφκζμξ 2009, ζ.17-36. οβηεηνζιέκα 

βζα ημκ Leroy-Beaulieu, ζ.35-6. 
3
 Ο δδιυζζμξ πχνμξ ημο ζζημνζζιμφ είκαζ μ εεκζηυξ πχνμξ, Υ. Υαηγδζςζήθ, «Ο ζζημνζηυξ ηαζ μ 

ηονίανπμξ», υ.π., ζ.14. 
4
 η. Ραιάξ, «Οζ Πάηνζμζ ηαζ ηα Πάηνζα», Κξηηηθή, η. Ώ΄, 1903, ζ.69-74, ζ.107-112. Δ ιεθέηδ «Οζ 

Πάηνζμζ ηαζ ηα Πάηνζα» απμηεθεί απάκηδζδ ζηδκ πνμηήνολδ ηδξ «Βηαζνεία ηδξ οπέν ηςκ Παηνίςκ 

Ώιφκδξ».  
5
 Μ. Σζζνζιχημξ, «ηζξ ηυηηζκεξ θοθθάδεξ, ηα ζημφνα ηζηάπζα», 24/2/1908, Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, 

Γεκνηηθηζκόο θαη Κνηλσληθό Πξόβιεκα, υ.π., ζ.110-114. 
6
 Μ. Σζζνζιχημξ, «ημοξ ζμζζαθδδιμηνάηεξ»,  9/12/1907, Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Γεκνηηθηζκόο θαη 

Κνηλσληθό Πξόβιεκα, υ.π., ζ.62-69. Σμ απυζπαζια ζηζξ ζ.68-9. Δ οπμβνάιιζζδ δζηή ημο. 
7
 αθ. ζηδκ πανμφζα ενβαζία ημ ηεθάθαζμ Βηπαίδεοζδ. 
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βαζηθή πνιηηηθή ηνπ πξφηαζε εγγξάθεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ 

θαη ηνπ αζηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ, αιιά ζηε ζπληεξεηηθή εθδνρή ηνπ, θαζψο 

αζθεί θξηηηθή ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ2, αλαγλσξίδεη 

πεξηνξηζκνχο ζηε ιατθή θπξηαξρία θαη πξνηηκά κηα αξηζηνθξαηηθή, 

παηεξλαιηζηηθή εθδνρή ηνπ πνιηηεχκαηνο, πνπ δπζηπρψο ζηελ Βιιάδα δελ 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί, γηαηί ην πνιίηεπκα είλαη δεκνθξαηηθφ3. Ο ζνζηαιηζκφο 

είλαη ν κεγάινο ερζξφο4. Με ην έξγν απηφ παξαηεξείηαη κηα κεηαηφπηζε απφ 

ην θηιειεπζεξηζκφ πξνο ηνλ θξαηηζκφ, αθνχ πηζηεχεη φηη νη λεσηεξηζηέο, νη 

θνξείο ηεο αιιαγήο, δελ πξέπεη λα εκθνξνχληαη απφ ηνλ απφιπην αηνκηζκφ 

ηνπ Bentham, αιιά, παξάιιεια, απφ ελδηαθέξνλ γηα ην θνηλφ θαιφ5. Δ 

αληίθαζε κεηαμχ ηεο ππεξνρήο ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο ιαηξείαο ηεο αηνκηθήο 

πξσηνβνπιίαο δελ ζίγεηαη, φπσο έρεη επηζεκάλεη ν Υ. Υαηδεησζήθ, επεηδή 

κάιινλ ην θαζεζηψο πνπ επαγγειίδεηαη ν Ρακάο ζα είλαη απαιιαγκέλν απφ ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ6. 

Δ πλεπκαηηθή επαλάζηαζε πνπ επηζπκεί κπνξεί λα ζπληειεζηεί κέζσ 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηθνχ θφκκαηνο, πνπ ζα θεξχμεη πφιεκν θαηά 

πάλησλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ «θπξηαξρία ηνπ πξαθηηθνχ πλεχκαηνο». «Ο 

πφιεκνο πνπ ππνδείρλνπκε, είλαη θνηλσληθφο θ΄ εζληθφο ηδενινγηθφο, αιιά θαη 

πξαγκαηνινγηθφο πνιηηηθφο. Βίλαη πφιεκνο πνπ πξέπεη λα ηνλ θάλεη πνιηηηθφ 

θφκκα. Κφκκα ξηδνζπαζηηθφ-πξννδεπηηθφ θ΄ εζληθφ καδί»7. Σν θφκκα απηφ ζα 

ζπλελψζεη ηηο αξρέο ηεο νξζνδνμίαο, ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο, ηνπ 

ζηξαηησηηθνχ θξάηνπο, ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, ηεο πλεπκαηηθήο 

αλάπηπμεο ηνπ ιανχ θαη ηεο νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

ελφο δπλαηνχ θξάηνπο πνπ ζα επηηειέζεη ηελ ελνπνίεζε ηεο θπιήο. Οη 

πξαθηηθνί άλζξσπνη ζα απνηειέζνπλ ην ζεκέιην ηνπ θφκκαηνο8. Σν θφκκα 

απηφ, επνκέλσο, ζα ζπληαηξηάμεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ηελ αιπηξσηηθή 

πνιηηηθή θαη ζα επηδηψμεη αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά φρη αλαηξνπή 

                                                                                                                                            
1
 ΐθ, επίζδξ, ηζ έπεζ εζπςεεί βζα ημ αζαθίμ αοηυ ζημ ηεθάθαζμ, Κμζκςκζηή φκεεζδ ημο Αδιμηζηζζιμφ. 

2
 . Ραιάξ, Λνμνί ηξαηνθόπνη, 1909, ζ.20-22. 

3
 ην ίδην, ζ.48. Γζα ημ θαυ ςξ ακχνζιδ πμθζηζηή δφκαιδ πμο άβεηαζ ηαζ θένεηαζ απυ ημοξ δδιμηυπμοξ 

είπε βνάρεζ ηαζ ημ 1907 , Μ. Σζζνζιχημξ, «Οζ Αδιμηζηζζηαί ηαζ ημ “Κμζκςκζηυ ιαξ Γήηδια”», Ρ. 

ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Γεκνηηθηζκόο θαη Κνηλσληθό Πξόβιεκα, υ.π., ζ.26. 
4
 . Ραιάξ, Λνμνί ηξαηνθόπνη, ζ.26. Γζα ημ θυαμ ημο αζηζζιμφ απέκακηζ ζημ ενβαηζηυ γήηδια ηαζ ημ 

ζμζζαθζζιυ, αθ. Υ. Υαηγδζςζήθ, Ζ Γεξαηά ειήλε, υ.π., ζ.381-389. 
5
 ην ίδην, ζ.10-11. 

6
 Υ. Υαηγδζςζήθ, Βζζαβςβή ζηδκ Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20

νπ
 αηώλα, Ώ1, υ.π., ζ.19. 

7
 . Ραιάξ, Λνμνί ηξαηνθόπνη, ζ.94-95. Σμ α΄ απυζπαζια ζηδ ζ.94, ημ α΄ ζηδ ζ.95.  

8
 . Ραιάξ, Λνμνί ηξαηνθόπνη, ζ.97. 
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ηνπ θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο1. Γη΄ απηφ αξλείηαη ηελ πάιε ησλ ηάμεσλ θαη ην 

ζνζηαιηζκφ θαη κηιάεη γηα πάιε ηδεψλ2.  

  Ο παξαγσγφο ιαφο, κηθξναζηνί, εξγάηεο θαη αγξφηεο, ζα απνηειέζεη 

ηελ νηθνλνκηθή βάζε ηνπ ζπζηήκαηφο ηνπ. Οη άξηζηνη πνπ ζα αλαιάβνπλ ηε 

δηαθπβέξλεζε ζα θξνληίζνπλ λα νξγαλψζνπλ ην ιαφ ζε επαγγεικαηηθέο 

ελψζεηο θαη ζπλδηθάηα, κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή ηνπ αλχςσζε 

θαη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ θξάηνπο γηα ζα επηηειέζεη ηνπο εζληθνχο ζθνπνχο, 

δειαδή ηελ έλσζε ηεο θπιήο. «Οη νιίγηζηνη κε ηνπο νιίγνπο […] εχθνια 

δχλαληαη λα βξνπλ ηα κέζα θαη ηνπο ηξφπνπο λα νξγαλψζνπλ θαη λα 

θσηίζνπλ γηα ηα πξαγκαηηθά ζπκθέξνληά ηνπ ηνλ παξαγσγφ ιαφ, ηνλ 

κηθξντδηνθηήηε, ηνλ κηθξνθηεκαηία, κηθξνεπαγγεικαηία, ηερλίηε, κηθξναζηφ, 

εξγάηε, γεσξγφ. […] Σα κέζα είλαη γλσζηά. Οξγαλψζεηο γεσξγηθψλ 

ζπλδέζκσλ θαη ζπλδηθάησλ θηεκαηηψλ. Βλψζεηο ζπληερληψλ, θαη αδειθάηα 

εξγαηηθά θαη ηα παξφκνηα. Σφζνη ηξφπνη γηα λα ζπγθεληξσζεί θαη λα 

θαλεξσζεί ε δχλακε θαη ε ζέιεζε ηνπ παξαγσγνχ ιανχ, ε εδξαία, δειαδή, 

βάζε ηνπ θφκκαηνο, πνπ ζα δεηήζεη ην νηθνλνκηθφ θαη πλεπκαηηθφ αλχςσκα 

ηνπ ιανχ, ην βέβαην εζσηεξηθφ δπλάκσκα, ζαλ ππφζρεζε φηη ην Κξάηνο ζα 

κπνξέζεη λα δήζεη, γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ έλσζε ηνπ Βιιεληζκνχ». Σν 

Ώληίπαιν θφκκα, ην ζπληεξεηηθφ θαη θαλαηηθφ, ζα ζρεκαηηζηεί απφ ηνπο 

κηζζσηνχο3.  

Παξφκνηεο απφςεηο εμέθξαζε θαη ν Ίσλ Αξαγνχκεο, φηαλ αζθνχζε 

θξηηηθή ζην θξάηνο θαη ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ θαη είρε ππνδείμεη σο βαζηθέο 

αξρέο ηεο πνιηηηθήο ηνπ ηελ απνθέληξσζε θαη ηνλ θνηλνηηζκφ, πνπ ζα 

βαζίδνληαη ζηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηνπ ηφπνπ, έκπνξνπο, βηνκήραλνπο θαη 

γεσξγνχο θαη φρη ζηνπο ππαιιήινπο4. Αξαγνχκεο θαη Ρακάο αλαπαξάγνπλ ηε 

βαζηθή ζέζε ηνπ 19νπ αηψλα φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη δελ αλήθνπλ ζην 

                                                 
1
 ην ίδην, ζ.98, ζδιείςζδ.  

2
 ην ίδην, ζ.102. Γζα ηδκ «πάθδ ηςκ ζδεχκ», πμο πνμζδίδεζ δεζηή αλία υπζ ιυκμ ζημοξ μπαδμφξ ημο 

δδιμηζηζζιμφ, αθθά ηαζ ζοιαάθθεζ ηαζ ζημκ δεζηυ απμηαεανιυ ημο Έεκμοξ, εα ιζθήζεζ ημ 1915, Μ. 

Σζζνζιχημξ, «Βζζαβςβή ζε αζαθίμ πμο εα βνάθεζ βζα ηδκ αλία ημο δδιμηζηζζιμφ», Νέα Εσή, η.10, 

αν.3-4(1915), ζ.161-166   
3
 ην ίδην, ζ.102. 

4
 Βπζζημθή Ε. Αναβμφιδ ζε Π. ΐθαζηυ, π.π.[ημο 1902], Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.73. ΐθ., επίζδξ, Ε. 

Αναβμφιδξ, Πξνγξακκαηηθνί Πνιηηηθνί ηνραζκνί, Ώεήκα 1916, ζ.10-11, υπμο εηηυξ απυ ηδκ πίζηδ 

ζηδκ ημπζηή αοημδζμίηδζδ εηθνάγεηαζ ηαζ δ εκακηίςζδ ζημκ ηναηζζιυ. Σδκ άπμρδ υηζ ααζζηή ανπή 

ημο Αναβμφιδ ήηακ δ απμηέκηνςζδ ηδξ δζμίηδζδξ ηαηαβνάθεζ ηαζ μ Π. ΐθαζηυξ, John Dragoumis, a 

man of action and of  letters, Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, θ.3, οπμθ.3.1, ζ.11.   
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παξαγσγηθφ θνκκάηη ηνπ έζλνπο, ζέζε πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη ζηνλ 

απνθιεηζκφ ησλ αληηπαξαγσγηθψλ αηφκσλ απφ ην πνιηηηθφ ηνπο ζρήκα1. 

Σν έζλνο ησλ παξαγσγψλ πνπ αληίθεηηαη ζηελ αξηζηνθξαηία ηεο γεο, 

φπσο εθθξάδεηαη ζηνλ αγγιηθφ θηιειεπζεξηζκφ2, ζην ζρήκα ηνπ Ρακά 

δηαζπάηαη ζε παξαγσγνχο θαη κε. Καηά ηνλ Ρακά ε άξρνπζα, ε αζηηθή ηάμε, 

ε ηάμε ησλ «Γξακκαηηζκέλσλ» ρσξίδεηαη ζε κηζζσηνχο θαη παξαγσγνχο. Σελ 

πξψηε θαηεγνξία, ηε ρσξίδεη  ζε έκκεζνπο κηζζσηνχο, δειαδή, γηαηξνχο, 

δηθεγφξνπο, ηξαπεδίηεο, εκπφξνπο πνπ επσθεινχληαη απφ ηηο πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο θαη ζε άκεζνπο, δειαδή, ηνπο ππαιιήινπο πνπ ηνπο απνθαιεί 

ζεζηζήξεο3.  

Δ απέρζεηά ηνπ γηα ηε κηζζσηή εξγαζία ζρεηίδεηαη κε ην θφβν ησλ 

ιατθψλ θηλεηνπνηήζεσλ θαη εληάζζεηαη ζηηο πξνηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη 

απφ ηνπο δηαλννχκελνπο ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα γηα ηελ θνηλσληθή 

ελζσκάησζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο θαη ηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο 

αξκνλίαο4. Ο ίδηνο ξεηά ζα δηαηππψζεη ηνπο θφβνπο ηνπ γηα ηελ 

αληηπαξαγσγηθή ηάμε, κε παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα «πνπ ρξεζηκεχεη ζαλ 

εηζηηήξην εηζφδνπ ζηε Ρεκνχια ηνπ Αεκφζηνπ Θεζαπξνχ. Έηζη εμεγείηαη ην 

πιήζνο ησλ κηζζσηψλ θαη ησλ ζεζηζεξψλ˙ θαη αθφκα ν δπζαλάινγνο κε ηνλ 

πιεζπζκφ ηνπ Κξάηνπο αξηζκφο ησλ δήζελ ινγίσλ, ησλ κπνέκεδσλ, ησλ 

εθεκεξηδνγξάθσλ, ησλ αέξγσλ, ησλ αζψβξαθσλ παηξησηψλ, πνπ 

επαγγέιινληαη ζνζηαιηζηηθέο, θνηλσληζηηθέο, δεκνθξαηηθέο αξρέο θαη πνζνχλ 

αλαηξνπέο θαζεζηψησλ»5. Οη «Λνμνί» ηνπ ηίηινπ είλαη ε ιχζε6, πνπ ζα 

ζεξαπεχζνπλ ηελ θαηάζηαζε. ηελ παηξησηηθή πξφιεςε, πνπ ζεσξεί ηνλ 

ειιεληθφ σο πεξηνχζην ιαφ, ν ινμφο επηβάιιεη εξγαζία θαη πεηζαξρία· ζηελ 

πνιηηηθή, πνπ δέρεηαη ηελ παληνδπλακία ηνπ Κξάηνπο θαη αξλείηαη ηελ 

αίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο ζηνλ πνιίηε, αληηηάζζεη ηελ αλάγθε αχμεζεο ησλ 

παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, ηελ θαιπηέξεπζε ηεο ιατθήο ζέιεζεο θαη δχλακεο 

κε ηελ παηδεία θαη ηε κείσζε ηεο ζπλαιιαγήο· ζηελ θνηλσληθή πξφιεςε πνπ 

ζενπνηεί ηελ εζηθή ηνπ πιήζνπο πνπ αμηνπνηεί ην θαίλεζζαη θαη φρη ην είλαη, ν 

                                                 
1
 «Γζα ηδκ ηθαζζζηή θζθεθεφεενδ άπμρδ ιυκμ μζ παναβςβζηέξ ηάλεζξ απμηεθμφζακ ηιήια ημο 

έεκμοξ», Υ. Υαηγδζςζή, Βζζαβςβή ζηδκ Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, υ.π., ζ.27.  
2
 E. Biagini, Liberty, Retrenchement and Reform, υ.π., ζ.50-1. 

3
 . Ραιάξ, Λνμνί ηξαηνθόπνη, ζ.23-26 

4
 Υ. Υαηγδζςζήθ, Βζζαβςβή ζηδκ Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20

νπ
 αηώλα, υ.π., ζ.19. 

5
 . Ραιάξ, Λνμνί ηξαηνθόπνη, ζ.26. 

6
 ην ίδην, ζ.32-33.  
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ινμφο αληηηάζζεη ηελ εθπαίδεπζε πνπ ππεξληθά ηελ πξφιεςε· ζηελ 

θηινινγηθή – γισζζηθή πξφιεςε πνπ ζενπνηεί ηνλ ηχπν,  αξλείηαη ηελ νπζία 

θαη εθηξέθεη ηνλ ςεπηνξνκαληηζκφ, ν ινμφο αληηηάζζεη ηελ θπξηαξρία ηεο 

δεκνηηθήο γιψζζαο1. 

Δ ζπλχπαξμε θηιειεχζεξσλ αξρψλ, φπσο εξγαζία, αηνκηθή ειεπζεξία, 

ηδησηηθή πξσηνβνπιία, πξαθηηθή εθπαίδεπζε, κε αξρέο ζπληεξεηηθέο, φπσο ε 

αξηζηνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε θαη ε εζηθή-ηδεαιηζηηθή αλάγλσζε ηεο πνιηηηθήο, 

αιιά θαη ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ησλ παξαπάλσ κε πξνηάζεηο, φπσο ε 

θνξπνξαηηζηηθή νξγάλσζε ηεο νηθνλνκίαο κε ηε ζπλεξγαζία ησλ 

παξαγσγηθψλ ηάμεσλ, ην ηζρπξφ θξάηνο, ε βία πνπ πξνθξίλεηαη γηα ηελ 

επηηέιεζε ησλ εζληθψλ ζθνπψλ θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ2, 

είλαη ζέζεηο απφιπηα ζπκβαηέο κε ην θιίκα ηνπ ειιεληθνχ αζηηζκνχ πξηλ απφ 

ην θίλεκα ζην Γνπδί. Άιισζηε, ε θνηλνβνπιεπηηθή εθηξνπή ηνπ 1909, 

εξκελεχηεθε απφ ηνλ Ρακά, φπσο είδακε, σο ε αλαγθαία πεξηζηνιή ηεο 

ειεπζεξίαο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  Οη πξνηάζεηο ηνπ Ρακά 

πεξηέρνπλ ελ ζπέξκαηη ζηνηρεία πνπ θαηά ην Αηραζκφ ζα νδεγήζνπλ πξνο 

έλαλ ειιεληθφ θαζηζκφ θαηά ηε δηαηχπσζε ηνπ Υ. Υαηδεησζήθ3. 

 

                                                 
1
 ην ίδην, ζ.35-44.  

2
 Δ πίζηδ ημο βζα ημ άηαζνμ ημο ζμζζαθζζιμφ ηαζ δ απυννζρδ ημο πνμζθαιαάκεζ αίαζδ ιμνθή, έζης 

ηαζ οπυ ημκ ηφπμ θναζηζηήξ απεζθήξ «δ ζδεμθμβία ημο είκαζ πνυηαζνδ βζα ημκ ηυπμ ιαξ. Μζθχ βζα ηδκ 

ζδεμθμβία ημο, επεζδή ηδκ πναηηζηή εθανιμβή ηςκ ανπχκ ημο εα ηδ εεςνμφζα αθααενή ηαζ πμο εα 

εκδζέθενε ηδκ αζηοκμιία, εάκ δεκ ήηακ απυ ηα πνάβιαηα αδφκαηδ», . Ραιάξ, «Σέθμξ πςνίξ 

ζοκέπεζα», Ο Ννπκάο, 10/5/1909, αν.343, ζ.1-3. Σμ απυζπαζια ζηζξ ζ.2-3. ημ άνενμ αοηυ 

ζοιποηκχκεζ ηζξ ζδέεξ ημο ένβμο Λνμνί ηξαηνθόπνη. 
3
 Υ. Υαηγδζςζήθ, Βζζαβςβή ζηδκ Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20

νπ
 αηώλα, υ.π., ζ.38. 
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13. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΗΣΧΝ: Ζ ΣΑΖ ΑΠΔΝΑΝΣΗ 

ΣΟΝ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟΤ 

Ο ΐεληδέινο απνηειεί ην πξφζσπν, ην νπνίν ζα ζπζπεηξψζεη πνιηηηθά 

ηελ πιεηνςεθία ησλ δεκνηηθηζηψλ. Θα πξνβάιιεη σο ν ζσηήξαο πνπ αλαδεηά 

ην έζλνο, αλ θαη ε απνδνρή ηνπ δελ ήηαλ εχθνιε ππφζεζε, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεη ηε ξεπζηφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ηδεψλ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαη 

αλαδεηθλχεη ην δεκνηηθηζκφ σο ην πεδίν δχκσζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη 

ηδενινγηθψλ ζπληζησζψλ ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ. 

Δ δξάζε ηνπ ΐεληδέινπ ζην Θέξηζν ζα δηαρσξίζεη ηνπο δεκνηηθηζηέο 

θαη ζα καο επηηξέςεη λα εληνπίζνπκε ηελ πξψηε, ζαθψο δηαηππσκέλε, 

ηδενινγηθή ζχγθξνπζε. Δ αληηκεηψπηζε ηεο επαλάζηαζεο ζην Θέξηζν ζα 

θαηαδείμεη ηα φξηα ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ ηνπο. ηε ζπγθπξία απηή νη 

δεκνηηθηζηέο ηεο Κξήηεο ζα δηαρσξηζηνχλ, άιινη κε ηνλ πξίγθηπα Γεψξγην, 

άιινη κε ην ΐεληδέιν θαη ζα ζπδεηήζνπλ γηα ηε κνξθή ηνπ πνιηηεχκαηνο. Οη 

πξψηνη παξαδέρνληαη ην ιαφ σο δεκηνπξγφ ηεο γιψζζαο, αιιά ηνπ αθαηξνχλ 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ ψξηκνπ πνιηηηθνχ ππνθεηκέλνπ θαη θαηαθέξνληαη ελαληίνλ ηεο 

θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο. Οη δεχηεξνη ζα ππεξαζπηζηνχλ ηηο αζηηθέο αμίεο πνπ 

θαηαπάηεζε ν πξίγθηπαο· ηζνλνκία, πξνζηαζία ηεο ηηκήο, ηεο πεξηνπζίαο, 

αμηνθξαηία, ακεξφιεπηε δηθαηνζχλε. 

Σν 1906 ν Ννπκάο, παξφιν πνπ ήηαλ αληίζεηνο κε ηελ πνιηηηθή ηνπ 

ΐεληδέινπ απέλαληη ζηνλ Πξίγθηπα Γεψξγην ζηελ Κξήηε1, ζα δηαζέζεη ηηο 

ζηήιεο ηνπ γηα ηελ δεκνζίεπζε ησλ απφςεσλ πξηγθηπηθψλ θαη βεληδειηθψλ 

δεκνηηθηζηψλ2. Ο Γηάλλεο Ώλησλαθάθεο ζα ζέζεη ην δήηεκα ηνπ 

«Ώληηβαζηιηζκνχ» θαη ζα ηαρζεί ππέξ ελφο αξηζηνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Βλψ 

αλαγλσξίδεη ηελ αμία ηεο γιψζζαο ηνπ ιανχ, θαηαγγέιιεη, ηαπηφρξνλα, ηελ 

θαηάπησζε ηνπ ιανχ σο πνιηηηθνχ ππνθεηκέλνπ, γηα ηελ νπνία επζχλεηαη ε 

                                                 
1
 Ο Ννπκάο, 15/10/1906, αν. 217, ζ. 7, ζηήθδ Φ.Π. ΐθ., επίζδξ, «Κνήηδ», 26/12/1904, αν.128, ζ.1. 

ηζξ 26/11/1906, αν. 223, ζ.1 (οπμζδιείςζδ) εα επζιείκεζ πςξ μζ Κνδηζημί πνέπεζ κα έπμοκ έκα εεκζηυ 

ηυιια ηαζ κα αβςκίγμκηαζ βζα ηδκ Έκςζδ.  
2
 ημ Ννπκά εα ακηζπαναηεεμφκ μ Γ. Ώκηςκαηάηδξ, πμθέιζμξ ημο ΐεκζγέθμο ηαζ μ Υν. Υνδζημοθάηδξ, 

πνμζςπζηυξ θίθμξ ηαζ οπένιαπμξ ηδξ πμθζηζηήξ ημο ΐεκζγέθμο. Γ. Ώκηςκαηάηδξ, «Οζ Σονακκμπηυκμζ», 

Ο Ννπκάο, 10/9/1906, αν.212, ζ.1-2 ηαζ «Αδιμημπμπκίπηεξ», 5/11/1906, αν.220, ζ.8-11· Υν. 

Υνδζημοθάηδξ «Οζ ηονακκμδζχπηεξ», 15/10/1906, αν.217, ζ. 1-2, «Ο Ώλέπαζημξ» 16/11 ηαζ 

3/12/1906, αν. 223, 224, ζ.1-3 ηαζ ζ.4-7 ακηίζημζπα. Θα πανειαθδεεί ζηδ ζογήηδζδ 29/10/1906, αν. 

219, ζ.2 ακηζαεκζγεθζηυ άνενμ ιε οπμβναθή «Έκαξ Πνζβηδπζηυξ» ηαζ ηίηθμ «Μέβαξ Παηνζχηδξ πμο ηα 

εεοζίαζε υθα».   
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πιήξεο δηάιπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ε ξνπζθεηνινγία ησλ βνπιεπηψλ, ε 

απαμίσζε ηνπ βαζηιηά. ε απφιπηε αληηζηνηρία κε ηηο ηδέεο ηνπ ηέθαλνπ 

Ρακά, ζα εθθξάζεη ηελ απαμίσζή ηνπ γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηελ θαζνιηθή 

ςεθνθνξία πνπ δφζεθαλ ζε ιαφ ακαζή θαη αλίδεν. Ώληίζεηα, κέρξη λα 

ζεκειησζεί ε δεκνηηθή εθπαίδεπζε πνπ ζα δεκηνπξγήζεη αλζξψπνπο άμηνπο 

γηα ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, έπξεπε λα θαζηεξσζεί αξηζηνθξαηηθφ 

πνιίηεπκα, βαζηδφκελν ζην πνιιαπιφ δηθαίσκα ςήθνπ ζηνπο νηθνγελεηάξρεο, 

ζηνπο κνξθσκέλνπο ή ζηνπο πινχζηνπο, γηα λα πεξηνξηζηεί ε νρινθξαηία ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ1.  

Ώληίζεηα, νη «Αεκνηηθηζηάδεο ησλ Υαλίσλ» ζα απνδψζνπλ φια ηα 

θαθψο θείκελα ηνπ λεζηνχ, θαη πξνπάλησλ ηε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο, ζηνλ 

Πξίγθηπα θαη ην κνλαξρηθφ χληαγκα. Θα ζπγθξίλνπλ, κάιηζηα, ηελ αληίδξαζε 

ηνπ θξεηηθνχ ιανχ κε ηνλ αγψλα ησλ ξψζσλ κνπδίθσλ θαη ην ΐεληδέιν κε ηνλ 

Dreyfus. Δ δεκνηηθή θαηέρεη πεξίνπηε ζέζε ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο, 

αθνχ φινη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ΐεληδέινπ είλαη δεκνηηθηζηέο, αλ θαη 

απνξξίπηνπλ ηνλ ςπραξηζκφ2.  

Ο Ώιέμαλδξνο Πάιιεο απνηειεί έλα έμνρν παξάδεηγκα ηεο ζρέζεο ησλ 

δεκνηηθηζηψλ κε ην βεληδειηζκφ, θαζψο ν ίδηνο ακθηηαιαληεχηεθε απέλαληη ζην 

πξφζσπν ηνπ Βιεπζέξηνπ ΐεληδέινπ. Δ αξρηθή ηνπ απνδνθηκαζία νθεηιφηαλ 

ζε ιφγνπο πνιηηηθνχο, αιιά θαη εζηθνχο. Ώπέξξηπηε ηελ πνιηηηθή ζην Θέξηζν, 

αιιά θαη ην επάγγεικα ηνπ δηθεγφξνπ, πνπ αθνινπζνχζε ν ΐεληδέινο, σο 

αληηπαξαγσγηθφ. Βπίζεο, σο γλήζηνο αζηφο, επέθξηλε ηελ απνπζία αξρψλ, 

φπσο ε νξγάλσζε θαη ε ηάμε, πνπ ηηο ζπλέδεε κε ηελ πνιηηηθή αληθαλφηεηα 

θαη ηελ ηαμηθή θαησηεξφηεηα ηνπ ΐεληδέινπ· «Με ηξνκάδεη πνιχ ε ηδέα ζαο λα 

θάλεηε αξρεγφ ην ΐεληδέιν. Έρσ ηελ πην ρεηξφηεξε ηδέα γηα αθηφλ. Ώλ δελ 

έθαλε ην Θέξηζζν, ζα είρε γίλεη σο ηψξα ε Έλσζε θαη πνιιά άιια. Ο ηφπνο 

θαη ην έζλνο ρξεηάδεηαη πεηζαξρία θαη ηάμε. Βίδα ην γξαθείν ηνπ ζηελ Κξήηε 

                                                 
1
 Γζάκκδξ Θ. Ώκηςκαηάηδξ, «Οζ Σονακκμπηυκμζ», Ο Ννπκάο, 10/9/1906, αν.212, ζ.1-2. 

2
 Υν. Υνδζημοθάηδξ, «Οζ Σονακκμδζχπηεξ», Ο Ννπκάο, 15/10/1906, αν.217, ζ.1-2. ημ άνενμ 

ακαθένμκηαζ ςξ δδιμηζηζζηέξ μ Κςκζηακηίκμξ Μάκμξ, μ ίδζμξ μ ΐεκζγέθμξ, μ Κςκζηακηίκμξ Φμφιδξ, 

πμο ζοκέηαζζε δζηυβναθα ζηδ δδιμηζηή ηαζ μ Ώκηχκδξ ΐμνεάδδξ, ιε ημκ μπμίμ αθθδθμβναθμφζε μ 

Φοπάνδξ. ΐθ. ακαδδιμζίεοζδ ζηα Ρόδα θαη Μήια, η. ΐ΄, ζ.158-152, επζζημθήξ ημο Φοπάνδ ζημ 

ΐμνεάδδ πμο δδιμζζεφηδηε ζημ Άζηπ, ημ 1895. Ο Κ. Μάκμξ, ανβυηενα, εα δζαρεφζεζ υηζ είκαζ ιέθμξ 

ημο ζοθθυβμο ηαζ εα δδθχζεζ υηζ, ακ ηαζ έπεζ βνάρεζ πμζήιαηα ζηδ δδιμηζηή, είκαζ ακηίπαθμξ ημο 

ιαθθζανζζιμφ ηαζ ηδξ ιεηάθναζδξ ημο Βοαββεθίμο, «Οζ Μαθθζανμί ηδξ Κνήηδξ», Αζήλαη, 24/5/1909, 

υπμο ηαζ δ δζάρεοζδ ημο Μάκμο ηαζ «Σαναπχδδ Βπεζζυδζα εζξ ηα Υακζά», Αθξόπνιηο, 23/5/1909. 

Ώκαδδιμζίεοζδ απυ ηζξ δφμ εθδιενίδεξ ζημ Ννπκά, οπυ ημκ ηίηθμ «Οζ Μζζηνζχηδδεξ ηδξ Κνήηδξ», 

31/5/1909, αν.346, ζ.4-5.   
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θη΄ είηαλ ζαλ καγαδί ληειάιε. πσο δε ληψζεη ηάμε ζην γξαθείν ηνπ, πσο ζα 

ηελ λνκίζεη αλαγθαία ζηα γξαθεία ησλ άιισλ; Υξεηάδεζηε αλζξψπνπο 

εξγαηηθνχο […] καο ξήκαμαλ νη δηθνιάβνη»1.  

Μεηά ηηο εθινγέο ηεο 8εο Ώπγνχζηνπ ηνπ 1910, ν Πάιιεο ζα εθθξάζεη 

ηελ πίζηε ηνπ ζην βαζηιηθφ ζεζκφ, σο εγγπεηή ηεο μέλεο πξνζηαζίαο πνπ 

κφλε απηή ζα ζψζεη ην έζλνο2. Θα ραξαθηεξίζεη, κάιηζηα, ην ιφγν ηνπ 

ΐεληδέινπ ζην χληαγκα ην επηέκβξην ηνπ 1910 «αεδία»3. Δ θνηλσληθή 

θαησηεξφηεηα ηνπ ΐεληδέινπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θήκε ηνπ σο 

αληηδπλαζηηθνχ θαη ε ππφλνηα ηνπ Πάιιε φηη ζπλερίδεη ηνλ κηθξναζηηθφ 

ιατθηζκφ ηνπ Αειηγηάλλε απνηεινχλ πηζαλφηαηα ηνπο ιφγνπο ηεο απνζηξνθήο 

ηνπ Πάιιε γηα ην βεληδειηζκφ. Ώξγφηεξα, φηαλ ν ΐεληδέινο ζα εγγπεζεί ηηο 

εμνπζίεο ηνπ ζηέκκαηνο θαη ηηο αξρέο ηνπ αζηηθνχ θαζεζηψηνο4, ελψ 

παξάιιεια, ζα ζπλδεζεί κε ην αγγιηθφ θεθάιαην, ζα γίλεη πνιηηηθφο ηνπ θίινο. 

Ώπφ ην δηραζκφ θαη κεηά ζα ππνζηεξίμεη φιεο ηηο πνιηηηθέο επηινγέο ηνπ 

ΐεληδέινπ, θαζψο θαη ηελ Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία, γηα ηελ απνηπρία ηεο 

νπνίαο ζα θαηεγνξήζεη ηελ αλήζηθε πνιηηηθή θαη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα 

ησλ πκκάρσλ5. Σν έξγν ηνπ Μπξνπζφο, είλαη γεκάην δηζπξάκβνπο γηα ην 

ΐεληδέιν, ηνλ νπνίν ζπγθαηαιέγεη ζηε ρνξεία ησλ κεγάισλ ηνπ έζλνπο6. 

Ο ΐεληδέινο, παξά ηηο αξρηθέο επηθπιάμεηο, κεηά ην θίλεκα ζην Γνπδί 

ζα ραηξεηηζηεί σο Μεζζίαο7. ην ζνζηαιηζηηθφ ζηξαηφπεδν δηαηππψλνληαη 

πνηθίιεο απφςεηο. Ο Νίθνο Γηαλληφο ζην θίλεκα ηνπ Θεξίζνπ ππεξαζπίζηεθε 

                                                 
1
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 5/6/1910, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.5, οπμθ.4. Γζα ηδκ 

οπμζηήνζλδ ηδξ δζαηοαένκδζδξ ημο Πνίβηζπα Γεχνβζμο ζηδκ Κνήηδ απυ ημκ Πάθθδ, αθ. «Δ 

Καηάζηαζδ ζηδκ Κνήηδ. Σζ είπε μ η. Πάθθδξ ζημ ζοκηάπηδ ημο “Daily Post”», Ο Ννπκάο, 27/6/1904, 

αν.102, ζ.1. Σμ βεβμκυξ υηζ δ ηάλδ απμηεθμφζε ζηαεενή ανπή ζηδ γςή ημο Πάθθδ εα επζζδιάκεζ μ Γ. 

Καναηγάξ ζε επζζημθή ημο ζημκ Ώ. Πάθθδ, Εενμζυθοια, 15/5/1913, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, 

οπμθ.3.1, 3/86. 
2
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 18/8/1910, ό.π., θάη. 5, οπμθ. 4. 

3
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 7/10/1910, ζην ίδην.   

4
 Υ. Υαηγδζςζήθ, Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20

νπ
 αηώλα, Ώ1, υ.π., ζ.32. 

5
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Greenway, Athens 18/3/1923, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.5, οπμθ.5.4., 5/370. 

Ώπυζπαζια ηδξ επζζημθήξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.116. Πζεακυηαηα πνυηεζηαζ βζα ημκ Sir 

Charles Greenway, (1857-1934), ανεηακυ επζπεζνδιαηία, έκακ απυ ημοξ ζδνοηέξ ηδξ Anglo-Persian Oil 

Company. 
6
 Ώ. Πάθθδ, Μπξνπζόο, υ.π., ζ.3-8, 46. Ο Πάθθδξ ημ 1926 αθθδθμβναθεί βζα θζθμθμβζηά εέιαηα ιε ημ 

ΐεκζγέθμ, πμο ανίζηεηαζ ζημ Πανίζζ, αθ. επζζημθέξ Β. ΐεκζγέθμο ζε Ώ. Πάθθδ, Paris 27/6/1926 ηαζ 

3/8/1926, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.5, οπμθ.5.2, 5/146 ηαζ 5/147.  
7
 Ο Ννπκάο, 28/6/1909, αν. 350, ζ.5, ζηήθδ Παναβναθάηζα· ηναημηυπμξ, «Ο Έκαξ», Ο Ννπκάο, 

24/1/1910, αν.376, ζ. 1· Α. Π. Σαβηυπμοθμξ, «Ώκηίξ Βπζκίηζα», Ο Ννπκάο, 22/8/1910, αν. 402, ζ. 1· Α. 

Π. Σαβηυπμοθμξ, «Ο Νζηδηήξ», Ο Ννπκάο, 12/9/1910, αν.404, ζ. 1· Α. Π. Σ., «Μζα Κμοαέκηα», Ο 

Ννπκάο, 19/9/1910, αν.405, ζ. 1· Ο Ννπκάο, αν.406, 26/9/1910, ζ.124· Αήιμξ Νδζζχηδξ, «ημ 

Θέαηνμ», Ο Ννπκάο, 10/10/1910, αν.408, ζ. 148-149. 
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ην ΐεληδέιν, γηαηί εθπξνζσπνχζε ην ιαφ, ελψ ν Πξίγθηπαο ηελ αξηζηνθξαηία1. 

Σν 1910 ν Υαηδφπνπινο πξνβιέπεη φηη ν ΐεληδέινο ζα πξνζεγγίζεη ηε 

βαζηιεία θαη ζα πνιεκήζεη ην εξγαηηθφ θίλεκα, ελψ ν Γηαλληφο ηζρπξίδεηαη φηη 

ζα εμππεξεηήζεη ηηο ιατθέο ηάμεηο σο ζπλερηζηήο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1909, 

παξφιν πνπ δελ πηζηεχεη φηη είλαη ππέξκαρνο ηεο δεκνθξαηίαο2. Οη 

επηθπιάμεηο ηνπ Υαηδφπνπινπ ηνλ σζνχλ λα πξνηείλεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ΐεληδέινπ ζηε βνπιή απφ κηα κηθξή νκάδα πνπ ζα απνηξέςεη «θάζε 

αληηδξαζηηθή αλαζεψξεζε ηνπ ζπληάγκαηνο, γεξνπζίεο, ζπκβνχιηα 

επηθξαηείαο, κεγάισκα ησλ βαζηιηθψλ δηθαησκάησλ, πεξηνξηζκφ ηεο 

θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο», άπνςε πνπ ηνλ νδεγεί λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζή 

ηνπ γηα ηελ Κνηλσληνινγηθή Βηαηξεία, αλ θαη θνβάηαη ηνλ αηνκηθηζκφ θαη ηηο 

πξνζσπηθέο θηινδνμίεο ησλ κειψλ ηεο3. 

Μεηά ηνπο ΐαιθαληθνχο, ν Υαηδφπνπινο αλεζπρεί κήπσο ε αθνζίσζε 

ηνπ ιανχ ζην βαζηιηά απεηιήζεη ηηο ζπληαγκαηηθέο ειεπζεξίεο, ελψ ν Γηαλληφο 

ζεσξνχζε ηε δχλακε ηνπ βαζηιηά ζεηηθή αθφκα θαη γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ 

ΐεληδέινπ4. Ο Γηαλληφο πξνζπαζεί λα θαζεζπράζεη ηνλ Υαηδφπνπιν, ιέγνληαο 

πσο ν ιαφο έρεη εκπηζηνζχλε ζηε βνπιή. Παξάιιεια, εθθξάδεη θαη ηελ 

εθηίκεζε φηη ν Κσλζηαληίλνο «είλαη πεξηζζφηεξν Ρσκηφο παξά γέλλεκα 

δπλαζηηθψλ παξαδφζεσλ» θαη εκθνξείηαη απφ «ξσκέηθε δεκνθξαηηθή 

κφξθσζε». Μηα πηζαλή κειινληηθή ζχγθξνπζε βαζηιηά-ΐεληδέινπ ζα θάλεη 

ηνλ δεχηεξν ζνβαξφ δεκνθξάηε θαη ζα πεξηνξίζεη ηε βαζηιεία ζε νξηζκέλε 

ζέζε θαη ηδενινγία5. ην κεζνπφιεκν, ν Γηαλληφο ζα ζεκεηψζεη φηη ν ΐεληδέινο 

ππήξμε κεγάινο πνιηηηθφο ειιείςεη αληηπάισλ, πνπ έβαδε ηνλ εγσηζκφ ηνπ 

πάλσ απφ ην έζλνο, ζηελ νπζία έλαο δηθηάηνξαο6. 

                                                 
1
 Ν. Γζακκζυξ, «Ο “Νμοιάξ” ζ΄ έκα πνυκμ», Ο Ννπκάο, 13/1/1908, αν.278, ζ.2. 

2
 «Πεκήκηα ακέηδμηα βνάιιαηα ημο Κ. Υαηγυπμοθμο πνμξ ημκ ζμζζαθζζηή Ν. Γζακκζυ», 2/12/1910, 

Νέα Δζηία, 730(1957), ζ.1746 ηαζ δ εέζδ ημο Γζακκζμφ, ζημ ίδζμ, ζδι.1. Ο Γζακκζυξ ελαημθμοεεί κα 

ημο βνάθεζ εεηζηά βζα ηδκ πμνεία ημο ΐεκζγέθμο, μπυηε μ Υαηγυπμοθμξ απακηάεζ· «Ώκ είκε ηχκηζξ 

ηέηζμξ, είκαζ μ πμθζηζηυξ πμο πνεζαγυηακε δ επμπή», 18/12/1910, Νέα Δζηία, 732(1957), ζ.30. 
3
 «Πεκήκηα ακέηδμηα βνάιιαηα ημο Κ. Υαηγυπμοθμο πνμξ ημκ ζμζζαθζζηή Ν. Γζακκζυ», Μυκαπμ 

9/1/1911, Νέα Δζηία, 733(1957), ζ.121. 
4
 «Πεκήκηα ακέηδμηα βνάιιαηα ημο Κ. Υαηγυπμοθμο πνμξ ημκ ζμζζαθζζηή Ν. Γζακκζυ», Μυκαπμ 

7/12/1913, Νέα Δζηία, 741(1957), ζ.723. 
5
 Βπζζημθή Ν. Γζακκζμφ ζε Κ. Υαηγυπμοθμ, Θδζείμ 14/12/1913, Αξρείν Κσλζηαληίλνπ Υαηδόπνπινπ, 

οπμθ. «Βπζζημθέξ πνμξ Υαηγυπμοθμ  Ώ-Γ». 
6
 Εδζυπεζνα ζδιεζχιαηα π.π., ιεηαβεβναιιέκα απυ ηδκ ηυνδ ημο Ν. Γζακκζμφ, πμο δεκ βκςνίγμοιε ακ 

δδιμζζεφηδηακ. ΐνέεδηακ ζημ αηαλζκυιδημ Αξρείν Νίθνπ Γηαλληνύ, «Φάηεθθμξ πα. Ώθθδθμβναθία 

Βθθήκςκ Πμθζηζηχκ».   
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Ο Γηάλλεο Κνξδάηνο ην 1912 ζηε ζπγθπξία ησλ ΐαιθαληθψλ πνιέκσλ 

ζα ζπλδέζεη ηνλ πνιεκηθφ ζξίακβν ηνπ ΐεληδέινπ κε ηε λίθε ηεο δεκνηηθήο1. 

Σν 1917 ζξηακβνινγεί γηα ηελ εμνξία ηνπ βαζηιηά θαη ηε λίθε ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ, αιιά ζα επηζπκνχζε ην βεληδειηζκφ πην ξηδνζπαζηηθφ γηα ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, «ήζεια ην ΐεληδειηζκφ ζξεζθεία- 

ηδέα θη΄ φρη ηφζν πνιχ θφκκα-ξνπηίλα»2.  

Δ ζηάζε ηνπ Γεψξγηνπ θιεξνχ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηεο 

πξνζρψξεζεο ησλ ζνζηαιηζηψλ ηνπ 1907 ζην βεληδειηζκφ. Σν 1915 ζην 

«Ώπφζπαζκα απφ ην “Κνηλσληθφ καο Γήηεκα”» πνπ ζα δεκνζηεχζεη ε Νέα 

Εσή3 ηεο Ώιεμάλδξεηαο θαη ζα αλαδεκνζηεχζεη ζε ζπλέρεηεο ν Ννπκάο4 δελ ζα 

πξνηάμεη ηελ αλαηξνπή ηνπ θνηλσληθνχ νηθνδνκήκαηνο σο απαξαίηεηεο 

πξνυπφζεζεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο, φπσο ζηελ πξψηε 

έθδνζε ηνπ έξγνπ5, αιιά ζα επηδεηήζεη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ 

ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο πλεπκαηηθήο αλάηαζεο ηνπ ιανχ, πνπ έρεη 

ζπγθεθξηκέλνπο θνηλσληθνχο θνξείο, ηνπο κηθξναζηνχο θαη ηνπο εξγάηεο6.  

Δ ρξνληθή απφζηαζε απφ ηελ πξψηε εκθάληζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ ηνχ 

επηηξέπεη λα ηνλ αμηνινγήζεη, αλαδεηθλχνληαο ηα πξνηεξήκαηα θαη ηα 

ειαηηψκαηα ηνπ θηλήκαηνο. Παξφιν πνπ πξνβάιινληαη νη δεκνηηθηζηέο σο νη 

θνξείο επαλαζηαηηθψλ ηδεψλ κε έλα ιφγν ελζνπζηψδε, ζρεδφλ ακεηξνεπή, 

πνπ βξίζεη ζεηηθψλ αμηνινγηθψλ θξίζεσλ7, ε γελεαινγία ηνπ δεκνηηθηζκνχ πνπ 

ζπγθξνηεί, πεξηιακβάλεη ζε έλα νκνηνγελέο ζχλνιν, θαζαξεπνπζηάλνπο θαη 

δεκνηηθηζηέο, φπσο ν Κνξαήο, ν Υαηδηδάθηο θαη ν Φπράξεο, ζηνλ νπνίν 

αλαγλσξίδεη ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά «δη΄ αξρεγφλ επαλαζηαηηθνχ 

                                                 
1
 Βπζζημθή Γ. Κμνδάημο ζε Ώ. Πάθθδ, Γαβμνά 5/10/1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.3, 

2/385. 
2
 Βπζζημθή Γ. Κμνδάημο ζε Μ. Σνζακηαθοθθίδδ, Γαβμνά 7/10/1917, Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, 

Αιιεινγξαθία, υ.π., ζ.291-293. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.291. Σμ 1929, θυβς ζδζςκφιμο, εα απμηαθέζεζ 

ημ ΐεκζγέθμ «βενμηνμκυθδνμ δζπηάημνα», Αξρείν Γεκήηξε αξάηζε. Παηδεία θαη Κνηλσλία. 

Αιιεινγξαθία-Μαξηπξίεο-Γεκνζηεύκαηα, (επμπηεία, Ώθ. Αδιανάξ, επζι. Γ. Παπαηχζηαξ), η. ΐ΄, 

«Βηπαζδεοηζηά-Φζθμθμβζηά», Βηαζνεία πμοδχκ Νεμεθθδκζημφ Πμθζηζζιμφ ηαζ Γεκζηήξ Παζδείαξ 

πμθήξ ΜςναΎηδ, Ώεήκα 1995, ζ.165. 
3
 Γ. ηθδνυξ, «Ώπυζπαζια απυ ημ “Κμζκςκζηυ ιαξ Γήηδια”», Νέα Εσή, η.10, αν.1-2(1915), ζ.31-46. 

4
 Γ. ηθδνυξ, «Ώπυζπαζια απυ ημ “Κμζκςκζηυ ιαξ Γήηδια”», Ο Ννπκάο, 595(1916), ζ.193-196 ηαζ 

596(1916), ζ.205-209 ηαζ 597(1916), ζ.227-229. 
5
 Γ. ηθδνυξ, Σν Κνηλσληθόλ καο Εήηεκα ζημ Έξγα, υ.π., ζ.128-129. 

6
 Νέα Εσή, υ.π., ζ.43-45 ηαζ Ο Ννπκάο, 597(1916), ζ.227-228.  

7
 Γ. ηθδνυξ, «Ώπυζπαζια απυ ημ “Κμζκςκζηυ ιαξ Γήηδια”», Νέα Εσή, υ.π., ζ.32-33 ηαζ Ο Ννπκάο, 

υ.π., ζ.194-195. 



360 

 

θηλήκαηνο»1. Σν ζρήκα ηζηνξηθά, βέβαηα, δελ είλαη απζαίξεην, θαζψο 

θαηαηάζζεη ηνλ Ώδακάληην Κνξαή ζηνπο πξνδξφκνπο πνπ θαιιηέξγεζαλ ηελ 

ηδέα ηεο γισζζηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη ηνλ Γεψξγην Υαηδηδάθη ζε εθείλνπο πνπ 

αληηηάρζεθαλ ζηνλ εμαξρατζκφ ηεο γιψζζαο θαη αλαγλψξηζαλ ηελ αμία ηεο 

δεκνηηθήο2. Ώπφςεηο, φκσο, φπσο ε παξαπάλσ, άιινηε, ζα πξνμελνχζαλ 

ηεξάζηηα πνιεκηθή. ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζπγθπξία, φκσο, ε ζπγθξφηεζε 

ελφο ζπκπαγνχο θηλήκαηνο πνπ επηηξέπεη ηελ απαινηθή ησλ ξήμεσλ θαη 

αλαδεηθλχεη γξακκηθά ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ δεκνηηθηζκνχ είλαη εθηθηή, 

απφ ηε κηα γηαηί έρεη μεπεξαζηεί κέζσ ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ ηεο Ώζήλαο 

ε ςπραξηθή ινγηθή ηνπ δεκνηηθηζκνχ, γξακκή κε ηελ νπνία ζπκπνξεχεηαη 

απφιπηα ε Ώιεμάλδξεηα, αιιά απφ ηελ άιιε γηαηί έρεη σξηκάζεη ε ζηηγκή λα 

αξζεί ε θαζαξά γισζζηθή δηακάρε γηα λα δψζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ πνιηηηθή 

δηεπζέηεζε ηνπ δεηήκαηνο. Βπίζεο, ε γισζζηθή ελζσκάησζε ζε έλα 

νκνηνγελέο ζχλνιν κε ακβιπκκέλεο ηηο αληηζέζεηο απνηειεί ππφδεηγκα γηα ηελ 

θνηλσληθή ελζσκάησζε ζε έλα θφκκα αξρψλ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε ηαμηθά 

ζπκθέξνληα, αιιά απνθεχγεη ηελ νμχηεηα ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ.  

ηελ παξνχζα θάζε, ν θιεξφο ππαθνχνληαο ζηελ πνιηηηθή 

ζθνπηκφηεηα ελδηαθέξεηαη λα εκθαλίζεη έλαλ νπηνπηθφ, ζρεδφλ αληζηνξηθφ 

δεκνηηθηζκφ σο ηελ εκπξνζζνθπιαθή ηεο πνιηηηθήο αλαγέλλεζεο, πνπ 

επηρεηξείηαη απφ ηνλ ΐεληδέιν. Άιισζηε, ζπκκεξίδεηαη απφιπηα ηελ ηαχηηζε 

ηνπ δεκνηηθηζκνχ κε ην βεληδειηζκφ· «εηο ηαο ηάμεηο ησλ δεκνηηθηζηψλ αλήθεη 

θαη ε κεγαιπηέξα δφμα ηεο λεσηέξαο Βιιάδνο –ν Βιεπζέξηνο ΐεληδέινο, ν 

πνιπζπλζεηψηεξνο, πνιπζρηδέζηεξνο, επξχηεξνο θαη θηινζνθηθψηεξνο ησλ 

πνιηηηθψλ αλδξψλ ηεο ζπγρξφλνπ Βπξψπεο, ην γλήζηνλ ηέθλνλ θαη ζπλάκα ην 

θαχρεκα ηνπ δεκνηηθηζκνχ»3.  

Δ ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο θαζαξεχνπζαο ζηελ Ώλαζεσξεηηθή 

ΐνπιή ηνπ 1911 δελ ζα απνκαθξχλεη ηνπο δεκνηηθηζηέο απφ ην βεληδειηζκφ, 

                                                 
1
 Γ. ηθδνμφ, «Ώπυζπαζια απυ ημ “Κμζκςκζηυ ιαξ Γήηδια”», Νέα Εσή, υ.π., ζ.33 ηαζ Ο Ννπκάο, 

υ.π., ζ.195. 
2
 Ο Μζζηνζχηδξ, υιςξ, ηαηαηάζζεηαζ ιαγί ιε ημκ Κυκημ ζημοξ ελανπασζηέξ ηδξ βθχζζαξ, πνάβια πμο 

δεκ ζζπφεζ υζμκ αθμνά ημκ πνχημ. Δ θμβζηή ημο ζπήιαημξ πθήηηεηαζ απυ ημ υηζ αβκμείηαζ ημ βεβμκυξ 

πςξ ακελάνηδηα απυ ημ βθςζζζηυ ιμκηέθμ ηςκ πνςηαβςκζζηχκ εηείκμ πμο οπήνλε ηαεμνζζηζηυ ήηακ δ 

επζθμβή ζηναημπέδμο ηαζ δ πμθειζηή πμο ακαπηφπεδηε. Γζα ημ πχξ πμθζηζηέξ επζθμβέξ, εηηυξ ηςκ 

βθςζζζηχκ απυρεςκ, μδήβδζακ ημκ Γ. Υαηγζδάηζ ζηδκ επζθμβή ζηναημπέδμο, αθ. παναπάκς, 

Βζζαβςβή.  
3
 Ο Ννπκάο, 596(1916), ζ.206. Σμ 1919 ζημ ένβμ ημο Σα ύγρξνλα Πξνβιήκαηα ηνπ Διιεληζκνύ ηα 

ηυιιαηα ηδξ ιζηνμαζηζηήξ ηάλδξ, ημ Αδιμηναηζηυ, ηαζ ηδξ ενβαηζηήξ, ημ Βνβαηζημ-ζμζζαθζζηζηυ, 

εηθνάγμκηαζ απυ ημ ηυιια Φζθεθεοεένςκ, Γ. ηθδνυξ, Δξγα, υ.π., ζ.128-129. 
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αθνχ ζα ην αληηκεησπίζνπλ σο θίλεζε ηαθηηθήο πνπ απέηξεςε ηελ 

νινθιεξσηηθή νπηζζνδξφκεζε1. Άιισζηε, ν Λνξέληδνο Μαβίιεο, απφ ηελ 

πιεπξά ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο δεκνηηθήο, ζα δειψζεη φηη ην γισζζηθφ θξάκα, 

ν ζπγθεξαζκφο δεκνηηθήο θαη θαζαξεχνπζαο, απνηειεί ηελ θαιχηεξε εγγχεζε 

γηα ηελ αζηηθή δεκνθξαηία, γεγνλφο πνπ πξνβάιιεηαη σο εζληθή θαη πνιηηηθή 

αλάγθε θαη θαηαδεηθλχεη ηελ πξφζδεζε ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ ζην 

βεληδειηζκφ2. Ο Πάιιεο, επεηδή έρεη αξρίζεη λα αιιάδεη ζηάζε απέλαληη ζην 

ΐεληδέιν, δελ ζπλαηλεί ζηε ζχληαμε δηακαξηπξίαο πξνο ηελ θπβέξλεζε, γηαηί 

ζεσξεί φηη δελ πξέπεη λα πιήμνπλ πξνζσπηθά ην ΐεληδέιν3. Σψξα πηα 

εκπφδην δελ είλαη ε γιψζζα, αιιά ε πνιηηηθή. Πξνηίζεηαη, φκσο, λα βνεζήζεη 

λα αγνξαζηνχλ βηβιία ηνπ Παιακά, πνπ παχηεθε γηα έλα κήλα απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Παηδείαο4.  

 Μφλν ν Κψζηαο Υαηδφπνπινο ζα θαηαθεξζεί ελαληίνλ ηνπ ΐεληδέινπ 

θαη ζε άξζξν ηνπ γηα ηνλ Φπράξε ζα αληηκεησπίζεη ηνπο δεκνηηθηζηέο σο ηα 

πξννδεπηηθά ζηνηρεία πνπ παξαζχξζεθαλ απφ έλα νπηζζνδξνκηθφ θίλεκα, 

ζην Γνπδί, θαη ραηξέηεζαλ ην ΐεληδέιν σο ηνλ Παξάθιεην, αιιά θαηέιεμαλ ζηε 

ζπδήηεζε ηεο ΐνπιήο λα βξεζνχλ απφ θαηήγνξνη θαηεγνξνχκελνη γηα 

αληεζληθή δξάζε. ηε ζπδήηεζε ζηε ΐνπιή νκνγελνπνηήζεθαλ ζπζηήκαηα 

πνιχ δηαθνξεηηθά, φπσο ηνπ Ρακά θαη ηνπ Φπράξε, θαη ε θαηεγνξία 

καιιηαξφο ρξεζηκνπνηήζεθε αδηάθξηηα γηα θάζε ερηξφ ηεο θαζαξεχνπζαο. Σν 

νπζηψδεο γηα ηνλ Υαηδφπνπιν είλαη ν δεκνηηθηζκφο, θσηίδνληαο ην ιαφ, λα 

αγσληζηεί γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ, πξάγκα πνπ 

δελ εγγπψληαη νχηε ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ νχηε νη Κνηλσληνιφγνη5.  

 

                                                 
1
 Βπζζημθή Υνήζημο [δζεοεοκηή ηδξ Σνάπεγαξ Ώεδκχκ ζηδ αιρμφκηα] ζε Ώ. Πάθθδ, αιρμφξ 

7/20.6.1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/146. 
2
 Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.690. 

3
 Βπζζημθή Π. Αέθηα ζε Ώ. Πάθθδ, Frankfurt 4/5/1911, Αιιεινγξαθία Α .Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.1, 1/104, 

υπμο ημο πνμηείκεζ ακηί βζα δζαιανηονία ζηδκ ηοαένκδζδ κα οπμβνάρμοκ ιζα επζζημθή εαοιαζιμφ 

πνμξ ημκ Παθαιά. Ο Φ. Δθζμφ εεςνεί υηζ δ απμηοπία κα ζοκηαπεεί έκα ζπέδζμ δζαιανηονίαξ μθείθεηαζ 

ζηζξ ακηζεέζεζξ ηςκ δδιμηζηζζηχκ ιεηά ηδκ ειθάκζζδ ημο Β.Ο ηαζ ημκ δβειμκζζιυ ημο Φοπάνδ, αθ. Α. 

Γθδκμφ, Άπαληα, η.ΐ΄, υ.π., ζ.516, ζδι.1. Ο Φοπάνδξ, υιςξ, ήηακ έημζιμξ κα οπμβνάρεζ, αθ. επζζημθή 

Ώ. Βθηαθζχηδ ζε Π. Αέθηα, Hessle 4/5/1911, Αιιεινγξαθία Π. . Αέθηα, υ.π., ζ.186. 
4
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, Liverpool 29/4/1911, Αιιεινγξαθία Ίσλνο Γξαγνύκε, θ.5, 

οπμθ.4 ηαζ επζζημθή ζε Π. Αέθηα, Liverpool 6/5/1911, Αιιεινγξαθία Π. . Γέιηα, υ.π., ζ.77-8. 
5
 «Όζηεν’ απυ ηδκ Καηαζηνμθή», Ο Ννπκάο, 3/4/1911, αν.430, ζ.213. 
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14. ΟΗ ΗΓΔΟΛΟΓΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΒΟΤΛΖ ΣΟΤ 

1911 

 ηε ζπδήηεζε ηεο Ώλαζεσξεηηθήο ΐνπιήο γηα ηε ζπληαγκαηηθή 

θαηνρχξσζε ηεο θαζαξεχνπζαο ην 1911 ζα απνθξπζηαιισζνχλ νη 

θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηνπ Φπράξε θαη, απνθηψληαο πνιηηηθφ πεξηερφκελν, ζα 

απνηειέζνπλ ην ηδενινγηθφ νπινζηάζην ηνπ θαζαξεπνπζηαληζκνχ. Οη θφβνη 

πνπ ζπλφδεπαλ ην πξφζσπν ηνπ Φπράξε γεληθεχνληαη θαη ν δεκνηηθηζκφο 

πξνβάιιεηαη σο ν πξνπνκπφο ζεσξηψλ πνπ ηνλ ππεξβαίλνπλ. Ώληηδηθίεο 

γχξσ απφ ηελ ζεσξία ηεο εμέιημεο, ηνλ πιηζκφ, ην ζεηηθηζκφ, ηνλ εζληθηζκφ, 

ηελ ηζφηεηα, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηάμε απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο 

απνθάζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ην γισζζηθφ δήηεκα θαη θαηαδεηθλχνπλ ην 

ππφβαζξν ηεο ζπδήηεζεο. 

Δ ζπδήηεζε ζηε ΐνπιή κάο επηηξέπεη λα δηαπηζηψζνπκε φηη ε πνξεία 

ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο δελ ζρεηίδεηαη κφλν κε ηηο γισζζηθέο εμειίμεηο απφ 

ηε ξηδνζπαζηηθή αξρηθή νξκή ζην γισζζηθφ ζπκβηβαζκφ, πνπ πηνζέηεζε ν 

Βθπαηδεπηηθφο κηινο, αιιά ζπλπθαίλεηαη κε ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ 

Κφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ, πνπ σο κεηνςεθία αξρηθά, επηδίσμαλ ηελ 

θεδεκφλεπζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ θαη ηε ιχζε ηνπ ζην πεδίν ηεο θξαηηθήο 

πνιηηηθήο. Δ ηάζε απηή, έπξεπε λα απνβάιιεη ηνλ ςπραξηζκφ θαη ην θφβν 

πνπ ελέπλεε. Βθπξφζσπνη απηήο ηεο ηάζεο είλαη επηζηήκνλεο, ζπνπδαζκέλνη 

ζηε Απηηθή Βπξψπε πνπ αληηκεησπίδνπλ ηε γιψζζα σο δήηεκα ηερλνθξαηηθφ, 

πνπ ζα επηιπζεί άλσζελ κε ηνλ πνιηηηθφ ρεηξηζκφ ελφο θφκκαηνο θαη φρη 

δήηεκα εζληθφ θαη πνιηηηζηηθφ, κηαο πλεπκαηηθήο νκάδαο πνπ επηρεηξεί λα 

θσηίζεη ην ιαφ, κέζσ ησλ ινγνηερληθψλ ζπζζσκαηψζεσλ ηνπ 19νπ αηψλα. 

ΐέβαηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν δηαρσξηζκφο είλαη ζρεκαηηθφο, αθνχ ππάξρεη 

ζπλάληεζε ησλ δχν νκάδσλ, θαζψο θαη νη πξψηνη, κηινχλ γηα ηελ εζληθή 

δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο θαη νη δεχηεξνη ηνλίδνπλ ηελ πνιηηηθή ηνπ δηάζηαζε. 

ζνλ αθνξά ην αληίπαινλ δένο, ηελ θαζαξεχνπζα, είλαη ζεκαληηθή ε 

παξάζεζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ησλ ππεξαζπηζηψλ ηεο, γηαηί εθηφο απφ ηε 

δηάζηαζε ηνπ ςπραξηζκνχ, ζπγθεληξψλνληαη θαη αξζξψλνληαη απφ επίζεκα 

ρείιε φια ηα επηρεηξήκαηα πνπ πξνέβαιαλ νη νπαδνί ηεο. Δ ζπδήηεζε 

αλαδεηθλχεη ην πψο ε γιψζζα πνπ παξαπέκπεη ζε πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο 

επηζηξαηεχεηαη ζε θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο ζπγθξνχζεηο, πνπ 
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απνθαιχπηνπλ ην ππφβαζξν ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο, ζηε δε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε θαη ηελ εζσηεξηθή αλνκνηνγέλεηα ηνπ Κφκκαηνο ησλ 

Φηιειεπζέξσλ. Δ δεδνκέλε ζπδήηεζε ζπλδέεη ζην ηδενινγηθφ, φπσο θαη 

αξγφηεξα ζην πξαθηηθφ επίπεδν, ην δεκνηηθηζκφ κε ην Κφκκα ησλ 

Φηιειεπζέξσλ, ζχλδεζε πνπ ζα απνδερηεί θαη ν Πάιιεο, παξά ηηο γισζζηθέο 

αληηζέζεηο ηνπ κε ηνλ Βθπαηδεπηηθφ κηιν. Ώπνδεηθλχεηαη, ηειηθά, σο κηα 

ζπδήηεζε πνπ επηρεηξεί λα θαζνξίζεη ην πεξηερφκελν ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ θαη 

λα νκνγελνπνηήζεη ην ρψξν πνπ απνηεινχληαλ απφ εηεξφθιεηα ηδενινγηθά 

ζηνηρεία.   

Ξεθηλψληαο απφ ηελ εμέιημε ηε γιψζζαο σο ηζηνξηθνχ θαηλνκέλνπ ε 

ζπδήηεζε ζα θαηαιήμεη ζηελ θνηλσληθή εμέιημε αλαθαιψληαο ζέκαηα πνπ 

είραλ ζηγεί ζηε ζπδήηεζε ηνπ Ννπκά ην 1907-1909 κεηαμχ «εζληθηζηψλ» θαη 

«ζνζηαιηζηψλ» δεκνηηθηζηψλ, απνδεηθλχνληαο ηελ ηδενινγηθή δηαπίδπζε ησλ 

δχν θαη΄ αξρήλ δηαθξηηψλ γισζζηθψλ πεξηνρψλ, ηεο θαζαξεχνπζαο θαη ηεο 

δεκνηηθήο. 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θαζαξνιφγνπο, δελ κπνξνχλ λα αξλεζνχλ 

ηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο1, ελψ άιινη θαηαιήγνπλ ζην παξαδνμνιφγεκα ηεο 

αληηζηξνθήο ηεο γισζζηθήο εμέιημεο πνπ εθθηλεί απφ ηε δεκνηηθή, γηα λα 

θαηαιήμεη πξννδεπηηθά κέζσ ηεο θαζαξεχνπζαο ζηελ αξραία αηηηθή2. 

Κάπνηνη, ελψ ηελ παξαδέρνληαη ζεσξεηηθά, ζε επίπεδν πξαθηηθφ απνδέρνληαη 

ηε γιψζζα πνπ εμππεξεηεί εζληθνχο ζθνπνχο3 ή ππαθνχεη ζηηο επηηαγέο ηεο 

                                                 
1
 Αφμ απυ ημοξ οπμζηδνζηηέξ ηδξ ηαεανεφμοζαξ εα ανκδεμφκ ηδκ ελέθζλδ. Ο Π. Απνζηνιίδεο, 

αμοθεοηήξ Λάνζζαξ ημο ηυιιαημξ ηςκ Φζθεθεοεένςκ, εα ιζθήζεζ βζα ημκ ακαθθμίςημ παναηηήνα ηδξ 

εθθδκζηήξ βθχζζαξ, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.717 ηαζ μ Θ 

ηάζδξ, βζαηνυξ, αμοθεοηήξ Κοηθάδςκ ημο ίδζμο ηυιιαημξ, εα δδθχζεζ «Δ Βθθδκζηή βθχζζα, δ 

ηαεανεφμοζα βθχζζα, δ εεκζηή διχκ βθχζζα δεκ είκαζ εοβάηδν ηδξ ανπαίαξ, αθθ΄ είκαζ αοηυπνδια 

αοηή ηαφηδ δ ανπαία βθχζζα», ό.π., οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.680. 
2
 Ο Δπζηξάηηνο Κνπινπκβάθεο, ανπζηά, δέπεηαζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ βθχζζαξ, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ 

ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 35, 25/2/1911, ζ.655, αθθά, ηαηά ηδκ ηεθεοηαία ζοκεδνίαζδ, ανκείηαζ ηδ 

δζβθςζζία ηαζ εεςνεί υηζ δ ιία ηαζ ιμκαδζηή εθθδκζηή βθχζζα ελεθίζζεηαζ ακηίζηνμθα, ααίκεζ, 

δδθαδή, πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο ηαεανζζιμφ, ακ υπζ ημο ελανπασζιμφ, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο 

Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.732. Βπίζδξ, Αξηζηνηέιεο Φσηήιαο, αμοθεοηήξ Ώπαζμήθζδαξ 

ηδξ ακηζπμθίηεοζδξ, ζην ίδην, ζ.658 θαη Παλ. Πεηξνπνπιάθεο, αμοθεοηήξ Λαηςκίαξ ημο Κυιιαημξ 

Φζθεθεοεένςκ, ζην ίδην, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ. 709-710.  ημ ίδζμ ζοιπέναζια υηζ, δδθαδή, δ 

βθχζζα πθδζζάγεζ ηδ βθχζζα ημο Ξεκμθχκηα, ηαηαθήβεζ ηαζ μ Η. Φνπξίδεο, αμοθεοηήξ Λαηςκίαξ, 

ακηζπμθζηεουιεκμξ ηδξ ηοαένκδζδξ, ιε αάζδ ηδκ εθδιενίδα θξηπ, «Πμζμζ επέηοπμκ μνζζηζηχξ ηαε΄ 

υθμκ ημ Κνάημξ», 1/12/1910, ζ.3. 
3
 Ο Μηραιόπνπινο εα δδθχζεζ υηζ μζ ακχηενμζ πμθζηζζιμί δεκ είκαζ επζννεπείξ ζηδ βθςζζζηή πμζηζθία 

ηαζ ιεηααμθή, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 35, 25/2/1911, ζ.647-8. Ο Αλη. 

Ρνληήξεο, αμοθεοηήξ Ώζηςθμαηανκακίαξ ημο Κυιιαημξ ηςκ Φζθεθεοεένςκ, εεςνεί ηδ βθχζζα 

ζημζπείμ ηδξ εεκζηήξ εκυηδηαξ υθμο ημο εθθδκζζιμφ (οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.720) ηαζ ζημ ίδζμ 

ζοιπέναζια εα ηαηαθήλεζ ηαζ μ . ίκνο, δδιμζζμβνάθμξ, αμοθεοηήξ Άνηαξ ημο Κυιιαημξ 



364 

 

ηαμηθήο θνηλσλίαο1 θαη εμαζθαιίδεη ηελ θνηλσληθή γαιήλε2. Ο Ησάλλεο 

Παηζνπξάθνο θαη ν Μηραήι Γαιαλόο3 πηζηεχνπλ φηη ε εμέιημε κπνξεί λα 

θαηαηείλεη ζε αλψηεξεο ή θαηψηεξεο κνξθέο, κε ην δεκνηηθηζκφ λα 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο δεχηεξεο4, άπνςε κε ηελ νπνία ζπκθσλεί  θαη ν 

ηέθαλνο Γξαγνύκεο, παξαπέκπνληαο ζηνλ Herbert Spencer5. 

Ώληίζεηα, νη δεκνηηθηζηέο αληηκεησπίδνπλ ηε γιψζζα σο δσληαλφ 

νξγαληζκφ πνπ εμειίζζεηαη, άξα νη κεηαβνιέο πνπ ππέζηε ζηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ δελ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δνπιείαο, αιιά ε επίδξαζε ηνπ λφκνπ ηεο 

εμέιημεο6. Ο Ησάλλεο Σζηξηκώθνο7 πξνζπαζψληαο λα ηζνξξνπήζεη αλάκεζα 

                                                                                                                                            
Φζθεθεοεένςκ, μ μπμίμξ ημπμεεηεί ηδ βθχζζα εκηυξ ημο εονφηενμο πθαζζίμο ημο εθθδκζζιμφ ηαζ 

πνμηείκεζ ζοκδοαζιυ πενζθνμφνδζδξ ηαζ ελέθζλδξ ηδξ, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.691. 
1
 Ο Α. Πεηξνκαληάηεο, αμοθεοηήξ Μεζζδκίαξ ημο Κυιιαημξ Φζθεθεοεένςκ, εα επζζδιάκεζ 

παναηηδνζζηζηά· «Δ βθχζζα είκαζ πάκημηε ιία ηαζ δ αοηή, αθθά θοζζηυκ είκαζ κα ιδ μιζθήηαζ οπυ ηςκ 

δζαθυνςκ ημζκςκζηχκ ηάλεςκ μιμζμιυνθςξ. Καζ ηαηά ημοξ ανπαίμοξ πνυκμοξ άθθςξ εθάθεζ ηδκ 

βθχζζακ μ εείμξ Πθάηςκ ηαζ άθθςξ μ θαυξ· άθθςξ μ επζζηήιςκ ηαζ άθθςξ μ ενβάηδξ […] αθθά πάκηεξ 

ςιίθμοκ ιίακ ηαζ ηδκ αοηήκ βθχζζακ», Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 36, 

26/2/1911, ζ.679. ηδ ζ. 678 δ παναδμπή ηδξ βθχζζαξ ςξ μνβακζζιμφ πμο ελεθίζζεηαζ. 
2
 Ο Χξ. Πεηξέαο, αμοθεοηήξ Λαηςκίαξ ημο ηυιιαημξ ηςκ Φζθεθεοεένςκ, πζζηεφεζ υηζ πνέπεζ κα 

εεζιμεεηδεεί δ πνήζδ ηδξ ηαεανεφμοζαξ ζημ δδιυζζμ θυβμ, ακελάνηδηα απυ ηζξ επζθμβέξ ημο θαμφ 

ζηδκ ζδζςηζηή γςή, βζα κα πάρεζ κα δζαζαθεφεηαζ δ ηάλδ ελαζηίαξ ημο βθςζζζημφ γδηήιαημξ,  

οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.730. Ο Γ. Λακπξηλόπνπινο, αμοθεοηήξ Ώπαζμήθζδαξ, γασιζηυξ, εα 

παναδεπηεί υηζ δ βθχζζα δεκ δζαηνέπεζ ηίκδοκμ, βζαηί αημθμοεεί ημοξ θοζζημφξ κυιμοξ ηδξ ελέθζλδξ, μ 

ηίκδοκμξ, υιςξ, ειθςθεφεζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ δδιμζίςκ οπαθθήθςκ, ηςκ μπμίςκ μζ βθςζζζηέξ 

απυρεζξ δεκ ζοκάδμοκ ιε ηδκ επίζδιδ βθχζζα ημο ηνάημοξ, ηδκ ηαεανεφμοζα, οκεδνίαζζξ 37, 

28/2/1911, ζ.716. 
3
 Αζεοεοκηήξ ηαζ ζοκηάηηδξ ημο πενζμδζημφ Αλάπιαζηο, μνβάκμο ημο μιχκοιμο ενδζηεοηζημφ 

ζοθθυβμο. Γζα ημ νυθμ ημο ζοθθυβμο ηαζ βεκζηυηενα ηςκ ενδζηεοηζηχκ ζοθθυβςκ ζηδ πεζναβχβδζδ 

ηςκ αζεεκέζηενςκ ημζκςκζηχκ ηάλεςκ, αθ. ηδκ Βζζαβςβή ημο Υ. Υαηγδζςζήθ, Ηζηνξία ηεο Διιάδαο 

ηνπ 20
νπ  

αηώλα, Ώ1, υ.π., ζ.22-24. Βπίζδξ, Έθδ Γαγή, Παηξίο, Θξεζθεία, Οηθνγέλεηα. Ηζηνξία ελόο 

ζπλζήκαηνο. 1880-1930, Πυθζξ, Ώεήκα 2011, ζ.45-6, 67-69, 76. Μεηά ηδ ζοκηαβιαηζηή ηαημπφνςζδ 

ηδξ ηαεανεφμοζαξ, εα ηαηδβμνδεεί απυ ημκ Ώεακάζζμ Βοηαλία υηζ ελέδςζε ιεηάθναζδ ημο 

Βοαββεθίμο πανά ηδ νδηή απαβυνεοζδ ημο οκηάβιαημξ, οπέν ηδξ μπμίαξ λζθμφθηδζε ζηδ ΐμοθή. Δ 

εθδιενίδα ηνζπ βζα κα οπεναζπζζηεί ημκ αμοθεοηή εα ζοκδέζεζ ημκ Βοηαλία ιε ημκ Πάθθδ ηαζ εα 

απμηαθφρεζ υηζ ζηα Βοαββεθζηά μ πνχημξ οπεναζπίζηδηε ημκ δεφηενμ απυ ημ αήια ηδξ ΐμοθήξ, «Ώζ 

ζοημθακηίαζ ημο η. Βοηαλίμο ηαηά ημο η. Μζπ. Γαθακμφ», θξηπ, 4/3/1911, ζ.4 ηαζ «Ο η. Βοηαλίαξ 

ζοκήβμνμξ ημο ιεηαθναζημφ Πάθθδ. Μία απμηάθορζξ», θξηπ, 6/3/1911, ζ.2.  
4
 Γζα ηδ βκχιδ ημο Παηζμονάημο, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, 

ζ.717, βζα ηδ βκχιδ ημο Γαθακμφ, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.673. 
5
 Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.744.  

6
 Σζξ παναπάκς απυρεζξ δζαηφπςζακ μζ Λνξέληδνο Μαβίιεο, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, 

οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.688 ηαζ Ο Ννπκάο, 6/3/1911, ζ.154· Θξαζύβνπινο Πεηκεδάο,  

οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.680· Παλαγηώηεο Αξαβαληηλόο, ζημ ίδζμ, ζ.682· Γηνλύζηνο 

Κνπινύκπαξδνο, οκεδνίαζζξ 35, 25/2/1911, ζ.653-4· Κσλζηαληίλνο Γεκεξηδήο, οκεδνίαζζξ 36, 

26/2/1911, ζ.695· Κσλζηαληίλνο Μάλνο, ζην ίδην, ζ.665· Αιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ, ζην ίδην, 

ζ.668· Πεξηθιήο Καξαπάλνο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.711· πήιηνο Αγαπεηόο, ζην ίδην, ζ.735· 

Κ. Εαβηηζηάλνο, ζην ίδην, ζ.723.  Βπίζδξ, ηδκ άπμρδ υηζ ημ βθςζζζηυ γήηδια οπυηεζηαζ ζημ κυιμ ηδξ 

ελέθζλδξ δζαηοπχκεζ ηαζ μ αμοθεοηήξ Λαηςκίαξ, Β. Μηραιέαο, μ μπμίμξ, υιςξ, αοημπνμαάθθεηαζ ςξ 

μοδέηενμξ, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.677. 
7
 ΐμοθεοηήξ Φςηίδμξ-Φεζχηζδμξ ημο Κυιιαημξ Φζθεθεοεένςκ. Τπμονβυξ Βηπαζδεφζεςξ ημ 1912, 

εζζδβδηήξ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ κμιμζπεδίςκ ημο 1913, πμο ζοκηάπεδηακ ιε ηδ αμήεεζα ημο Αδιήηνδ 

Γθδκμφ ηαζ απμηεθμφζακ ημιή βζα ηδκ εηπαίδεοζδ, αθθά δεκ ρδθίζηδηακ, Θ. Μπμπχηδξ, «Βζςηενζηή 
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ζηα δχν άθξα, ζα επηιέμεη έλα δηαλνεηηθφ αθξνβαηηζκφ, ν νπνίνο απνξξίπηεη 

ηελ εμέιημε γηα ηε γιψζζα ησλ Γξαθψλ, ελψ γηα ηελ εζληθή γιψζζα 

παξαδέρεηαη φηη είλαη κία θαη αδηαίξεηε κε δχν κνξθέο, ηελ πξνθνξηθή θαη 

γξαπηή, πνπ ππφθεηηαη ζηελ εμέιημε1. 

Βθείλν πνπ ζηελ νπζία θξίλεηαη, είλαη ε εμέιημε σο θνκβηθή δηαδηθαζία 

θνηλσληθήο αιιαγήο, πνπ ζπκβαδίδεη κε ηελ πξφνδν, άπνςε πνπ απερεί ηε 

ζνζηαιηζηηθή ηδενινγία θαη έπξεπε λα αληηθξνπζηεί ζην πξφζσπν ησλ 

Γεψξγηνπ θιεξνχ θαη Κψζηα Υαηδφπνπινπ ζηε ζπδήηεζε ηνπ Ννπκά ην 

1907 θαη ζηελ Ώλαζεσξεηηθή ΐνπιή ηνπ 1911 ζην πξφζσπν ησλ 

Κνηλσληνιφγσλ. Οη απφπεηξεο ηνπ ηέθαλνπ Ρακά θαη ηνπ Πέηξνπ ΐιαζηνχ 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ Ννπκά, λα αληηθξνχζνπλ ηηο επηθίλδπλεο ζεσξίεο ηεο 

θνηλσληθήο εμέιημεο θαη ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ2, πνπ πξνέβαιαλ θαη 

ππεξαζπίζηεθαλ ν Υαηδφπνπινο θαη ν θιεξφο3, επαλαιακβάλνληαη ην 1911 

απφ ηνπο θαζαξεπνπζηάλνπο.  

Ο ιφγνο, ηειηθά, ππεξβαίλεη ηε γισζζηθή εμέιημε θαη νδεγεί ζηελ 

θαηαδίθε ησλ θνηλσληθψλ λφκσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο πιηθέο αλάγθεο ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηζηνξηθνπνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο ηδενινγίαο4. Ο πιηζκφο, ν 

δαξβηληζκφο θαη ν ζεηηθηζκφο, σο ζεσξίεο πνπ εθπνξεχνληαη απφ ηε Αχζε, 

ζπλεθθέξνληαη σο θαηεγνξίεο ελαληίνλ ησλ δεκνηηθηζηψλ θαη ηεο νκάδαο ησλ 

Κνηλσληνιφγσλ εληφο θαη εθηφο Κνηλνβνπιίνπ, γηαηί απεηινχλ ηελ εζληθή 

ηαπηφηεηα θαη ππνλνκεχνπλ ηελ εζηθή πνηφηεηα θαη ην ζξεζθεπηηθφ 

ζπλαίζζεκα ησλ Βιιήλσλ. Σν θαηεγνξεηήξην απηνχ ηνπ είδνπο εθηνμεχεηαη 

ελαληίνλ ησλ καιιηαξψλ πνπ δηακέλνπλ ζην εμσηεξηθφ, αιιά θαη ελαληίνλ ησλ 

                                                                                                                                            
πμθζηζηή», Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20

νπ
 αηώλα, η.Ώ2, υ.π., ζ.81-82, 86 ηαζ . Μπμονκάγμξ, «Δ 

Βηπαίδεοζδ ζημ Βθθδκζηυ Κνάημξ», ό.π., ζ.243, 246-47. 
1
 Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.705. 

2
 η. Ραιάξ, «Οζ Αδιμηζηζζηαί ηαζ ημ Κνηλσληθόλ καο Εήηεκα», Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Γεκνηηθηζκόο 

θαη Κνηλσληθό Πξόβιεκα, υ.π., ζ.20-26. Αδιμζζεφηδηε ζημ Ννπκά, 30/9/1907, αν.263, ζ.3-5. Βπίζδξ 

ημο ίδζμο, «ημοξ ζμζζαθδδιμηνάηεξ», Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, ό.π., ζ.64-65, 1
δ
 δδιμζίεοζδ ζημ 

Ννπκά, 9/12/1907, αν.273, ζ.3-5. Ο Π. ΐθαζηυξ εα εεςνήζεζ ηδκ έκκμζα ηδξ ελέθζλδξ οπμηεζιεκζηή 

ζφθθδρδ, απμηνμφμκηαξ ζοθθήαδδκ ηδκ φπανλδ ακηζηεζιεκζηήξ αθήεεζαξ, «Πναβιαηζζιυξ», Ρ. 

ηαονίδδ-Παηνζηίμο, ό.π., ζ.128-135, 1
δ
 δδιμζίεοζδ ζημ Ννπκά, 23/3/1908, αν.288, ζ.9-12.  

3
 Πέηνμξ ΐαζζθζηυξ [ρεοδχκοιμ ημο Κ. Υαηγυπμοθμο], «Σμ Κμζκςκζηυκ ιαξ Γήηδια», Ρ. ηαονίδδ-

Παηνζηίμο, Γεκνηηθηζκόο θαη Κνηλσληθό Πξόβιεκα, υ.π., ζ.28-29, 1
δ
 δδιμζίεοζδ ζημ Ννπκά, 

28/10/1907, αν.267, ζ.1-4· Γ. ηθδνυξ, «ημοξ Αδιμηζηζζηάξ», Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, ό.π., ζ.40-42, 

1
δ
 δδιμζίεοζδ ζημ Ννπκά, 4/11/1907, αν.268, ζ.1-4· Π. ΐαζζθζηυξ, «ημοξ ζμζζαθζζημθάβμοξ», Ρ. 

ηαονίδδ-Παηνζηίμο, ό.π., ζ.97-103· Γ. ηθδνυξ, «Σμ Κμζκςκζηυ ιαξ Γήηδια. Οζ “μζζαθζζηάδεξ” 

ζημοξ “Ναηζζμκαθίζηεξ”, ζημ ίδζμ, ζ.143-163 ηαζ εζδζηυηενα, ζ.144-146, 1
δ
 δδιμζίεοζδ ζημ Ννπκά, 

13/4/1908, αν.291, 20/4/1908, αν.292 ηαζ 27/4/1908, αν.293. 
4
 ΐθ. ηζξ απυρεζξ ημο Γ. ηθδνμφ, «Σμ Κμζκςκζηυ ιαξ Γήηδια. Οζ “μζζαθζζηάδεξ” ζημοξ 

“Ναηζζμκαθίζηεξ”, Ρ.  ηαονίδδ-Παηνζηίμο, ό.π., ζ.145-6. 
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Κνηλσληνιφγσλ πνπ ζπνχδαζαλ εθεί. Οκνεηδείο κε ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 

εληαγκέλεο ζηελ ίδηα ινγηθή είλαη θαη εθείλεο πνπ ηνλίδνπλ φηη ην κνλνκεξέο 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ νηθνλνκία, ηε ζεξαπεία ησλ πιηθψλ αλαγθψλ θαη ηελ 

πξαθηηθή εθπαίδεπζε ππνλνκεχεη ηνλ ειιεληζκφ θαη ηελ πςειή πλεπκαηηθή 

απνζηνιή ηνπ1.  

Ο Γ. Π. Κνξνκειάο ζα δειψζεη φηη νη θπζηθνί λφκνη, πνπ απνηεινχλ 

ηε βάζε ηεο ζθέςεο ησλ Κνηλσληνιφγσλ, δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ 

παξνχζα θνηλσλία, ε νπνία πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηνπο «βηνινγηθνχο θαη 

εζλνινγηθνχο θαλφλαο»2. Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο ζα επηζεκάλεη φηη ν 

Φπράξεο, παξφιν πνπ γισζζνινγηθά ζπκθσλεί κε ηνλ Υαηδηδάθη, 

«παξεζχξζε απφ ην αίζζεκα ηνπ νξζνινγηζκνχ, ηνπ δνγκαηηζκνχ, φζηηο 

πξνο ηνχηνπο εζηεξείην γλεζίνπ Βιιεληθνχ γισζζηθνχ αηζζήκαηνο»3. Ο 

ζεηηθηζκφο θαηαδηθάδεηαη σο έθθξαζε ηνπ ζχγρξνλνπ πλεχκαηνο απφ ηνλ 

Πνιύβην Λαγνπάηε4 θαη σο εθπαηδεπηηθή επηινγή ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ 

απφ ηνλ Κ. Μέξκεγθα5, γηαηί αδπλαηεί λα νδεγήζεη ηα παηδηά ζηελ εζηθή 

αλσηεξφηεηα, ζηελ απνβνιή ηεο ρπδαηφηεηαο ηεο θαηαγσγήο ηνπο· «ζηε φ,ηη 

ρπδαίνλ, θαη ξππαξφλ θέξνπζη ηα ρείιε ηνπ παηδίνπ εθ ηεο νηθίαο θαη ησλ 

ηξηφδσλ πξέπεη λα κνληκνπνηή ην ζρνιείνλ θαη λα ηα ζεζπίδε σο θαλφλαο. 

[…] Ώιι΄ εκείο απαηηνχκελ φισο ηνπλαληίνλ παξά ηνπ ζρνιείνπ, δει. λα 

θαζάξε ην παηδίνλ απφ παληφο φ,ηη ξππαξφλ θέξεη ηνχην κεζ΄ εαπηνχ εθ ηεο 

νηθίαο θαη ησλ αγπηψλ»6. Ο Γεώξγηνο Πώπ ζα απνθεξχμεη ην ζεηηθηζκφ θαη ην 

                                                 
1
 ημ πενζμδζηυ Αλάπιαζηο ημ 1901 ακαεειαηίγμκηαζ μζ οθζζηζηέξ εεςνίεξ. ΐθ. εκδεζηηζηά, ζαηονζηυ 

εεαηνζηυ ένβμ ιε ηίηθμ «Ο απυβμκμξ ημο πζεήημο», υπμο μ οθζζηήξ ηαεδβδηήξ ηδξ ζαηνζηήξ 

πανμοζζάγεηαζ απμβοικςιέκμξ απυ δεζηέξ αλίεξ, ηαζ δζαηδνφηηεηαζ υηζ «μ οθζζιυξ είκε εκ ρεφδμξ ηαζ 

μ Ααναζκζζιυξ ηάηζ πεζνυηενμκ πανά πθάκδ», Αλάπιαζηο, ηπ.177, 17/5/1901, ζ.998-1000· ηπ.178, 

24/5/1901, ζ.1004-1006· ηπ.180, 7/6/1901, ζ.1023-1024· ηπ.181, 14/6/1901, ζ.1029-1032. Σμ 

απυζπαζια ζηδ ζ.1032. Βπίζδξ, ζε άθθδ πενίπηςζδ, μ Μ. Γαθακυξ, ιε αθμνιή ηδ ιεηάθναζδ ηςκ 

Βοαββεθίςκ ημο Ώ. Πάθθδ, εα ηαηαθενεεί εκακηίμκ ηςκ ηαεδβδηχκ ημο Πακεπζζηδιίμο πμο 

αζπάγμκηαζ οθζζηζηέξ εεςνίεξ ηαζ εα γδηήζεζ κα απμθοεμφκ, αθ. «Αζαηί δεκ εβνάραιεκ ηαηά ηδξ 

ιεηαθνάζεςξ ημο Ώθελάκδνμο Πάθθδ», ό.π., ηπ.203, 15/11/1901, ζ.1202, 1204. Βπίζδξ ημ πενζμδζηυ 

ηαζ μ ζφθθμβμξ αβςκίγμκηαζ κα ακαηυρμοκ ηδκ πνυμδμ ηςκ οθζζηζηχκ εεςνζχκ ζημ μνευδμλμ πμίικζμ, 

βζαηί εα ημ μδδβήζμοκ ζε δεζηυ ηαζ ημζκςκζηυ εηθοθζζιυ, αθ «Σμ Μέβα Γήηδια», ό.π., ηπ.206, 

6/11/1901, ζ.1225-1226· «Δ εκ ηδ Ονεμδυλς Πμίικδ ηαηαπμθέιδζζξ ημο οθζζιμφ», ό.π., ηπ. 208-209, 

20 ηαζ 27/12/1901, ζ.1248-1250. Γζα ηδ ζοζπέηζζδ Ααναίκμο ηαζ Μάνλ ηαζ ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ 

οθζζηζηχκ ζδεχκ ζημ πενζμδζηυ Αλάπιαζηο, αθ. Β. Γαγή, Παηξίο, Θξεζθεία, Οηθνγέλεηα, υ.π., ζ.64 ηαζ 

βζα ημ πενζμδζηυ ηα Πάηξηα, ζην ίδην, ζ.87, 99-100. 
2
 Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.712. Δ  άπμρή ημο ακηζηίεεηαζ 

ηαζ ζηδ ζηέρδ ημο Φοπάνδ, αθθά δεκ ακαθένεηαζ νδηά ζε αοηυκ. 
3
ην ίδην, ζ.740. 

4
 ΐμοθεοηήξ Ώηηζημ-αμζςηίαξ ημο ηυιιαημξ ηςκ Φζθεθεοεένςκ. ην ίδην,  ζ.721. 

5
 ΐμοθεοηήξ Λαηςκίαξ ημο ηυιιαημξ ηςκ Φζθεθεοεένςκ. ην ίδην, ζ.727. 

6
 ην ίδην, ζ.728.  



367 

 

πξαθηηθφ πλεχκα, γηαηί ζρεδηάδεη ηελ αλάπηπμε ηεο Βιιάδαο κε κνλνζήκαλην 

ηξφπν1. 

Δ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο είλαη ζεκαληηθή, αιιά ηελ επηβίσζε 

ηνπ έζλνπο ζα εμαζθαιίζεη ε γιψζζα θαη ε ζξεζθεία2. Ώθφκε θαη ε θνηλσληθή 

ηζφηεηα δελ αληηκεησπίδεηαη σο δήηεκα πνιηηηθφ πνπ θαηνρπξψλεηαη 

λνκνζεηηθά, αιιά σο δήηεκα εζηθψλ αξρψλ, πνπ πξέπεη λα δεζκεχνπλ ηνπο 

άξρνληεο θαηά ηε δηαπαηδαγψγεζε θαη θαζνδήγεζε ηνπ ιανχ· «Δ ηζφηεο ησλ 

πνιηηψλ ελψπηνλ ηνπ λφκνπ δελ αζθαιίδεηαη απιψο δηα ηεο αλαγξαθήο απηήο 

εληφο ηνπ ζπληαγκαηηθνχ Υάξηνπ, αιι΄ εμαξηάηαη εθ ησλ φξσλ, θαηά ηνπο 

νπνίνπο είλαη δηαπεπιαζκέλνη νη άξρνληεο ηεο Πνιηηείαο, θαη εθ ηνπ ηξφπνπ, 

θαηά ηνλ νπνίνλ δηακνξθνχηαη ν ιαφο. […] Δ αλζξσπίλε καηαηνθξνζχλε, ε 

δχλακηο ηνπ πινχηνπ θαη ηα χςε ησλ αμησκάησλ δεκηνπξγνχζηλ φγθνπο 

ππεξεθαλείαο θαη πνηθίισλ δηαθξίζεσλ, νχησ δ΄ απνβαίλεη εληειψο ραξηίλε ε 

δηαθήξπμηο ηζφηεηνο, ήηηο δελ δσνπνηείηαη δη΄ ειεπζέξαο εζηθήο αλαηξνθήο θαη 

δελ πεξηθξνπξείηαη ππφ ηεο αδειθφηεηνο εθείλεο, ηελ νπνίαλ είλαη ηθαλή λα 

πξνθαιή θαη λα αζθαιίδε κφλε ε ρξηζηηαληθή αγσγή. Καη ηδνχ δηαηί νη 

δηνηθνχληεο ηνπο ιανχο νθείινπζη λα ηνπο παηδαγσγψζηλ»3. 

Βθηφο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, ε εθεκεξίδα θξηπ ζα ελψζεη ηε θσλή ηεο 

ελαληίνλ φισλ εθείλσλ ησλ πιηζηψλ πνπ ππνβαζκίδνπλ ηε δσή ηνπ έζλνπο 

«εηο πλεπκαηηθήλ αηξνθίαλ θαη πιφθξνλα απνθηήλσζηλ», νη νπνίνη είλαη «νη 

ζεηηθνινγνχληεο ρπδατζηαί, νη πηζεθίδνληεο ρσξίο νπδέλ λα ελλνψζηλ»4. Ο 

θφβνο γηα ηηο ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο είλαη ηφζνο πνπ ν κελ Ίσλ Αξαγνχκεο ην 

1907 απεηινχζε κε ηελ επέκβαζε ηνπ Βηζαγγειέα5, νη δε θαζαξεπνπζηάλνη ην 

1911 ζα ζίμνπλ ην ζέκα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ειεπζεξίαο γηα ράξε ηεο 

θνηλσληθήο ηάμεο θαη γαιήλεο6.     

                                                 
1
 ην ίδην, ζ.746. 

2
 ΐθ. ηζξ απυρεζξ ημο Μ. Γαθακμφ πμο ακηζιεηςπίγεζ ηδ βθχζζα ςξ ηδκ πειπημοζία ημο παβηυζιζμο 

πμθζηζζιμφ, (Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.675), εειέθζμ ηδξ 

ιεβαθμζφκδξ ημο έεκμοξ πμο οπενααίκεζ ηδκ ακάβηδ εκίζποζδξ ηςκ παναβςβζηχκ δοκάιεςκ, ζην ίδην, 

ζ.676. Σδκ ακάβηδ κα ιδκ πενζμνζζηεί δ πμθζηζηή ζηδ ιμκμιενή ακηζιεηχπζζδ ηςκ μζημκμιζηχκ 

πνμαθδιάηςκ οπενεειαηίγεζ ηαζ μ αμοθεοηήξ Ε. ΐέννμζμξ, αμοθεοηήξ Ώπαζμήθζδμξ ημο ηυιιαημξ ηςκ 

Φζθεθεοεένςκ, ζην ίδην, ζ.665. Γζα ηδ ζφκδεζδ ενδζηείαξ ηαζ βθχζζαξ ζημ θυβμ ηςκ ηαεανμθυβςκ, 

αθ., Β. Γαγή, Παηξίο, Θξεζθεία, Οηθνγέλεηα, υ.π., ζ.82. 
3
 Μ. Γαθακυξ, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 35, 25/2/1911, ζ.639-640. 

4
 «Ο Ώβχκ οπέν ηδξ βθχζζδξ», θξηπ, 25/2/1911, ζ.1.     

5
 Ίδαξ, «Σμ Έεκμξ, μζ Σάλεξ ηαζ μ Έκαξ», Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο,  ό.π., ζ.53, ηαζ Ννπκάο, 25/11/1907, 

αν.271, ζ.3-6. 
6
 Μζπαθυπμοθμξ, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 35, 25/2/1911, ζ.646-7. 
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Δ νκθαινζθφπεζε πεξί ηνπ κεγαιείνπ ηνπ έζλνπο, ζα νδεγήζεη ηνπο 

θαζαξεπνπζηάλνπο λα απνξξίςνπλ ηνλ θνζκνπνιηηηζκφ θαη ηελ επίδξαζε ηεο 

Αχζεο· «Νεσηεξηζηαί εηο ηελ ζξεζθείαλ, λεσηεξηζηαί εηο ηελ νηθνγέλεηαλ, 

λεσηεξηζηαί εηο ηελ εζηθήλ, λεσηεξηζηαί εηο ηελ γιψζζαλ, λεσηεξηζηαί εηο ηα 

πάληα! […] εηο λνκίδεηε δπζηπρψο φηη ζα καο εθπιήμεηε εληαχζα, 

επηθαινχκελνη δηαθφξνπο Γεξκαληθάο θπιιάδαο, ελψ πξέπεη πξν παληφο λα 

κειεηήζεηε Βιιεληθά, ηα νπνία είλαη ην ηακείνλ πάζεο ζνθίαο θαη εμ σλ 

απνξξένπζηλ φινη νη θαλφλεο ηνπ αλζξσπηζκνχ, ηεο επγελείαο θαη ηεο εζηθήο, 

ηνπιάρηζηνλ εθ ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηαο παξαδφζεηο ηνπ ηφπνπ ζαο. Πξν 

παληφο πξέπεη λα είζζε Έιιελεο θαη θαηφπηλ Γεξκαλνί θαη θνζκνπνιίηαη»1.  

ην πνιηηηθφ δήηεκα πνπ πξνέθπςε, αλ ε ΐνπιή έρεη αξκνδηφηεηα λα 

ζέζεη φξηα ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο, νη δεκνηηθηζηέο ζα δψζνπλ αξλεηηθή 

απάληεζε, ππεξαζπηδφκελνη ην δπηηθφ θηιειεπζεξηζκφ θαη ηελ αξρή ηεο 

ιατθήο θπξηαξρίαο2, κηιψληαο, κάιηζηα, θαη γηα πνιηηηθφ ζρέδην αλαηξνπήο ηεο 

θπβέξλεζεο απφ ηνπο παιαηνθνκκαηηθνχο, νη νπνίνη ερζξεχνληαη ηελ 

ειεπζεξία θαη ηνλ νξζφ ιφγν3, άπνςε πνπ ζα πηνζεηήζεη θαη ν Βιεπζέξηνο 

ΐεληδέινο θαη ζα κηιήζεη γηα ηελ αλάγθε ζπζπείξσζεο ηνπ θφκκαηνο ησλ 

Φηιειεπζέξσλ, γηα λα απνθαηαζηαζεί ε θνηλσληθή γαιήλε θαη λα νινθιεξσζεί 

ην έξγν ηεο αλφξζσζεο4.  

Ώληίζεηα, νη θαζαξνιφγνη ζπλεθηηκψληαο ηηο εζληθέο παξαδφζεηο θαη 

πξνζδνθίεο ζα δψζνπλ θαηαθαηηθή απάληεζε, ζα ζέζνπλ, κάιηζηα, δήηεκα 

                                                 
1
 Δ. Κνπινπκβάθεο, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 35, 25/2/1911, ζ.655, 656. 

2
 Γ. Κιάδεο, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 35, 25/2/1911, ζ.644, υπμο 

επζζδιαίκεζ υηζ δ ζογήηδζδ «ακηζααίκεζ εζξ ημ πκεφια ηδξ θασηήξ ηονζανπίαξ»· Λ. Μαβίιεο,  

οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.689 ηαζ Ο Ννπκάο, 6/3/1911, αν.426, ζ.154, υπμο επζηαθείηαζ ηδκ άπμρδ 

ημο Κμναή υηζ υθμζ ιεηέπμοκ ζηδ βθχζζα «ιε δδιμηναηζηήκ ζζυηδηα»· Π. Αξαβαληηλόο, οκεδνίαζζξ 

36, 26/2/1911, ζ.682., υπμο ιζθάεζ εοεέςξ βζα θζθεθεοεενα ηνάηδ ηαζ πμθζηεφιαηα· Κ. Εαβηηζηάλνο,  

οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.724, υπμο δζαηδνφηηεζ υηζ δ ελαζθάθζζδ ηςκ αημιζηχκ εθεοεενζχκ 

απμηεθεί ηδ ζδιακηζηυηενδ ζοκεζζθμνά ηςκ θζθεθεφεενςκ ζοκηαβιάηςκ· μζ Αι. Παπαλαζηαζίνπ ηαζ 

Θξ. Πεηκεδάο εα παναηηδνίζμοκ ηδκ πνμζπάεεζα επζαμθήξ ακεθεφεενςκ δζαηάλεςκ ςξ δεζπμηζηή, 

ηονακκζηή, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.670-1 ηαζ ζ.680.   
3
 Θ. Κνπηνύπεο, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.693. Σμ εέια εα 

είλμοκ ηαζ μζ Κ. Γεκεξηδήο, ζην ίδην, ζ.697 ηαζ Ν. Κνληνγνύξεο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.738, 

υπμο εα ακαθενεεί ζηα δεζκά πμο πνμλέκδζε μ παθαζμημιιαηζζιυξ, «Ώθθ΄ ήεεθμκ κα εβκχνζγμκ πμίμο 

είδμοξ Πμθζηεία εα ήημ εηείκδ, δ μπμία εα έθεβε πνμξ ημκ Βθθδκζηυκ θαυκ: έπε ζο ηδκ βθχζζάκ ζμο, 

έπε ζο ηαξ εθπίδαξ ζμο, έπε ζο ημοξ πυεμοξ ζμο· εβχ έπς ηδκ ζδζηήκ ιμο βθχζζακ ηαζ ημοξ ζδζημφξ 

ιμο πυεμοξ! Ήεεθμκ κα εβκχνζγμκ, ακ δ Πμθζηεία αφηδ εα ήημ εηείκδ, δ μπμία εβέκκδζε ηδκ 

Μπανιπάζζακακ, δ μπμία εβέκκδζε ημ ΄97, δ μπμία εβέκκδζε ημοξ εκεμοζζαζιμφξ δζα ημοξ 

Νεμημφνημοξ ηαζ δ μπμία εβέκκδζε ηδκ “Σναβζάζηακ”». Ο π. Αγαπεηόο δδθχκεζ, «Βίκαζ πμθζηζηυξ 

ζημπυξ· μ Μζζηνζχηδξ είκαζ υνβακμκ», οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.697. Ο ίδζμξ εα παναηηδνίζεζ 

ηαηά ηδκ μιζθία ημο ηδ ζοκηαβιαηζηή δζάηαλδ «ακεθεοεένα» ηαζ «ακηζθζθεθεοεένα», αθθά εα 

επζζδιάκεζ ηαζ ημ δίθδιια πμο επζαάθθεζ δ ημζκςκζηή βαθήκδ, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.735.  
4
 Δ. Βεληδέινο, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.740-1, 744. 
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νξίσλ ηεο ειεπζεξίαο θαη ζα ππνγξακκίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο επηαμίαο1. 

Παξφιν πνπ θάπνηνη θξαζηηθά ζα γίλνπλ απεηιεηηθνί, «ειπίδσ φηη ε 

Κπβέξλεζηο ζέιεη ιχζε ην δήηεκα, ίλα κε ιπζή ηνχην εηο ην πεδίνλ ηνπ 

Άξεσο»2, αξλνχληαη ηελ θαηεγνξία γηα πνιηηηθφ δάθηπιν ησλ παιαηψλ 

θνκκάησλ, απνδίδνληαο ηηο δηακαξηπξίεο ζηελ απζφξκεηε εμέγεξζε ηνπ 

ιανχ3, θαη θαηαδεηθλχνπλ φηη ε δηαζάιεπζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

ζπλέβε ζηα Βπαγγειηθά, είλαη ν κεγάινο θφβνο· «έρσ ππ΄ φςεη κνπ ηελ 

ηξαγσδίαλ ηεο 8εο Ννεκβξίνπ, θαζ΄ ελ εθιαχζακελ ζχκαηα πνιπάξηζκα, θαζ΄ 

ελ ν αξρεγφο ηεο Βθθιεζίαο θαηεδηθάζζε εηο εζηθφλ καξαζκφλ θαη απέζαλελ 

ελ εμνξία εθβηαζζείο ηφηε εηο παξαίηεζηλ, φηη έρσ επίζεο ππ΄ φςεη κνπ θαηφπηλ 

ηα ηεο κεηαθξάζεσο ηεο Οξεζηείαο, νπφηε εθιαχζακελ εκείο φληεο ηφηε 

θνηηεηαί ηνλ αηπρή Μαληάλ, είκεζα ππνρξεσκέλνη εθ θαζήθνληνο λα 

πξνιάβσκελ πάζαλ απφπεηξαλ πξνο δηαηάξαμηλ ηεο θνηλήο γαιήλεο θαη 

ηάμεσο. Ίζσο ν θ. Πξσζππνπξγφο καθξφζελ παξεθνινχζεη ηα ηεινχκελα 

ηφηε, αιι΄ ήιζε ζηηγκή, θαζ΄ ελ φρη κφλνλ ην θνηλσληθφ έδαθνο εηαξάζζεην, 

αιιά θαη ν Θξφλνο εζαιεχεην. Ήκελ ηφηε κέινο ηεο θνηηεηηθήο επηηξνπήο, 

πησρφο εγψ, θαη φκσο ην βαζηιηθφλ φρεκα ήξρεην εηο ηελ ηαπεηλήλ κνπ 

θαιχβελ, ίλα ζψζσ ηνλ Θξφλνλ. […] Αη΄ απηφ είκαη ηεο ηδέαο, φρη ράξηλ ηεο 

γιψζζεο, αιιά ράξηλ ηεο θνηλσληθήο ηζνξξνπίαο θαη γαιήλεο φηη ην εζληθφλ 

ζπλέδξηνλ νθείιεη λα ζπκπεξηιάβε θαη δηάηαμηλ ηνηαχηελ, ψζηε λα 

πεξηθξνπξήηαη ε γιψζζα θαη ηα ζεία ηνπ κεγάινπ Βζηαπξσκέλνπ ξήκαηα […] 

                                                 
1
 Άθθμζ ζηδκ οπενάζπζζδ ηδξ εθεοεενίαξ ακηζηάζζμοκ ηδκ ακανπία, ζηδκ μπμία μδδβεί δ οπένααζδ 

ηςκ μνίςκ, αθ. Δ. Κνπινπκβάθεο, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, 

ζ.732 ηαζ Γ. Πσπ, ζην ίδην, ζ.746. Άθθμζ ημκίγμοκ υηζ δ ηναηζηή ελμοζία, πμο ηαοηίγεηαζ ιε ηδ θασηή 

ηονζανπία, ιέζς ημο οκηάβιαημξ εέηεζ πενζμνζζιμφξ, Αζ. Χξεζηίδεο, ΐμοθεοηήξ Φςηίδμξ-

Φεζχηζδμξ ημο ηυιιαημξ ηςκ Φζθεθεοεένςκ, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.685.  
2
 Θ. Πεηξαιηάο, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.701. Ο Η. 

Βέξξνηνο δδθχκεζ υηζ ημ βθςζζζηυ γήηδια «εα θφζδ μ ηονίανπμξ θαυξ», οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, 

ζ.667.  
3
 Βηηυξ ΐμοθήξ δ εθδιενίδα θξηπ εα πνμαάθθεζ ηδκ άπμρδ αοηή, «Σζ επζαάθθεηαζ», θξηπ, 

28/2/1911, ζ.1.  Δ εθδιενίδα εα ηοηθμθμνήζεζ ιε ηφνζμ ηίηθμ, «Δ πεεζζκή πάκδδιμξ δζαδήθςζζξ δζα 

ηδκ βθχζζακ. Βπεζζυδζα-Δ εκηφπςζζξ-οπμονβζηή ζφζηερζξ-δ θφζζξ ημο γδηήιαημξ», ηαζ εα  ηαθφρεζ 

ιε θεπημιένεζεξ ηα βεβμκυηα, «Δ πεεζζκή βζβακηχδδξ δζαδήθςζζξ ηςκ θμζηδηχκ. Θμνοαχδεζξ ζηδκαί 

πνμ ηδξ μζηίαξ ημο Πνςεοπμονβμφ η. ΐεκζγέθμο. Σζ είπεκ εζξ ηδκ επζηνμπήκ ηςκ θμζηδηχκ-Οζ θυβμζ-Σα 

ρδθίζιαηα», ζην ίδην, ζ.4-5. Βκηυξ ΐμοθήξ, μ Δ. Κνπινπκβάθεο, ιέθμξ ηδξ «ζοκηαηηζηήξ» 

ακηζπμθίηεοζδξ, εα απμζείζεζ ηδκ ηαηδβμνία ηδξ οπμηίκδζδξ, αηνμααηχκηαξ ιεηαλφ ηδξ άνκδζδξ ηςκ 

ημιιάηςκ ηαζ ηδξ ακαβκχνζζδξ ηδξ πνμζθμνάξ ημοξ ηαζ ηαηδβμνχκηαξ ημκ Β. ΐεκζγέθμ υηζ ηδνεί 

οπμηνζηζηή ζηάζδ απέκακηζ ζηα ηυιιαηα, αθ. Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 37, 

28/2/1911, ζ.732-3. Σδκ ίδζα αηνζαχξ άπμρδ, ζπεηζηά ιε ηδκ άνκδζδ ηδξ οπμηίκδζδξ ηαζ ζπεηζηά ιε 

ημ νυθμ ημο θαμφ εα οπμζηδνίλμοκ ηαζ μζ, Γ. Γθιαβάο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.733, Λ. Ρνύθνο-

Καλαθάξεο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.728,  Χξ. Πεηξέαο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.729 ηαζ 

Γ. Πσπ, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.746. 



370 

 

ηα πληάγκαηα είλαη απφξξνηα ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ θαη ησλ εζληθψλ 

παξαδφζεσλ»1. 

Δ εθεκεξίδα Δκπξφο, ζπλνςίδεη ηνπο θφβνπο· «Σν Έζλνο δηα ηεο 

καιιηαξήο θέξεηαη πξνο ηνλ αλαξρηζκφλ θαη ηελ εθζήιπλζηλ. Αηα ηεο 

θαζαξεπνχζεο νδεγείηαη πξνο ηνλ πνιηηηζκφλ, ην ζχζηεκα θαη ηελ ηάμηλ»2. Ο 

Ννπκάο πξνβάιιεη ηελ άπνςε φηη ε γισζζηθή αλαηαξαρή γίλεηαη αληηθείκελν 

εθκεηάιιεπζεο γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο. Ώλαθέξεηαη, κάιηζηα, νλνκαζηηθά ζηνλ 

δηεπζπληή ηεο βεληδειηθήο εθεκεξίδαο Υξφλνο, Υαηξφπνπιν, πνπ εθθξάδεη ηε 

δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηε γιψζζα, επεηδή δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηνλ 

θπβεξλεηηθφ ζπλδπαζκφ ζηηο εθινγέο ηεο 28εο Ννεκβξίνπ ηνπ 1910· επίζεο, 

ζηνλ Γεψξγην Πσπ, εθδφηε ηεο εθεκεξίδαο Αζήλαη, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ην 

γισζζηθφ γηα λα επηηχρεη ππνπξγηθφ ζψθν.  Οη γισζζηθέο αληηδηθίεο, θαηά ην 

Ννπκά, εληάζζνληαη ζε κηα καθξά ζεηξά γεγνλφησλ πνπ ππνθξχπηνπλ 

πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο· «Σα ΐαγγειηθά γηλήθαλε γηα λα πέζεη ν Θενηφθεο. Σα 

Οξεζηεηαθά γηα λα πέζεη ν Ράιιεο. Σα ζεκεξηλά ζα γίλνπλε γηα λα πέζεη ν 

ΐεληδέινο. Με ην λα ππάξρεη έλαο κνπξινκηζηξηψηεο, αξρίλεζε λαλ ην 

μεκεηαιιεχεηαη ην δήηεκα ε Πνιηηηθή. Ο Κ. Θενηφθεο έθιαςε θ΄ έπεζε. Ο 

Ράιιεο έδεημε ηε γξνζηά ηνπ θαη δελ κπνξέζαλε λα ηνλ θνπλήζνπλ απφ ηε 

ζέζε ηνπ. Σψξα ήξζε ε αξάδα ηνπ ΐεληδέινπ λα δείμεη, φρη πηα ηε γξνζηά ηνπ, 

κα ηελ θισηζηά ηνπ, γηα λα θχγεη ηειησηηθά απφ ηε κέζε απηφο ν κπειάο»3. Οη 

Times ζα γξάςνπλ φηη ππάξρεη ε ππνςία πσο ηα παιηά θφκκαηα ππνθηλνχλ 

ηηο θαζαξίεο γηα λα ξίμνπλ ηελ θπβέξλεζε ΐεληδέινπ4. Ο Φπράξεο ζα 

επηζεκάλεη ζην Paris Journal ηελ ππνρσξεηηθή ζηάζε ηνπ ΐεληδέινπ απέλαληη 

ζηνλ Μηζηξηψηε, παξφιν πνπ είλαη «“δεκνηηθηζηήο”, δειαδή νπαδφο ηεο 

γιψζζαο, ηεο κηαο θαη ηεο θπζηθήο»5. 

                                                 
1
 Γ. Γθιαβάο, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.687-8. Οζ 

οπμβναιιίζεζξ δζηέξ ιμο. Ο Μ. Γαιαλόο εα ζοκδέζεζ ηδκ ημζκςκζηή βαθήκδ ιε ηδκ εηπθήνςζδ ηδξ 

«ημζιμσζημνζηήξ απμζημθήξ» ημο έεκμοξ, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.731. Γζα ηάλδ εα ιζθήζμοκ 

επίζδξ, μζ . ίκνο, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.691, Νηθ. Γειαθνβίαο, ζημ ίδζμ, ζ.691 ηαζ Χξ. 

Πεηξέαο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.729. Δ ακαθμνά ζηα Βοαββεθζηά, ςξ πανάδεζβια πνμξ 

απμθοβή, είκαζ ζοπκή. ΐθ. Γ. Π. Κνξνκειάο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.714, Η. Σζηξηκώθνο, ζημ 

ίδζμ, ζ.706, Η. Λακπξηλόπνπινο, ζημ ίδζμ, ζ.716. Ο ίδζμξ μ ΐεκζγέθμξ εα ηα παναηηδνίζεζ 

«ιζηνμεπακάζηαζζκ», ζην ίδην, ζ.740.  
2
 «Δ ζογήηδζζξ πενί ηδξ βθχζζδξ ιεηαλφ Οιήνμο ηαζ Βνςημηνίημο», Δκπξόο, 27/2/1911, ζ.1. 

3
 «Παναβναθάηζα», Ο Ννπκάο, 23/1/1911, αν.420, ζ.61. 

4
 Ώκαδδιμζίεοζδ ζημκ Ννπκά, «Σζ θέκε μζ λέκμζ», 13/3/1911, αν.427, ζ.162. 

5
 Ώκαδδιμζίεοζδ ζημκ Ννπκά, «Σμ Γθςζζζηυ Γήηδια ζηδκ Βθθάδα. Ο Μζζηνζχηδξ ηαζ ημ έεκμξ. Σζ 

θέεζ μ Φοπάνδξ», 13/3/1911, αν.427, ζ.161-162. 
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πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, φηη θνηλσληθνί θαη 

ηδενινγηθνί ιφγνη θαη φρη κφλν γισζζηθνί είλαη εθείλνη πνπ νδεγνχλ ηε 

δηαθσλία ζηα άθξα. ίγνπξα ε θνηλνβνπιεπηηθή δχλακε ηεο αληηπνιίηεπζεο 

ήηαλ ακειεηέα, αιιά ε ζπκπφξεπζή ηεο ζην γισζζηθφ κε κεγάιν αξηζκφ 

βνπιεπηψλ ηνπ Κφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ πνπ ηάρζεθε ππέξ ηεο 

ζπληαγκαηηθήο θαηνρχξσζεο ηεο θαζαξεχνπζαο θαη ε ξεπζηφηεηα ηνπ 

Κφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ, ελδεηθηηθή ηεο νπνίαο είλαη ε ζχκπεμε, εθηφο 

ηνπ θπβεξλεηηθνχ, θαη ηνπ «Λατθνχ πλδπαζκνχ ησλ Φηιειεπζέξσλ» απφ ηηο 

ζπληερλίεο ζηηο εθινγέο ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 19101, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απεηιή ηεο δηαζάιεπζεο ηεο δεκφζηαο ηάμεο εθηφο Κνηλνβνπιίνπ, ήηαλ νη 

ιφγνη πνπ ψζεζαλ ην ΐεληδέιν λα ππνρσξήζεη. Ο ίδηνο είρε απεπζχλεη 

έθθιεζε ζηνπο βνπιεπηέο ηνπ Φηιειεχζεξνπ Κφκκαηνο λα κελ επηηξέςνπλ 

ζηνπο αληηπάινπο λα επαλαθαηαιάβνπλ ηελ εμνπζία θαη λα θξνληίζνπλ γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο γαιήλεο2. 

 Ώλ ηζρχεη, κάιηζηα, ε άπνςε φηη ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ 

εληζρχζεθε θπξίσο απφ δειηγηαλληθνχο3, ηφηε ίζσο κπνξεί λα εξκελεπηεί γηαηί 

ε πιεηνςεθία ησλ βνπιεπηψλ ηνπ θφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ ήηαλ αληίζεηε 

κε ηε δεκνηηθή, δεδνκέλνπ φηη θαηά ηα Βπαγγειηθά νη δειηγηαλληθνί θαη γηα 

αληηπνιηηεπηηθνχο ιφγνπο, αιιά θαη γηα ιφγνπο αξρήο πνιέκεζαλ ηε 

κεηάθξαζε ηνπ Βπαγγειίνπ. Άιισζηε, φπσο πνιχ εχζηνρα είρε επηζεκάλεη ν 

Φίιηππνο Διηνχ, γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Βθπαηδεπηηθψλ Ννκνζρεδίσλ ηνπ 

1913, ε θπβέξλεζε ήηαλ «παγηδεπκέλε απφ ηελ αληηθαηηθφηεηα ησλ 

θνηλσληθψλ δπλάκεσλ ησλ νπνίσλ απνηεινχζε ηελ πνιηηηθή έθθξαζε»4, 

                                                 
1
 ΐθ. εκδεζηηζηά, «Οζ Πνυεδνμζ ηςκ ςιαηείςκ ηαηά ημο αεκζγεθζημφ ζοκδοαζιμφ. Καηανηίγμκηαζ ηαζ 

άθθμζ ακηίεεημζ», θξηπ, 12/11/1910, ζ.4· «Ώζ ζοκεκκμήζεζξ ηςκ πνμέδνςκ δζα ημκ ηαηανηζζιυκ 

θασημφ ζοκδοαζιμφ. οκεδνζάζεζξ ζςιαηείςκ ηαζ ζοκηεπκζχκ», θξηπ, 13/11/1910, ζ.4· «φιπναλζξ 

υθςκ ηςκ ενβαηζηχκ μιάδςκ», ό.π.· «Ο Λασηυξ οκδοαζιυξ ηςκ Φζθεθεοεένςκ. Πνςηυημθθμκ 

πνμέδνςκ ζοκηεπκζχκ», θξηπ, 18/11/1910, ζ.1 ηαζ 23/11/1910, ζ.2· «θδ δ εκ Ώηηζηή εηθμβζηή 

ηίκδζζξ – Δ δζαδήθςζζξ ηςκ θασηχκ. Ο η. ΐεκζγέθμξ ακαβκςνίγεζ θίθμοξ ημο ηαζ ημοξ εηηυξ ημο 

ζοκδοαζιμφ ημο», θξηπ, 24/11/1910, ζ.1. Σμ ίδζμ ζοκέαδ ηαζ ζηδ Λάνζζα, αθ. Δ. Νζημθαηυπμοθμξ-Ν. 

Οζημκυιμο, «Σμ εηθμβζηυ αάπηζζια ημο αεκζγεθζζιμφ. Βηθμβέξ 1910-1912», πκπόζην γηα ηνλ 

Διεπζέξην Βεληδέιν. Πξαθηηθά, 1-5 Αεηειανίμο 1986, Β.Λ.Ε.Ώ., Μμοζείμ Μπεκάηδ 1988, ζ.51. Σμ 

Κυιια ηςκ Φζθεθεοεένςκ ζδνφεδηε ζηζξ 22/8/1910, απυ ακελάνηδημοξ ηδξ Ώ΄ Ώκαεεςνδηζηήξ 

ΐμοθήξ, αθθά ηαζ παθαζμημιιαηζημφξ αμοθεοηέξ, ζην ίδην.   
2
 Δ. Βεληδέινο, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.744.   

3
 Δ. Νζημθαηυπμοθμξ -Ν. Οζημκυιμο, «Σμ εηθμβζηυ αάπηζζια ημο αεκζγεθζζιμφ. Βηθμβέξ 1910-1912», 

ζην ίδην,  ζ.57-8, 60-63. Γζα ηδκ πνμζπχνδζδ ηςκ δδθζβζακκζηχκ ζημοξ Φζθεθεφεενμοξ, αθ. ηαζ G. 

Hering, Σα Πνιηηηθά Κόκκαηα ζηελ Διιάδα (1821-1936), η. ΐ΄, υ.π., ζ.791. 
4
 Α. Γθδκυξ, Άπαληα, η.ΐ΄, υ.π., ζ.546.  
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γεγνλφο πνπ αλαδείρηεθε απφ ηελ παξάζεζε ηεο ζπδήηεζεο ζηελ 

Ώλαζεσξεηηθή ΐνπιή.  

Δ ηδενινγηθή θαη πνιηηηθή ζπδήηεζε πνπ αλαδείμακε κπνξεί λα 

δηεμάγεηαη άλεηα θαη κεηαμχ ησλ δεκνηηθηζηψλ, αιιά θαη κεηαμχ δεκνηηθηζηψλ 

θαη θαζαξεπνπζηάλσλ, επεηδή αθξηβψο ε γισζζηθή ζπδήηεζε εμψζεζε ζε 

αλαδήηεζε θνκβηθψλ πνιηηηθψλ ζεκείσλ, φπσο ε νπζία ηνπ αζηηθνχ 

θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, ηα φξηα ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο  δεκνθξαηίαο, ε έλλνηα 

ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, ε εζληθή απνζηνιή, ε ζξεζθεία.  
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15. ΔΝΓΟ-ΑΣΗΚΖ ΤΓΚΡΟΤΖ: Ζ ΑΝΣΗΠΑΡΑΘΔΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΚΟΤ 

ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΣΗΚΟΤ ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΗΜΟΤ 

Δ άλνδνο ηνπ ΐεληδέινπ ζηελ εμνπζία ζα ππξνδνηήζεη ηε ζπδήηεζε γηα 

ηελ νπζία ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ θαη εληφο ηνπ δεκνηηθηζηηθνχ ζηξαηνπέδνπ. Δ 

πξνγελέζηεξε (1907) αληηπαξάζεζε ζνζηαιηζηψλ θαη εζληθηζηψλ θαηέδεημε ηε 

θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο, ε πνιηηηθή ζπδήηεζε ηνπ 

1911-12 επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηε ξήμε εληφο ηνπ θηιειεχζεξνπ ζηξαηνπέδνπ, 

θαηαγξάθνληαο ηηο αληίξξνπεο δπλάκεηο ηνπ, φπσο δηακνξθψλνληαη ζηνλ 

Βθπαηδεπηηθφ κηιν· απφ ηε κηα ν ζπληεξεηηθφο, αξηζηνθξαηηθφο 

θηιειεπζεξηζκφο ηνπ ηέθαλνπ Ρακά, απφ ηελ άιιε ν ξηδνζπαζηηθφο 

θηιειεπζεξηζκφο ηνπ Ώιέμαλδξνπ ΐακβέηζνπ. Ώπνηειεί κάιινλ ηελ ηειεπηαία 

επθαηξία ηνπ δεκνηηθηζκνχ γηα πνιηηηθή παξέκβαζε, κεηά ην Γνπδί θαη ηε 

ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο θαζαξεχνπζαο. Δ λεψηεξε γεληά ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ εκθαλίδεηαη κε ηνλ Ώιέμαλδξν ΐακβέηζν, ην Αεκήηξε Γιελφ, 

ηνλ Ίσλα Αξαγνχκε λα πξνβιεκαηίδεηαη απφ ηελ πνιηηηθή ζπγθπξία θαη λα 

αξζξψλεη πνιηηηθφ ιφγν κε πξφγξακκα.  

Ο ρσξηζκφο ηνπ Ννπκά ζε δχν κέξε, πνιηηηθφ – θνηλσληθφ θαη 

θηινινγηθφ θαη ε αλάιεςε ηνπ πνιηηηθνθνηλσληθνχ κέξνπο απφ ηνλ Ώιέμαλδξν 

ΐακβέηζν1 εληάζζεηαη ζηελ χζηαηε πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιε ν 

Βθπαηδεπηηθφο κηινο ζην ηέινο ηνπ 1911, κέζσ Αξαγνχκε, γηα βειηίσζε ηνπ 

Ννπκά θαη αχμεζε ηεο απήρεζήο ηνπ ζηελ θνηλσλία. Πέξα, φκσο, απφ ηελ 

απαξέζθεηα γηα ην Ννπκά, ππάξρεη ν βαζχηεξνο ιφγνο ηεο αλάγλσζεο ηεο 

πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο αλάγθεο παξέκβαζεο. Σν ΐακβέηζν, απ΄ 

φηη θαίλεηαη, είρε ζπζηήζεη ζην Αξαγνχκε ν Μαλ. Σξηαληαθπιιίδεο2. Ο 

Αξαγνχκεο ζα ηνλ πξνηείλεη ζηνλ Πάιιε, δεηψληαο ηνπ λα κε ζηακαηήζεη ηε 

βνήζεηα ζην Ννπκά3. Ο Πάιιεο ζα δερηεί λα παξαηείλεη ηε βνήζεηά ηνπ γηα 6 

                                                 
1
 Ώθέλακδνμξ ΐαιαέηζμξ ή ΐαιπέηζμξ: δζηδβυνμξ, πμθζηεοηήξ ηαζ δδιμζζμβνάθμξ, απυ ηα πνχηα 

ιέθδ ημο Βηπαζδεοηζημφ Οιίθμο. Σμ 1913 δζμνίζηδηε οπάθθδθμξ ηδξ Γεκζηήξ Αζμζηήζεςξ 

Μαηεδμκίαξ. Σμ Νμέιανζμ ημο 1915 δζμνίζηδηε κμιάνπδξ Φθςνίκδξ, εέζδ απυ ηδκ μπμία απμθφεδηε 

ηαη΄ απαίηδζδ ηςκ οιιάπςκ ημ 1916, αθ. Π. Ανακδάηδξ, «Μεβάθδ Βθθδκζηή Ββηοηθμπαίδεζα», η.6, 

ζ.611. 
2
 Βπζζημθή Μ. Σνζακηαθοθθίδδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 9/7/1911,  Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, Αιιεινγξαθία 1895-

1959, υ.π., ζ.205-206. 
3
 Ο Αναβμφιδξ ζε επζζημθή ημο ζημκ Ώ. Πάθθδ, 10/10/1911 (Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.140-142) πνμηείκεζ 

κα πνμζθάαμοκ έκακ ανενμβνάθμ βζα ημ πμθζηζημημζκςκζηυ ιένμξ ηαζ ζημ επυιεκμ βνάιια 

(12/25.11.1911, ζην ίδην, ζ.142-143), ημο γδηάεζ κα ιδκ ζηαιαηήζεζ ηδ πμνδβία ηδκ πνςημπνμκζά, 
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κήλεο αθφκα, αιιά είλαη πβξηζηηθφο απέλαληη ζηνλ Σαγθφπνπιν, κε ηνλ νπνίν 

δελ ζέιεη θακία επηθνηλσλία1. 

Με ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ΐακβέηζνπ, φπσο απνηππψλεηαη ζηηο 

επηζηνιέο πνπ έζηεηιε ζηνπο Ώιέμαλδξν Πάιιε θαη Ίσλα Αξαγνχκε, 

απνδεηθλχεηαη πσο ππήξρε επξχηεξνο ζρεδηαζκφο πνπ ελέηαζζε ην Ννπκά 

ζην πιαίζην δξάζεο ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ θαη ελνπνηνχζε ηε δξάζε ησλ 

δεκνηηθηζηψλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ δεχηεξνπ· θηλήζεηο πνπ ν Σαγθφπνπινο 

πξνζπαζνχζε κε ηηο ιηγνζηέο ηνπ δπλάκεηο λα ππνλνκεχζεη. Ώπφ επηζηνιή 

πνπ έζηεηιε ν Ώιέμαλδξνο ΐακβέηζνο ζηνλ Πάιιε ην Μάξηην ηνπ 1912 

καζαίλνπκε ην παξαζθήλην ηεο αλάιεςεο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ πνιηηηθνχ 

κέξνπο ηνπ Ννπκά, ηηο ηδέεο ηνπ ΐακβέηζνπ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο πνπ 

παξαηηείηαη απφ δηεπζπληήο θαη ζα γξάθεη κφλν ηελ Πνιηηηθή Βπηζεψξεζε. Με 

ην ίδην πεξίπνπ πεξηερφκελν ζα ζηείιεη κε ην ςεπδψλπκν «Σξαλφο» επηζηνιή 

ζην Αξαγνχκε, ε νπνία δελ έρεη εκεξνκελία αιιά κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ηελ 

ίδηα πεξίπνπ επνρή πνπ ζηάιζεθε ε επηζηνιή ζηνλ Πάιιε, κεηά ηηο εθινγέο 

ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 19122.  

Σν βαζηθφ ηνπ κέιεκα είλαη ν ιαφο3. Ο Βθπαηδεπηηθφο κηινο πξέπεη 

λα αληηκεησπίζεη ην γισζζηθφ δήηεκα σο θνηλσληθφ, αιιηψο ε δξάζε ηνπ ζα 

είλαη αδηέμνδε. Δ αλάιεςε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ πνιηηηθνχ κέξνπο ηνπ Ννπκά 

δελ ππεξεηεί παξά κφλν ην ζηφρν ηνπ, ηε δηάδνζε, δειαδή, ησλ 

θηιειεχζεξσλ ηδεψλ ζηε κεγάιε κάδα ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ· γεσξγψλ, 

εξγαηψλ, κηθξναζηψλ. Οη ηδέεο ηνπ, φκσο, πξνζέθξνπζαλ, αξρηθά, ζηηο 

αληηδξάζεηο ησλ ινγνηερλψλ4 θαη θαηφπηλ ζην ζπληεξεηηζκφ ηνπ ηέθαλνπ 

Ρακά, ν νπνίνο δηεπζχλεη ηνλ Βθπαηδεπηηθφ κηιν5. Παξάιιεια, ε ζπλέλσζε 

                                                                                                                                            
αθθά κα πνμζθάαμοκ ημκ ζοκενβάηδ πμο ανήηε [ημκ ΐαιαέηζμ], ζημκ μπμίμ μ Σαβηυπμοθμξ εα 

παναπςνήζεζ απυ 1
δ
 Αεηειανίμο

  
ημ ιζζυ θφθθμ. 

1
 Βπζζημθέξ Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 7/12/1911, 24/2/1912, 4/4/1912, Αξρείν Η. Γξαγνύκε, θάη.5, 

οπμθ.5. 
2
 Βπζζημθή Ώ. ΐαιαέηζμο ζε Ώ. Πάθθδ, 14/27.3.1912, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.1, οπμθ.2 ηαζ 

επζζημθή Ώ. Σνακμφ ζε Ε. Αναβμφιδ, π.π., ζην ίδην, θάη.9, οπμθ.1. Καζ μζ δφμ επζζημθέξ παναηίεεκηαζ 

ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.10-13 (1
δ
 επζζημθή) ηαζ ζ.14-17 (2

δ
 επζζημθή). 

3
 Βπζζημθή Ώ. ΐαιαέηζμο ζε Ώ. Πάθθδ, ό.π.. 

4
 Ο Σαβηυπμοθμξ ζε βνάιια ζημ Αναβμφιδ, ιε ηδκ πανάηθδζδ κα ιδκ ημ δεζ μ Σζζνζιχημξ  ή άθθμξ 

ημο Οιίθμο, (7/1/912, Αξρείν Η. Γξαγνύκε, θάη.8, οπμθ.4), βνάθεζ βζα ηδ δοζανέζηεζα ημο Παθαιά, 

ηδκ πζεακή ημο Φοπάνδ ηαζ πενζιέκεζ μδδβίεξ ημο βζα ημ πχξ κα εκενβήζεζ. 
5
 Βπζζημθή Ώ. Σνακμφ ζε Ε. Αναβμφιδ, ό.π.  
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ησλ θηιειεχζεξσλ ζε ζσκαηείν είλαη αλαγθαία, αιιά ν Βθπαηδεπηηθφο κηινο 

εκθαλίδεηαη σο εκπφδην1. 

ηηο παξαπάλσ επηζηνιέο ππάξρνπλ ελ ζπέξκαηη φιεο νη ηδέεο πνπ ζα 

αλαπηχμεη ν ΐακβέηζνο ζην Ννπκά, ζε ζεηξά άξζξσλ, κε ηα ςεπδψλπκα «Ώ. 

Σξαλφο» θαη «Παξαηεξεηήο», απφ ηηο 11/12/1911 κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

1912 πνπ ζα ζηακαηήζεη λα αξζξνγξαθεί. ηα άξζξα απηά επηρεηξεί ηε 

δηεπθξίληζε ηεο απνζηνιήο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, ν νπνίνο αληίθεηηαη ζην 

ζπληεξεηηζκφ ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ θαη ηδηαίηεξα ηνπ αξρεγνχ ηνπ 

ηέθαλνπ Ρακά. ηξέθεηαη, επίζεο, ελαληίνλ ηεο θαηεζηεκέλεο εθθιεζίαο, ηεο 

εζλνθαπειείαο θαη ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ θφβνπ. Ώπνζηνιή ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ 

είλαη ν ρσξηζκφο ηνπ ιανχ ζε ηάμεηο, ν θσηηζκφο ηνπ θαη ε δεκηνπξγία 

θφκκαηνο αξρψλ.  

Δ πξψηε ηνπ εκθάληζε γίλεηαη κε κηα ζεηξά άξζξσλ, πνπ αλαπηχζζνπλ 

ηελ πνιηηηθή ηδενινγία ηνπ, κε ηίηιν «Φηιειεχηεξνη»2. ην πξψην άξζξν ζα 

αλαδείμεη ηελ πξσηαξρηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο. Θα επηζεκάλεη, δειαδή, ηελ 

αλάγθε λα πξνεγεζεί ε πνιηηηθή ελνπνίεζε ησλ δεκνηηθηζηψλ ππφ ηε ζεκαία 

ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, αθφκα θη αλ απηφ ζεκαίλεη ηελ απνδνρή κηαο 

πξνζσξηλήο γισζζηθήο αλαξρίαο. Πξνθεηκέλνπ λα πνιεκεζεί ν 

ζπληεξεηηζκφο, πξέπεη λα δηαρσξηζηνχλ ζην νηθνλνκηθφ πεδίν νη θνηλσληθέο 

ηάμεηο, ε θηιειεχζεξε κηθξναζηηθή, ε ζπληεξεηηθή κεγαιναζηηθή θαη ε 

ζνζηαιηζηηθή. Δ ζηφρεπζή ηνπ, ζηελ νπζία, είλαη ε αλάδεημε θαη ζπζπείξσζε 

ησλ κηθξναζηψλ, γη΄ απηφ θαη ζεσξεί ππεξβνιηθή ηε ζχλδεζε ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ κε ηνλ ζνζηαιηζκφ. ΐέβαηα, ζνζηαιηζκφο ρσξίο δεκνηηθηζκφ δελ 

γίλεηαη, αιιά ην αληίζηξνθν δελ ηζρχεη3. Σελ παξαπάλσ ζχλδεζε αξλείηαη θαη 

ν Σξηαληαθπιιίδεο, ν νπνίνο ζπλδέεη ην δεκνηηθηζκφ κε ηε θηιειεχζεξε 

θνζκνζεσξία θαη έλα κειινληηθφ θηιειεχζεξν θφκκα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηα 

ππάξρνληα πξνζσπνπαγή θφκκαηα4.  

                                                 
1
 Βπζζημθή Ώ. ΐαιαέηζμο ζε Ώ. Πάθθδ, ό.π.  

2
 Ώ. Σνακυξ, «Φζθεθεφηενμζ Ώ΄, ΐ΄», Ο Ννπκάο, 11 ηαζ 18/12/1911, αν.459, 460, ζ.673-675 ηαζ 691 

ακηίζημζπα,  «Φζθεθεφηενμζ Γ΄», 14/1/1912, αν.462, ζ.29-30 ηαζ «Φζθεθεφηενμζ Α΄», 11/2/1912, 

αν.466, ζ.92-94. 
3
 Ώ. Σνακυξ, «Φζθεθεφηενμζ Ώ΄», ό.π., αν. 459, ζ. 674. 

4
 Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, «Die Sprachfrage in Griechenland», Άπαληα, 4, ό.π., ζ.110. ΐθ., επίζδξ, Μ. Σ., 

«Αδιμηζηζζιυξ ηαζ ζμζζαθζζιυξ», Γ.Δ.Ο., αν.1-4(1913), ζ.291-2, υπμο απμννίπηεζ ηδ ζπέζδ 

δδιμηζηζζιμφ ηαζ ζμζζαθζζιμφ, αθθά επζζδιαίκεζ ηαζ ηδκ ακάβηδ ημ ενβαηζηυ ηίκδια κα 

απμιαηνοκεεί απυ ηδκ ηαεανεφμοζα.   
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Ο ΐακβέηζνο, επίζεο, επηζεκαίλεη φηη ν θηιειεπζεξηζκφο πνπ 

επαγγειίδεηαη δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ, γηαηί απηφ 

δελ είλαη θφκκα αξρψλ, αιιά πξνζσπνπαγέο θφκκα, ην νπνίν δελ θάλεη 

δηάθξηζε ησλ ηάμεσλ1. Ο θηιειεπζεξηζκφο ηνπ ΐακβέηζνπ δελ είλαη ν 

νηθνλνκηθφο θηιειεπζεξηζκφο ηνπ laisser faire, γηαηί απηφο θαηαιήγεη ζηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ ιανχ, αιιά ε απαίηεζε ηεο πλεπκαηηθήο ειεπζεξίαο, πνπ 

αλαγλσξίδεη ην πξνβάδηζκα ηεο επηζηήκεο ελάληηα ζην ζξεζθεπηηθφ 

δνγκαηηζκφ2. Δ θηιειεχζεξε επηζηήκε δελ αλέρεηαη δφγκαηα, φπσο ε 

ζξεζθεία. Ο θηιειεχζεξνο, βέβαηα, δελ είλαη αλαγθαζηηθά άζενο, γηαηί ε 

ζξεζθεία είλαη ζέκα ηδηνζπγθξαζίαο. Ο θηιειεχζεξνο, φκσο, πξέπεη «λα 

πεηζηεί επηζηεκνληθά γηα ηε ζξεζθεία ηνπ», θαη αθξηβψο ζε απηφ ην ζεκείν 

πξνθχπηεη ε δηαθσλία κε ηνπο ζπληεξεηηθνχο, γηα ηνπο νπνίνπο ν ιαφο 

πξέπεη λα έρεη κφλν πίζηε, γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε εθκεηάιιεπζή ηνπ3. ην 

πιαίζην απηήο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζα απαηηήζεη θξάηνο αλεμίζξεζθν4.  

ε απηφ ην ηδενινγηθφ ζχκπαλ, ε λίθε ηεο δεκνηηθήο απνηειεί ηε βάζε 

γηα ηελ επηθξάηεζε ησλ θηιειεχζεξσλ ηδεψλ5. Παξάιιεια, ηνλίδεηαη ε 

ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην θηιειεπζεξηζκφ. Βπεηδή αθξηβψο ν ιαφο είλαη 

δέζκηνο ηεο ακάζεηαο θαη ησλ δεηζηδαηκνληψλ, πνπ επηβάιιεη ν θιήξνο, ε 

εθπαίδεπζε ζα απαιιάμεη ην ιαφ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηελ θαηαπίεζε 

ηεο ζπληεξεηηθήο πινπηνθξαηηθήο ηδενινγίαο. Γη΄ απηφ θαη δελ πξέπεη λα είλαη 

ειεχζεξε, ηδησηηθή, γηαηί έηζη ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο ησλ κεγαιναζηψλ, αιιά 

θξαηηθή, λα ειέγρεηαη απφ ην θηιειεχζεξν θξάηνο6.  

Θα αλαθεξζεί, κάιηζηα, εηδηθά ζηε κφξθσζε ησλ εξγαηψλ σο 

πξνυπφζεζε γηα ηελ απηνλνκία ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο. Σν εξγαηηθφ θίλεκα 

ππνθέξεη απφ πνιπδηάζπαζε, αιιά θαη απφ ηελ πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

εγεηψλ ηνπ7, αθνχ ζηελ νπζία απηνί θνβνχληαη ην ζνζηαιηζκφ θαη εληζρχνπλ 

ηε κνηξνιαηξία ησλ εξγαηψλ, ηνπο νπνίνπο πξνεηνηκάδνπλ κφλν γηα λα 

ζπζηάδνληαη «ππέξ πίζηεσο θαη παηξίδνο». Έρεη άιιε αληίιεςε ηεο εξγαηηθήο 

                                                 
1
 Ώ. Σνακυξ, «Φζθεθεφηενμζ Ώ΄», Ο Ννπκάο, αν. 459, ζ. 674. 

2
 Ώ. Σνακυξ, «Φζθεθεφηενμζ Γ΄», ό.π., αν.462, ζ.29-30.   

3
 ημ ίδζμ, ζ.29-30. Δ οπμβνάιιζζδ ζημ ηείιεκμ. 

4
 Ώ. Σνακυξ, «Κνάημξ ή Βηηθδζία Υνζζηζακζηή», Ο Ννπκάο, 9/6/1912, αν. 482, ζ. 347-349. 

5
 Ώ. Σνακυξ, «Φζθεθεφηενμζ ΐ΄», ό.π., αν.460, ζ.691. 

6
 Ώ. Σνακυξ, «Φζθεθεφηενμζ Α΄», ό.π., αν.466, ζ.92-94.  

7
 Βζδζηά επζηίεεηαζ ζημ πφνμ Θεμδςνυπμοθμ, κμιζηυ ζφιαμοθμ ημο Βνβαηζημφ Κέκηνμο Ώεδκχκ 

(Β.Κ.Ώ). 
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ζπλείδεζεο θαη ζέιεη ηνπο εξγάηεο επαλαζηάηεο, πνπ ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ 

ηαμηθή ηνπο δηαθνξά. ια απηά ζα επηηεπρζνχλ κέζσ ηεο κφξθσζεο, ε νπνία 

ζα νδεγήζεη ηνπο εξγάηεο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο θαη ζηνλ 

ζπλαζπηζκφ ησλ δπλάκεψλ ηνπο. Αελ ζπκθσλεί κε ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ 

ζπλδηθαιηζκνχ, αιιά πξνηηκά ηελ επηκνξθσηηθή δξάζε ηνπ νζηαιηζηηθνχ 

Κέληξνπ Ώζελψλ ηνπ Ν. Γηαλληνχ1. ηειηηεχεη, κάιηζηα, ην Βξγαηηθφ Κέληξν 

Ώζελψλ (Β.Κ.Ώ.) πνπ ηνλ πξνζθάιεζε λα νξγαλψζεη καζήκαηα γηα ηνπο 

εξγάηεο, αιιά ηειηθά, ηνλ θαηεγφξεζε φηη πιήηηεη ηηο εζηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 

αξρέο ησλ εξγαηψλ, κηιψληαο γηα ην δαξβηληζκφ θαη γηα πξνιήςεηο2. Δ 

πξνζπάζεηα λα ππνηαγνχλ νη εξγάηεο ζε πξφζσπα, θαηά ην πξφηππν ησλ 

πξνζσπνπαγψλ θνκκάησλ, νδεγεί ζηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

δξάζεο, ηελ νπνία ν ίδηνο δελ απνξξίπηεη γεληθά, αιιά εηδηθά, φπσο 

εθαξκφδεηαη ζηελ Βιιάδα. Ο απψηεξνο, φκσο, ζηφρνο ηνπ δελ είλαη κφλν ε 

αθχπληζε ηνπ εξγάηε, αιιά ηνπ θαηψηεξνπ ιανχ ζπλνιηθά θαη ε ζπλεξγαζία 

ηνπ ελάληηα ζηνπο εθκεηαιιεπηέο ηνπ, κηα δηαδηθαζία, φκσο, ζηαδηαθή, πνπ 

δελ ρξεηάδεηαη λα αλακέλεη ην ζνζηαιηζκφ3. Οη απφςεηο ηνπ απηέο ζπκθσλνχλ 

κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ώιέμαλδξνπ Παπαλαζηαζίνπ θαη ηνπ νζηαιηζηηθνχ 

Κέληξνπ Ώζελψλ4. 

Οη κηθξναζηνί ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε ηνπ θηιειεχζεξνπ θφκκαηνο 

πνπ νξακαηίδεηαη· «ζηνλ ηφπν καο κε πιεζπζκφ κηθξναζηηθφ, γεσξγηθφ θ‟ 

εξγαηηθφ ζα κηθξναζηηθφ, έλα θφκκα ζα είλαη δπλαηφ λάρνπκε, θφκκα 

θηιειεχηεξν· ε ζπληεξεηηθψηεξε (ησλ πινπζηνθξαηψλε, κεγαιναζηψλ) θαη ε 

ξηδνζπαζηηθψηεξε (ησλ ηπρφλ ζνζηαιηζηψλ εξγαηψλ) ηδενινγία γηα ηελ ψξα 

δε θαίλεηαη λ‟ αληηπξνζσπεχνπληαη απφ ηφζνλ αξηζκφ, πνπ λα κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη έλα θφκκα κε ηέηνηα ηδενινγία. Σν θφκκα φκσο εθείλν κπνξεί λα 

                                                 
1
 Ώ. Σνακυξ, «Σμ ενβαηζηυ ιαξ ηίκδια», Ο Ννπκάο, 22/7/1912, αν.485, ζ.395-398. Γζα ηδκ 

ακηζπαθυηδηα ιε ημ Β.Κ.Ώ., πμο οπμζηήνζγε ηδκ θζθενβαηζηή πμθζηζηή ημο ΐεκζγέθμο ηαζ πνμςεμφζε 

ημκ ζοκδζηαθζζιυ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ ακηζπαθυηδηα ζοκδζηαθζζηχκ ηαζ Ν. Γζακκζμφ εκηυξ ημο 

μζζαθζζηζημφ Κέκηνμο Ώεδκχκ, αθ. Π. Νμφηζμξ, Ζ νζηαιηζηηθή θέςε ζηελ Διιάδα από ην 1875 σο 

ην 1974, η. ΐ΄, Γκχζδ, Ώεήκα 1994, ζ.126-131. Δ επίεεζδ εκακηίμκ ημο πφνμο Θεμδςνυπμοθμο 

ζοκεπίγεηαζ ηαζ ζημ Ώ. Σνακυξ, «Ο Φεοημιςοζήξ», Ο Ννπκάο, 4/9/1912, αν.486, ζ.411-3. 
2
 Ώ. Σνακυξ, «Δ Μυνθςζδ ηςκ Βνβαηχκ», Ο Ννπκάο, 18/9/1912, αν.487, ζ.429-31. 

3
Ώ. Σνακυξ, «Δ Μυνθςζδ ηςκ Βνβαηχκ», Ο Ννπκάο, 1/9/1912, αν.488, ζ.443-445. 

4
 Ώ. Σνακυξ, «Δ Μυνθςζδ ηςκ Βνβαηχκ», ζημ ίδζμ, ζ.443-4. ΐθ. παναηάης βζα ημ θαυ ζηδ ζηέρδ ηςκ 

δδιμηζηζζηχκ. 
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ππάξρεη (θαη ζ‟ απηφ δηαθσλψ κε ηνλ θ. Γνχλαξε), γηαηί ν αγψλαο αλάκεζν 

κεγαιναζηνχ θαη κηθξναζηνχ ππάξρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα»1.  

 Δ ζπληεξεηηθή ηάμε ησλ κεγαιναζηψλ, ε πινπηνθξαηία, είλαη απηή 

πνπ ηψξα επηθξαηεί θαη απνηειεί ην κεγάιν ηνπ αληίπαιν· ζα ηελ πνιεκήζεη 

βάιινληαο ελαληίνλ ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ2 θαη ηνπ ηέθαλνπ Ρακά, κε 

ηξία άξζξα ζην Ννπκά απφ ηνλ Εαλνπάξην κέρξη ηνλ Ώπξίιην ηνπ 19123. ην 

πξφζσπν ηνπ Σζηξηκψθνπ βάιιεηαη ε ζπληεξεηηθή ηδενινγία, πνπ 

απνγπκλψλεη ην γισζζηθφ δήηεκα θαη ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε απφ ην 

θνηλσληθφ ηνπο πεξηερφκελν θαη νδεγεί ηνλ κηιν ζε αδξάλεηα· «Δ νιηγαξρία 

ηνπ Καηαζηαηηθνχ κεηαβιήζεθε ζηελ πξάμε ζε ξακαδηθή κνλαξρία –θαιχηεξα 

απνιπηαξρία». Ο ιαφο δελ κπνξεί λα απειεπζεξσζεί απφ ηα δεζκά πνπ ηνπ 

επηβάιινπλ νη εθκεηαιιεπηέο ηνπ4. Ο ΐακβέηζνο επηρεηξεί κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν 

λα αλνίμεη κηα επξχηεξε ζπδήηεζε γηα ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ηνλ 

θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ, φπσο ηέζεθαλ ζηα 

«Πξνιεγφκελα ζην β΄ ηφκν ηνπ Αειηίνπ» απφ ηνλ Αεκήηξε Γιελφ, ζηα νπνία, 

φκσο, δε δφζεθε ε πξέπνπζα ζεκαζία5.  

Ο Μάξθνο Σζηξηκψθνο έρεη αλαγλσξίζεη ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηνπ 

γισζζηθνχ δεηήκαηνο, φπσο παξαδέρεηαη ζε επηζηνιή ηνπ ζην Αξαγνχκε ην 

19076. Σν αξηζηνθξαηηθφ, φκσο, πεξηερφκελν πνπ ζα δψζεη ζηελ θνηλσληθή 

κεηαξξχζκηζε, φπσο απνηππψλεηαη ζηελ ίδηα επηζηνιή αιιά θαη ζηηο 

πνιηηηθέο ηνπ ηδέεο, φπσο είδακε παξαπάλσ, ζα απνηειέζεη ην αληηθείκελν 

ηεο ζχγθξνπζεο κε ηνπο θηιειεχζεξνπο· «δνπιεχσ λα ζεκειηψζσ κηα ιέζρε 

απφ θακκηά εθαηνζηή πξφζσπα κπαισκέλα, θσηηζκέλα θαη κε ραξαθηήξα. Δ 

ιέζρε έρεη έλα κφλν ζθνπφ. Να δεκηνπξγεζεί κηα νιηγάξηζκε εθιεθηή θνηλσλία 

θαη κηα θνηλή γλψκε ηεο θνηλσλίαο απηήο εζηθφηεξε θαη θσηεηλφηεξε - φζν ην 

επηηξέπεη ε ζεκεξηλή πλεπκαηηθή αλάπηπμή καο»7. 

                                                 
1
 Ο Ννπκάο, «Οζ πμθζηζημί ζφθθμβμζ», 31/3/1912, αν.473, υ.π., ζ. 202. 

2
 Βπζζημθή Ώ. Σνακμφ ζε Ε. Αναβμφιδ, π.π., Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.9, οπμθ.1. Δ επζζημθή ζημ 

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.14-17..  
3
 Ώ. Σνακυξ, «Βηπαζδεοηζηυξ ιζθμξ», Ο Ννπκάο, 14/1/1912, αν.462, ζ.24-26. Δ πνμαθδιαηζηή ημο 

ζοκεπίγεηαζ ζηα άνενα, «Μζα ελήβδζδ», 4/2/1912, αν.465, ζ.73-74 ηαζ «Ο Βηπαζδεοηζηυξ ιζθμξ, 

Άνενμ ηνίημ», 28/4/1912, αν.477, ζ.266-268. 
4
 Ώ. Σνακυξ, «Ο Βηπαζδεοηζηυξ ιζθμξ, Άνενμ ηνίημ», ό.π., ζ.267. 

5
 Βπζζημθή Ώ. ΐαιαέηζμο ζε Ώ. Πάθθδ, 14/27.3.1912, υ.π. ΐθ., Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.10-13. Γζα ηα 

Πνμθεβυιεκα, αθ. ζηδκ πανμφζα ενβαζία ημ επυιεκμ ηεθάθαζμ βζα ηδκ Βηπαίδεοζδ. 
6
 Βπζζημθή Μ. Σζζνζιχημο ζε Ε. Αναβμφιδ, 23/12/1907, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.9, οπμθ.1. ΐθ., 

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.10. 
7
 ημ ίδζμ. 
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Ο Ώιέμαλδξνο ΐακβέηζνο απφ ηηο ζηήιεο ηνπ Ννπκά ζα απαληήζεη ζε 

άξζξν ηνπ ηέθαλνπ Ρακά, πνπ δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Γξάκκαηα ηεο 

Ώιεμάλδξεηαο ην 1911, κε ηίηιν «ην θαηψθιη ηνπ Μεζαηψλα». Βθεί ν Ρακάο 

επαλαιακβάλεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζθέςεο. Μφλν πνπ ε 

θξηηηθή ζην θνηλνβνπιεπηηθφ πνιίηεπκα αγγιηθνχ ηχπνπ, πνπ έρεη επηρεηξήζεη 

θαη άιινηε, εδψ θηάλεη ζηα αθξφηαηα φξηά ηεο, ζηελ απφξξηςή ηνπ σο 

αζπκβίβαζηνπ «κε ηε γεληθή εμέιημε ηνπ ηφπνπ καο, ησλ εζίκσλ θαη ησλ ηδεψλ 

ηνπ ιανχ». Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα ζχγθξνπζε αζηηθήο δεκνθξαηίαο θαη 

ηζηνξηζκνχ. Βξκελεχεη, επίζεο, ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1909 σο απφπεηξα ηνπ 

ιανχ λα ιπηξσζεί απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ 

αλσξηκφηεηα ηνπ λα απηνδηνηθεζεί. Ώπηή ε αδπλακία νδήγεζε ζηελ λνκνζεηηθή 

πεξηζηνιή ησλ ειεπζεξηψλ ηνπ ιανχ, κε κέηξα φπσο ην ζπκβνχιην 

επηθξαηείαο, ε κνληκφηεηα ησλ ππαιιήισλ, πνπ αζθαιίδνπλ ηελ δηνίθεζε απφ 

ηηο ιατθέο παξεκβάζεηο θαη επηβάιινπλ ηελ ηπξαλλία ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Γηα 

λα γεθπξσζεί ην ράζκα πνιηηηζκνχ θαη πνιηηεχκαηνο, πξέπεη, φπσο θαη ε 

Απηηθή Βπξψπε, λα πεξάζνπκε απφ ηνλ κεζαίσλα, γηα λα θαηαθηήζνπκε ηελ 

αλνρή, ρσξίο ηελ νπνία δελ κπνξεί λα ππάξμεη ειεχζεξε ζθέςε θαη 

ζπλείδεζε.  

Δ Νενειιεληθή Εδενινγία πνπ ζα πξνθχςεη ζα βαζίδεηαη ζηελ 

ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ έλαληη ηεο θνηλσλίαο, γεγνλφο πνπ απνθιείεη ηελ 

θνηλσληθή ηζφηεηα· «ε λέα ηδενινγία δελ κπνξεί λα πεξηιάβεη θακηά ηδέα πνπ 

ηείλεη ζηελ νκνηνκνξθία ηεο θνηλσλίαο ή ζηελ απφιπηε εμάξηεζε ηνπ αηφκνπ 

απφ ηελ θνηλσλία. Βπνκέλσο θαη θάζε ζεσξία ηζφηεηνο, πνπ ζηέθεηαη ζηελ 

άιιε άθξε κηαο αληηλνκίαο κε ηε ζεσξία ηεο ειεπζεξίαο, είλαη αηαίξηαζηε κε 

ηελ αλάγθε πνπ αληηπξνζσπεχεη ε λέα ηδενινγία καο». ε απηή αθξηβψο ηελ 

ηδενινγηθή βάζε εδξάδεηαη ε άπνςε φηη ν Αεκνηηθηζκφο θαη ν νζηαιηζκφο 

είλαη αληίπαινη ζην ζέκα ηεο Παηδείαο, αθνχ ν πξψηνο επηδηψθεη κηα ηαμηθή 

παηδεία, ελψ ν ζνζηαιηζκφο απνβιέπεη ζηελ ππέξβαζή ηεο ηαμηθφηεηαο1.  

Ο ΐακβέηζνο, απαληψληαο ζην Ρακά, κε ην άξζξν «Δ Νενειιεληθή 

Εδενινγία»2 ζα δηαθξίλεη ζχγρπζε ζηε ζθέςε ηνπ, αθνχ εμηζψλεη ην 

δεκνηηθηζκφ κε ην ζπληεξεηηζκφ θαη ηελ θαζαξεχνπζα κε ηνλ θηιειεπζεξηζκφ. 

                                                 
1
 η. Ραιάξ, «ημ ηαηχθθζ ημο Μεζαζχκα», Γξάκκαηα, θ.9-10, Οπηχανδξ-Νμέιανδξ 1911, ζ.300-305. 

Σμ πνχημ πανάεεια ζηδ ζ.300, ημ δεφηενμ ζηδ ζ.304. 
2
 Ο Ννπκάο, 18/2/1912, αν.467, ζ.105-108. 
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Θα δηθαηνινγήζεη ηελ απνηπρία ηεο Βπαλάζηαζεο ηνπ 1909 κε ην επηρείξεκα 

φηη ν ιαφο δελ είρε δηαηξεζεί ζε ηάμεηο θαη νη επαλαζηάηεο δελ είραλ πνιηηηθή 

κφξθσζε. Βπηηηζέκελνο αθφκα κηα θνξά ζηελ ηδενινγία ηνπ Ρακά θαη ησλ 

ζπληεξεηηθψλ, ζα απνθεξχμεη ηε ζχλδεζε κε ηε ζξεζθεία θαη ηνλ εζληζκφ, 

ζηνηρεία πνπ ελππάξρνπλ θαη αμηνπνηνχληαη ζην ζχκπαλ ηνπ 

θαζαξεπνπζηαληζκνχ1.  

Κνκβηθφ ζεκείν, φπσο θαη ζηα άξζξα γηα ην θηιειεπζεξηζκφ, είλαη ε 

ειεπζεξία ηεο ζθέςεο. Ώθφκα θαη ν ζνζηαιηζκφο ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ν 

Ρακάο, ζην ζεκείν πνπ απνθεξχηηεη ηελ νκνηνκνξθία ηεο θνηλσλίαο, 

ζεκειηψλεηαη ζηελ ειεχζεξε ζθέςε, επνκέλσο ζε θηιειεχζεξε αληίιεςε. Δ 

ειεπζεξία ηεο ζθέςεο κπνξεί λα αλακνξθψζεη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ 

εζληθψλ ζεκάησλ. Δ λέα ειιεληθή ηδενινγία «ζα βάιεη κπξνζηά κφλν ηε 

ζεκαία ηεο ειεχηεξεο ζθέςεο […] πξφγξακκα εζσηεξηθήο πνιηηηθήο, πνπ λα 

εμαζθαιίδεη, αδηάθνξν πψο (αλ κε αηνκηθή ή κε θνηλσληθή ηδηνθηεζία – ην 

δήηεκα είλαη ζπδεηήζηκν), ηελ ειεχηεξε ζθέςε· απηή ζα ελδηαθεξζεί βέβαηα 

θαη γηα ηε ειεχηεξε ζθέςε ησλ νκνθχισλ καο, κα απηφ ζα γίλεη πεξίπνπ ζην 

ζεκείν πνπ έδσθε ν Ίδαο ζηα άξζξα ηνπ πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ ηηο ζηήιεο 

απηέο2, δει. ζα πεξηνξίζεη ηηο εζληθηζηηθέο ηάζεο κηα θνξά ζην ζεκείν πνπ λα 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη κηα ζην ζεκείν πνπ λα μεζπκαίλνπλ φζν 

πεξζφηεξεο ειεπηεξίεο απνρηνχλ νη νκφθπινί καο αλάκεζν ησ ζεκεξλψλ 

αληίκαρψλε καο»3.  

Ο Ώιέμαλδξνο ΐακβέηζνο παξά ηηο δηαθσλίεο ηνπ γηα ηνλ 

αξηζηνθξαηηθφ ραξαθηήξα ηνπ πνιηηεχκαηνο πνπ πξνθξίλεη ν Ρακάο 

δηαπλέεηαη απφ ηελ ίδηα εζηθή θαη δηδαθηηθή αληίιεςε ηεο πνιηηηθήο, φπνπ ν 

ιαφο ακφξθσηνο θαη κνηξνιάηξεο δελ κπνξεί λα αιιάμεη ηίπνηα, αλ δελ 

                                                 
1
 ημ ίδζμ, ζ.106. 

2
 Πζεακυηαηα εκκμεί ηα άνενα πμο δδιμζίεοζε ζημ Ννπκά μ Αναβμφιδξ ιε ημ ρεοδχκοιμ Ίδαξ, «Δ 

εέζδ ηδξ Σμονηζάξ Ώ΄,ΐ΄,Γ΄», Ο Ννπκάο, 11/12/1911, 18/12/1911, 21/1/1912, αν.459, ζ.675-677, 

αν.460, ζ.689-691, αν.463, ζ.41-42 ακηίζημζπα. Καζ «Βθθδκμαμοθβανζηά Ώ΄, ΐ΄», Ο Ννπκάο, 

28/1/1912, 11/2/1912, αν. 464, ζ.56-58 ηαζ αν. 466, ζ.90-92. 
3 «Δ Νεμεθθδκζηή Εδεμθμβία», ό.π., ζ.107. Δ οπμβνάιιζζδ ζημ ηείιεκμ. ημ άνενμ ημο ιε ηίηθμ 

«Βεκζηή πμθζηζηή», Ο Ννπκάο, 3/3/1912, αν.469, ζ.138-140 εα ζηζαβναθήζεζ ημκ εεκζζιυ ημο 

θζθεθεφεενμο· δεκ έπεζ ηαηαηηδηζηέξ ηάζεζξ, δεκ πζζηεφεζ ζημ νμιακηζηυ ιφεμ ηδξ εεκζηήξ ροπήξ ηαζ 

εεςνεί ηδ Μεβάθδ Εδέα θάκηαζια. Ο εεκζζιυξ είκαζ δ ζοιπυκμζα πνμξ ημοξ μιμθφθμοξ πμο ιπμνεί κα 

εηθναζηεί ηαζ ζηδκ Σμονηία ιε ηδκ ζζμπμθζηεία. οιθςκεί ζ’ αοηυ ιε ηζξ απυρεζξ ημο Αναβμφιδ, «Δ 

εέζδ ηδξ Σμονηζάξ Γ΄», Ο Ννπκάο, αν.463, ό.π. 
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κνξθσζεί1. Βπίζεο, ζπκθσλεί καδί ηνπ ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξέπεη λα 

ηεζνχλ ζηελ θαζνιηθή ςεθνθνξία· «Πηζηεχσ βέβαηα θ΄ εγψ, πσο ην 1844, κα 

νχηε θαη ζήκεξα δελ έπξεπε λα δνζεί ζην ιαφ ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ, αθφκα 

ιηγψηεξν ηεο ίζεο ςήθνπ· θη ν ιφγνο είλαη πσο ην δηθαίσκα απηφ εληείλεη ηελ 

ηεκπειηά ηνπ γηα πνιηηηθή κφξθσζε θαη ρσξηζκφ θαη ζθεκαηηζκφ ηάμεσλ»2. 

ζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο θαη ην θνηλνβνπιεπηηθφ πνιίηεπκα, 

παξά ηηο δηαθεξχμεηο ηνπ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ρσξηζκνχ ησλ ηάμεσλ θαη 

παξά ηνλ ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηνπο εξγάηεο, ηειηθά ε αλάγλσζε ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, κεηά ηηο εθινγέο ηνπ 1912, πεξηιακβάλεη κηα κηθξναζηηθή θνηλσληθή 

βάζε πνπ ζηεξίδεη κηα παληνδχλακε, ρσξίο αληηπνιίηεπζε, θπβέξλεζε3. Ο 

έιεγρνο κηαο ηέηνηαο θπβέξλεζεο απφθεηηαη ζην ιαφ, πνπ πξέπεη λα κνξθσζεί 

πνιηηηθά γηα ηελ αλάιεςε κηαο ηέηνηαο επζχλεο. Δ ίδξπζε πνιηηηθψλ 

ζπιιφγσλ, φρη επίζεκα απφ ηελ Κπβέξλεζε, αιιά κε ηελ ππνζηήξημή ηεο, ζα 

εμαζθαιίζνπλ ηε ρεηξαθέηεζε ηνπ ιανχ θαη ζα ζεκειηψζνπλ ην πξφγξακκα 

ηνπ θηιειεχζεξνπ θφκκαηνο4.  Οη πνιηηηθνί ζχιινγνη πνπ νξακαηίδεηαη ζα είλαη 

θηιειεχζεξνη, ηαμηθνί θαη φρη επαγγεικαηηθνί θαη ζα εθπξνζσπνχλ ηα 

ζπκθέξνληα ησλ εξγαηψλ, κηθξνγεσξγψλ θαη κηθξνβηνηερλψλ5. 

Ο πνιηηηθφο θαη φρη νηθνλνκηθφο θηιειεπζεξηζκφο πνπ δηαθεξχηηεη, ε 

ακθίζεκε ζέζε απέλαληη ζην ζνζηαιηζκφ, αιιά ε ηαπηφρξνλε ρξήζε ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ νπινζηαζίνπ ηνπ ζνζηαιηζκνχ6, ε επακθνηεξίδνπζα ζηάζε 

                                                 
1
ΐθ. εηηυξ ηδξ επζπεζνδιαημθμβίαξ πμο ήδδ ακέπηολε, ημ ζπυθζυ ημο ζπεηζηά ιε ηζξ δδιμηζηέξ εηθμβέξ, 

υπμο ζπμθζάγεζ ηδκ μπζζεμδνυιδζδ ημο εθθδκζημφ θαμφ, πμο ιυκμ ιε ηδ ιυνθςζδ ιπμνεί κα 

ακηζιεηςπζζηεί ηαζ υπζ ιε κμιμεεηζηέξ δζαδζηαζίεξ, οβηεηνζιέκα, «ζμ ηαθά απμηεθέζιαηα θένκεζ δ 

αοημδζμίηδζδ ζε θαμφξ ιε πμθζηζηή ιυνθςζδ –ηυζμ πζμ ηαηαζηνεθηζηή είκαζ ζε θαμφξ ζακ ημ δζηυκε 

ιαξ», Παναηδνδηήξ, «Αήιμζ ηαζ Κμζκυηδηεξ», 11/12/1911, Ο Ννπκάο, αν.459, ζ.679.    
2
 Ώ. Σνακυξ, «Δ Νεμεθθδκζηή Εδεμθμβία», Ο Ννπκάο, 18/2/1912, αν.467, ζ.106.  

3
 Παναηδνδηήξ, «Σ΄ απμηεθέζιαηα ηαζ δζδάβιαηα ηδξ εηθμβήξ» ζηδ ζηήθδ «Πμθζηζηή Βπζεεχνδζδ», Ο 

Ννπκάο, 17/3/1912, αν.471, ζ.175.  
4
 Γζα ημοξ πμθζηζημφξ ζοθθυβμοξ, αθ. Παναηδνδηήξ, «Σ΄ απμηεθέζιαηα ηαζ δζδάβιαηα ηδξ εηθμβήξ» 

υ.π., ζ.175 ηαζ Ώ. Σνακυξ, «Πμθζηζημί φθθμβμζ», Ο Ννπκάο, 31/3/1912, αν.473, ζ.200-202.  
5
 Ώ. Σνακυξ, «Οζ πμθζηζημί φθθμβμζ», 20/10/1912, Ο Ννπκάο, αν.492, ζ.501-502.  

6
 Παναπμιπέξ ζημκ Marx, Ώ. Σνακυξ, «Σμ ενβαηζηυ ιαξ ηίκδια», Ο Ννπκάο, 22/7/1912, αν. 485, 

ζ.395, ζδιείςζδ ηαζ ακαθμνά ζημ Κνκκνπληζηηθό καληθέζην, Ώ. Σνακυξ, «Δ Μυνθςζδ ηςκ ενβαηχκ», 

18/7/1912, αν.487, ζ.430-1. Σμ ζμζζαθζζιυ ςξ πκεοιαηζηή ακφρςζδ ημο ενβάηδ ηαζ ηίκδηνμ βζα ηδ 

αεθηίςζδ ηδξ ενβαηζηήξ κμιμεεζίαξ απμδεπυηακ δ θζθεθεφεενδ δδιμηζηζζηζηή ζηέρδ. 

Υαναηηδνζζηζηή δ άπμρδ ημο Α. Πεηνμηυηηζκμο, υηακ ημκ Ώφβμοζημ ημο 1912 πανμοζζάγεζ ζημκ 

Ννπκά ημ αζαθίμ εκυξ άββθμο πμο ακαθένεηαζ ζηδκ απμηοπία ημο ζμζζαθζζιμφ· «Φοζζηά εδχ 

πνυηεζηαζ βζα ημκ ηαεαοηυ ζμζζαθζζιυ, πμο βονεφεζ ηδκ ηαηάθοζδ ή πζμ ζςζηά ηδκ ανπαβή ημο 

ηεθαθαίμο, ηαζ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηάεε αημιζζηζηήξ ενβαζίαξ ηαζ παναβςβήξ ιε ηδκ 

ημζκμηηδιμζφκδ, ημκ ημθεηηζαζζιυ ηαζ ηδκ ηναημηναηία. Αεκ πνυηεζηαζ βζα ηζξ εοβεκζηέξ πνμζπάεεζεξ 

ηςκ μθίβςκ ηαζ ηδκ πμθειζηή ηςκ πμθθχκ πμο, ιε δζδαπέξ, κμιμεεζίεξ ηαζ απενβίεξ, βονεφμοκ κα 

ηαθθζηενέρμοκ ηδ εέζδ ηςκ ενβαηχκ ηαζ ηςκ αβνμηχκ ηαζ κα ιεηνζάζμοκ ηδκ εηιεηάθθεοζή ημοξ απυ 
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απέλαληη ζηνπο εξγάηεο, ε θπξηαξρία ησλ κηθξναζηψλ θαη ν ζπλαζπηζκφο 

ηνπο ζε πνιηηηθνχο ζπιιφγνπο, ε ακθηηαιάληεπζε ζρεηηθά κε ηνλ 

θνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ε απφξξηςε ηεο θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο πνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ δηαθεξχμεηο γηα ηελ αλσξηκφηεηα ηνπ ιανχ, αιιά θαη ν 

ζπλαζπηζκφο, πνπ επηδεηεί, ηνπ θαηψηεξνπ ιανχ απέλαληη ζηελ 

πινπηνθξαηία, ε αλαγλψξηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηνπ εζληθηζκνχ θαη ν έιεγρνο 

ηεο παηδείαο απφ ην θξάηνο ππνλνκεχνπλ ην θηιειεχζεξν φξακά θαη 

παξαπέκπνπλ ζε ζηνηρεία ζπληεξεηηθά.  

Ο Πάιιεο δηαθσλεί κε ηηο απφςεηο ηνπ ΐακβέηζνπ1, φπσο θαη ν 

Αξαγνχκεο, ν νπνίνο, αληίζεηα απφ ηελ άπνςε πνπ εθθξάδεη ν ΐακβέηζνο 

ζηηο επηζηνιέο ηνπ, πηζηεχεη φηη πξέπεη λα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηε 

«κνξθσκέλε» ηάμε θαη φρη ζηνλ ακφξθσην ιαφ. Βθείλν πνπ ηνλ ελνριεί 

πεξηζζφηεξν είλαη νη ζνζηαιίδνπζεο απφςεηο ηνπ ΐακβέηζνπ, ηηο νπνίεο, 

φκσο, αληηκεησπίδεη κε θαηαλφεζε2.  

Ο ΐακβέηζνο ζα ππνζηεξίμεη κέζα απφ ηηο ζηήιεο ηνπ Ννπκά ην 

ΐεληδέιν ζηηο εθινγέο ηεο 11εο Μαξηίνπ ηνπ 19123, ελψ κεηά ηε λίθε ηνπ 

θφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ ζα απαηηήζεη λα πάςεη ν ΐεληδέινο λα είλαη 

δηθηάηνξαο θαη ζα επαλέιζεη ζηελ αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί θφκκα αξρψλ4
 

Παξά ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηελ επηζήκαλζε ηεο αλάγθεο γηα 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ δελ ππάξρεη αλάιεςε πνιηηηθήο 

δξάζεο. Αελ ζπγθξνηείηαη θαλ νκάδα, παξφιν πνπ έρεη εθθξαζηεί ξεηά ε 

επηζπκία γηα ίδξπζε θηιειεχζεξνπ ζσκαηείνπ. Ο ΐακβέηζνο ζα ηαρζεί ζην 

πιεπξφ ηνπ βαζηιηά ζην Αηραζκφ5, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηνλ εθιεθηηθηζκφ 

                                                                                                                                            
αζοκείδδημοξ ηεθαθαζμφπμοξ ηαζ εβςζζηέξ βαζμπηήιμκεξ», Α. Πεηνμηυηηζκμξ, «Ώπμηοπία ημο 

ζμζζαθζζιμφ ζε ιζα πναπηζηή εθανιμβή ημο», Ο Ννπκάο, 18/8/1912, αν.487, ζ.427. 
1
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 14/4/1912, Αιιεινγξαθία Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.5, οπμθ.5. 

2
 Βπζζημθή Ε. Αναβμφιδ ζε Ώ. Πάθθδ, 5/2/1912, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.144. Σμ κεανυ ηδξ δθζηίαξ ημο 

ΐαιαέηζμο ηαζ ηδκ επίδναζδ πμο ημο αζημφκ μζ «ζφβπνμκεξ βενιακζηέξ Μανλζηέξ εεςνίεξ» πμο δεκ 

ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα εα είλεζ μ Αναβμφιδξ ηαζ ζηδκ επυιεκδ επζζημθή 

ζημκ Πάθθδ, 17/4/1912, ζξν ίδην, ζ.144-145. 
3
 Ο Ννπκάο, ζηήθδ Πμθζηζηή Βπζεεχνδζδ, 18 ηαζ 25/2/1912, αν.467, 468, ζ.110 ηαζ 126 ακηίζημζπα 

ηαζ 3 ηαζ 10/3/1912, αν.469, 470, ζ.142 ηαζ 157-160 ακηίζημζπα. 
4
 Ο Ννπκάο, Πμθζηζηή Βπζεεχνδζδ, 17/3/1912, αν.471, ζ.174-175. 

5
 Ώ. Σνακυξ, «θμζ ζημ πθεονυ ημο ζοκεημφ ΐαζζθζά», Ο Ννπκάο, 28/2/1915, αν.554, ζ.104-107, 

«Ώκαηεθαθαίςζδ ηαζ επίθμβμξ», 4/4/1915, αν.559, ζ.164-167 ηαζ «Οζ Πνμζηάηεξ ιαξ», 2/5/1915, 

αν.563, ζ.208-209. Γζα ηδκ αθθαβή ζηάζδξ ημο ΐαιαέηζμο ςξ πνμξ ημ αεκζγεθζζιυ, αθ. επζζημθή ημο 

ίδζμο ζε Ν. Γζακκζυ, Ώεήκα 26/8/1917, υπμο απμηνμφεζ ηζξ ζοημθακηίεξ ημο Ρηδνζπάζηε υηζ έθααε 

ιένμξ ζημ ακάεεια ημο ΐεκζγέθμο ηαζ ημο Διεύζεξνπ Σύπνπ, υηζ έπεζ ζοβηνμηήζεζ ζοιιμνίεξ. ε 

δεφηενδ επζζημθή ημο ζημκ Ν. Γζακκζυ, 5/9/1917, δζαιανηφνεηαζ βζα δδιμζίεοια ημο Ρηδνζπάζηε, πμο  

ηαηδβμνεί άνενμ ημο ζημκ Νένλ Αηώλα[;] ςξ ακηζζμζζαθζζηζηυ. Ο Γζακκζυξ ζηδκ απάκηδζή ημο εα 
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ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Σελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν, ην ζέκα ζα ζίμεη ν Γεψξγηνο 

Παπαλδξένπ, γξάθνληαο πσο ν  δεκνηηθηζκφο δελ απνηειεί θνηλσληνινγηθφ 

ζχζηεκα, γη΄ απηφ κπνξεί λα ζπκβηβαζηεί κε ην ζπληεξεηηζκφ, κε ηνλ 

θηιειεπζεξηζκφ θαη κε ην ζνζηαιηζκφ, αιιά δελ κπνξεί λα απνηειέζεη απφ 

κφλνο ηνπ ηε βάζε γηα θνηλσληθέο ζπλεξγαζίεο1, παξά ην γεγνλφο φηη νη 

πεξηζζφηεξνη δεκνηηθηζηέο, φπσο θαη ν ΐακβέηζνο θαη ν Ρακάο, ζεσξνχζαλ 

ην δεκνηηθηζκφ ζρεδφλ κεηαθπζηθά σο ηελ απαξρή ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ. 

Έλα αθφκα ζπληεξεηηθφ φξακα παξά ην θηιειεχζεξν καλδχα ηνπ ζα 

πξνέιζεη απφ ηνλ θχθιν ηνπ βεληδειηζκνχ κεηά ην θίλεκα ζην Γνπδί. 

Βθθξαζηήο ηνπ ν Υξήζηνο Υξεζηνπιάθεο, δηθεγφξνο, πξφεδξνο ηνπ 

δεκνηηθηζηηθνχ ζπιιφγνπ ζηα Υαληά, ν νπνίνο αιιεινγξαθνχζε κε ηνλ Νίθν 

Γηαλληφ θαη έζηειλε αληαπνθξίζεηο ζηελ εθεκεξίδα Λαφο2. Σν πνιηηηθφ ηνπ 

φξακα, πνπ μεθίλεζε κε ηελ ππεξάζπηζε ηνπ ΐεληδέινπ ζηε δηακάρε ηνπ κε 

ηνλ πξίγθηπα Γεψξγην ζηελ Κξήηε, ζα θαηαιήμεη εζληθηζηηθφ θαη 

αληηδεκνθξαηηθφ. 

ε άξζξν ηνπ ζην Ννπκά κε ηίηιν «ζνη άλζξσπνη πξνέιζεηε»,  

αλαιχεη ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ δεκνηηθηζκνχ, ζηελ νπζία, φκσο, αλαδεηθλχεη 

ηελ εζηθή ηνπ δχλακε. Ο δεκνηηθηζκφο πξνβάιιεη σο δσνγφλνο δχλακε πνπ 

απνθαιχπηεη ηελ πλεπκαηηθή θαη εζηθή γχκληα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Ώιιά 

εάλ ν δεκνηηθηζκφο δελ απνηειέζεη κηα γλήζηα έθθαλζε αλζξσπηζκνχ θαη 

απιψο εκθαληζηεί σο κφδα, ζα εθθπιηζηεί ζε αιιαγή ησλ ηχπσλ θαη φρη ηεο 

νπζίαο. Ώπνδπφκελνο ν ζπληάθηεο ζε κηα ληηζετθή αλαδήηεζε ησλ 

μερσξηζηψλ αλζξψπσλ, θνξέσλ θαη ελζαξθσηψλ ησλ εμαηξεηηθψλ ηδεψλ, 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απληεξεηηθήο ζθέςεο, αλαδεηθλχεη ην δεκνηηθηζκφ ζε 

εζηθή δχλακε, πνπ κπνξεί λα δψζεη νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ζε θνηλσληθέο 

θαη πνιηηηθέο θηλήζεηο, φπσο ε «επαλάζηαζε» ζην Γνπδί. Βπεηδή, φκσο, νη 

δεκνηηθηζηέο θαηέιεμαλ έκπνξνη ησλ λέσλ ηδεψλ, σο ιχζε ζα πξνηάμεη ην 

ηδαληθφ ηνπ αλζξσπηζκνχ· «Ώο δνθηκάζνκε λα θεληξηζηνχκε, φζν κπνξνχκε, 

απφ αλζξσπηζκφ θη αο ζηαζνχκε θαζέλαο ζηε ζέζε ηνπ ίζηνη, ζεηηθνί, 

γεκηζκέλνη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ θη απφ ηελ πίζηε ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηελ ηδέα 

                                                                                                                                            
εηθνάζεζ ηδ θφπδ ημο βζα ηδκ αθθαβή πμο δζαπζζηχκεζ ακάιεζα ζημκ ζδιενζκυ ΐαιαέηζμ ηαζ ζε 

εηείκμκ πμο αβυνεοε ηάπμηε ζημ μζζαθζζηζηυ Κέκηνμ Ώεδκχκ, 11/9/1917. Καζ μζ ηνεζξ επζζημθέξ 

ανίζημκηαζ ζημ ανπείμ ημο Ν. Γζακκζμφ, θ.7, «Καθθζηέπκεξ-Αζακμμφιεκμζ».    
1
 Γ. Π., «Σα υνζα ημο δδιμηζηζζιμφ», Γ.Δ.Ο., αν.1-4 (1914), ζ.297-300. 

2
 Βπζζημθή Υν. Υνδζημοθάηδ ζε Ν. Γζακκζυ, Υακζά 27/5/909, Αξρείν Νίθνπ Γηαλληνύ, θάηεθμξ 3 «ΐ΄ 

θάηεθμξ: πέζεζξ ιε έθθδκεξ ζμζζαθζζηέξ». Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ. 128-129. 
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ηνπ. Κάζε δεκνηηθηζηήο, πνπ αμίδεη ηφλνκα, αο ην λνκίζεη απηφ ηεξήλ 

ππνρξέσζή ηνπ: Να είλαη ζσζηφο άλζξσπνο»1.  

Σν φξακα απηφ πξνηάζζεη κηα εζηθή αλάγλσζε ηεο πνιηηηθήο, ηελ 

νπνία ηδηαίηεξα πξνέβαιιε ν Πέηξνο ΐιαζηφο, αιιά θαη ν ηέθαλνο Ρακάο. Δ 

αλάγλσζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ, σο εζηθήο επαλάζηαζεο θαη αλαγέλλεζεο, 

νδεγεί ζηηο απφςεηο ηεο ξηδνζπαζηηθήο δεμηάο, πνπ αληίθεηηαη ζηελ αζηηθή 

θνηλσλία, ζην θηιειεπζεξηζκφ, ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ θαη πξνθξίλεη ηελ 

εμέγεξζε ησλ πιεβείσλ πιήξσο εληαγκέλσλ ζην κεγαιείν ηεο Φπιήο2.  

ε άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Αεκνηηθηζκφο θαη Μπνπξδνπαδηζκφο»3 ην 1912, 

ν Υξεζηνπιάθεο ζεσξεί φηη ε θαζαξεχνπζα είλαη κπνπξδνπαδηθφ θαζεζηψο, 

γη‟ απηφ νη δεκνηηθηζηέο νθείινπλ λα αληηηάμνπλ κηα «θνηλσληθν-πνιηηηθή 

ηδενινγία θαζαξά αληηκπνπξδνπαδηθή», πνπ ζα απεπζχλεηαη ζε εθείλνπο πνπ 

απνθιείνληαη απφ ηελ κπνπξδνπαδία, δειαδή, ηνπο εξγάηεο, ηνπο 

κηθξνγεσξγνχο θαη θνιιήγνπο, ηνπο κηθξναζηνχο (βηνηέρλεο, κηθξεκπφξνπο, 

ππαιιήινπο θαη κε θεθαιαηνχρνπο επηζηήκνλεο), κε ζθνπφ ηελ θνηλσληθή 

ηνπο νξγάλσζε θαη ην ζπλαζπηζκφ ηνπο ζε έλα πνιηηηθφ θφκκα4.  

Σελ πξνεγνχκελε ρξνληά ζε γξάκκα ηνπ ζην Αξαγνχκε, αθνχ κηιήζεη 

απαμησηηθά γηα ην ξσκηφ, «ηχπνο μεπεζκέλνο εζηθψο θαη δηαλνεηηθψο», θαη 

παξαδερηεί, παξφιν πνπ πξνζππνγξάθεη ηνλ εζληθηζκφ ηνπ Αξαγνχκε, φηη 

αθφκα θη αλ κεγαιψζεη ε ειιεληθή επηθξάηεηα απηφ δελ ζα βειηηψζεη ηελ 

λενειιεληθή θνηλσλία, ζα θαηαιήμεη κε πεξηζζφηεξε ηφικε, απ‟ φηη ζηελ 

εθεκεξίδα, λα θαηαθεξζεί ελαληίνλ ηεο θπξίαξρεο ηάμεο θαη λα πξνηείλεη 

αληίζηαζε ηδηαίηεξα ζην εζηθφ ηεο πεξηερφκελν. Οξακαηίδεηαη κηα γεληθή 

ππνλφκεπζε ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ νπηζζνδξνκηθψλ αξρψλ ηεο, 

φπνπ ε πάιε ησλ ηάμεσλ θαη ν ζνζηαιηζκφο, αλ θαη δελ πξνθξίλεηαη σο 

πνιηηηθφ ζχζηεκα, κπνξεί λα απνβεί ρξήζηκνο· «θφπηκν είλαη λα ηνλέ5 

ζπηξνπλίζνπκε ζην πην επαίζζεηφ ηνπ κέξνο – ζην ζπκθέξν. Ο ξσκηφο είλαη 

αλίθαλνο λα γίλεη πνιίηεο. Ώο ηνλέ θάλνκε αληηπνιίηε. Ώο ηνλέ μππλήζνκε απφ 

                                                 
1
 Υν. Υνδζημοθάηδξ, «ζμζ άκενςπμζ πνμέθεεηε», Ο Ννπκάο, 9/5/1910, αν.391, ζ.1-3. Δ 

οπμβνάιιζζδ ζημ ηείιεκμ. 
2
 Γζα ηδ δζαθμνά θζθεθεφεενδξ ηαζ νζγμζπαζηζηήξ δελζάξ ηαζ βζα ηα παναηηδνζζηζηά ημο θαζζζιμφ ζηδ 

Γαθθία, αθ. Zeev Sternhell, La droite révolutionnaire 1885-1914, υ.π., ζ.546-554. ΐθ, επίζδξ, J. Herf, 

Αληηδξαζηηθόο Μνληεξληζκόο, υ.π., ζ.17. 
3
 Ο Ννπκάο, 1/9/1912, αν.488, ζ.433-436. 

4
 ημ ίδζμ. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.435. 

5
 Βκκμεί, ημ νςιζυ. 
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ην ιεζαξγηθφ ηζε-ηζε, ζπξψρλνληάο ηνλε ζην πάιαηκα ησλ ζνζηαιηζηηθψλ 

ηδεψλ θαη θάλνληάο ηνλε αδηάιιαρην ζηελ θξαηνχζα ηάμε θη΄ φιεο ηηο αμίεο πνπ 

αληηπξνζσπεχεη – κπνπξδνπαδηζκφ – κεγάιε Εδέα –Παηξηαξρείν – ειιεληθφ 

παηξησηηζκφ – επγέλεηα θαηαγσγήο – Καζαξεχνπζα – πληεξεηηθφηεηα – 

αξζεληθηζκφ – νηθνγέλεηα – θαη ηα ηέηνηα. Μελ ηξνκάδεηε. Δ ηαπεηλή κνπ 

γλψκε δελ είλαη κε ην κέξνο ηνπ ζνζηαιηζκνχ. Βληνχηνηο κ‟ αξέζεη ην απάιεκα 

ησλ ηάμεσλ θη΄ ηδηαηηέξσο ην ζέισ γηα ηε δηθή καο θνηλσλία»1. Πξνζπαζεί λα 

απνθαζειψζεη φιεο ηηο αμίεο πνπ απνθήξπηηε θαη ν ΐακβέηζνο, δει. 

εθθιεζία, Μεγάιε Εδέα-εζληθηζκφ θαη επηπιένλ νηθνγέλεηα θαη ζπληεξεηηζκφ 

θαη πξνηεξαηφηεηα ηνπ άλδξα ζηελ θνηλσλία. Σν βπδάληην θαη ν Παηξηάξρεο 

καδί κε ην Μηζηξηψηε πξνζσπνπνηνχλ ηελ νπηζζνδξφκεζε. Ο Υαηδηδάθηο, ν 

ΐεληδέινο θαη ν Φπράξεο αδηάθξηηα ζεσξνχληαη εθπξφζσπνη ηνπ 

ζρνιαζηηθηζκνχ πνπ πξέπεη λα εθιείςεη. Ώπαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε 

ζπδήηεζε θνηλσληζηψλ θαη εζληθνθξφλσλ είλαη λα πξνεγεζεί ην μχπλεκα ηεο 

ππάξρνπζαο αζηηθήο θνηλσλίαο θαη ε απαιιαγή ηεο απφ ηηο αγθπιψζεηο ηνπ 

παξειζφληνο.  

ηηο ζπδεηήζεηο ηνπ κε ην Νίθν Γηαλληφ ζα θαηαδεηρηεί φηη, αλ θαη 

πξνηηκά αξηζηνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε, αληηκεησπίδεη ην ζνζηαιηζκφ 

εξγαιεηαθά, θαζψο ηνλ εμππεξεηεί, αθνχ κπνξεί λα αληηηαρηεί ζηε θηινζνθία 

ηεο κπνπξδνπαδίαο θαη λα απειεπζεξψζεη ηνλ εξγάηε απφ ηα εζληθά θαη 

ζξεζθεπηηθά δεζκά. Σν γισζζηθφ δήηεκα, πνπ ην αληηκεησπίδεη σο θνηλσληθφ, 

σζεί αλαγθαζηηθά ζηε ζηξνθή πξνο ην δηαθσηηζκφ θαη ηελ αλχςσζε ηνπ 

ιανχ, γηα λα αληηηαρζεί ζηελ θξαηνχζα ηάμε. Δ θχξηα έγλνηα ηνπ είλαη λα 

μεθαζαξίζεη ην ηνπίν ησλ πξννδεπηηθψλ, θηιειεχζεξσλ ηδεψλ, ζην ρψξν ηνπ 

ζνζηαιηζκνχ, ησλ Κνηλσληνιφγσλ, ηνπ δεκνηηθηζκνχ, ψζηε λα ζπγθξνηήζνπλ 

έλα εληαίν πνιηηηθφ πξφγξακκα. Δ ππνλφκεπζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ πξνβάιιεη 

μεθάζαξα, φηαλ αλαδεηά θφκκα κηθξναζηηθφ θαη φρη εξγαηηθφ, πνπ ζα 

ξπζκίδεηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη κάιηζηα ηηο 

εζληθέο επηηαγέο, θαζψο δηαθεξχηηεη ηελ πίζηε ηνπ ζηελ ειιεληθή θπιή2.  

  Ώξγφηεξα ζε ζρέζε κε αληηξξήζεηο ηνπ Γηαλληνχ γηα άξζξν ηνπ ζηα 

νζηαιηζηηθά Φχιια, ν Υξεζηνπιάθεο ζα επηκείλεη ζηε ρξεζηηθφηεηα ηνπ 

                                                 
1
 Βπζζημθή Υ. Υνδζηαθάηδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 30/3/911, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.2, οπμθ.2. 

Οθυηθδνδ δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.20-22. 
2
 Βπζζημθή Υν. Υνδζημοθάηδ ζε Ν. Γζακκζυ, Υακζά 13/9/912, Αξρείν Νίθνπ Γηαλληνύ, θάηεθμξ 3 «ΐ΄ 

θάηεθμξ: πέζεζξ ιε έθθδκεξ ζμζζαθζζηέξ». Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.129-131.  
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ζνζηαιηζκνχ θαη ζα πξνηείλεη απέλαληί ηνπ ζηάζε «επκελνχο νπδεηεξφηεηνο». 

Θα μεθαζαξίζεη, κάιηζηα, ηελ αληηπάζεηά ηνπ γηα ην κηθξφ θξάηνο θαη ηε 

δεκνθξαηία1. Σν Ννέκβξην ηνπ 1913 ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ «Έξεπλα γηα ηηο 

κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο θπιήο» ηνπ αιεμαλδξηλνχ πεξηνδηθνχ Γξάκκαηα 

κε ην «Φπιή θαη Κξάηνο», φπνπ αληηπαξαζέηεη ηηο δχν έλλνηεο θαη δίλεη 

θπιεηηθή δηάζηαζε ζηηο ξηδνζπαζηηθέο ηνπ απφςεηο. Βλψ ην 1911 επηδίσθε 

ηζρπξφ θξάηνο ζηελ ππεξεζία ηεο θπιήο2, ηψξα αληηδηαζηέιιεη εληειψο ηηο 

δχν έλλνηεο. Σα θξάηε κε ηελ νκνηφκνξθε κεραληθή ιεηηνπξγία ηνπο δελ 

κπνξνχλ λα ζπκβαδίδνπλ κε ηε δηαθνξεηηθή ςπρνινγία θαη ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο ησλ θπιψλ. Ώπνξξίπηεη, επνκέλσο, ην Κξάηνο, 

πνπ πξνσζεί ηελ νκνηνκνξθία, ππνηάζζεη ην άηνκν, απνηειεί κεραληζκφ 

παξαγσγήο θαη αχμεζεο δχλακεο θαη θνξέα ηνπ νηθνλνκηθνχ ηκπεξηαιηζκνχ, 

πνπ εμαζθαιίδεη ζηα θξάηε δχλακε θαη ζηνπο θεθαιαηνθξάηεο ρξήκα. Ώπφ ηελ 

άιιε, ε Φπιή ππεξβαίλεη ηελ ελλνηνινγηθή θαηεγνξία ηεο ηάμεο θαη ηνπ 

ρψξνπ, αθνχ απνηειεί δσληαλφ νξγαληζκφ πνπ εκπεξηέρεη ηνλ ηφπν, ην θιίκα, 

ηελ θνηλή γιψζζα, ηελ απηνζπλείδεζε κέζσ ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο.  

Ώληηηίζεηαη ζηνλ απφ θαζέδξαο γεξκαληθφ ζνζηαιηζκφ πνπ πξνσζεί ηελ 

παληνδπλακία ηνπ θξάηνπο θαη ζπλδέεη ην ζνζηαιηζκφ κε ηελ αλδξνπξέπεηα 

πνπ απνδίδεη ζηελ επαλάζηαζε, ελψ ηνλ απνζπλδέεη πιήξσο απφ ηελ 

εξγαηηθή ηάμε· «Βςήθηζαλ φια ηα πνιηηηζκέλα θξάηε λφκνπο θηιεξγαηηθνχο, 

γηαηί είλαη παηξηθά […] θαη δελ κπνξνχζαλ λα παξαβιέςνπλ ηελ άζιηα ηχρε 

ηνπ εξγάηε. Πξαγκαηηθψο φκσο ην έθαλαλ ππφ πίεζε, ή θη΄ αλ έδεημαλ αιεζηλή 

θηιεξγαηηθή πξσηνβνπιία, είραλ φκσο θαη ηε δηαίζζεζε πσο κ΄ απηή ηνπο ηελ 

ελέξγεηα ελφζεπαλ ηελ νπζία ηνπ ζνζηαιηζκνχ, ηνλ απνγχκλσλαλ απ΄ φ,ηη 

αμηφινγν θαη αλδξηθφ έθιεηλε κέζα ηνπ, ζέισ λα πσ, ην αξλεηηθφ, ην 

επαλαζηαηηθφ ηνπ κέξνο. Βλζάξθσζαλ ηε ζπλείδεζε ηνπ πξνιεηάξηνπ […]. 

Σνπ κίιεζαλ γηα πεηζαξρία θαη ππαθνή ράξε ησλ αλψηεξσλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

παηξίδαο, θαη ηνλ εβεβαίσζαλ πσο θαιχηεξν παηέξα απφ ην θξάηνο δελ 

                                                 
1
 Βπζζημθή Υν. Υνδζημοθάηδ ζε Ν. Γζακκζυ, Υακζά 13/[8;]/915, Αξρείν Νίθνπ Γηαλληνύ, θάηεθμξ π.α, 

«πεηζηά ιε ηδκ έηδμζδ ηδξ ζμζζαθζζηζηήξ γςήξ». ΐθ., Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.131-133. 
2
 «Βίζηε εεκζηζζηήξ ιε πθαηεζά έκκμζα. Κ΄ εβχ ηέημζμξ ιμο ανέζεζ κα είιαζ. Καζ εα πμεμφζα ηνάημξ 

βενυ ηαζ ηίιζμ πμο κα επζδζχλεζ ηδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ θοθήξ, υπμο είκαζ δοκαηυ, ζε ιζα πμθζηεία», 

επζζημθή Υ. Υνδζηαθάηδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 30/3/911, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.2, οπμθ.2. 

Οθυηθδνδ δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.20-22.  
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κπνξεί λα βξεη. Πάληα απηφ παηέξαο θαη πξνζηάηεο, πάληα ν ιαφο παηδί […]. 

Σέηνηα ζπληεξεηηθά κνπδηάζκαηα θαη λνηθνθπξίζηηθνη σθειηκηζκνί ζε 

δηδαζθαιίεο, ζαλ ην ζνζηαιηζκφ πνπ ε κφλε ηνπ ίζσο εζηθή θαη θνηλσληθή αμία 

ππάξρεη ζην αληηδξαζηηθφ, αληηκπνπξδνπάδηθφ ηνπ κέξνο, καξηπξνχλ […] ηελ 

νιέζξηα επίδξαζε ηεο πνιηηείαο». Παξφια απηά πξνθξίλεη ηηο θνηλσληθέο 

επαλαζηάζεηο έλαληη ησλ πνιέκσλ πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθφ λφκν, αιιά 

λφκν θξαηηθφ.  

Γηα ην ειιεληθφ θξάηνο πξνηηκά ηελ θνηλνηηθή νξγάλσζε, ηελ αλάδεημε, 

δειαδή, ηεο ηνπηθήο απηνλνκίαο, ηαπηηδφκελνο απφιπηα κε ηηο αληίζηνηρεο 

ζέζεηο ηνπ Ίσλα Αξαγνχκε. ρεηηθά κε ηα θφκκαηα επηζπκεί ε δηάθξηζε λα 

ζηεξίδεηαη φρη απιψο ζηηο νηθνλνκηθέο δηαθνξέο, αλ θαη ε πεξηζηνιή ηνπ 

θεθαιαίνπ πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ην πξφγξακκα ηνπ πξννδεπηηθνχ 

θφκκαηνο, αιιά ζε εζηθέο θαη θπιεηηθέο αξρέο. Σν πξννδεπηηθφ θφκκα πνπ 

νξακαηίδεηαη «νθείιεη λα ζηαζεί ζηελ αθφινπζε εζηθή ζέζε. Υηχπεκα ηεο 

ζρνιαζηηθήο παξάδνζεο […] θαη δεκηνπξγία φξσλ πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

βίνπ ηέηηνπ, πνπ λ΄ αληαπνθξίλεηαη ζηελ αηνκηζηηθή ηδηνζπγθξαζία καο […] δελ 

επλνψ […] ηελ νηθνλνκηθή ειεπζεξία κε ηνλ ηξφπν πνπ ηελ παξαδέρεηαη ε 

ιεγφκελε νξζφδνμε νηθνλνκηθή επηζηήκε. ΄ απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ειεπζεξία 

[…] ππάξρεη πνιιή εθκεηάιιεπζε θαη ππνδνχισζε φρη κφλν νηθνλνκηθή κα 

θαη εζηθή θαη πλεπκαηηθή αθφκα». Σν θφκκα απηφ ζα βαζίδεηαη ζην 

«δεκνηηθηζηηθφ αληηζρνιαζηηθφ πλεχκα» θαη φρη κφλν ζηε δεκνηηθή γιψζζα 

θαη ζα πξνθξίλεη ηελ πνιηηεηαθή απνθέληξσζε, ηε δίθαηε θνξνινγία θαη ηελ 

βαιθαληθή νκνζπνλδία1.  

Δ ζεκαζία ηεο θπιήο έλαληη ηνπ θξάηνπο ζα ηνλ νδεγήζεη ζηνλ 

ζπληεξεηηζκφ, ζηελ απφξξηςε ηνπ κνληεξληζκνχ, αθφκα θαη ζηε κνξθή ηεο 

γιψζζαο. Γξάθεη ζην Αξαγνχκε· «Καη ζε δηθαίσλα, θίιε κνπ, πνπ απφ νξζφλ 

έλζηηθην είζνπλ πην ζπληεξεηηθφο απφ κέλα, πεξηζζφηεξν εζληθηζηήο. ΐέβαηα 

δελ επίζηεπα νχηε ζηελ θνηλσληθήλ ή θνηλσληνινγηθήλ επηζηεκνληθήλ πξφνδν 

νχηε εζαχκαδα ηνπο θξαγθηζκνχο θαη ηα πνιηηεηαθά ηνπο ζπζηήκαηα. Μα δελ 

κνπ άξεζε ν ζπληεξεηηζκφο, γηαηί δελ κνπ είρε γίλεη ηφηε ελζπλείδεηε ε αμία 

ηνπ παξαδεδνκέλνπ πξάγκαηνο, θαη ν θαζαγηαζκφο ηνλ νπνίνλ παίξλεη απφ 

ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, θαη ε εθ ηνχηνπ βαζχηαηα δστθή ρξεζηκφηεο ηνπ. 

                                                 
1
 Υν. Υνδζημοθάηδξ, Φπιή θαη Κξάηνο, 1915. Σμ α΄ απυζπαζια ζηδ ζ.23, ημ α΄ απυζπαζια ζηδ ζ.41. 
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Ώθφκα θαη γηα ηε γιψζζα, ελλνψ ηελ θαζαξή δεκνηηθή, ζθέπηνκαη πνιχ 

δηαθνξεηηθά ηψξα απφ πξηλ. Βίηαλ θαη απηφο κε ηελ ππεξβνιή καο, έλαο 

κνληεξληζκφο επηπφιαηνο, θη‟ έλαο επηζηεκνληζκφο μεξφο θαη μηππαζκέλνο»1
  

 Σν κέλνο ηνπ ελαληίνλ ηεο αζηηθήο θνηλσλίαο, ε εζηθή αλάγλσζε ηεο 

πνιηηηθήο, ε εξγαιεηαθή ρξεζηκνπνίεζε ελλνηψλ ηνπ ζνζηαιηζκνχ, πνπ 

απνγπκλψλεηαη απφ ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ πεξηερφκελν θαη 

απνζπλδέεηαη απφ ηελ πάιε ησλ ηάμεσλ, ε παηεξλαιηζηηθή ζηάζε απέλαληη 

ζην ιαφ θαη ην φξακα ηεο έλσζήο ηνπ ελάληηα ζηελ κπνπξδνπαδία, ν 

εζληθηζκφο, ε θνηλνηηθή νξγάλσζε ελάληηα ζηελ θνηλσληθή, ε θαηαγγειία ηεο 

θαηάπησζεο ηεο αζηηθήο θπξίαξρεο ηάμεο, ε πίζηε ζηελ αξξελσπφηεηα ηεο 

επαλάζηαζεο, είλαη απφςεηο πνπ ηνλ ηνπνζεηνχλ ζην ρψξν ηεο 

ξηδνζπαζηηθήο δεμηάο, κε ζηνηρεία πνπ αξγφηεξα ζα ραξαθηεξίζνπλ ην 

θαζηζκφ θαη ηνλ εζληθνζνζηαιηζκφ2. 

Ο δεκνηηθηζκφο εθκεηαιιεπφηαλ ηδενινγηθά θαη «παξεξκήλεπε» 

δεκηνπξγηθά έλλνηεο απφ πνηθίινπο πνιηηηθνχο ρψξνπο, ρσξίο λα κπνξεί λα 

ηηο αθνινπζήζεη κε ζπλέπεηα. Δ ζηάζε απηή πξνδηέγξαςε ην ζεσξεηηθφ 

ξηδνζπαζηηζκφ ηνπ δεκνηηθηζκνχ, ν νπνίνο ζπάληα βξήθε ηελ θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή ηνπ έθθξαζε. ην πιαίζην απηφ, κε δεδνκέλε ηε δηάζηαζε ηνπ 

ζνζηαιηζκνχ, ν νπνίνο επαλέξρεηαη ζπλέρεηα ζηηο ζπδεηήζεηο, φρη σο 

ηδενινγία γηα ηελ αιιαγή ηεο θνηλσληθήο δνκήο, αιιά σο αλαγθαίν έλαπζκα 

γηα ηε βειηίσζή ηεο, καδί κε ηνλ πνιηηηθφ ιφγν πνπ αξζξψλεηαη γηα ηα 

θφκκαηα αξρψλ  θαη ηελ αληίζηαζε ζηε «κεγαιναζηηθή» ηδενινγία θαη εζηθή, 

ίζσο εξκελεχεηαη θαη θαιχηεξα ε ζχγθξνπζε δεκνηηθήο – θαζαξεχνπζαο σο 

ελδν-αζηηθή ζχγθξνπζε θαη φρη σο ζχγθξνπζε παιαηνθνκκαηηζκνχ θαη 

αλεξρφκελεο αζηηθήο ηάμεο. 

                                                 
1
 Βπζζημθή Υν. Υνδζημοθάηδ ζημκ Ε. Αναβμφιδ, 16/8 π.π., Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.2, οπμθ.2. 

Πζεακυηαηα δ επζζημθή ημπμεεηείηαζ πνμκζηά ημ 1917, υηακ μ Αναβμφιδξ ανζζηυηακ ζηδκ ελμνία. Δ 

αθθαβή θαίκεηαζ ηαζ απυ ηδ βθχζζα –απθή ηαεανεφμοζα- πμο ιεηαπεζνίγεηαζ ζε ζπέζδ ιε 

πνμβεκέζηενα βνάιιαηα.  
2
 J. Herf, Αληηδξαζηηθόο Μνληεξληζκόο, ζ. 14-15, 18, 35, 42-43. 
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16. ΠΧ ΑΝΑΦΑΗΝΔΣΑΗ Ζ ΔΝΓΟ-ΑΣΗΚΖ ΤΓΚΡΟΤΖ ΣΖΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ   

Δ εθπαίδεπζε είλαη έλαο πξνλνκηαθφο ρψξνο γηα ηνπο δεκνηηθηζηέο, 

φπνπ δηαηππψλνληαη ζέζεηο θαη αλαιακβάλνληαη πξσηνβνπιίεο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην πιαίζην ηεο ελδναζηηθήο ζχγθξνπζεο. Σν 

πέξαζκα απφ ηελ Εδέα ηνπ Φπράξε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ δεκνηηθηζκφ γίλεηαη 

επηηαθηηθή αλάγθε κεηά ηελ ήηηα ηνπ 1897, φηαλ απνθαιχπηεηαη ε αλεπάξθεηα 

ηνπ θξάηνπο θαη ε αιιαγή πξνβάιιεη σο θαζνιηθφ αίηεκα, αιιά θαη κεηά ηα 

Βπαγγειηθά ην 1901, φηαλ αλαδεηθλχεηαη ε αδπλακία δεκφζηαο παξέκβαζεο 

ησλ δεκνηηθηζηψλ. Δ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή, κάιηζηα, θηινδνμεί λα 

αλεμαξηεηνπνηεζεί απφ ηελ θπβεξλεηηθή ή νπνηαδήπνηε άιιε ζεζκηθή 

παξέκβαζε, φπσο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, πνπ εκπφδηδε ηε δεκνηηθή λα 

δηεηζδχζεη ζην δεκφζην ρψξν θαη λα εγθαηληάζεη κηα δηαθνξεηηθή πξφηαζε. Ο 

Φ. Φσηηάδεο ζα ζέζεη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ζρνιείνπ ην 

δηαρσξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ απφ ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, 

φπσο αθξηβψο πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη ε θνζκηθή απφ ηελ πλεπκαηηθή εμνπζία 

θαη ε επηζηήκε απφ ην δνγκαηηζκφ1. 

Δ ζθέςε ησλ δεκνηηθηζηψλ θηλείηαη αλάκεζα ζην ζρνιείν 

ζεκαηνθχιαθα ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο2, φπσο απνδεηθλχεηαη ζηε Μαθεδνλία 

θαη ζηε δηαζπνξά, θαη ζην ζρνιείν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζην αζηηθφ 

θηιειεχζεξν κνληέιν θαη ππαθνχεη ζηνλ θνηλσληθφ ηαμηθφ δηαρσξηζκφ. ηελ 

νπζία, φκσο, νη δχν ηχπνη ζρνιείνπ δελ ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ην 

ηδαληθφ ζρνιείν γηα ηνπο δεκνηηθηζηέο είλαη ην αζηηθφ ζρνιείν, ην νπνίν κε 

εξγαιείν ηε δεκνηηθή γιψζζα ζπλδπάδεη ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο κε ηηο 

                                                 
1
 Φ. Φςηζάδδξ, Σν Γισζζηθόλ Εήηεκα θ΄ ε Δθπαηδεπηηθή καο Αλαγέλλεζηο, Ώεήκα, Σοπμβναθείμ Βζηία 

1902, ζ.70-77.  
2
 Ο Φ. Φςηζάδδξ ακηζιεηςπίγεζ ημ εηπαζδεοηζηυ γήηδια πνςηίζηςξ ςξ εεκζηυ γήηδια (ζην ίδην, ζ.87)· 

μ Φοπάνδξ εεςνεί υηζ δ ηναηζηή εηπαίδεοζδ ιε υνβακμ ηδκ ηαεανεφμοζα ηαηαζηνέθεζ ημκ 

παηνζςηζζιυ (Σν Σαμίδη κνπ, υ.π., Βζηία ζ.66), αθθά ηαζ ημ ήεμξ ηςκ Ρςιζχκ («Ώπμθμβία», Ο Ννπκάο, 

1/1/1906, αν.179, ζ.9-10)· δ Βηαζνεία Βεκζηή Γθχζζα δζαηδνφηηεζ υηζ δ εηπαίδεοζδ ιε υνβακμ ηδ 

δδιμηζηή εα εκχζεζ ημ έεκμξ, βζα κα εηπθδνχζεζ ηζξ εεκζηέξ πνμζδμηίεξ, ζδζαίηενα ζηδ Μαηεδμκία 

(Γαπανίαξ Παπακηςκίμο, Ζ Δηαηξεία «Ζ Δζληθή Γιώζζα» πξνο ην Διιεληθό Έζλνο, 1905, ζ.12)· μ  Ίςκ 

Αναβμφιδξ εεςνεί ακαβηαζυηδηα ηδκ πνςημαάειζα εηπαίδεοζδ βζα κα οπδνεηήζεζ ημοξ εεκζημφξ 

ζηυπμοξ εζδζηά ζε πενζμπέξ υπμο ηα εθθδκζηά δεκ είκαζ δ ααζζηή βθχζζα («Πνμηήνολδ ζημοξ 

ζηθααςιέκμοξ ηαζ ζημοξ εθεοεενςιέκμοξ Έθθδκεξ», Ο Ννπκάο, 17/2/1908, αν.283, ζ.11). Γζα ηδκ 

εεκζηή δζάζηαζδ ημο ζπμθείμο ζηδκ Βθθάδα  ζημ ηέθμξ ημο 19
μο

 αζχκα, ζδζαίηενα ιεηά ημ 1897, αθ. . 

Μπμονκάγμξ, «Δ Βηπαίδεοζδ ζημ Βθθδκζηυ Κνάημξ», Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, Ώ2, ό.π., 

ζ.199. 
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θνηλσληθέο αξρέο θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ 

νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ. Δ ζηάζε απέλαληη ζην θξάηνο είλαη ακθίζπκε, θαζψο 

απφ ηε κηα, πξνθξίλεηαη σο βνεζφο θαη θαηαιχηεο, πνπ ζα ιάβεη ηηο 

απνθάζεηο θαη ζα επηηαρχλεη ηηο εμειίμεηο, φπσο πηζηεχνπλ νη εγέηεο ηνπ 

Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ, απφ ηελ άιιε, απνξξίπηεηαη σο αλαζηαιηηθφο 

παξάγνληαο απφ δεκνηηθηζηέο, φπσο ν Ρακάο θαη ν ΐιαζηφο. ην πιαίζην 

απηψλ ησλ απφςεσλ αλαθαίλεηαη ε ζχγθξνπζε ηεο θηιειεχζεξεο νπηηθήο ηνπ 

Αεκήηξε Γιελνχ κε ην ζπληεξεηηζκφ ηνπ ηέθαλνπ Ρακά, ηεο Πελειφπεο 

Αέιηα θαη ηνπ Πέηξνπ ΐιαζηνχ. 

Γηα ηνλ ηέθαλν Ρακά, ην ζρνιείν πξέπεη λα πξνεηνηκάδεη ηίκηνπο θαη 

εξγαηηθνχο πνιίηεο, αιιά θαη ζηξαηηψηεο πνπ ζα εκθνξνχληαη απφ ηηο εζληθέο 

ηδέεο1, θαηά ην γεξκαληθφ πξφηππν2, ην νπνίν είρε επηθαιεζηεί θαη ν Α. Γιελφο 

ην 1906, φηαλ ππνγξάκκηζε φηη νη γεξκαλνί δάζθαινη ππήξμαλ νη 

πξσηεξγάηεο ηεο λίθεο ηνπ 1870 ελαληίνλ ησλ Γάιισλ3.  

  Ο εθπαηδεπηηθφο απηφο ζηφρνο πξνυπνζέηεη γηα ηνλ Ρακά ηελ απνδνρή 

ελφο αληηδεκνθξαηηθνχ πνιηηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ο ζρνιαζηηθηζκφο, δειαδή 

ε θαζαξεχνπζα, αλάγεηαη ζε αηηία ηεο θαηάπησζεο θαη παξαθκήο ηνπ έζλνπο, 

φρη κφλν επεηδή απνθιείεη ηελ πξαθηηθή πιεπξά ηεο δσήο, αιιά θαη επεηδή 

ζπλεγνξεί ππέξ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ηζφηεηαο θαηά ην πξφηππν ηεο 

αξραίαο Βιιάδαο4. Καηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 επηθξάηεζαλ δχν κνξθέο 

εθπαίδεπζεο, ε πξαθηηθή, θπζηθή θαη ε δαζθαιηθή5, πνπ ζρεηίδνληαη κε δχν 

θνηλσληθέο θαηεγνξίεο· απφ ηε κηα, ηνπο θνηδακπάζεδεο, αξκαησινχο, 

θιέθηεο θαη ηνλ θιήξν, πνπ θαζνδήγεζαλ ην ιαφ ζηνλ αγψλα ηεο ειεπζεξίαο, 

θαη απφ ηελ άιιε, ηνπο μεληηεκέλνπο ιφγηνπο, πνπ πξνζπάζεζαλ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηε βνήζεηα ηεο Αχζεο γηα ηνπο θιεξνλφκνπο ηεο θιαζζηθήο 

                                                 
1
 . Ραιάξ, «Οζ Μαθθζανμί», Ο Ννπκάο, 7/3/1904, αν.86, ζ.2-3. 

2
 . Ραιάξ, Λνμνί ηξαηνθόπνη, 1909, ζ.14, υπμο εα επζηαθεζηεί ημ Φίπηε ηαζ ηδκ έηηθδζή ημο πνμξ 

ημοξ ιμνθςιέκμοξ, μζ μπμίμζ πνέπεζ κα βίκμοκ μζ ζδιαζμθυνμζ ηδξ εηπαζδεοηζηήξ ακαβέκκδζδξ, 

έηηθδζδ πμο απέδςζε ηαζ μδήβδζε ζηδ ζπμοδαία Γενιακία ημο πανυκημξ. 
3
 Α. Γθδκυξ, «Λμβμδμζία ηδξ Ώκαλαβμνείμο πμθήξ, ημο ζπμθζημφ έημοξ 1905-1906. Σδ 2 Εμοθίμο 

1906», Άπαληα, η. Ώ΄, υ.π., ζ.92-3. Δ ζδιαζία ημο βενιακζημφ παναδείβιαημξ ζηδκ Βονχπδ ηαζ ηδκ 

Βθθάδα ιεηά ημ 1897 επζζδιαίκεηαζ απυ ημκ . Μπμονκάγμ, «Δ Βηπαίδεοζδ ζημ Βθθδκζηυ Κνάημξ», 

Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, Ώ2, υ.π., ζ.199. Τπυ ηδκ επίδναζδ ηδξ πνςζζηήξ κίηδξ επί ηδξ 

Γαθθίαξ εζζάβμκηαζ ημ 1871 μζ ζηναηζςηζηέξ αζηήζεζξ ζηα ζπμθεία ιέζδξ εηπαίδεοζδξ, Κ. Λάππαξ, 

Παλεπηζηήκην θαη Φνηηεηέο ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ 19
ν
 αηώλα, Εζημνζηυ Ώνπείμ Βθθδκζηήξ Νεμθαίαξ 

Γεκζηήξ Γναιιαηείαξ Νέαξ Γεκζάξ, Κέκηνμ Νεμεθθδκζηχκ Βνεοκχκ Β.Ε.Β., Ώεήκα 2004, ζ.560-561. 
4
 . Ραιάξ, «Σα Παθζά ηαζ ηα Καζκμφνζα. Δ Πδβή ημο Καημφ», Ο Ννπκάο, 24/10/1904, αν.119, ζ.2-3.   

5
 . Ραιάξ, «Σα Παθζά ηαζ ηα Καζκμφνζα. Δ Πδβή ημο Καημφ», [ΐ΄ ιένμξ], Ο Ννπκάο, 31/10/1904, 

αν.120, ζ.2-3.  
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αξραηφηεηαο. Οη δεχηεξνη επεξεαζκέλνη απφ ηελ αξραία δεκνθξαηία 

αγσλίζηεθαλ γηα ηελ επηβνιή δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, πνπ ήηαλ πξψηκν 

αθφκα θαη γηα θξάηε, φπσο ε Ώγγιία. πλεπψο, ην χληαγκα ηνπ 1844 

θαηέζηξεςε ηελ αξηζηνθξαηία, πνπ αγσλίζηεθε γηα ηελ ειεπζεξία θαη 

κπνξνχζε λα εγγπεζεί ην κέιινλ ηνπ έζλνπο1.   

Δ άπνςή ηνπ γηα ηε δεκνθξαηία δνθηκάδεηαη θαη ζην ζέκα ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Χο έλαο απφ ηνπο ηδξπηέο ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ θαη 

κέινο ηεο εθνξείαο ηνπ Πξφηππνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ2, ν ηέθαλνο Ρακάο 

ζα ραξαθηεξίζεη ην Πξφηππν ρνιείν, πνπ ζρεδίαδε, αιιά, ηειηθά, δελ 

πξαγκαηνπνίεζε ν κηινο, επαλαζηαηηθφ, γηαηί ζα εθπιεξψζεη ην αίηεκα γηα  

κφξθσζε νιφθιεξνπ ηνπ ιανχ, εθφζνλ ε αθαηαλφεηε γισζζηθή δηδαζθαιία, 

ε δπζθνιία ζην γξαπηφ ιφγν εκπνδίδεη ηελ εθπιήξσζε ηεο «δεκνθξαηηθήο  

ηάζεο» ηνπ ζρνιείνπ, εκπνδίδεη δειαδή ην θαζνιηθφ δηθαίσκα ζηε γλψζε, 

φπσο νξίδεη ε αξρή ηεο θαζνιηθήο παηδείαο3. Μφλν πνπ ζηελ έλλνηα ηεο 

ειεχζεξεο παηδείαο δελ δίλεη ην πεξηερφκελν πνπ ζπλάδεη κε ηηο έλλνηεο ηεο 

ηζφηεηαο θαη ηεο πξνφδνπ πνπ βαζίδνληαη ζηνλ νξζφ ιφγν, φπσο 

αλαδείρηεθαλ απφ ηε Γαιιηθή Βπαλάζηαζε, αιιά πξνθξίλεη ηελ ηζηνξηθή, 

εμειηθηηθή ζρνιή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πνξεία θάζε ιανχ πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ην ραξαθηήξα ηνπ, ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ, ην παξειζφλ ηνπ, ηειηθά, ηνλ εζληθφ 

πξννξηζκφ ηνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζεκειηψλεη ηε ζεκαζία ηεο δεκνηηθήο 

γιψζζαο θαη ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ ηζηνξηζκφ θαη ηελ ςπρή ηνπ έζλνπο θαη φρη 

ζηα απαξάγξαπηα θπζηθά δηθαηψκαηα.  

ηελ ειιεληθή πεξίπησζε γηα ην Ρακά ειεχζεξε είλαη ε παηδεία ε 

απαιιαγκέλε απφ ηνλ αζθπθηηθφ ελαγθαιηζκφ ηνπ θξάηνπο, ε ζεζκνζέηεζε, 

δειαδή παξάιιεια κε ηελ θξαηηθή παηδεία, ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο. 

Πξφηππν ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο απνηειεί ν Jean Macé, γάιινο θαζεγεηήο, 

πνπ ίδξπζε ηελ La Ligue française de l‟ Enseignement ην 1866. Δ 

θξαηνθξαηία είλαη κηα πιάλε αλάινγε κε εθείλε πνπ ζεσξνχζε ην ιαφ ψξηκν 

γηα ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα. Δ αιήζεηα, φκσο, είλαη πσο δελ κπνξεί λα 

απνξξίςεη νινθιεξσηηθά ηελ θξαηηθή παξέκβαζε ζηελ παηδεία, εθφζνλ 

                                                 
1
 . Ραιάξ, «Σα Παθζά ηαζ ηα Καζκμφνζα. Δ Πδβή ημο Καημφ», III, Ο Ννπκάο, 7/11/1904, αν.121, ζ.4-

6.  
2
 «Σμ Πνυηοπμ Αδιμηζηυ ημθεζυ», Ο Ννπκάο, 2/5/1910, αν.390, ζ.1 ηαζ «Βηπαζδεοηζηυξ ιζθμξ. Σμ 

ηαηαζηαηζηυ ημο», Ο Ννπκάο, 19/9/1910, αν.405, ζ.104. 
3
 . Ραιάξ, «Ώπ΄ αθμνιή ηδ ιεθέηδ “Ο Βηπαζδεοηζηυξ ιζθμξ ηαζ μζ ηίκδοκμζ ηδξ ηαεανεομφζδξ”, 

Γ.Δ.Ο., Οηηχανζμξ 1911, ζ.237-246. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.246. 
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θηινδνμεί λα ππεξεηήζεη ηα εζληθηζηηθά ηδεψδε. Σν δίιεκκα ην ππεξβαίλεη κε 

ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ γηα ην Πξφηππν Αεκνηηθφ, πνπ κέζσ 

ηεο δεκνηηθήο κπνξεί λα πξνζθέξεη αιεζηλή εζληθή κφξθσζε. Άιισζηε, ε 

δεκνηηθή γιψζζα κπνξεί, γεληθφηεξα, λα θαηεπζχλεη ηελ παηδεία πξνο ηηο 

αιεζηλέο πεγέο ηεο δσήο1. 

Οη ζέζεηο απηέο έξρνληαη ζε επζεία αληίζεζε κε ην ζνζηαιηζκφ, φπσο 

ζα ηνλίζεη κε ην άξζξν ηνπ «ην θαηψθιη ηνπ Μεζαηψλα». Δ αξηζηνθξαηηθή 

αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο, ε αληηπαξάζεζε ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία, ε επηινγή 

ηεο ειεπζεξίαο θαη φρη ηεο ηζφηεηαο εθβάιινπλ θαη ζην ζέκα ηεο Παηδείαο, 

φπνπ ν Αεκνηηθηζκφο θαη ν νζηαιηζκφο είλαη αληίπαινη, αθνχ ν πξψηνο 

επηδηψθεη κηα ηαμηθή παηδεία, ελψ ν δεχηεξνο απνβιέπεη ζηελ ππέξβαζή ηεο· 

«Γηα λα πξνθφςεη ζην ηφπν καο ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα ηδξπζνχλ ηδησηηθά 

ζρνιεία, πνπ λα εθαξκφδνπλ δηθά ηνπο πξνγξάκκαηα θαη κέζνδν δηδαζθαιίαο 

ειεχζεξα κε βάζε ηε δσληαλή γιψζζα. […] Μηα νκνηφκνξθε παηδεία πνπ ζα 

παξέρεηαη απφ ην Κξάηνο νκνηφκνξθα ζε φινπο –φπσο ζέιεη ε ηζφηεο- 

θαλεξά είλαη εληειψο αληίζεηε ζηελ αλάγθε ηεο πξνφδνπ, πνπ επηδηψθεη ε 

βάζε ηεο λέαο ηδενινγίαο. Αειαδή ε Αεκνηηθηζηηθή ηάζε θαη ν ζνζηαιηζκφο ζα 

βξεζνχλ αληίκαρνη ζην πην δσηηθφ δήηεκα, ηεο ειεπζεξίαο ηεο παηδείαο. Αηφηη ε 

ηδενινγία πνπ έρεη βάζε ηνλ Αεκνηηθηζκφ επεηδή γελληέηαη απφ ηε κειέηε 

ληφπησλ αλαγθψλ πξέπεη λα δεηήζεη ηελ αλνκνηφκνξθε παηδεία, ζχκθσλε 

θαζφια θαη κε ηε γεληθή ηάζε πξνο ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ειεπζεξίαο»2.  

Έλα ζπλεθηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα απφιπηα ζπκβαηφ κε ην 

πνιηηηθφ ηνπ φξακα, πνπ ήδε είδακε, ζα παξνπζηάζεη ν Ρακάο ζην έξγν ηνπ 

Λνμνί ηξαηνθφπνη. Δ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ νξακαηηδφηαλ 

θαζηέξσλε ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν σο γξαπηή γιψζζα θαη πξνσζνχζε ηηο 

θπζηθέο επηζηήκεο, πνπ έδηλαλ πξαθηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ παηδεία3. Οη 

πξνηάζεηο ηνπ απνηεινχζαλ ην επηζηέγαζκα ηεο θξηηηθήο ηνπ ζην ππάξρνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν απνβιέπεη κφλν ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ λνπ θαη 

φρη ηνπ ραξαθηήξα θαη δελ πξνζαξκφδεηαη ζηνλ εζληθφ βίν, αθνχ αθνινπζεί 

                                                 
1
 . Ραιάξ, «Αζάθελδ “Ώκ είπαιε παζδεία εθεφεενδ”», Γ.Δ.Ο., Ώπνίθζμξ 1912, ζ.95-118.   

2
 ηέθακμξ Ραιάξ, «ημ ηαηχθθζ ημο Μεζαζχκα», Γξάκκαηα, θ.9-10, Οπηχανδξ-Νμέιανδξ 1911, 

ζ.300-305. Σμ πανάεεια ζηδ ζ.304. 
3
 . Ραιάξ, Λνμνί ηξαηνθόπνη, 1909. Σμ παναπάκς ζοιπέναζια ζηδ ζ.83. Δ ακάπηολδ ημο 

επζπεζνήιαημξ ζηζξ ζ.50-86.  
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μέλα πξφηππα1. Δ αληίθαζε κεηαμχ ηεο εηζαγσγήο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 

θαη ηεο απνθήξπμεο ησλ δπηηθψλ επηηεπγκάησλ θαηαιήγεη ζε έλαλ λφζν  

εθζπγρξνληζκφ πνπ απιψο ππεξεηεί ηα εζληθά νξάκαηα θαη επηκέλεη ζηελ 

πξσηαξρηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, πηνζεηψληαο κηα εξγαιεηαθή 

πξφζιεςε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο δπηηθήο επηζηήκεο2. 

ια απηά ηα ελέηαζζε ζε έλα θαζεζηψο αξηζηνθξαηηθφ θαη 

παηεξλαιηζηηθφ, αθνχ ν ιαφο δελ είλαη άμηνο λα επηθέξεη αιιαγέο. Δ 

αξηζηνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε, επνκέλσο, ζα κπνξνχζε νδεγήζεη ζηελ 

πξφνδν, αιιά, θαηά ην Ρακά, δπζηπρψο ζηελ Βιιάδα ππάξρεη δεκνθξαηία. 

Άξα κφλε ιχζε απνηειεί ε παηδεία πνπ ζα αλπςψζεη ην ιαφ θαη ζα ηνλ θάλεη 

αληάμην ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο3. Δ θαζνιηθή ςεθνθνξία 

ζπλεπάγεηαη θαη ηελ αλάγθε θαζνιηθήο παηδείαο, ε νπνία ζην ζθέινο ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζα εμαζθαιίζεη ζην θξάηνο 

«ζηξαηηψηεο κε γεξά θνξκηά θαη πεηζαξρηθνχο πνιίηεο»4. Δ δεκνηηθή 

εθπαίδεπζε ρσξίδεηαη γηα ηνλ Ρακά ζηελ θπζηθή, ηελ εζηθνπνιηηηθή θαη ηελ 

πλεπκαηηθή αγσγή. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξψηεο απαηηείηαη ε πγηεηλή θαη ε 

γπκλαζηηθή. Ο Ρακάο, ελψ ζα απνξξίςεη ηε γπκλαζηηθή σο πξνεηνηκαζία γηα 

πξνγνληθέο δφμεο, ζα ηελ επηθξνηήζεη ζην ζσζηφ ζρνιηθφ πιαίζην, σο κέξνο 

κηαο πνιχπιεπξεο αγσγήο, πνπ θαιιηεξγεί ηε ζπλεξγαζία, ηελ πεηζαξρία θαη 

ην ήζνο5.  

Παξελζεηηθά κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε φηη ε γπκλαζηηθή δηδάζθεηαη 

ζηα ζρνιεία απφ ην 18996, ελψ ην 1892 ε ίδξπζε ηνπ Παλειιήληνπ 

Γπκλαζηηθνχ πιιφγνπ ζα ζεσξεζεί απφ ηελ εθεκεξίδα Νέα Ζκέξα ηεο 

Σεξγέζηεο ην κέζν πνπ ζα αλαζηξέςεη ηε ζσκαηηθή εμαζζέλεζε ηεο θπιήο7. 

                                                 
1
 . Ραιάξ, Λνμνί ηξαηνθόπνη, 1909, ζ.17-18. 

2
 Γ. Κυηηζκμξ, ««Κμζιμεεςνία, Εδεμθμβία, Πμθζηζηήξ ηνάηεοζδ. Δ πενίπηςζδ ημο Ώθέλακδνμο 

Αεθιμφγμο (1880-1956), ό.π., ζ.249-252. Γζα ηδκ αοημκυιδζδ ηςκ θοζζηχκ επζζηδιχκ ςξ 

επζζηδιμκζηχκ πεδίςκ, ημ αίηδια βζα ηδκ εζζαβςβή ημοξ ζηδκ εηπαίδεοζδ, αθθά ηαζ ηδκ ακηίθαζδ πμο 

δζαηνίκεζ ηδκ πνμζπάεεζα πνμζανιμβήξ ημοξ ζημ ηονίανπμ ζδεμθμβζηυ ακηζ-οθζζηζηυ ηθίια, αθ. . 

Μπμονκάγμξ, «Δ Βηπαίδεοζδ ζημ Βθθδκζηυ Κνάημξ», Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, υ.π., ζ.217. 

ΐθ., επίζδξ, Θ. Μπμπχηδξ, «Βζςηενζηή Πμθζηζηή», Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, υ.π., Ώ2, ζ.83, 

υπμο δ ζηνμθή πνμξ ηδκ επαββεθιαηζηή εηπαίδεοζδ απυ ημ 1864-1909 ήηακ ημζκυξ ηυπμξ ηςκ 

ακηζημζκμαμοθεοηζηχκ πνμηάζεςκ. 
3
 . Ραιάξ, Λνμνί ηξαηνθόπνη, 1909, ζ.48-49.  

4
 ην ίδην, ζ.56.  

5
 ην ίδην, ζ.30, 58.   

6
 . Μπμονκάγμξ, «Δ Βηπαίδεοζδ ζημ Βθθδκζηυ Κνάημξ», υ.π., ζ.189, 199. 

7
 Ώ. Μπμπχηδξ, Ζ Ρηδνζπαζηηθή Γεμηά. Αληηθνηλνβπιεπηηζκόο, πληεξεηηζκόο θαη αλνινθιήξσηνο 

Φαζηζκόο ζηελ Διιάδα 1864-1911, υ.π., ζ.124-125. Γζα ημ ένβμ ηςκ βοικαζηζηχκ εκχζεςκ ζηδκ 
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ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1911 ε Παηξηαξρηθή Βθπαηδεπηηθή Βπηηξνπή ηνπ 

Παηξηαξρείνπ ζα νξγαλψζεη δίκελε ππνδεηγκαηηθή δηδαζθαιία ηεο 

γπκλαζηηθήο γηα ηνπο δαζθάινπο ζε ζπλεξγαζία κε ην ειιεληθφ θξάηνο1. Δ 

ζχλδεζε ηεο γπκλαζηηθήο κε ην κεγαιείν θαη ηελ εμπγίαλζε ηεο ειιεληθήο 

θπιήο επηρεηξείηαη ζηελ εθεκεξίδα Πξφνδνο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο2 θαη ζε 

επηζηνιή πξνο ηνλ Πάιιε, ν νπνίνο ην 1912 γίλεηαη δσξεηήο ηνπ Βζληθνχ 

Γπκλαζηηθνχ πιιφγνπ3· «Σν μαλάλησκα ηνπ Βιιεληζκνχ δε ζα θαηνξζσζή 

εληνχηνηο νινθιεξσηηθά κε κφλν ην δεκνηηθηζκφ. Κάηη άιιν […] πξέπεη λα 

πξνηξέμεη: Δ θπζηθή ή ζσκαηηθή ιεγφκελε αγσγή. Βίλαη ηφζν παξακειεκέλε 

ψζηε λα πεηηέηαη ην ξψηεκα: Καη πηα θνξκηά ζα βαζηάμνπλ ην βάξνο ησλ 

γξακκάησλ; ηηο θνηλσλίεο ησλ ειιεληθψλ πνιηηεηψλ ην αίζζεκα ηνπ θαινχ 

είλαη ζε ηέηην ζεκείν μεδξνκηζκέλν πνπ θαηαληνχλ απηέο εξγνζηάζηα “ηάθσλ 

θεθνληακέλσλ”. Αελ είλαη θαηξφο λα γίλνπλ εξγνζηάζηα αληξψλε; λαπνδνζή ε 

ηηκή ζην θνξκί θη΄ φρη ζηα θνξέκαηα; Αε λνκίδεηε, πεξηζζφηεξν παξά ζηνλ 

αγψλα ηνπ δεκνηηθηζκνχ λα βάινπκε ηα δπλαηά καο ζηνλ αγψλα ηνπ 

εμπγεηαζκνχ;»4. 

Βπηζηξέθνληαο ζην Ρακά, ε εζηθνπνιηηηθή ηνπ αγσγή βαζίδεηαη ζηε 

γεσγξαθία, θπζηθή, πνιηηηθή θαη ηζηνξία, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

νξζφδνμε ζξεζθεία πξνβάιιεηαη σο αλαγθαηφηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

παηξησηηζκνχ. Δ δηδαζθαιία ηεο εζληθήο ηζηνξίαο μεθηλάεη απφ ηε ζχγρξνλε 

θαη αληίζηξνθα θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ παιηφηεξε, αξρή ηελ νπνία αζπάδεηαη 

θαη ν Ώ. Αεικνχδνο5. ηελ πλεπκαηηθή αγσγή ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ησλ 

                                                                                                                                            
εεκζηζζηζηή έλανζδ ζηδ Γαθθία ημο ηέθμοξ ημο 19

μο
 αζχκα, αθ. Z. Sternhell, La droite revolutionnaire 

1885-1914, υ.π., ζ.84. 
1
 Χξ δάζηαθμ ηδξ βοικαζηζηήξ ημ ηνάημξ απέζηεζθε ημκ δδιμηζηζζηή Εςάκκδ Υνοζάθδ, Ε.Ώ.Τ.Β., 

1911, θ.101, οπμθ.1.2, 14/7/1911. Γζα ημ ίδζμ εέια, αθ. ηαζ ημκ απμθμβζζιυ ηδξ Βηπαζδεοηζηήξ 

Βπζηνμπήξ ημο Παηνζανπείμο, «Έηεεζζξ ηςκ ενβαζζχκ ηδξ Π. Κ. Βηπαζδεοηζηήξ Βπζηνμπήξ ηαηά ημ 

έημξ 1911», Δθθιεζηαζηηθή Αιήζεηα, 13/4/1912, αν.16, ζ.126, ΐ3. Γζα ηδ ζοιιεημπή ημο Υνοζάθδ ζημ 

Ώδενθάημ, αθ. Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην «Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο», Βζηία, 

υ.π., ζ.275 ηαζ βζα ηζξ δζαθέλεζξ ζημκ Βηπαζδεοηζηυ ιζθμ, αθ. «Αζαθέλεζξ ζημκ ιζθμ», Γ.Δ.Ο, η.ΐ΄, 

αν.ΐ΄, Ώπνίθζμξ 1912, ζ.151-155.  
2
 Κφνζμ άνενμ «ηαειυξ εζξ ηδκ Βηπαίδεοζζκ», 18/8/1911, Πξόνδνο, αν.2394, ζ.1. 

3
 Βοπανζζηήνζα επζζημθή ημο πνμεδνείμο ημο ζοθθυβμο ζημκ Πάθθδ, Ώεήκα 7/6/1912, Αιιεινγξαθία 

Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.2, 2/196. 
4
 Βπζζημθή ςηήνδ Παπαβεςνβίμο ζε Ώ. Πάθθδ, «Ώπυ ηα Γζάκκζκα 27/5/19», ό.π., θ.5, οπμθ.51, 5/53. 

Οζ οπμβναιιίζεζξ δζηέξ ιμο. 
5
 . Ραιάξ, Λνμνί ηξαηνθόπνη, 1909, ζ.61-4. ΐθ, επίζδξ, ηζξ απυρεζξ ημο Ώ. Αεθιμφγμο, «Σμ 

Πνυηοπμκ Αδιμηζηυκ πμθείμκ ηαζ μζ επζηνζηαί ημο», Γ.Δ.Ο., η. Ώ΄, αν. Ώ΄, Εακμοάνζμξ 1911, ζ.31-38, 

50-51. Ο Αεθιμφγμξ ημ 1917 εα εεςνήζεζ ςξ αζηία ηδξ απμηοπίαξ ημο εθθδκζημφ ζπμθείμο ημ βεβμκυξ 

υηζ αβκυδζε ηδκ πναβιαηζηυηδηα, αθ. «Πνμξ ηδκ εηπαζδεοηζηή ακαβέκκδζδ», Γ.Δ.Ο., η.7, αν. 1-4, 

1917-1919, ζ.4-9.  
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θπζηθψλ επηζηεκψλ, ηδηαίηεξα ζηε κέζε εθπαίδεπζε1. ινη νη ζηφρνη ζα 

επηηεπρζνχλ κε ηε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο γιψζζαο2. Σέινο, ζα 

ππνγξακκίζεη ηελ αλαγθαηφηεηα κηαο πλεπκαηηθήο επαλάζηαζεο πνπ ζα 

επηθέξεη θαη ηελ θνηλσληθή αλχςσζε θαη ζα επηβάιιεη ην πξαθηηθφ πλεχκα ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο, ζηελ θνηλσληθή, ηελ νηθνλνκηθή, ηελ εζληθή, ηελ 

πνιηηηθή3.  

Δ επαλάζηαζε πνπ επαγγειίδεηαη κπνξεί λα ζπληειεζηεί κε ηε 

δηαθπβέξλεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηθνχ θφκκαηνο, ξηδνζπαζηηθνχ, 

πξννδεπηηθνχ θαη εζληθνχ, ε θπζηνγλσκία ηνπ νπνίνπ ζπληζηά ηε βαζηθή 

πνιηηηθή ηνπ πξφηαζε, πνπ εγγξάθεηαη ζην πιαίζην ηνπ ζπληεξεηηθνχ 

θηιειεπζεξηζκνχ· απφ ηε κηα, βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ John Stuart Mill, φπσο 

δηαηππψλνληαη ζην έξγν ηνπ On Liberty·4, απφ ηελ άιιε, φκσο, πξνηείλεη 

αληηθνηλνβνπιεπηηθέο ζέζεηο, φηαλ ζπλδέεη ην εθινγηθφ δηθαίσκα κε ηε 

κφξθσζε, θαηαγγέιιεη ηελ αληηπαξαγσγηθφηεηα ηνπ ιανχ θαη ηελ θπξηαξρία 

ησλ «ζεζηζήξσλ» θαη επηζπκεί ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ, κέζσ κηαο 

αξηζηνθξαηίαο5.  

Δ Πελειφπε Αέιηα δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην εζηθφ ζθέινο ηεο 

εθπαίδεπζεο, πνπ επηηειείηαη ζην ζπίηη, θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηδαληθψλ πνπ 

απνκαθξχλνπλ ηα παηδηά απφ ηε ρξεζηκνζεξηθή αληηκεηψπηζε ηεο δσήο θαη 

εκβαζχλνπλ ηελ εζληθή δηαπαηδαγψγεζε, ζηελ νπνία δίλεη ζεκαζία ηφζε, 

ψζηε λα ινηδνξήζεη ηελ ειιελίδα κάλα αθφκα θαη γηα ηελ ήηηα ηνπ 1897. 

Πξνθξίλεη, κάιηζηα, ηελ αγγιηθή αλαηξνθή πνπ εκπλέεη ζηα παηδηά ηελ 

                                                 
1
 ην ίδην, ζ.72-83.  

2
 ην ίδην, ζ.66-69, 83.  

3
 ην ίδην, ζ.88, 90, 94.   

4
 «Σμ Πνυηοπμ πμθείμ εα θεζημονβήζεζ ιέζα ζε ηνοζηάθθζκμ […] πφνβμ, βζαηί δεκ εα ημ δζεοεφκμοκ 

ναβζάδεξ, ια εθεφεενμζ πμθίηεξ η΄ εθεφεενμζ άκηνεξ, πμο αβαπμφκ ηδκ πνυμδμ η΄ εηηζιμφκ ηδ 

ζογήηδζδ ηδκ εθεφεενδ ζακ υνβακμ ηδξ πνμυδμο», . Ραιάξ, «Αζάθελζξ», Γ.Δ.Ο., αν. Ώ΄, Ώπνίθζμξ 

1911, ζ.78. Θα εκζζπφζεζ, ιάθζζηα, ηδκ επζπεζνδιαημθμβία ημο, ιεηαθνάγμκηαξ απυ ημ ένβμ ημο John 

Stuart Mill, On Liberty απυζπαζια απυ ημ 2
μ
 ηεθάθαζμ, “Of the Liberty of Thought and Discussion”, 

πμο ακαθένεηαζ ζηδκ άπμρδ υηζ δ αλία ιζαξ βκχιδξ εειεθζχκεηαζ ζηδκ ζφβηνζζή ηδξ ιε ηζξ βκχιεξ 

ηςκ άθθςκ, παν. 7 ηαζ 8. ΐθ. ημ αζαθίμ ζηδκ δζεφεοκζδ: http://www.bartleby.com/130/2.html/, 

(27/8/2014). 
5
 . Ραιάξ, Λνμνί ηξαηνθόπνη, 1909, ζ.95. Πανυιμζεξ απυρεζξ εα εηθνάζεζ, ζοκμπηζηά, ζηδ ιεθέηδ, 

«Δ κυζμξ Ώαμοθία. ηδ Ρςιέσηδ Λεβεχκα ηδξ Λμβζςηαημζφκδξ», Κξηηηθή, η. Ώ΄, 1903, ζ.345-6, υπμο 

ζηδ δδιμηζηή βθχζζα απμδίδεηαζ μοζζμηναηζηά δ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηήξ αάζδξ ηδξ πχναξ· «Καζ 

ιυκμκ ηυηε ε΄ αλζςεή δ εηπμθζηζγμιέκδ Ρςιδμζφκδ κα δδ ημ Πακεπζζηήιζυ ηδξ ιε ημ ηέηανημ ηςκ 

οπανπυκηςκ Φμζηδηχκ, δζυηζ ηα θμζπά ηνία ηέηανηα εα έπμοκ ζπεφζεζ πνμξ ηδ Αμοθεζά, πνμξ ηδ Γςή, 

πνμξ ηα πναηηζηά επαββέθιαηα», ζημ ίδζμ, ζ.346. Γζα ηζξ ηαηδβμνίεξ βζα ημκ ακηζπαναβςβζηυ 

παναηηήνα ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ βζα ηδ ζφκδεζδ ηδξ ιυνθςζδξ ιε ηδκ άζηδζδ ημο εηθμβζημφ 

δζηαζχιαημξ, αθ. . Μπμονκάγμξ, «Δ Βηπαίδεοζδ ζημ Βθθδκζηυ Κνάημξ», Ηζηνξία ηνπ 20
νπ

 αηώλα, 

υ.π., Ώ2, ζ.193-4, 197-8.  

http://www.bartleby.com/130/2.html/
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ηηκηφηεηα, ηελ αιήζεηα, ηελ επζχηεηα, κε έλα ιφγν ηηο ηδηφηεηεο ηνπ gentleman1. 

Δ απζηεξή αζηηθή εζηθή θαη ν παηξησηηζκφο απνηεινχλ ηνπο ππιψλεο ηεο 

ζθέςεο ηεο Π. Αέιηα, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ θξηηηθή ηεο γηα ηα 

θαηλνχξγηα αλαγλσζηηθά, ην 1918, κεηά δειαδή, απφ ηελ εηζαγσγή ηεο 

δεκνηηθήο γιψζζαο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Άιισζηε, γηα ηελ Π. Αέιηα ε 

γιψζζα είλαη απιψο κέζν δηδαζθαιίαο θαη φρη ν ηειηθφο ζθνπφο ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ. Σα ζεκεία πνπ θαηαθξίλεη είλαη ε ζχλδεζε ηεο δεκνηηθήο κε ηε 

ρπδαηφηεηα, ε κεηάδνζε ιαλζαζκέλσλ εζηθψλ πξνηχπσλ, ε δηάθξηζε ησλ 

θηιάλζξσπσλ πινπζίσλ θαη ησλ αλαμηνπξεπψλ θαη ηαπεηλψλ θησρψλ κέζα 

απφ ην πξίζκα ηεο ειεεκνζχλεο, ε νπνία απνξξίπηεηαη έλαληη ηεο ηίκηαο 

εξγαζίαο, ν ςεπηνξνκαληηζκφο, ε δεηιία θαη νη «αξξσζηηάξηθεο 

αηζζεκαηνινγίεο» αληί γηα ηα παξαδείγκαηα αλδξείαο κε ηα νπνία είλαη γεκάηε 

ε ηζηνξία καο θαη ηέινο ε αληηπαηδαγσγηθή παξνπζίαζε ηεο παηξίδαο, αιιά 

θαη ηεο ζξεζθείαο πνπ ηαπηίδεηαη κε ηε κνηξνιαηξία2. Δ νπζία ηεο εζληθήο 

εθπαίδεπζεο ζπλδέεηαη κε ηελ απηνζπζία θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ απέλαληη ζηελ παηξίδα, ηελ ειεχζεξε θαη ηε ζθιαβσκέλε3.Σν 

εθπαηδεπηηθφ ηεο φξακα είλαη ζαθψο επεξεαζκέλν απφ ηηο απφςεηο ηνπ Ίσλα 

Αξαγνχκε. 

Ο Πέηξνο ΐιαζηφο πηζηεχεη πσο ην παηδί πξέπεη λα είλαη απφ ηηο 

βαζηθέο θξνληίδεο, αλ ζέινπκε λα δπλακψζνπκε ηε κάρηκε ηθαλφηεηα ηεο 

ειιεληθήο θπιήο. Ώθνχ δελ κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ην αίκα ηνπ, κπνξνχκε 

λα παξέκβνπκε ζηε κφξθσζή ηνπ. Πξνθξίλεη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θξαηηθνχ 

κνλνπσιίνπ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ ίδξπζε ειεχζεξσλ ζρνιείσλ φρη ζε 

αζηηθέο, αιιά ζε επαξρηαθέο πεξηνρέο. Οη ζηφρνη ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα είλαη 

ε ζσκαηηθή ελδπλάκσζε, ε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα θαηά ηηο επηηαγέο ηνπ 

Νίηζε, ε πεξηεθηηθή κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζηε δεκνηηθή, ε θηινζνθηθή 

πεξηέξγεηα θαη ε ππνηαγή ζηνπο δπλαηνχο, πνπ ππεξεηεί ην αξηζηνθξαηηθφ θαη 

αληηδεκνθξαηηθφ ηνπ φξακα· «Με ηελ πεηζαξρία ζηνπο άξηζηνπο ζα 

κπνξέζνπκε κηα κέξα λα ζπγθεληξψζνπκε ηελ αξηζηνθξαηία ηεο μεδηαιερηήο 

δχλακεο. ήκεξα θαλέλαο Ρσκηφο δελ παξαδέρεηαη θαιίηεξφ ηνπ. Ώλ ην θάλεη 

                                                 
1
 Π. Αέθηα, «ημπαζιμί πενί ηδξ ακαηνμθήξ ηςκ παζδζχκ ιαξ», Γ.Δ.Ο., αν. ΐ΄, Ώπνίθζμξ 1911, ζ.80-

99. Γζα ηδκ εεκζηή δζάζηαζδ ηδξ ακαηνμθήξ ζ. 92, βζα ηδκ αββθζηή ακαηνμθή, ζ.90, 94-99. 
2
 Π. Αέθηα, «Σα ηαζκμφνζα ακαβκςζηζηά ιαξ», Γ.Δ.Ο., η.7, αν.1-4, 1917-1919, ζ.44-73 ηαζ δ ζοκέπεζα 

υ.π., η.8, αν.1-4, 1920, ζ.19-30. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.58 ημο πνχημο ιένμοξ. 
3
 Π. Αέθηα, «Σα ηαζκμφνζα ακαβκςζηζηά ιαξ», Γ.Δ.Ο.,  η.8, αν.1-4, 1920, ζ.29-30. 
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θάπνηε είλαη απφ ην θφβν ηνπ ζαηξάπε. Ο Ρσκηφο θαηά βάζνο κηζεί ην Ρσκηφ. 

Να κάζεη πσο Ρσκηφο ζα πεη ζπλεξγάηεο. Μεξηθέο εζληθέο ζπθνξέο βνεζνχλε 

ζε αθηφ. Βκείο είκαζηε ηα παηδηά ηνπ 97»1.  ηελ πξνγελέζηεξε εθδνρή ηνπ 

παξαπάλσ θεηκέλνπ, ην 1908, είλαη πην ζαθήο, φηαλ γξάθεη φηη ε αιιαγή ηνπ 

ζρνιείνπ πηζαλφηαηα ζα αξρίζεη, «ζηε ζθιαβσκέλε Ρσκηνζχλε. Βθεί δελ ηνπο 

δέλνπλε ζπληάγκαηα θαη βνπιεπηάδεο θαη ζεζκνί αληίκαρνη»2, 

Ο ίδηνο, ζην κεζνπφιεκν, πηζηεχεη πσο ν άλζξσπνο δελ 

δηακνξθψλεηαη απφ ην πεξηβάιινλ, αιιά πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ 

αηνκηθφηεηά ηνπ, φπσο δηαθήξπμε ν Νίηζε,  γη΄ απηφ θαη αληηθξνχεη φινπο ηνπο 

δηαλννχκελνπο πνπ δηαθεξχηηνπλ ηελ πξφνδν ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο κέζσ 

ηεο παηδείαο, απνξξίπηνληαο θπξίσο ηηο βαζηθέο παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ 

γαιιηθνχ δηαθσηηζκνχ, αιιά θαη ηα θπζηθά δηθαηψκαηα πνπ πξνθαινχλ 

θνηλσληθή αλαηαξαρή· «Σν ζάκα ην ελεξγεηηθφ δελ είλαη ζηνλ πεξίγπξν παξά 

ίζηα κέζα ζηνλ άλζξσπν. Καη γη΄ απηφ θαηαδίθαδε ν Γαξαηνχζηξαο 

ακεηάθιεηα ηνπο γιπθνλέξεδεο πνπ πεξηκέλνπλ λα ζψζνπλ θαη λ΄ αιιάμνπλ 

ηνλ άλζξσπν θαιηηεξέβνληαο ηελ πεξηγπξηά-ηνπ. Σέηηνη καο μεθχηξσζαλ νη 

ιεγάκελνη πξννδεθηηθνί θαη ηειεηνπνηεηηθνί θάζε θαηξνχ· πξψηνο πξψηνο ν 

Πξσηαγφξαο πνπ δίδαμε ην ραξαρηεξηζηηθφ δφγκα ησλ επνρψλ ηνπ 

θσηηζκνχ, πσο ε παηδεία θηηάλεη ην ραξαρηήξα θαη ε κάζεζε ηελ αξεηή. Μα 

ηνλ μεπέξαζαλ νη θαηνπηλνί-ηνπ· ν d΄ Holbach έηαμε λα ζθαξψζεη κεγαινθπίεο 

κε ηελ αλαζξνθή, ν Rousseau ξαςσδνχζε γηα ην θπζηθφ ηνλ άλζξσπν θαη ηα 

δηθαηψκαηά-ηνπ (ζα λα είρε ν άλζξσπνο πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα απφ ηελ 

θαηζαξίδα) ν Turgot θη ν Condorcet θη ν Godwin θη φινη νη άιινη ζεσξεηηθνί, 

πνπ ηνξλέβνπλ ηελ εθηπρία θαη ηελ πξνθνκάδα γηα λα ζπλεπηάζνπλ ηα έζλε 

απφ κηα λχρηα ζε κηαλ αβγή, νη δαηκνληζκέλνη επδαηκνληζηάδεο θαη νη 

θνηλσληζηέο θάζε ινγήο πνπ κε κηα ζεσξία θαη κηαλ αλακπνπκπνχια 

βγάδνπλε κέζα φμσ νιάθεξεο θνηλσλίεο θαη πνπ θαληάδνπληαη πσο κ΄ έλα 

πνπθάκηζν αιιάδεηο θαη πεηζί θαη θφθαιν θαη κεδνχιη θαη ςπρή αθφκα»3. 

Σε θηιειεχζεξε ινγηθή ελάληηα ζην ζπληεξεηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ Ρακά εθθξάδνπλ ν Αεκήηξεο Γιελφο θαη ν Βθπαηδεπηηθφο 

                                                 
1
 Π. ΐθαζηυξ, «Δ Φοθή», Κξηηηθά Σαμίδηα, 1912, ζ.155-6. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.156.  

2 «Δ Φοθή», Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Γεκνηηθηζκόο θαη Κνηλσληθό Πξόβιεκα, υ.π., ζ.88. Σμ 1912 έπεζ 

αθαζνέζεζ αοηυ ημ ημιιάηζ, πνμθακχξ βζαηί ή άκμδμξ ημο ΐεκζγέθμο ζηδκ ελμοζία έπεζ αθθάλεζ ηα 

δεδμιέκα. 
3
 Π. ΐθαζηυξ, Παξαβιάζηαξα, υ.π., ηεθ. «Ώθηή ηαζ Συθιδ», ζ.38-9. Δ οπμβνάιιζζδ δζηή ημο.  
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κηινο. Παξφιν πνπ ππάξρνπλ ζεκεία ζηα νπνία Ρακάο θαη Γιελφο 

ζπγθιίλνπλ, ν Γιελφο ζα δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ επηζηεκνληθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο παηδείαο θαη ζηελ θνηλσληθή αλακφξθσζε. 

Βλψ, δελ αξλείηαη λα ηεζεί θξαγκφο ζηελ θξαηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, φπσο 

θαη ν Ρακάο, ν ίδηνο ζηεξίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή πξσηνβνπιία ηνπ Οκίινπ ζηελ 

αλάγθε λα ζπγθξνηεζεί κηα θηινζνθία ηεο παηδείαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

επηζηεκνληθή ινγηθή θαη φρη ζηνλ ηπθιφ εκπεηξηζκφ1, ελψ ν Ρακάο ζηεξίδε ην 

φξακά ηνπ ζηελ θνηλσληθή αληζφηεηα.  

Σηο απφςεηο ηνπ γηα ηε γεληθφηεξε θνηλσληθή κεηαξξχζκηζε πνπ πξέπεη 

λα πξνεγεζεί ηεο εθπαηδεπηηθήο, ζα δηαηππψζεη ν Γιελφο ζηα «Πξνιεγφκελα 

ζην ΐ΄ Σφκν ηνπ Αειηίνπ», φπνπ ζεσξεί φηη ε ηδενινγηθή ζχγθξνπζε κε ηνλ 

δαζθαιηζκφ, απνζαθελίδεη ηηο πξννδεπηηθέο ηδέεο θαη πξνεηνηκάδεη ηηο 

θνηλσληθέο δπλάκεηο πνπ ζα είλαη θνξείο ησλ αιιαγψλ· «Κη΄ αλ ζήκεξα ν 

δαζθαιηζκφο, ν άιινο ηδενινγηθφο θφζκνο, πνπ σο ηψξα βαζηιεχεη 

απνθιεηζηηθά, κε ηα κέζα πνπ κεηαρεηξίδεηαη, καο αλαγθάδεη λα επηκείλνκε 

πεξηζζφηεξν ζην δηαθσηηζκφ ηεο θνηλσλίαο θαη λα ζθάςνκε βαζχηεξα θαη 

πιαηχηεξα ηα ζεκέιηα πξηλ αξρίζνκε λα ρηίδνκε ην ζθνιεηφ καο, ηίπνηε άιιν 

δελ θαηνξζψλεη παξά λα ζπληειεί ζην μεθαζάξηζκα ησλ λέσλ ηδεψλ θαη ζην 

λα γίλεη ζπλεηδεηφ ζε κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θνηλσλίαο, πνηεο είλαη νη 

θνηλσληθέο δπλάκεηο, πνπ ζα εξγαζηνχλ γηα λα πιάζνπλ κηα λέα Βιιάδα 

θαιχηεξε απφ ηε ζεκεξηλή, θαη πνηεο είλαη εθείλεο, πνπ ζα πξνζπαζήζνπλ λα 

δηαησλίζνπλ ηελ θαθνκνηξηά ηνπ ακέζνπ παξειζφληνο»2. Σν έξγν ηεο 

θνηλσληθήο αλαγέλλεζεο ζα αλαιάβνπλ νη θηιειεχζεξεο θνηλσληθέο δπλάκεηο, 

                                                 
1
 Μεηαθνάγμκηαξ βζα ημ Γειηίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ έκα ηεθάθαζμ απυ ημ ένβμ ημο Οφββνμο 

Ghibu, Der Moderne Utraquismus oder die Zweisprachigkeit in der Volksschule, εα εέζεζ ζηδκ 

εζζαβςβή ημ ααζζηυ ενχηδια πμο ηίεεηαζ ηαζ ζημ οπυ ιεηάθναζδ ηεθάθαζμ· «Καηά πυζμ είκαζ 

ζεααζηυ ηαζ ακαθαίνεημ ημ δζηαίςια, πμο έπεζ μ πμθίηδξ κα δζαπθάζδ ημκ εαοηυ ημο ιε έκα δζηυ ημο 

ζδακζηυ αβςβήξ ηαζ παζδείαξ; Καζ ηαηά πυζμ είκαζ απυθοημ ημ δζηαίςια, πμο εέθεζ κα έπδ ημ ηνάημξ 

κα οπμαάθθδ υθμοξ ημοξ πμθίηεξ ζέκα δζηυ ημο ζδακζηυ ηαζ κα ημοξ εηπαζδεφδ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ […] 

ιζα απυ ηζξ ζδιακηζηχηενεξ οπδνεζίεξ πμο εάπδ κα πνμζθένδ ζηδκ εθθδκζηή ακαβέκκδζδ μ 

εηπαζδεοηζηυξ υιζθμξ, εα είκαζ κα πνμζπαεήζδ κα δχζδ ζηδκ παζδεία ηδξ εθθδκζηήξ θοθήξ ηδ 

θζθμζμθία ηδξ, ημ ζδεμθμβζηυ ηδξ εειέθζμ ζηδνζβιέκμ ζηδ κεμεθθδκζηή γςή, ημ ιυκμ, πμο εα ηδκ 

ορχζδ απυ ημκ ηοθθυκ ειπεζνζζιυ ζηδκ πενζμπή ηδξ επζζηήιδξ ηαζ εα ηδκ ηάκδ αθδεζκυ υνβακμ 

εηπμθζηζζιμφ ηδξ θοθήξ», O. Ghibu, «Δ ζπμθζηή δζβθςζζία ηαζ δ πμθζηζηή», Γ.Δ.Ο., η.Ώ΄, αν. Γ΄, 

Εμφθζμξ 1911, ζ.188-9. Δ ιεηάθναζδ δδιμζζεφηδηε ακοπυβναθή, αθθά ζηα Άπακηα ημο Α. Γθδκμφ 

απμηαθφπηεηαζ μ ιεηαθναζηήξ ηαζ μζ πνμαθδιαηζζιμί πμο ημκ μδήβδζακ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ απυπεζνα, 

Α. Γθδκυξ, Άπαληα, η.ΐ΄, ζ.40-50 ηαζ ζπυθζα ζηζξ ζ.517-8.  
2
 «Πνμθεβυιεκα ζημ ΐ΄ Συιμ ημο Αεθηίμο», δδιμζζεφηδηε ακοπυβναθυ ζημ Γ.Δ.Ο., η. ΐ΄, αν. Ώ΄, 

Εακμοάνζμξ 1912, ζ.3-12. Βδχ δ παναπμιπή βίκεηαζ ζημ Α. Γθδκυξ, Άπαληα, η. ΐ΄, ό.π., ζ.80-87. Σμ 

απυζπαζια, ζ.87. ηζξ ζ.528-531 ηα ζπυθζα ημο Φ. Δθζμφ.  
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εθείλεο πνπ πξνέθπςαλ αηειψο απφ ηελ «πνιηηηθή επαλάζηαζε» ηνπ 1909 θαη 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ ην ΐεληδέιν. Ώπηή ηελ επξχηεξε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή 

αλακφξθσζε ππεξεηεί θαη ν Βθπαηδεπηηθφο κηινο, αλ θαη μεθίλεζε 

πεξηνξηδφκελνο ζηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξξχζκηζε, εμαγγέιινληαο ηελ ίδξπζε 

ζρνιείνπ1.  

Οη απφςεηο απηέο εγθαηληάδνπλ ηε ξήμε εληφο ηνπ αζηηθνχ ζηξαηνπέδνπ 

κεηαμχ ζπληεξεηηζκνχ, πνπ εθθξάδεη ν Ρακάο, θαη θηιειεπζεξηζκνχ πνπ ζα 

εθθξάζεη ν Γιελφο θαη ν ππφινηπνο Βθπαηδεπηηθφο κηινο. Σα Πξνιεγφκελα 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξφζεζε ηνπ Ώιέμαλδξνπ ΐακβέηζνπ, αδειθηθνχ θίινπ 

ηνπ Γιελνχ απφ ηε Λεηςία, λα μεθηλήζεη κηα ζπδήηεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα 

εθιεθζεί σο ζπλέρεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1907 ζην Ννπκά. Σν ζέκα, φκσο, 

δελ είρε ζπλέρεηα, θαζψο ν Ρακάο απείιεζε κε παξαίηεζε, αλ ν κηινο 

έπαηξλε επίζεκε ζέζε ζηελ δηέλεμή ηνπ κε ην ΐακβέηζν2. Δ ηαχηηζε εθ κέξνπο 

ηνπ Γιελνχ ηεο γισζζηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο αλαγέλλεζεο κε ηε θηιειεχζεξε 

πνιηηηθή ηνπ ΐεληδέινπ ζα εληάμεη ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαθσλίεο ζηελ 

ελδναζηηθή ζχγθξνπζε πνπ ζα θαηαγξαθεί ην 1912. 

Ο θνηλσληθφο ξφινο ηεο παηδείαο, φπσο θαίλεηαη ζηελ ηαμηθφηεηα ηνπ 

ζρνιείνπ, είλαη ηδηαίηεξα δηαθξηηφο ζην εγρείξεκα ησλ Βθπαηδεπηηθψλ 

Ννκνζρεδίσλ πνπ παξνπζίαζε ζηε ΐνπιή ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1913 ν 

ππνπξγφο Παηδείαο Εσάλλεο Σζηξηκψθνο, ζπληάθηεο ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο 

ησλ νπνίσλ ππήξμε ν Α. Γιελφο3. Δ «Γεληθή Βηζεγεηηθή Έθζεζηο εηο ηα 

Βθπαηδεπηηθά Ννκνζρέδηα», ηελ νπνία ζπλέγξαςε ν Γιελφο, είλαη κηα ζαθήο 

εηζαγσγή ζηνλ θνηλσληθφ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ, «Αηφηη ε 

Βιιεληθή εθπαίδεπζηο θαη πξηλ ή επέιζε παξά ησ ιαψ ε ζσηεξία εθείλε 

αθχπλεζηο4 […] είρε ζεσξεζή θαη επαλεηιεκκέλσο θαηαγγειζή νπ κφλνλ σο 

αλεπαξθήο […] αιιά ελ πνιινίο θαη ηνχη΄ απηφ βιαβεξά, άηε ηαο πλεπκαηηθάο 

                                                 
1
 «Πνμθεβυιεκα ζημ ΐ΄ Συιμ ημο Αεθηίμο», ό.π., ζ.83-84. 

2
 ΐθ. ηα ζπυθζα ημο Φ. Δθζμφ ζηα «Πνμθεβυιεκα ζημ ΐ΄ Συιμ ημο Αεθηίμο», Α. Γθδκυξ, Άπαληα, η.ΐ΄, 

υ.π., ζ.531. Σδκ πθδνμθμνία βζα ηδκ ακηίδναζδ ημο Σζζνζιχημο ακαθένεζ μ Ώ. ΐαιαέηζμξ ζημ «Ο 

Βηπαζδεοηζηυξ ιζθμξ», Ο Ννπκάο, 28/4/1912, αν. 477, ζ.266. Ώκαθοηζηυηενα, αθ. παναπάκς ημ ηεθ. 

Βκδμαζηζηή ζφβηνμοζδ. 
3
 Α. Γθδκυξ, Άπαληα, η. ΐ΄, ό.π., ζ.544-548. Γζα ημ υηζ ηα Νμιμζπέδζα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ ανπέξ ημο 

αζηζημφ θζθεθεοεενζζιμφ, αθ. Ώθέλδξ Αδιανάξ, «Υαναηηδνζζηζηά αζηζημφ Φζθεθεοεενζζιμφ ζηα 

Βηπαζδεοηζηά Πνμβνάιιαηα ηςκ ηοαενκήζεςκ ΐεκζγέθμο», Βεληδειηζκόο θαη Αζηηθόο Δθζπγρξνληζκόο, 

υ.π., ζ.25, 29. Γζα ημκ ηαλζηυ παναηηήνα ηςκ κμιμζπεδίςκ ημο Σζζνζιχημο, αθ. . Μπμονκάγμξ, «Δ 

εηπαίδεοζδ ζημ εθθδκζηυ ηνάημξ», Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, υ.π. ζ.247-249 ηαζ Θ. 

Μπμπχηδξ, «Βζςηενζηή πμθζηζηή», ζην ίδην, ζ.82.  
4
 Δ επακάζηαζδ ζημ Γμοδί. 
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αλάγθαο ησλ δηαθφξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ νπρί ζθνπίκσο εμππεξεηνχζα»1. 

Δ θαηψηεξε εθπαίδεπζε, δειαδή ην δεκνηηθφ ζρνιείν, σο ππνρξεσηηθή 

βαζκίδα, απνηειεί θαζνιηθφ δηθαίσκα ηνπ ιανχ2. Δ κέζε εθπαίδεπζε, πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ κεζαίσλ θαη κηθξναζηηθψλ ζηξσκάησλ, 

πεξηιακβάλεη ην ηξηηάμην ειιεληθφ ζρνιείν, γηα φζνπο επηδηψθνπλ επξχηεξε 

κφξθσζε, αιιά δελ επηζπκνχλ ή δελ έρνπλ ηα κέζα λα ζπλερίζνπλ ζην 

γπκλάζην3. Σν Γπκλάζην απεπζχλεηαη ζηελ αλψηεξε θνηλσληθή ηάμε, ε νπνία 

ζα ζπνπδάζεη ζην παλεπηζηήκην4. ζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζειέσλ, 

δηαπηζηψλεη φηη ζην δεκνηηθφ ππνιείπεηαη απφ εθείλεο ησλ αξξέλσλ, ελψ 

ζρεηηθά κε ηε κέζε εθπαίδεπζε απνξξίπηεη ην αξηζηνθξαηηθφ ηδαληθφ ηεο 

θνζκηθήο γπλαίθαο πνπ θαιιηεξγεί ε αλψηεξε αζηηθή ηάμε θαη πξνηείλεη κηα 

εμηζσηηθή κνξθή αγσγήο, πνπ δελ απνθεχγεη, φκσο, ηε βαξχλνπζα ζεκαζία 

ηεο γπλαίθαο ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν, ην ρψξν ηεο νηθνγέλεηαο5. 

Ο Γιελφο, ππεξαζπηδφκελνο ηα Ννκνζρέδηα, ζα γξάςεη ην 1914 κηα 

ζεηξά άξζξσλ κε ηίηιν «Βθπαηδεπηηθή Ώλφξζσζηο», φπνπ επηζεκαίλεηαη θαη 

αλαιχεηαη ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεηήκαηνο, ηνλ νπνίν 

εληάζζεη ζηε γεληθφηεξε απφπεηξα ηεο Ώλφξζσζεο. ην «νιηγαξρηθφλ θαη 

νπηζζνδξνκηθφλ» πλεχκα πνπ δηέπεη ηελ εθπαίδεπζε, ζα αληηηάμεη ην 

θηιειεχζεξν πλεχκα πνπ δηαπλέεη ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε θαη 

απειεπζεξψλεη ην ιαφ θαη ηηο κεζαίεο ηάμεηο απφ ηελ επηβνιή ησλ ιίγσλ, 

εμαζθαιίδνληαο δηθαηνζχλε θαη ηζφηεηα γηα φινπο. Κάζε ηάμε 

απειεπζεξψλεηαη κέζσ ελφο απζηεξά ηαμηθνχ ζρνιείνπ. Σν δεκνηηθφ 

ππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ ιανχ, φπσο νξακαηίζηεθε ν Καπνδίζηξηαο, ην αζηηθφ 

                                                 
1
 «Γεκζηή Βζζδβδηζηή Έηεεζζξ εζξ ηα Βηπαζδεοηζηά Νμιμζπέδζα», α΄ ιένμξ απυ ηα «Βηπαζδεοηζηά 

Νμιμζπέδζα ημο 1913», Α. Γθδκυξ, Άπαληα, η. ΐ΄, ζ.185. Δ οπμβνάιιζζδ δζηή ιμο. 
2
 «Σμ Αδιμηζηυκ πμθείμκ» ζημ «Γεκζηή Βζζδβδηζηή Έηεεζζξ εζξ ηα Βηπαζδεοηζηά Νμιμζπέδζα», ζην 

ίδην, ζ.189-194. Σδ ζδιαζία ηδξ δδιμηζηήξ εηπαίδεοζδξ εα πνμαάθθεζ ηαζ ζημ δδιμζίεοια ζημ Γ.Δ.Ο, 

ιε ηίηθμ «Σα Βηπαζδεοηζηά Νμιμζπέδζα», Γ.Δ.Ο., η.3, αν.1-4, 1913, ζ.276-9 ηαζ Άπαληα, η. ΐ΄, υ.π., 

ζ.369-372.  «Σν εμαηάμην θνηλό θαη ππνρξεσηηθό δεκνηηθό ζθνιεηό  είκαζ ημ πνχημ δζαιάκηζ ζηα κέα 

κμιμζπέδζα. Βίκαζ απαίηδζδ ηδξ επζζηήιδξ, απαίηδζδ ηδξ ημζκςκζηήξ ελεθίλεςξ, είκαζ απαίηδζδ ηςκ 

υνςκ ηδξ εθθδκζηήξ γςήξ. Φςξ ζημ θαυ, βθχζζα ζημ θαυ, ιάηζ ζημ θαυ, ζοκείδδζδ ζημ θαυ, ζημ 

ζηαθηζά, ηαζ ζημκ ηζμπάκμ, ζημκ ενβάηδ ηαζ ζημ ιενμδμοθεοηή, ζημκ ηεπκίηδ, ζημκ εθθδκζηυ άκενςπμ 

ημ εαοιάζζμ, πμο ηαζ πςνίξ αοηά, ιε ηα μνιέιθοηά ημο ιυκμ εαοιαημφνβδζε ζημκ πυθειμ, ια πμο 

πνεζάγεηαζ ηα υπθα αοηά βζα κα εαοιαημονβήζδ ηαζ ζηδκ εζνήκδ», ζην ίδην, ζ.370.  
3
 Οζ «ιζηνέιπμνμζ, ιζηνμαζμιήπακμζ, ηηδιαηίαζ, βεςνβμί, ειπμνμτπάθθδθμζ, οπάθθδθμζ ηναπεγχκ ηαζ 

δ ηαηςηένα οπαθθδθία ημο Κνάημοξ» είκαζ εηείκμζ ζημοξ μπμίμοξ απεοεφκεηαζ, αθ. «Σμ Βθθδκζηυκ 

πμθείμκ» ζημ «Γεκζηή Βζζδβδηζηή Έηεεζζξ εζξ ηα Βηπαζδεοηζηά Νμιμζπέδζα», ζην ίδην, ζ.194-198.   
4
 «Σμ Γοικάζζμκ», ζην ίδην, ζ.198-202.  

5
 «Αδιμηζηή Βηπαίδεοζζξ ηςκ εδθέςκκ» ηαζ «Μέζδ εηπαίδεοζζξ εδθέςκ», ζην ίδην, ζ.203-4 ηαζ ζ.205-

213 ακηίζημζπα.  
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ζρνιείν απειεπζεξψλεη ηε κέζε ηάμε θαη ην γπκλάζην ηελ αλψηαηε1, έηζη ψζηε 

«ε θάζε θνηλσληθή ηάμε λα παίξλε ηε γεληθή κφξθσζε πνπ ηεο ρξεηάδεηαη», 

ζχκθσλα κε ηνλ Ώιέμαλδξν Αεικνχδν2.  

Δ ζαθήο ηαμηθή δηάθξηζε ησλ βαζκίδσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζα απνηξέςεη ηνλ αληηπαξαγσγηθφ ηνπ ραξαθηήξα3, αλάγθε πνπ πξνβάιιεηαη 

απφ ηνπο δεκνηηθηζηέο, δαζθάινπο θαη κε, θαη απφ ηηο ζηήιεο ηνπ Γειηίνπ ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. Ο Κψζηαο Φιψξεο, κέινο ηνπ Βληεπθηεξίνπ ηνπ 

ΚαΎξνπ ζα γξάςεη· «ηα πην κεγάια […] θαη πην ρηππεηά ιάζε ηνπ ζθνιείνπ ηνπ 

ιανχ καο είλαη: 1ν. πψο ην πξφγξακκά ηνπ βαζίδεηαη ζηελ θιαζζηθή κφξθσζε 

θαη 2ν. πσο ν ζθνπφο ηνπ δελ είλαη λα δψζεη ζην γπηφ ηνχ εξγάηε θαη ρσξηάηε 

έλα ειάρηζην φξην απφ πξαρηηθέο γλψζεο θαη θάπνην ραξαρηήξα, κα λα 

εηνηκάζεη ηνλ εξγάηε θαη ρσξηάηε γηα ην γπκλάζην θαη γηα ηε κειέηε ησλ 

αξραίσλ θιαζζηθψλ!»4. Αάζθαινο απφ ηελ Κέξθπξα ηνλίδεη φηη ην ζρνιείν 

πξέπεη λα δεκηνπξγεί παξαγσγηθνχο εξγάηεο· «ην ζθνιεηφ ην δεκνηηθφ δελ 

είλε λα θηηάλε ιφγηνπο θαη ζνθνχο. Δ ιατθή παίδεςε ζέιεη αλζξσπηζκφ, ζέιεη 

θαη δεηάεη αγάπε ζηα γξάκκαηα. Βίλε πνιχ εθηπρηζκέλν ην Έζλνο εθείλν, πνπ 

βιέπεη ηνπο ηειεηφθνηηνπο ηνπ ιατθνχ ζθνιεηνχ, δειαδή ηνλ ηζαπηζηή, 

ηζαγθάξε, θιαδεθηή, ξάθηε, ηερλίηε, ζηεο ψξεο ηεο ζθφιεο ησλ αληί λα 

πεγαίλνπλ ζην θαπειεηφ, λα παίξλνπλ λα δηαβάδνπλ έλα βηβιίν σθέιηκν. […] 

Σα παηδηά ηνπ ιανχ ζέινπλ πξαρηηθή θψηηζε. […] Ο ιαφο ν θησρφο δε ζέιεη 

λα ηνλ κάζεηε λα δεηάε ζέζεο. Θέιεη λα γέλε θαιφο γεσξγφο, θαιφο ηερλίηεο. 

Θέιεη πξαρηηθή κάζεζε»5.  

         Δ αλάγθε γηα ην ηαμηθά πξνζδηνξηζκέλν ζρνιείν ζα πξνβιεζεί απφ ηηο 

ζηήιεο ηνπ Γειηίνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. Ο Ώ. Πεηξίδεο, εθπαηδεπηηθφο 

ζηνλ Πεηξαηά ην 1910-11, δεκνζηεχεη ζηαηηζηηθή πνπ είρε θαηαξηίζεη, ζηελ 

νπνία επηρεηξνχζε λα θαηαηάμεη ηνπο καζεηέο ζην ΐ΄ ειιεληθφ ζρνιείν ηνπ 

                                                 
1
 «Βηπαζδεοηζηή Ώκυνεςζζξ», Άπαληα, η. ΐ΄, ζ. 381-441. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.391. Γζα ημ 

θζθεθεφεενμ παναηηήνα ηςκ κμιμζπεδίςκ ηαζ ηδκ ηαλζηή ημοξ δζάηαλδ, αθ. «Διένα εθεοεενίαξ», ζην 

ίδην, ζ.394-396. 
2
 Ώ. Αεθιμφγμξ, «Πνμξ ηδκ Βηπαζδεοηζηή Ώκαβέκκδζδ», Γ.Δ.Ο., η.7, αν. 1-4, 1917, ζ.11-12. Σμ 

απυζπαζια ζηδ ζ.12. 
3
 Γζα ηδ δζαιυνθςζδ ιζαξ αζηζηήξ ακηίθδρδξ βζα ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ημκ ανπυιεκμ ηαλζηυ δζαπςνζζιυ 

ηςκ ααειίδςκ ηδξ εηπαίδεοζδξ, πμο εα απμηνέρεζ ημκ ακηζπαναβςβζηυ ηδξ παναηηήνα, αθ. . 

Μπμονκάγμξ, «Δ εηπαίδεοζδ ζημ εθθδκζηυ ηνάημξ», Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, Ώ2, υ.π., 

ζ.192-198, 202. 
4
 Κ. Φθχνδξ, «Σμ Βηπαζδεοηζηυ ιαξ Γήηδια», Γξάκκαηα, η.4

μξ
, θ.37(1917), ζ.357.  

5
 Δθίαξ ηαφνμο, «Παζδαβςβζηέξ ημοαέκηεξ: μ δάζηαθμξ ηαζ ημ θασηυ ζημθείμ», Ο Ννπκάο, 10/7/1905, 

αν.155, ζ.4-6. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.4.   
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Πεηξαηά ζηηο ηξεηο θνηλσληθέο ηάμεηο, αλψηεξε-αξηζηνθξαηηθή, κέζε ή αζηηθή 

θαη θαηψηεξε-πξνιεηάξηνη, κε βάζε ην επάγγεικα ηνπ παηέξα. Δ δηαπίζησζε 

φηη ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ αλήθε ζηελ ηξίηε ηάμε ηνλ νδήγεζε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα παηδηά ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ αλαγθαζηηθά, ιφγσ 

έιιεηςεο ζσζηά νξγαλσκέλνπ δεκνηηθνχ ή ζρνιείνπ θαηάιιεινπ γηα 

ζπκπιεξσκαηηθή κφξθσζε ηνπ ιανχ, αθνινπζνχλ ην ειιεληθφ ζρνιείν θαη 

βαζαλίδνληαη κε ηελ αξραηνκάζεηα, κε απνηέιεζκα λα δηνγθψλεηαη ν 

παξαζηηηζκφο θαη ε ζεζηζεξία, αθνχ αξλνχληαη λα αθνινπζήζνπλ επάγγεικα 

πνπ ζπλάδεη κε ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε1.  

Σν 1929 ν Γιελφο, ππφ ην πξίζκα ηεο δηάζπαζεο ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ 

Οκίινπ θαη ηεο επηθξάηεζεο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεχκαηνο κε ηνλ ίδην 

επηθεθαιήο, ζα απνηηκήζεη ηελ απφπεηξα εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 

1913 σο πξνζπάζεηα ηεο αζηηθήο ηάμεο λα θεξδίζεη ηελ εμνπζία, 

απνβάιινληαο ηνλ παιαηνθνκκαηηζκφ ηνπ παξειζφληνο θαη εηζάγνληαο 

κεηαξξπζκίζεηο, ζε κηα πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο ησλ θαηψηεξσλ, ιατθψλ 

ζηξσκάησλ· πξφγξακκα νιφηεια πξννδεπηηθφ εθείλε ηελ επνρή2. 

 

                                                 
1
 Ώ. Πεηνίδδξ, «Σα εθθδκζηά ζπμθεία ηαζ δ ιέζδ ημζκςκζηή αζηζηή ηάλδ», Γ.Δ.Ο., η.4, αν.1-4, 1914, 

ζ.284-293. Ο ιζθμξ ζοιθςκεί ιε αοηέξ ηζξ ζηαηζζηζηέξ ηαζ επζεοιεί ηδ βεκίηεοζή ημοξ, πνμηείκμκηαξ 

κα βίκεηαζ ζδζαίηενδ ικεία ζηδκ πκεοιαηζηή ζηακυηδηα ηαζ δεζηή ηαηάζηαζδ ημο ιαεδηή, ό.π., ζ.293, 

ζδιείςζδ.  
2
 Α. Γθδκυξ, Άπαληα, η. ΐ΄, ζ.550-551. Ώκαδδιμζίεοζδ απυ ηδκ εθ. Αθξόπνιηο.  
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17. ΟΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΔΠΗΛΟΓΔ ΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΗΣΧΝ ΣΟ ΓΗΥΑΜΟ 

Ο Βζληθφο Αηραζκφο απνηειεί έλα φξην, γηαηί ππνηάζζεη ηελ πξψηε, 

ελζνπζηψδε εηθνζαεηία ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζηελ πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα θαη σζεί 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο δεκνηηθηζηέο λα επηιέμνπλ ζηξαηφπεδν. Δ πξνεγνχκελε 

αληίζεζε κεηαμχ εζληθηζηψλ θαη ζνζηαιηζηψλ δεκνηηθηζηψλ ην 1907 

απνθάιπςε ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο. Ώπηή ηε θνξά, 

ην ξήγκα πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηαμχ ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ ΐεληδέινπ θαη 

εθείλσλ ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ νδήγεζε ηνπο δεκνηηθηζηέο λα ππεξβνχλ 

γηα κηα αθφκα θνξά ηε γισζζνινγία θαη λα αλαπηχμνπλ έλαλ ηδενινγηθφ ιφγν 

πνπ ζεκαηνδνηεί ηε ξήμε ζηνπο θφιπνπο ηεο θηιειεχζεξεο αζηηθήο ηάμεο. Οη 

πεξηζζφηεξνη πξνζρσξνχλ ζην βεληδειηζκφ, ελψ ζεκαληηθφ ξήγκα επηθέξεη ε 

ππνζηήξημε ζην βαζηιηά ηνπ Ίσλα Αξαγνχκε, πνπ θάπνηε πξφβαιιε θαη σο 

αξρεγφο. 

Βλδηαθέξνπζα είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Ώιέμαλδξνπ Πάιιε, θαζψο ε 

πνιπζρηδήο δξάζε ηνπ εληφο θαη εθηφο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαζνξίδεη ην 

δεκνηηθηζκφ σο δπλακηθή θαη πνιπδηάζηαηε θίλεζε ζπλδεδεκέλε κε ηηο 

εζσηεξηθέο θαη δηεζλείο πνιηηηθέο εμειίμεηο. Δ ζηάζε ηνπ ζην Αηραζκφ βνεζάεη 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη δελ ππήξμε απιή ππφζεζε ε ζχλδεζε ηεο αζηηθήο 

ηάμεο ηεο δηαζπνξάο κε ην ΐεληδέιν. Ο Πάιιεο, φπσο είδακε, ηηκνχζε ηε 

βαζηιηθή δπλαζηεία θαη ηε ζεσξνχζε εγγπεηή ηεο νκαιήο πνξείαο ηνπ 

έζλνπο1. πσο ζα νκνινγήζεη ν ίδηνο, ζεσξνχζε ηνλ Κσλζηαληίλν πξνθήηε 

κέρξη ηε δεχηεξε παξαίηεζε ηνπ ΐεληδέινπ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 19152, αιιά 

θαηφπηλ ε ζέζε ηνπ ζα ραξαθηεξηζηεί απφ ζπλερείο αγψλεο ζε Βπξψπε θαη 

Ώκεξηθή γηα ηελ έμνδν ηεο Βιιάδαο ζηνλ πφιεκν ζην πιεπξφ ησλ ζπκκάρσλ 

θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ΐεληδέινπ. Βπηζηνιέο ζε εθεκεξίδεο3, δεκφζηεο 

                                                 
1
 Βπζζημθή ημο Ώ. Πάθθδ ζημ δδιμζζμβνάθμ ημο Άζηπ Α. Καηθαιάκμ, 30/10/1901, Κ. Ώκειμφδδ-

Ώνγυβθμο, Αλέθδνηα Γξάκκαηα ηνπ Αιέμαλδξνπ Πάιιε, υ.π., ζ.23, υπμο εηθνάγεζ ηδ δοζανέζηεζά ημο, 

βζαηί μ Καηθαιάκμξ ιίθδζε εκακηίμκ ημο Αζαδυπμο. ΐθ., επίζδξ, Α. Νδζζχηδξ, «Μζα ημοαέκηα ιε ημκ 

Ώθελ. Πάθθδ», Ο Ννπκάο, 2/5/1915, αν.563, ζ.211-212, υπμο εα πεζ, «Βίδαιε ηαζ πάεαιε 

καπμπηήζμοιε εεκζηή δοκαζηεία ηαζ δεκ πνέπεζ κα ηδκ εκμπθμφιε. Ώξ αθίζμοιε ημ ΐαζζθζά ιαξ ζηδ 

δμοθεζά ημο, υλς απυ ηζξ πμθζηζηέξ ιαξ δζαθμνέξ», ό.π., ζ.212. 
2
 Σδκ παναδμπή εα ηάκεζ ζε θυβμ ημο ζημ Queen Hall ημο Λμκδίκμο ζηζξ 26/10/1916, Venizelos and 

Constantine, an address by Alex. Pallis delivered at a Meeting held in the Queen’s Hall London on 

Sunday, the 26
th

 October 1916, ζ.2. 
3
 Βπζζημθή Callister ζε Ώ. Πάθθδ, Liverpool 25/9/1916, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, οπμθ.4.1, 

4/86, υπμο εηθνάγεζ ημκ εκεμοζζαζιυ υθςκ ηςκ θζθεθθήκςκ ημο Liverpool βζα ηδκ επζζημθή ημο 

Πάθθδ ζηδκ Daily Post ζηζξ 21/9/1916
 
. Γζα ηδκ ίδζα δδιμζίεοζδ, αθ. επζζημθή [Murray;] ζε Πάθθδ, 

Liverpool 11/10/1916, ζημ ίδζμ, 4/93. ΐθ., επίζδξ, επζζημθή Πάθθδ ζημκ εηδυηδ μθθακδζηήξ 
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νκηιίεο, επαθέο κε δεκφζηα πξφζσπα1 θαη πνιηηηθνχο, κέρξη θαη έθθιεζε ζηνλ 

πξσζππνπξγφ ηεο Ώγγιίαο απνζθνπνχλ ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ, 

αιιά θαη ηεο θνηλήο γλψκεο ππέξ ηνπ ΐεληδέινπ θαη θαηά ηνπ βαζηιηά 

Κσλζηαληίλνπ. ηνλ αγψλα ηνπ γηα έμνδν ηεο Βιιάδαο ζηνλ πφιεκν ζην 

πιεπξφ Ώγγιίαο ζα ζπλεξγαζηεί κε ηελ έλσζε «The women‟s social and 

political union» θαη ηα επηθαλή ζηειέρε, ηελ ηδξχηξηά ηεο Cristabel Pankhurst, 

ηηο Annie Kenney, Grace Roe, Norah Dacre Fox, έλσζε κε ηελ νπνία ηνλ 

ζπλέδεε, φπσο είδακε, ν αγψλαο ζηελ Ώγγιία ελαληίνλ ηνπ θηιεηξεληθνχ 

θηλήκαηνο. Βπαθέο θαη θηλήζεηο πνπ ζα ηνλ εληάμνπλ ζην αζηηθφ θφζκν ηεο 

Βπξψπεο πνπ ζα ππεξαζπηζηεί ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ πνιέκνπ θαη ηνλ αγψλα 

ελάληηα ζηνλ παζηθηζκφ θαη ην ζνζηαιηζκφ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην ηειεγξάθεκα πνπ έζηεηιε ζηνλ Μελέιαν 

Φξαγθνχδε, δεκνηηθηζηή, εθδφηε ηεο εθεκεξίδαο Αιήζεηα ηεο Λεκεζνχ ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1915, φηαλ ε Ώγγιία πξφηεηλε ζηελ Βιιάδα ηελ παξαρψξεζε 

ηεο Κχπξνπ, γηα λα ηελ πείζεη λα εγθαηαιείςεη ηελ νπδεηεξφηεηά ηεο2. Με απηφ 

ηνπ ππεδείθλπε ηελ αλάγθε άκεζεο θηλεηνπνίεζεο θαη νξγάλσζεο 

                                                                                                                                            
εθδιενίδαξ, Rotterdamscke[;] Courant, 12/11/1916, ζην ίδην, 4/101, υπμο εηεέηεζ ηα επζπεζνήιαηά ημο 

εκακηίμκ ημο Κςκζηακηίκμο, μ μπμίμξ αεέηδζε ηδ ζοιθςκία ιε ηδ εναία ηαζ αιθζζαήηδζε ηδ 

ζοκηαβιαηζηή κμιζιυηδηα, άνα δεκ ιπμνεί κα επζγδηεί ηδ ζοιπάεεζα ηςκ πμθζηζζιέκςκ θαχκ ηαζ ηδξ 

Οθθακδίαξ ιεηαλφ αοηχκ, ηαζ γδηάεζ κα δδιμζζεοηεί. Ο εηδυηδξ έπεζ ακηζννήζεζξ βζα ηδκ μπηζηή ημο 

Πάθθδ, αθθά εα δδιμζζεφζεζ ηδκ επζζημθή, αθ. επζζημθή Hesseling, εθθδκζζηή ηαεδβδηή ζημ 

Πακεπζζηήιζμ ημο Leiden, ζε Ώ. Πάθθδ, Leiden 19/12/1916, ζην ίδην, 4/114, υπμο ημκ πθδνμθμνεί υηζ 

ημο ζηέθκεζ ημ θφθθμ ηδξ εθδιενίδαξ πμο δδιμζζεφεζ ημ βνάιια ημο ηαζ ζδιεζχκεζ υηζ δ ζφκηαλδ 

πνμζεέηεζ ιζα παναηήνδζδ απυ θυαμ ιήπςξ ηαηδβμνδεεί βζα ιενμθδρία. Ο Hesseling ζοιιενίγεηαζ 

ηζξ απυρεζξ ημο Πάθθδ βζα ημκ ααζζθζά ηαζ έπεζ ειπζζημζφκδ ζημ ΐεκζγέθμ, επζζημθή Hesseling, ζε Ώ. 

Πάθθδ, Leiden 4/11/1916, ζην ίδην, 4/99. Ο εηδυηδξ ηδξ Morning Post ζηέθκεζ ζημκ Πάθθδ επζζημθή, 

London 8/11/1915, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/343, απυ ηδκ μπμία ιαεαίκμοιε υηζ δ 

επζζημθή ημο είκαζ απακηδηζηή ζε ειπζζηεοηζηή ημο Πάθθδ. Ο ίδζμξ ζοιιενίγεηαζ απμθφηςξ ηζξ 

απυρεζξ ημο Πάθθδ ηαζ άθθςκ Βθθήκςκ ημο Λμκδίκμο βζα ηδκ ηαηαζηνμθζηή πμθζηζηή ημο 

Κςκζηακηίκμο. Δ εθδιενίδα Daily Mail ημο Λμκδίκμο ημκ εοπανζζηεί βζα ημ βνάιια ημο ηαζ βζα ημ 

θοθθάδζμ [ίζςξ ηδκ έηηθδζδ ζημκ πνςεοπμονβυ], επζζημθή ζε Πάθθδ, London 12/11/1917, ό.π., θ.3-

4, οπμθ.4.2, 4/248. Ο Πάθθδξ, επίζδξ, πανειααίκεζ ηαζ δζμνεχκεζ άνενα πμο ειθακίγμκηαζ ζημ ηφπμ 

βζα ηδκ Βθθάδα, αθ. επζζημθή Dillon ζε Πάθθδ, 20/1/1917, ό.π., θ.3-4, οπμθ.4.1, 4/127, υπμο ημκ 

εοπανζζηεί βζα ηζξ δζμνεχζεζξ πμο ημο πνμηείκεζ ζε άνενμ ημο πμο δδιμζζεφηδηε ζηδκ εθ. Daily 

Telegraph.
 

1
 Ο Πάθθδξ απδφεοκε επζζημθή ζημκ Αήιανπμ ημο Λμκδίκμο, υπμο, αθμφ ημο ελέεεηε ηδ 

ζπμοδαζυηδηα ημο ΐεκζγέθμο ηαηά ηα θεβυιεκα ακδνχκ, υπςξ μ Jonnart, επίηνμπμξ ηδξ Γαθθίαξ ηαζ 

ηδξ Ώββθίαξ ζηδκ Βθθάδα, ηαζ ημο M. Guillemin, ημο βάθθμο πνεζαεοηή, ημο γδημφζε κα μνβακχζεζ 

ιζα ιένα ηζιήξ ζημκ Βθεοεένζμ ΐεκζγέθμ, ιζα flag day, αθ. ακηίβναθμ επζζημθήξ Ώ. Πάθθδ, Liverpool 

14/7/1917, ό.π., θ.3-4, οπμθ.4.2, 4/214ζ. Βηπνυζςπμξ ημο δδιάνπμο εα ημο απακηήζεζ υηζ μ δήιανπμξ 

ανίζηεζ ελαζνεηζηή ηδκ ζδέα, αθθά δεκ έπεζ ηα ιέζα κα ηδκ πναβιαημπμζήζεζ, London 16/7/1917, ζην 

ίδην, 4/216.   
2
 Ε.Β.Β., ΕΒ΄, ζ.473. ΐθ., επίζδξ, Γ. Θ. Μαονμβμνδάημξ, 1915 Ο Δζληθόο Γηραζκόο, Βηδυζεζξ Παηάηδ, 

Ώεήκα 2015, ζ. 71. 
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ζπλαληήζεσλ ζε φιε ηελ Κχπξν, γηα λα πηεζηεί ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο λα 

ζπκθσλήζεη1.  

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1916 ζα κηιήζεη ζην Queen‟s Hall ηνπ Λνλδίλνπ κε 

ζέκα «Venizelos and Constantine» ζε κηα ζπλάληεζε, πνπ ζθνπφ είρε λα 

πηέζεη ηνπο ζπκκάρνπο λα κελ αλαγλσξίζνπλ άιιε θπβέξλεζε απφ απηή ηνπ 

Β. ΐεληδέινπ. Πξφεδξνο ήηαλ ε Cristabel Pankhurst. Ο Πάιιεο, 

πξνζπαζψληαο λα εμαζθαιίζεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπκκαρηθψλ Απλάκεσλ 

γηα ηελ λφκηκα εθιεγκέλε θπβέξλεζε ηνπ ΐεληδέινπ, επηθέληξσζε ηελ νκηιία 

ηνπ ζηελ θαηαζηξνθηθή πνιηηηθή ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ, ηφζν γηα ηελ 

Βιιάδα, αιιά θαη γηα ηε ζπκκαρία. Ώπηφο αζέηεζε ηε ζπκθσλία κε ηνπο 

έξβνπο θαη δηεπθφιπλε ηνπο ΐνχιγαξνπο, απηφο επζχλεηαη γηα ηελ 

πξνζρψξεζε ηεο Σνπξθίαο ζηηο Κεληξηθέο Απλάκεηο θαη ηελ απψιεηα δσηηθψλ 

γηα ην εκπφξην πεξηνρψλ ηεο Μαθεδνλίαο, απηφο εθνδίαζε ηνπο ΐνχιγαξνπο 

κε πνιεκνθφδηα, ηξφθηκα θαη δψα θαη δπζρέξαλε ηηο επηρεηξήζεηο ησλ 

ζπκκάρσλ ζηε Ρνπκαλία. Ο ΐεληδέινο γηα ηνλ Πάιιε είλαη άλζξσπνο ηίκηνο, 

εμαηξεηηθά νμπδεξθήο ζηελ πνιηηηθή, κε αδάκαζην ζζέλνο θαη 

απνθαζηζηηθφηεηα2. Δ έλσζε «The women‟s social and political union» 

δήηεζε αληίηππν ηεο νκηιίαο ηνπ Πάιιε γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ε Pankhurst 

ζην Παξίζη θαη γηα λα δεκνζηεχζεη απνζπάζκαηα ζηελ εθεκεξίδα ηεο 

Britannia3. Ο ιφγνο ηνπ δεκνζηεχηεθε, επίζεο, θαη ζηνλ Δζληθφ Κήξπθα ηεο 

Νέαο Τφξθεο4. 

Δ έλσζε «The women‟s social and political union» έρεη έληνλε πνιηηηθή 

δξάζε θαη ππνζηεξίδεη ηνλ Lloyd George έλαληη ηεο ελδνηηθήο πνιηηηθήο ηνπ 

Foreign Office απέλαληη ζηνπο γεξκαλνχο, ζηελ νπνία εληάζζεη θαη ηνλ 

αληίπαιν ηνπ Lloyd George ζην θηιειεχζεξν θφκκα, ηνλ Asquith5. Ο Πάιιεο, 

εγθξίλνληαο ηελ πνιηηηθή ηνπο γξακκή6, ρξεκαηνδνηεί ηελ έλσζε1. ηαλ, 

                                                 
1
 Ώκηίβναθμ ηδθεβναθήιαημξ ημο Ώ. Πάθθδ ζε Μ. Φναβημφδδ, 21/10/1915, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, 

θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/340. 
2
 Venizelos and Constantine, υ.π., ζ.6. 

3
 Βπζζημθή Ώ. Kenney ζε Ώ. Πάθθδ, London 1/11/1916, ό.π., θ.3-4, οπμθ.4.1, 4/98. 

4
 Βπζζημθή Σάηδ Αδιυπμοθμο, ζοκηάηηδ ηδξ εθδιενίδαξ, ζε Ώ. Πάθθδ, Νέα Τυνηδ 26/11/1916, ό.π., 

θ.3-4, οπμθ.4.1, 4/110. 
5
 Βπζζημθή Panhurst ζε A. Πάθθδ, 23/1/1917, ό.π., θ. 3-4, οπμθ.4.2, 4/128 ηαζ επζζημθή Norah Dacre 

Fox ζε Πάθθδ, 30/12/1918, θ.3-4, οπμθ.4.3, 4/381, υπμο επζπαίνεζ βζα ηδκ ήηηα ζηζξ εηθμβέξ ηδξ 

ζοιιμνίαξ ημο Asquith ηαζ ηςκ ιπμθζεαίηςκ παζζθζζηχκ, οπεναζπζζηχκ ηςκ Γενιακχκ.  
6
 Βπζζημθή Panhurst ζε A. Πάθθδ, 13/11/1917, ό.π., θ. 3-4, οπμθ.4.2, 4/249, υπμο εηθνάγεζ ηδ πανά 

ηδξ πμο δ έκςζδ έπεζ «ηδκ μθμηθδνςηζηή οπμζηήνζλδ ηαζ επζδμηζιαζία» ημο Πάθθδ, εκχ ζπεδζάγμοκ 
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κάιηζηα, ε Pankhurst ηνπ δεηάεη νηθνλνκηθή βνήζεηα, επεηδή θαηαζρέζεθε ν 

κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηεο εθεκεξίδαο ηνπο, ν Πάιιεο ζα ζηείιεη 5 ιίξεο2. 

Δ  έλσζε ζα ζηξαηεπζεί ζηνλ αγψλα ππέξ ηνπ ΐεληδέινπ κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο, νξγαλψλνληαο νκηιίεο, γξάθνληαο ππνκλήκαηα γηα ην ειιεληθφ 

δήηεκα, ζρεδηάδνληαο ζπλαληήζεηο κε ηνλ Ώιέμαλδξν Αηνκήδε3 θαη ηνλ Εσάλλε 

Γελλάδην4. H Pankhurst ζε επηζηνιή ηεο εθθξάδεη ηελ απνξία ηεο γηα ηελ 

αλνρή ζηνλ Κσλζηαληίλν, ν νπνίνο έρεη θαζεκεξηλέο επαθέο κε ηνλ Κάηδεξ,  

ζηάζε πνπ απνδίδεη ζηε θηινβνπιγαξηθή θαη θηινγεξκαληθή πνιηηηθή ηνπ 

Foreign Office5. 

Ο Πάιιεο ην Μάξηην ηνπ 1917 ζα ζηείιεη κηα έθθιεζε ζηνλ 

πξσζππνπξγφ ηεο Ώγγιίαο θαη ε Pankhurst αλαιακβάλεη λα θηάζεη ζηνλ 

πξννξηζκφ ηεο θαη λα ιεθζεί ππφςε απφ ηνλ πξσζππνπξγφ6. Σεο έθθιεζεο 

ζηνλ πξσζππνπξγφ είρε πξνεγεζεί επηζηνιή ηνπ ζηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ, Bonar Law, γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ Βιιάδα7. Ο ηίηινο ηεο 

έθθιεζεο ήηαλ Constantine protected and Venizelos paralysed. Ο Πάιιεο 

μεθηλάεη κλεκνλεχνληαο έλα ιφγν ηνπ Lloyd George ζην Λνλδίλν ζηηο 

19/9/1914, ιφγν πνπ ραξαθηεξίδεη σο ζάιπηζκα δηθαηνζχλεο θαη ειεπζεξίαο8. 

Ο Πάιιεο επηθαιείηαη ηελ απνθήξπμε ηνπ γεξκαληθνχ κηιηηαξηζκνχ απφ ηνλ 

Lloyd George, ελφο κηιηηαξηζκνχ, εγσηζηή, ππεξφπηε, πιηζηηθνχ, αλήζηθνπ 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα θνηλσληθά απνβξάζκαηα θαη ηνπο νηθνλνκηθά αλήζηθνπο. 

Ο κηιηηαξηζκφο απηφο ζπλδέεηαη κε ηνλ κηιηηαξηζκφ ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ν 

                                                                                                                                            
ζοκάκηδζδ ιαγί ημο βζα κα ζογδηήζμοκ ηζξ επυιεκεξ ηζκήζεζξ. Πανάθθδθα, γδημφκ ηδ ζοιαμοθή ημο 

βζα ηζξ εκένβεζεξ πμο πνέπεζ κα ηάκμοκ ζπεηζηά ιε ημ επζηείιεκμ ηαλίδζ ημο ΐεκζγέθμο ζημ Λμκδίκμ. 
1
 Αφμ επζζημθέξ Grace Roe ζε Ώ. Πάθθδ, London π.δ. 1916, ό.π., θ.3-4, οπμθ.4.1, 4/115, 4/116, υπμο 

θαίκεηαζ υηζ μ Πάθθδξ έζηεζθε ζηδκ έκςζδ 10 θίνεξ ηαζ ζημ The Victory Fund for the campaign 

against compromise peace 30 θίνεξ. Βπίζδξ μ Πάθθδξ έζηεζθε ζημ The Victory Fund 5 θίνεξ, αθ., 

εοπανζζηήνζα επζζημθή Grace Roe ζε Ώ. Πάθθδ, 30/1/1917, ό.π., θ. 3-4, οπμθ.4.2, 4/129. Δ Grace Roe 

εα ημο ζηείθεζ επζζημθή ηαη΄ απαίηδζδ ηδξ Panhurst, υπμο ημο ιεηαθένεζ ηδκ εηηίιδζή ημοξ βζα ηδκ 

μζημκμιζηή ηαζ δεζηή ημο ζοιπανάζηαζδ, London 6/2/1917, ζην ίδην, 4/132.    
2
 Βπζζημθή Panhurst ζε A. Πάθθδ, 23/1/1917, ό.π., θ. 3-4, οπμθ.4.2, 4/128 ηαζ εοπανζζηήνζα απάκηδζδ 

ηδξ ίδζαξ, 31/1/1917, ζημ ίδζμ, 4/130. 
3
 (1875-1950), κμιζηυξ ηαζ πμθζηζηυξ. Σμ 1916-1917 εζηάθδ ζημ Πανίζζ ηαζ ζημ Λμκδίκμ ςξ έηηαηημξ 

απεζηαθιέκμξ ηδξ ηοαένκδζδξ Θεζζαθμκίηδξ. 
4
 Βπζζημθέξ Grace Roe ζε Ώ. Πάθθδ, London 6/2/1917, ό.π., θ.3-4, οπμθ.4.2, 4/132· επζζημθή Annie 

Kenney ζε Ώ. Πάθθδ, 19/2/1917, ό.π., θ.3-4, οπμθ.4.1, 4/136. Ο Ε. Γεκκάδζμξ ήηακ πνέζαδξ ηδξ 

εθθδκζηήξ πνεζαείαξ ζημ Λμκδίκμ. 
5
 Βπζζημθή Panhurst ζε A. Πάθθδ, 18/4/1917, ό.π., θ. 3-4, οπμθ.4.2, 4/173. 

6
 Βπζζημθή Panhurst ζε A. Πάθθδ, 4/4/1917, ζην ίδην, 4/165. 

7
 ΐθ. απακηδηζηή επζζημθή Lee Davidson, Treasury Clambers, Whitehall, ζε Ώ. Πάθθδ, 26/2/1917, ζην 

ίδην, 4/138, υπμο ημκ πθδνμθμνεί υηζ μ Bonar Law έθααε ηδκ επζζημθή ημο ηδξ 23
δξ

 Φεανμοανίμο. 
8
 Alex. Pallis, Constantine protected and Venizelos paralysed. An appeal to the Prime Minister, 20 

March 1917, ζ.1. 
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νπνίνο, επηπιένλ, ζηξάθεθε ελαληίνλ ηνπ ίδηνπ ηνπ έζλνπο1. Θίγεη, επίζεο, ην 

ζέκα ηεο ππνρξέσζεο ηεο Ώγγιίαο, Γαιιίαο θαη Ρσζίαο λα εγγπεζνχλ ηε 

ζπληαγκαηηθή λνκηκφηεηα ηεο Βιιάδαο2 θαη λα κελ κεηαηξέςνπλ ηηο εγγπήζεηο 

ηνπο ζε έλα «παιηφραξην»3, θαηά ην γεξκαληθφ δφγκα. Ο βαζηιηάο, ηνπ νπνίνπ 

ν δεζπνηηζκφο θαηαδείρηεθε ζηα Ννεκβξηαλά, πξέπεη λα αλαηξαπεί θαη λα 

απνθαηαζηαζεί ε θήκε ηνπ ΐεληδέινπ4. Δ αιιεινγξαθία ηνπ Πάιιε 

απνθαιχπηεη ηελ απνδνρή πνπ είρε ε έθθιεζε· 23 άηνκα ζπλνιηθά ηνπ 

γξάθνπλ απφ ην Μάξηην κέρξη ηνλ Ενχλην ηνπ 1917, ζρνιηάδνληαο θαη 

εγθξίλνληαο ην πεξηερφκελν ηεο επηζηνιήο5.  

Παξάιιεια, ν Πάιιεο ρξεκαηνδνηεί ην Venizelos Fund6 θαη αγσλίδεηαη 

θαη ζηελ Ώκεξηθή, κέζσ ηνπ Δζληθνχ Κήξπθα. πλεξγάδεηαη, επίζεο, κε ηνλ 

θαζεγεηή ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Harvard, Ώξηζηείδε Φνπηξίδε7, ν νπνίνο 

ζπκθσλεί απνιχησο κε ηελ έθθιεζε ηνπ Πάιιε θαη ζεκεηψλεη φηη έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη φια ηα κέζα, καδηθέο ζπγθεληξψζεηο, ςεθίζκαηα, εθθιήζεηο, 

άξζξα θαη ηθεζίεο, γηα λα πείζνπλ ηελ Ώκεξηθή λα αλαγλσξίζεη ην ΐεληδέιν, 

πξνζπάζεηεο, φκσο, πνπ δελ έρνπλ ηειεζθνξήζεη8. 

Ο Πάιιεο επηθξνηεί ηε ζηάζε ηνπ ΐεληδέινπ ζην Αηραζκφ, γηαηί 

εμαζθαιίδεη ηελ πξφζδεζε ζην αγγιηθφ θεθάιαην, ζηάζε πνπ αθνινπζεί θαη ν 

νίθνο Ράιιε. ε ηειεγξαθήκαηα πνπ αληαιιάζζεη ν νίθνο κε ηελ βαζίιηζζα 

ηεο Βιιάδαο ηήο εθθξάδεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα βνεζήζεη ηνλ Βξπζξφ ηαπξφ 

θαη ηηο νηθνγέλεηεο ησλ εθέδξσλ κε 5000 ιίξεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

ειιεληθφο ζηξαηφο ζα βάδηδε ζην πιεπξφ ησλ ζπκκάρσλ, αθνχ ν νίθνο είλαη 

βξεηαληθή εηαηξεία9.   

                                                 
1
 ην ίδην, ζ.1. 

2
 ην ίδην, ζ.3. 

3
 «scrap of  paper», ζην ίδην, ζ.2. 

4
 ην ίδην, ζ.4. 

5
 ΐθ. εκδεζηηζηά, Βπζζημθή Cecil Taylor, δζηδβυνμο, ζε Ώ. Πάθθδ, Liverpool 27/3/1917, Αιιεινγξαθία 

Α. Πάιιε, θ.3-4, οπμθ.4.2, 4/149· επζζημθή The Conservative Club, Liverpool π.π., 4/152· επζζημθή 

The Classical Quarterly, London 29/3/1917, 4/154· επζζημθή Kenneth Forbes, Sussex 30/3/1917, 

4/155· επζζημθή Ε. Γεκκάδζμο, London 2/4/1915, 4/159· επζζημθή Charles Stewart, Cotton Exchange 

Buildings, 4/4/1917, 4/166· επζζημθή British Foreign Bible Society, London 11/4/1917, 4/170· 

επζζημθή Γ. Καθακηάνδ, Liverpool 2/6/1917, 4/190. 
6
 Βπζζημθή Helena Schilizzi ζε Ώ. Πάθθδ, Brighton 29/4/1917, ό.π., θ.3-4, οπμθ.4.2, 4/179, υπμο ημκ 

εοπανζζηεί βζα ηζξ 50 θίνεξ βζα ημ ίδνοια. 
7
 Ώνζζηείδδξ Φμοηνίδδξ (1887-1923), ηαεδβδηήξ ηθαζζζηήξ θζθμθμβίαξ. 

8
 Βπζζημθή Aristides Phoutrides ζε Ώ. Πάθθδ, Cambridge Mass., 10/6/1917, ζην ίδην, 4/194. 

9
 Ώκηίβναθα ηδθεβναθδιάηςκ ημο μίημο Ράθθδ ζηδ ααζίθζζζα ηδξ Βθθάδμξ, 2/9.10.1915, 

Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/342. 
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Σν νηθνλνκηθφ θαη εζληθφ ζπκθέξνλ ηεο Βιιάδαο ζα αλαπηχμεη ν 

Πάιιεο ζε επηζηνιή ηνπ ζηνλ Ίσλα Αξαγνχκε, ην κεγάιν ηνπ αληίπαιν ζην 

ζέκα ηεο νπδεηεξφηεηαο. Δ ζπζηξάηεπζε ηεο Βιιάδαο ζην πιεπξφ ησλ 

ζπκκάρσλ φρη κφλν ζα ηεο εμαζθαιίζεη πφξνπο, αιιά ζα ηε βνεζήζεη 

απνηειεζκαηηθά ελαληίνλ ησλ ζαλάζηκσλ ερζξψλ ηεο, Σνχξθσλ θαη 

ΐνπιγάξσλ1. Ο Αξαγνχκεο ζεσξεί επλντθή ηελ νπδεηεξφηεηα, απνθιείνληαο 

ηελ πξνζρψξεζε ζηηο Κεληξηθέο Ώπηνθξαηνξίεο2, αλ θαη αξρηθά είρε πξνηείλεη 

ηε ζπκκεηνρή ηεο Βιιάδαο ζην πφιεκν, κε ηνλ φξν λα κε γίλεη θακία 

παξαρψξεζε ζηε ΐνπιγαξία3.  

Άιινο ζπλνκηιεηήο ηνπ Αξαγνχκε ζα ηνπ ππνδείμεη ηελ εζηθή πιεπξά 

ηεο ζπζηξάηεπζεο κε ηνπο αγγινγάιινπο θαη ζα ραξαθηεξίζεη 

παξαδνμνινγίεο ηηο απφςεηο φηη θαη ν βαζηιηάο ζέιεη λα βγεη απφ ηελ 

νπδεηεξφηεηα, αιιά ζα ην θάλεη αθνχ ηνλ απαιιάμνπλ απφ ηνλ ΐεληδέιν θαη  

ζπδεηήζνπλ κφλν καδί ηνπ. Ώπνξεί, κάιηζηα, πνπ ν Αξαγνχκεο εμαλίζηαηαη 

γηα ηελ επέκβαζε ησλ μέλσλ, αθνχ ρσξίο απηνχο δελ κπνξεί λα γίλεη ηίπνηα4. 

Δ ζηάζε ηεο Βιιάδαο απνηειεί ηξηπιή πξνδνζία ζηε εξβία,  ζηνλ αγψλα ηνπ 

πνιηηηζκνχ ελάληηα ζηε βαξβαξφηεηα θαη ζηα ζπκθέξνληα ηεο ίδηαο ηεο 

ρψξαο5. 

Ο „Εσλ Αξαγνχκεο ζε επηζηνιή ηνπ ζηνλ Ronald Burrows6 ζηηο 

17/30.10.19157 ζα εθηηκήζεη πσο νη Άγγινη, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, 

ζπκπεξηθέξζεθαλ ζαλ λα ήηαλ ν ΐεληδέινο δηθηάηνξαο θαη ζπλεξγάζηεθαλ 

κφλν καδί ηνπ αληί κε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε. Δ αηηία ηεο άξλεζεο γηα 

ζπκκεηνρή ζηνλ πφιεκν δελ είλαη ε δεηιία θαη ε αλνεζία, φπσο είρε ηζρπξηζηεί 

ν Burrows, αιιά δηαθνξεηηθή εθηίκεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο, θαζψο  

                                                 
1
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 11/8/1915, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.5, οπμθ.5.    

2
 Βπζζημθή Ε. Αναβμφιδ ζε Ώ. Πάθθδ, 21/8/1915, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.150-151. 

3
 Πνιηηηθή Δπηζεώξεζηο, αν.4,  23/1/1916, ζ.140-142. ε επζζημθή ημο ζημκ Αυζζμ μ Αναβμφιδξ 

παναδέπηδηε υηζ ημ Φεανμοάνζμ ημο 1915 είπε πνμηείκεζ ηδ ζοιιεημπή ζημ πυθειμ. Ο Αναβμφιδξ 

οπδνεημφζε ηυηε ςξ πνεζαεοηήξ ζηδκ Ώβία Πεηνμφπμθδ. 
4
 Βπζζημθή . ηζαδανέζδ ζε Ε.Αναβμφιδ, π.π. (ιεηά ηδκ πανάδμζδ ηδξ Κααάθαξ), Αξρείν Ίσλνο 

Γξαγνύκε, θάη.7, οπμθ.4. 
5
 Βπζζημθή ΜΚ [Μζπάθδξ Κέπεηγδξ] ζε Ώ. Πάθθδ, Lausanne 7/4/1916, θ.3-4, οπμθ.4.1, 4/40. 

6
 (1867-1920). Βθθδκζζηήξ, δζεοεοκηήξ ζημ King’s College, έκαξ απυ ημοξ ζδνοηέξ ηδξ Anglo-Hellenic 

League. 
7
 Βπζζημθή Ε. Αναβμφιδ ζε R. Burrows, 17/30.10.1915, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.2, οπμθ.3 

(πνμζπέδζμ ηδξ επζζημθήξ). ηδκ αθθδθμβναθία ημο Αναβμφιδ ανέεδηε ηαζ επζζημθή ημο Ronald 

Burrows ιε διενμιδκία «January 1916», ό.π., θάη.2, οπμθ.2, υπμο δζαηδνφηηεζ ηδκ αλία ημο 

ΐεκζγέθμο ηαζ ηδκ ακζηακυηδηα ημο ΐαζζθζά. Παναδέπεηαζ υηζ δ Βθθάδα ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ 

είκαζ ηαπεζκςιέκδ, αθθά επζζδιαίκεζ πςξ δεκ οπήνπε άθθδ θφζδ. 
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ε Ώγγιία επηζπκνχζε λα πξνζειθχζεη ηε ΐνπιγαξία ζε κηα βαιθαληθή 

ζπκκαρία.  

Δ θηινβαζηιηθή ζηάζε ηνπ Αξαγνχκε1 ζα εγείξεη αληηδξάζεηο. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε επηζηνιή πνπ ηνπ απεπζχλεη ν γηνο ηνπ Πάιιε, 

Ώιέμαλδξνο, πνπ ππεξεηνχζε ζηελ Βπηηξνπή πξνζθχγσλ ζηε Θεζζαινλίθε, 

ζηηο 20/6/19162, φπνπ εθθξάδεη ηελ απνγνήηεπζή ηνπ, γηαηί έλαο 

Μαθεδνλνκάρνο δελ θαηήγγεηιε ηελ εηζβνιή ησλ ΐνπιγάξσλ ζε ειιεληθφ 

έδαθνο. Σνλ πξνηξέπεη λα αζπαζηεί ηελ πνιηηηθή ηνπ ΐεληδέινπ, «πνιηηηθή 

ηηκήο θαη εηιηθξίλεηαο», γηαηί αιιηψο ζέηεη ζε θίλδπλν ην πνιηηηθφ ηνπ κέιινλ. 

Οη ζέζεηο ηνπ απηέο ζα αθπξψζνπλ ηελ θξίζε πνπ είρε δηαηππψζεη ν 

Πάιιεο ην 1910· «ηνπ ιφγνπ ζνπ κηα κέξα ζα γίλεηο αξρεγφο καο, αλ δελ είζαη 

θηφιαο»3. Ο Αεκήηξεο Σαγθφπνπινο, επίζεο, ηνλ ζεσξνχζε εηιηθξηλή, επζχ 

θαη κνληέξλν πνιηηηθφ πνπ ζα θπβεξλνχζε κεηά ην ΐεληδέιν4. ηελ παξνχζα 

ζπγθπξία ν Ννπκάο ζα πξνζπαζήζεη λα ζπκβηβάζεη ηε θηινβεληδειηθή ηνπ 

ζέζε κε ηε ζπκπάζεηά ηνπ γηα ην βαζηιηά5. Ο Αξαγνχκεο, αθφκα θαη αλ δελ 

ηαπηίδεηαη πιήξσο κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ ζέζεηο, απνηειεί πνιχηηκν ζχκκαρν γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηεξάζηησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεηψπηδε ε έθδνζε ηνπ Ννπκά6. 

                                                 
1
 Μυκμ μ ηεθθάηδξ Ξεκμθχκ, δδιμηζηζζηήξ απυ ηδ ιφνκδ, εα ζοιθςκήζεζ ιαγί ημο ηαζ εα εηθνάζεζ 

ηδκ αθμζίςζή ημο «ζημ ιάνηονα ΐαζζθέα», 2/2/16, ό.π., θάη.8, οπμθ.5. 
2
 Βπζζημθή Ώ. Ώ. Πάθθδ (βζμφ) ζε Ε. Αναβμφιδ, 20/6/1916, ό.π., θάη.5, οπμθ.5. Οθυηθδνδ δ επζζημθή 

ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.24-25. Θα ημο ζηείθεζ ζοκμθζηά 4 επζζημθέξ, 10/12/15, 24/3/1916, 

22/5/1916 ηαζ 20/6/1916, ό.π., θάη.5, οπμθ.5, υπμο ζπμθζάγεζ ηδκ ηαηάζηαζδ, ζδζαίηενα υπςξ 

δζαιμνθχκεηαζ απυ ηδκ επζηείιεκδ εζζαμθή ηςκ Γενιακμαμοθβάνςκ. 
3
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 8/5/1910, Αιιεινγξαθία Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη. 5, οπμθ. 4. ηδκ 

επζζημθή μ Πάθθδξ εεςνεί ημ Αναβμφιδ πμθζηζηυ δβέηδ ηαζ υπζ ζηεκά ανπδβυ ημο δδιμηζηζζιμφ.  
4
 Α. Π. Σαβηυπμοθμξ, Ίδαο (Ίσλ Γξαγνύκεο), έηδμζδ ηςκ «Γναιιάηςκ», Ώθελάκδνεζα 1918, ζ.21-22. 

Σζξ απυρεζξ είπε πνςημδζαηοπχζεζ ζημκ Ννπκά, «Ίδαξ-Ίςκ Αναβμφιδξ», 5/11/1915, αν.573, ζ.345-6. 

ΐθ., επίζδξ, Αήιμξ Νδζζχηδξ, «Ο Ίδαξ», Ο Ννπκάο, 16/5/1915, αν.564, ζ.217-218, υπμο πακδβονίγεζ 

βζαηί δ αμοθεοηζηή έδνα πμο ηένδζζε μ Αναβμφιδξ πνμακαββέθθεζ υπζ ιυκμ υηζ ηάπμηε εα ηοαενκήζεζ 

ηδ πχνα, αθθά ηαζ υηζ εα θφζεζ ημ βθςζζζηυ γήηδια. 
5
 Γ. Υ. Καθμβζάκκδξ, Ο Ννπκάο θαη ε επνρή ηνπ (1903-1931), υ.π., ζ.205, επίζδξ, «Πμθειζζηήξ» , 

πμίδια οπέν ημο ααζζθζά, Ο Ννπκάο, 16/5/1915, αν.564, ζ.223 ζημ θ.565, ζ.232 εα ζζπονζζηεί μ 

Σαβηυπμοθμξ υηζ ημ έβναρε μ ίδζμξ. Βπίζδξ, ζηήθδ «Παναβναθάηζα», 30/5/1915, αν.566, ζ.249 ηαζ 

ζηήθδ «Παναβναθάηζα», 8/8/1915, αν.571, ζ.323. 
6
 ηζξ 11/6/1916 βνάθεζ μ Σαβηυπμοθμξ ζημ Αναβμφιδ· «Δ Σμονηζά απμηθεζζιέκδ ηζ έηζζ μζ 

ηαθφηενμζ ζοκηνμιδηέξ παιέκμζ βζα ηδκ χνα. Σμ ίδζμ ηαζ ιε ηδκ Βονχπδ. ζμ βζα ημοξ εδχ, λένεζξ δα 

πυζμ δφζημθμζ είηακ ζηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ. […] Κζ υιςξ ημ θφθθμ ηυαβαθα ηαπηζηά ηαζ εακ ημ 

αβάγς. Σμ πχξ ιμκαπά εβχ ημ λένς. Καηαπνεςιέκμξ ςξ ημ θαζιυ ζημοξ ηοπμβνάθμοξ ηαζ ζ΄ άθθμοξ. 

[…] ε παναηαθχ, α εέθεζξ, ζηείθε ιμο ηίπμηα απέκακηζ ηδξ ζοκηνμιήξ ζμο», Βπζζημθή Α. 

Σαβηυπμοθμο ζε Ε. Αναβμφιδ, 11/6/1915, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.8, οπμθ.4. ημ θ.2 verso 

οπάνπεζ ζδζυπεζνδ ζδιείςζδ ημο Ε. Αναβμφιδ «Σμο έζηεζθα ζήιενα 11 Εμοκίμο 1915, δναπιέξ 120  

Ε.Α.». 
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Ο Πέηξνο ΐιαζηφο ζα εμεγήζεη ηελ πνιηηηθή ζηάζε ηνπ Αξαγνχκε, 

εζηηάδνληαο ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ. Δ επηξξνή ηνπ Αξαγνχκε ζηνπο λένπο ηεο 

γεληάο ηνπ, ηνπο νπνίνπο ελέπλεπζε ζηνλ αγψλα ηεο αλαγέλλεζεο ηνπ 

έζλνπο, ππήξμε ηεξάζηηα. κσο, φηαλ ήξζε ε κεγάιε ψξα, ζπλεηδεηνπνίεζε 

φηη ην πεπξσκέλν ηεο Βιιάδαο ην νδεγνχζαλ άιια ρέξηα, γεγνλφο πνπ ζα 

απνδψζεη ελ κέξεη ζε πξνζσπηθά ιάζε ηνπ Αξαγνχκε, αιιά θαη ζε ιάζε 

άιισλ1. Δ αδπλακία ηνπ Αξαγνχκε λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ ΐεληδέιν ιφγσ 

πξνζσπηθήο εκπάζεηαο, παξφιν πνπ ην 1915 ζπκθσλνχζε κε ηηο απφςεηο 

ηνπ, θαη ε αληθαλφηεηα ηνπ δεχηεξνπ λα αλερηεί δίπια ηνπ ηζρπξέο 

πξνζσπηθφηεηεο ηνχο νδήγεζε ζηελ ζχγθξνπζε πνπ, θαηά ηνλ ΐιαζηφ, 

ππήξμε θαηαζηξνθηθή γηα ηελ Βιιάδα2. Καηά ηνλ Ώιέμαλδξν Πάιιε ηνλ 

ηχθισζε ην «ξσκέτθν θηιφηηκν»· «ηνλ θαεκέλν ηνλ Ίσλα, πνπ απφ ηέηνην 

θηιφηηκν ζπξψρηεθε σο ην λα γίλεη ζηαβξαδέιθη πνιηηηθφ κε αλζξψπνπο πνπ 

μέξσ πσο θαηαθξνλνχζε, θαη πνπ ζηάζεθε ίζσο ν θπξηφηεξνο κνριφο ηεο 

θαβινθξαηηθήο λίθεο θαη ινηπφλ ηεο εζληθήο θαηαζηξνθήο»3. 

Γηα ην Αξαγνχκε, ν ΐεληδέινο ήηαλ ξαγηάο, θαηάζθνπνο ησλ 

ζπκκάρσλ, εθείλνο πνπ θαηήξγεζε ηελ εζληθή θπξηαξρία. ηελ αληίζεηε 

πιεπξά βξηζθφηαλ ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο πνπ ζπλέδεζε ην φλνκά ηνπ κε 

ηελ πνιηηηθή αλεμαξηεζία ηεο ρψξαο4. Δ ζηάζε ηνπ Αξαγνχκε ζην Αηραζκφ 

αληαλαθιά ηηο πνιηηηθέο ηνπ αληηιήςεηο. Πίζηεπε ζηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ 

ειιεληθνχ έζλνπο ελάληηα ζε έλα παληνδχλακν θξάηνο. Αελ αξληφηαλ ηελ 

αλάγθε ελφο πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά αλεμάξηεηνπ θξάηνπο, αιιά ζηελ 

ππεξεζία ηνπ έζλνπο5. ζνλ αθνξά ηε δηαθπβέξλεζε, ηφληδε ηελ 

αλαγθαηφηεηα πεξηνξηζκψλ ζην ζπληαγκαηηθφ πνιίηεπκα θαη ηελ 

πξσζππνπξγηθή δηθηαηνξία κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ βαζηιηά λα δηαιχεη ηε 

ΐνπιή, ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ βνπιεπηψλ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ηελ 

αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα αληηπξνζσπεχνληαη νη 

κεηνςεθίεο6. 

                                                 
1
 John Dragoumis, a man of action and of letters, υ.π., ζ.12-13. 

2
 ην ίδην, ζ.6-9. 

3
 Ώ. Πάθθδξ, Μπξνπζόο, υ.π., ζ.71. 

4
 Ε. Αναβμφιδξ, «Σμ ιάεδια ηςκ πναβιάηςκ», Πνιηηηθή Δπηζέσξεζηο, 75, 3/6/1917, ζ.707.  

5
 John Dragoumis, a man of action and of letters, υ.π., ζ.11 ηαζ Ε. Αναβμφιδξ, «Πνμβναιιαηζημί 

Πμθζηζημί ημπαζιμί», Πνιηηηθή Δπηζεώξεζηο, 27, 2/7/1916, ζ.925-928. 
6
 ημ ίδζμ, ζ.935-936. Βπίζδξ, Ε. Αναβμφιδξ, Πξνγξακκαηηθνί Πνιηηηθνί ηνραζκνί, Ώεήκα 1916, ζ.15-

16.   
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Δ αληηπαιφηεηα κεηαμχ βεληδειηθψλ θαη αληηβεληδειηθψλ δελ 

πεξηνξίζηεθε ζηε ζπκκεηνρή ζηνλ πφιεκν, αιιά επεθηάζεθε θαη ζε πνιηηηθά 

θαη πνιηηηζκηθά ζέκαηα, φπσο είλαη ε ζρέζε Ώλαηνιήο θαη Αχζεο, Πνιηηηζκνχ 

θαη ΐαξβαξφηεηαο. Γηα ηνλ Ίσλα Αξαγνχκε νη Έιιελεο αλήθνπλ ζηε 

Ώλαηνιή1, αλ θαη νη βεληδειηθνί αληέθξνπαλ απηή ηελ άπνςε, ηζρπξηδφκελνη φηη 

ε κνίξα ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο ήηαλ λα ππεξαζπίδεηαη ηηο δπηηθέο αμίεο ελάληηα 

ζηελ Ώλαηνιή2. Τπέξηαηε θηινδνμία ηνπ Αξαγνχκε απνηεινχζε κηα 

νκνζπνλδία Ώλαηνιηθψλ Κξαηψλ, έλα φξακα ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα 

ιεηηνπξγήζεη σο ην ηξίην ζηξαηφπεδν κεηαμχ ησλ δχν αληίπαισλ πιεπξψλ 

ηνπ Αηραζκνχ. Σν αλαηνιηθφ ηδαληθφ ηεο ειιεληθήο θπιήο ζα πξνζηάηεπε ηελ 

Βιιάδα θαη ηε Αχζε απφ ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο θηινδνμίεο ησλ Μεγάισλ 

Απλάκεσλ3, αλ θαη ν Πέηξνο ΐιαζηφο ζεσξνχζε απηή ηελ ηδέα «καλδχα ηνπ 

ηκπεξηαιηζκνχ»4. 

Ο Αηραζκφο ζεκαηνδνηεί νπζηαζηηθά ην ηέινο ηεο απηνλνκίαο ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ θαη ηελ απφιπηε ππαγσγή ηνπ ζηελ πνιηηηθή. Δ πνιηηηθή 

αξζξνγξαθία ηνπ Ννπκά ην 1915 ζα εμαληιεζεί ζηελ αληηπαξάζεζε ησλ 

θηινβαζηιηθψλ ή νπδεηεξφθηισλ θαη ησλ βεληδειηθψλ5. Δ πιεηνςεθία ησλ 

δεκνηηθηζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη κηαο κεξίδαο ζνζηαιηζηψλ, ζα ηαρζεί 

ζην πιεπξφ ηνπ ΐεληδέινπ6. Ο Φπράξεο ζα ζεσξήζεη ηελ παξαίηεζε ηνπ 

                                                 
1
 Ε. Αναβμφιδξ, «Ώοημηναημνία ή Ώκαημθή», Πνιηηηθή Δπηζεώξεζηο, 27, 2/7/1916, ζ.1088. 

2
 ηδκ πανμφζα πενίζηαζδ δ αββθμβαθθζηή ζοιιαπία είκαζ εηείκδ πμο εηθνάγεζ ημκ ακενςπζζιυ, αθ. 

επζζημθή . ηζαδανέζδ ζε Ε. Αναβμφιδ, π.π., Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.7, οπμθ.4. 
3
 Ε. Αναβμφιδξ, «Ώοημηναημνία ή Ώκαημθή», Πνιηηηθή Δπηζέσξεζηο, 27, 2/7/1916, ζ.1088-89. ΐθ., 

επίζδξ, Ε. Αναβμφιδξ, «Σμ ιάεδια ηςκ πναβιάηςκ», Πνιηηηθή Δπηζεώξεζηο, 75, 3/6/1917, ζ.707. Ο 

αδεθθυξ ημο Ίςκα Αναβμφιδ, Φίθζππμξ, ζοιιενίγεηαζ ηδκ ζδέα ηδξ ακαημθζηήξ μιμζπμκδίαξ, πμο εα 

πνμζηάηεοε ημκ ακαημθζηυ πμθζηζζιυ ηαζ εα ιπμνμφζε κα ζοιπενζθάαεζ Έθθδκεξ, Ώθαακμφξ, έναμοξ, 

ΐμφθβανμοξ, Σμφνημοξ, φνζμοξ, Ώνιέκζμοξ ηαζ ίζςξ, Άνααεξ ηαζ Ώζβφπηζμοξ, αθ. Φ. Αναβμφιδξ, 

Ζκεξνιόγην. Γηραζκόο 1916-1919, Ώεήκα 1995, ζ. 97.  
4
 Καηά ημ ΐθαζηυ, μ Αναβμφιδξ επζεοιμφζε ηδκ ακααίςζδ ηδξ ΐογακηζκήξ Ώοημηναημνίαξ, υπζ ιε 

πυθειμ, αθθά ιέζς ηδξ ακςηενυηδηαξ ηδξ εθθδκζηήξ θοθήξ πμο εα ηδξ ελαζθάθζγε ηδκ πνςημπμνία. Δ 

εθθδκζηή επίδναζδ ηαζ δ ειπμνζηή δζείζδοζδ εα απμννμθμφζε ηα λέκα ζημζπεία ηαζ εα ελαζθάθζγε ηδκ 

ηαεζένςζδ ημφ, οπυ ημκ δζηέθαθμ αεηυ, ηαζζανζζιμφ, αθ. John Dragoumis, a man of action and of 

letters, υ.π., ζ.11-12.  
5
 Γ. Υ. Καθμβζάκκδξ, Ο Ννπκάο θαη ε επνρή ηνπ (1903-1931), υ.π., ζ.204. Υαναηηδνζζηζηή δ 

πενίπηςζδ ημο Ώ. ΐαιαέηζμο πμο εα ηαπεεί ζημ πθεονυ ημο ααζζθζά. Μαγί ημο μ Κ. Κανεαίμξ ιε ημ 

ρεοδχκοιμ Gonfaloniere ηαζ ακηίπαθυξ ημο μ Ε. ηαικυπμοθμξ ιε ημ ρεοδχκοιμ «Ο αδενθυξ ιμο μ 

Γζάκκδξ».  
6
 Σμ ΐεκζγέθμ εα οπμζηδνίλεζ ηαζ ιεβάθδ ιενίδα ζμζζαθζζηχκ. Γζα ηδκ ακηίεεηδ πμνεία, αθ. ηδκ 

Βζζαβςβή ημο Βιι. Μμζπμκά ζημ Ώ. Πάθθδξ, Μπξνπζόο, υ.π., ζ.ι΄ ηαζ ιδ΄ υπμο επζζδιαίκεηαζ υηζ δ 

«Ώ΄ Πακεθθαδζηή μζζαθζζηζηή οκδζάζηερζξ» εα ζοιιαπήζεζ εηθμβζηά ημ 1915 ιε ημοξ 

θζθμααζζθζημφξ. 
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ΐεληδέινπ, ην Φεβξνπάξην ηνπ 1915, σο «παξαίηεζε ηνπ Βιιεληζκνχ»1. Ο Ν. 

Γηαλληφο ζε άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Γξάκκα ζην ΐεληδέιν»2 πξνθαιεί ην ΐεληδέιν 

λα δείμεη φηη είλαη πξαγκαηηθά αληηδπλαζηηθφο θαη λα εγεζεί ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

ξεχκαηνο, ρσξίο λα ππνβηβάδεη ηα θξίζηκα γεγνλφηα ζε πξνζσπηθέο 

αληηπαξαζέζεηο. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αιιαγή ζηάζεο απέλαληη ζην ΐεληδέιν ηνπ 

Υξήζηνπ Υξεζηνπιάθε3, φπσο θαίλεηαη ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ κε ην 

Αξαγνχκε. ε επηζηνιή ηνπ κε εκεξνκελία 29/10/910 ζα θαηεγνξήζεη ην 

ΐεληδέιν γηα ηελ αιιαγή ζηάζεο απέλαληη ζην ΐαζηιηά θαη ζα επηζεκάλεη ηελ 

πηθξία ηνπ γηα ηνπο δηζπξάκβνπο ησλ δεκνηηθηζηψλ, νη νπνίνη δελ 

αληηιακβάλνληαη φηη ν ΐεληδέινο δελ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα έξζεη ζε ξήμε κε ην 

θαηεζηεκέλν4. Σελ αληηβεληδειηθή γλψκε ηνπ ζα δεκνζηνπνηήζεη θαη ζην 

Ννπκά ζε ζπδήηεζε κε ηνλ η. Γξαλίηζα ην 19125. Ο ίδηνο ζηνλ Αηραζκφ ζα 

ηαρζεί κε ηνπο βαζηιηθνχο θαη ζα ζθηαγξαθήζεη ηνλ ΐεληδέιν κε ηα πην κειαλά 

ρξψκαηα, ραξαθηεξίδνληάο ηνλ σο ςπρνπαζνινγηθή πεξίπησζε, πνπ 

δηαθξίλεηαη απφ αξρνκαλία, ζειπθφ πλεχκα, κεηξηφηαηε κφξθσζε, 

δεκαγσγηθέο ηθαλφηεηεο θαη κίζνο θαηά ηνπ βαζηιηά. Δ θξηηηθή ηνπ 

Υξεζηνπιάθε, κε ηίηιν, Ο Βεληδέινο. Φπρνινγηθή θαη πνιηηηθή θξηηηθή6, 

δεκνζηεχηεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1916 ζην πεξηνδηθφ Πνιηηηθή Δπηζεψξεζηο ηνπ 

Ίσλα Αξαγνχκε, πνπ θαη ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο είρε αλαθεξζεί ζηελ 

απνθιίλνπζα πξνζσπηθφηεηα ηνπ Βιεπζέξηνπ ΐεληδέινπ. Εδηαίηεξα ε αλαθνξά 

ζηα ζεκηηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά7 αλαθαιεί ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Πέηξνπ 

                                                 
1
 ηήθδ «,ηζ εέθεηε», Ο Ννπκάο, 7/3/1915, αν.555, ζ.11. Βκακηίμκ ημο ααζζθζά ηαζ οπέν ημο 

ΐεκζγέθμο εα ημπμεεηδεεί ζε άνενμ ιε ηίηθμ «Δ θςκή ημο Ρήβα», Ο Ννπκάο, 18/6/1916, αν.593, 

ζ.157-158. Βηηεκή ζπυθζα βζα ημ άνενμ, αθ. Γ. Υ. Καθμβζάκκδξ, ό.π., ζ.206. 
2
 Ο Ννπκάο, 28/3/1915, αν.558, ζ. 148-150. Ο Ννπκάο ζημ ίδζμ θφθθμ, ζηδ ζηήθδ «Παναβναθάηζα», 

ζ.153, εα ηαηδβμνήζεζ ημ Γζακκζυ βζα ιμκμιενή άπμρδ, αθθά εα εεςνήζεζ υηζ μζ απυρεζξ ημο αλίγεζ κα 

ιεθεηδεμφκ. 
3
 ηζξ επζζημθέξ πνμξ ημ Αναβμφιδ οπμβνάθεζ ςξ Υνδζηαθάηδξ, αθθά πνυηεζηαζ βζα ημ ίδζμ πνυζςπμ. 

4
 Βπζζημθή Υ. Υνδζηαθάηδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 29/10/910, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη. 2, οπμθ. 2. 

Οθυηθδνδ δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.17-20. 
5
 Δ ζογήηδζδ εα δζανηέζεζ απυ 9/6/1912 έςξ 6/11/1912. Υ. Υνδζημοθάηδξ, «Ο ΐεκζγέθμξ ηαζ δ 

πμθζηζηή ημο», Ο Ννπκάο, 9/6/1912, αν. 482, ζ.337-341· . Γνακίηζαξ, «Ο ΐεκζγέθμξ εδχ ηαζ ζηδκ 

Κνήηδ Ώ΄ ηαζ ΐ΄ », 23/6/1912 ηαζ 7/7/1912, αν. 483 ηαζ 484, ζ.353-355 ηαζ 369-372 ακηίζημζπα· Υ. 

Υνδζημοθάηδξ, «Ο ΐεκζγέθμξ ηαζ δ δδιμηζηζζηζηή ζδεμθμβία Ώ΄ ηαζ ΐ΄», 22/7/1912 ηαζ 4/9/1912, αν. 

485 ηαζ 486, ζ.385-387 ηαζ 401-404 ακηίζημζπα· . Γνακίηζαξ, «Ο ΐεκζγέθμξ ηαζ μ εθθδκζηυξ 

οζηενζζιυξ Ώ΄ ηαζ ΐ΄», 8/9/1912 ηαζ 6/10/1912, αν. 489 ηαζ 491, ζ.449-452 ηαζ 490-494 ακηίζημζπα. 
6
 Υ. Υνδζημοθάηδξ, Ο Βεληδέινο.Φπρνινγηθή θαη πνιηηηθή θξηηηθή, έηδμζζξ «Πμθζηζηήξ 

Βπζεεςνήζεςξ», Ώεήκα 1916. 
7
 Θ. Μπμπχηδξ, «Βζςηενζηή Πμθζηζηή», Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νπ αηώλα, Ώ2, υ.π., ζ.92.  
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ΐιαζηνχ πεξί ζεκηηηθνχ εθθπιηζκνχ θαη ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηε δεκνθξαηηθή 

θαηάπησζε. 

 Καηά ην Αηραζκφ, επνκέλσο, απνθξπζηαιιψλνληαη νη πνιηηηθέο 

δηαθνξέο ησλ δεκνηηθηζηψλ, πνπ είραλ αλαθαλεί απφ ηηο αξρέο ηνπ αηψλα θαη 

επέξρεηαη ζαθέζηαηε ξήμε εληφο ηνπ αζηηθνχ ζηξαηνπέδνπ, κεηαμχ ηνπ 

Κφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη κηαο πην δεμηάο ηάζεο1, θαζψο ν 

θηιειεπζεξηζκφο ηείλεη πξνο ην ζπληεξεηηζκφ, κηα ηάζε πνπ ζα θπξηαξρήζεη 

ζην κεζνπφιεκν. 

                                                 
1
 Υ. Υαηγδζςζήθ, Βζζαβςβή, Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νπ αηώλα, η.Ώ΄, υ.π., ζ.36-8. 
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18. Ο ΛΑΟ ΣΖ ΚΔΦΖ ΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΗΣΧΝ:  ΠΟΛΗΣΗΚΟ 

ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΟ Ζ ΡΟΜΑΝΣΗΚΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΑ; 

Δ ζέζε ησλ πξνβεβιεκέλσλ δεκνηηθηζηψλ απέλαληη ζην ιαφ είλαη 

δεισηηθή ηεο αζηηθήο ηνπο ηδενινγίαο, πνπ πξνζδηνξηδφηαλ ζηελ 

αληηπαξάζεζή ηεο φρη κφλν κε ηελ αξηζηνθξαηία, φζνλ αθνξά ηελ Βπξψπε, 

αιιά θαη ζηελ αληηπαξάζεζε ηεο κε ηελ εξγαηηθή ηάμε1. Λέγνληαο ιαφ νη 

δεκνηηθηζηέο ελλννχλ ηνπο κε κνξθσκέλνπο, ηα θαηψηεξα, δειαδή, ζηξψκαηα 

θαη ηελ εξγαηηθή ηάμε.  

Δ έλλνηα ηνπ ιανχ ζπγθξνηείηαη απφ ηνπο δεκνηηθηζηέο ζηε βάζε κηαο 

αληίθαζεο· απφ ηε κηα, θπξηαξρεί ε ξνκαληηθή πίζηε ζηνλ απιφ ιαφ, ην 

δεκηνπξγφ-γελλήηνξα ηεο γιψζζαο, απξφζβιεην απφ ην δπηηθφ πνιηηηζκφ θαη 

ηνπο ζεζκνχο, φπσο ην ζρνιείν· απφ ηελ άιιε, ε θηιειεχζεξε ηδενινγία, 

ζπλαξζξσκέλε κε ηνλ «επξσπατζκφ» επηρεηξεί λα εληάμεη ην ιαφ ζην 

θνηλσληθφ ζχζηεκα2, απαιείθνληαο ηηο ζπγθξνχζεηο. Δ επίθιεζε ηεο 

αγλφηεηαο ηνπ ιανχ ζε αληίζεζε κε ηελ επξσπατθή αζηηθή ηδενινγία ζα 

νδεγήζεη ζηελ εζνγξαθία, φζνλ αθνξά ηε ινγνηερληθή παξαγσγή, θαη ζηνλ 

ζπληεξεηηζκφ, φζνλ αθνξά ηελ πνιηηηθή.  

Οη δεκνηηθηζηέο, παξφιν πνπ ηδεαιηζηηθά ζέβνληαη ην ιαφ, ηνλ 

αληηκεησπίδνπλ ηαμηθά, απφ ηελ πην θηιειεχζεξε νπηηθή ηνπ Φπράξε κέρξη θαη 

ηελ ηαχηηζε κε ηνλ ρπδαίν φριν ζηελ ηδενινγία ηνπ Πέηξνπ ΐιαζηνχ θαη ηεο 

Πελειφπεο Αέιηα. Βθείλν πνπ επηδεηνχλ γηα ην ιαφ είλαη λα ηνλ κνξθψζνπλ 

κε ηε γιψζζα πνπ θαηαιαβαίλεη, λα ηνλ απνκαθξχλνπλ απφ ηνλ ζνζηαιηζκφ 

θαη λα ηνλ εληάμνπλ ζε κηα απνηειεζκαηηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία, πνπ ζα 

εμαζθαιίδεη νηθνλνκηθή, πνιηηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζα εμππεξεηεί 

εληειέζηεξα ηνπο εζληθνχο ζθνπνχο. Ο ιαφο, επνκέλσο, ζπγθηλεί ηνπο 

δεκνηηθηζηέο σο ην νκηινχλ ππνθείκελν θαη ν δεκηνπξγφο ηεο δσληαλήο 

γιψζζαο, ν γελλήηνξαο θαη θχιαθαο ηεο, απνθνκκέλνο, φκσο, ηηο 

                                                 
1
 Γζα ηδκ επίδναζδ ηδξ ειθάκζζδξ ηδξ ενβαηζηήξ ηάλδξ ζηδκ αθθαβή ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ, αθ E. 

Hobsbawm, «Die englische middle class 1780-1920», Bürgertum im 19. Jahrhundert, υ.π., ζ.104-105. 
2
 Καηά ημκ Υν. Υαηγδζςζήθ, δ δζαπείνζζδ ηςκ ενβαζζαηχκ ζπέζεςκ ηαζ δ ημζκςκζηή εκζςιάηςζδ ηδξ 

ιζζεςηήξ ενβαζίαξ απμηεθμφκ ηεκηνζηυ γήηδια ηδξ εθθδκζηήξ ημζκςκίαξ ημο 20
μο

 αζχκα, Βζζαβςβή 

ζηδκ  Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νπ αηώλα, υ.π., ζ.18.  
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πεξηζζφηεξεο θνξέο, απφ θνηλσληθέο ζπλδειψζεηο1. Ώληηκεησπίδεηαη, δειαδή, 

αλνξζνινγηθά2.  

Ώπφ ηε κηα, ν αγξνηηθφο θφζκνο πνπ παξαπέκπεη ζηελ νπηνπηθή 

αγλφηεηα ηεο θνηλφηεηαο κε ηηο κπζηεξηαθέο θαη άινγεο πξνεθηάζεηο ηεο, 

φπσο ηελ πεξηγξάθεη ην εζνγξαθηθφ δηήγεκα θαη απφ ηελ άιιε ε αζηηθή ηάμε 

πνπ αλαδεηθλχεη ην ιαφ ζηε ξνκαληηθή ηνπ εθδνρή, αιιά αληηιακβάλεηαη ηα 

φξηα κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο, φηαλ εηζρσξεί ζηε ζπδήηεζε ην θνηλσληθφ 

δήηεκα3. Ο Πάιιεο ζεσξεί ηε γιψζζα ησλ ρσξηθψλ ηε κφλε εζληθή4, ελψ γηα 

ηνλ Ώληξέα Καξθαβίηζα αιεζηλφο ιαφο δελ είλαη νη αζηνί, κε ηε δηηηή ζεκαζία 

ηνπ φξνπ, αιιά νη θάηνηθνη ηεο ππαίζξνπ, πνπ θαιιηεξγνχλ αηψλεο ηε γιψζζα, 

ζχκθσλα κε ην θπζηθφ ηνπο αίζζεκα5. Δ ζπδήηεζε κνηάδεη λα παιηλδξνκεί 

κεηαμχ ηνπ Herder, πνπ πηζηεχεη φηη ην πλεχκα θάζε ιανχ εληνπίδεηαη ζηα 

ιατθά ζηξψκαηα θαη φηη νη κεγάινη ζπγγξαθείο είλαη ε θσλή ηνπ ιανχ6 θαη ηνπ 

Voltaire, πνπ δηαθεξχηηεη φηη ην πλεχκα ελφο έζλνπο βξίζθεηαη ζηνπο ιίγνπο, 

είλαη έθθξαζε ηνπ νξζνχ ιφγνπ7.  

ην δίιεκκα κεηαμχ κνξθσκέλσλ θαη ιανχ, ν Φπράξεο ζεσξεί ηε 

ζρέζε ηνπο ακθίπιεπξε· «φρη κφλν εκείο νη γξακκαηηζκέλνη λα θαιιηεξγνχκε 

ην ιαφ, κα θη απφ ην ιαφ λα θαιιηεξγεζνχκε»8. Ώθξηβψο απηή ηε ζρέζε 

επηδηψθεη λα αλαδείμεη φηαλ επηζεκαίλεη ηελ νπζηψδε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ 

πνηφηεηα θαη ην είδνο ηεο γιψζζαο. ηελ θαηεγνξία φηη πξνηηκάεη ηε γιψζζα 

ηνπ κάγεηξα ζα απαληήζεη θαηαθαηηθά, αιιά ζα ζεκεηψζεη· «Να κηιή θαλείο 

ζαλ ηνλ κάγεξά ηνπ ή λα κηιή ηε γιψζζα ηνπ κάγεξά ηνπ, είλαη πξάκαηα 

φινπο δηφινπ δηαθνξεηηθά»9. Ο Φπράξεο ππνδεηθλχεη ην γισζζηθφ 

                                                 
1
 αθ. ηαζ ζπυθζμ Βιι. Μμζπμκά, επζιεθδηή ημο ένβμο ημο Πάθθδ, Μπξνπζόο, υ.π., ζ.ζγ΄. 

2
 Υ. Υαηγδζςζήθ, Βζζαβςβή ζηδκ Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νπ αηώλα, υ.π., ζ.20. 

3
 Γζα ηδκ αζηζηή ιαηζά ηςκ δδιμηζηζζηχκ αηυια ηαζ υηακ επζπεζνμφκ κα ακαααπηζζημφκ ζηα κάιαηα 

ηδξ θασηήξ ροπήξ, αθ. Β. Γέδ, «Πνμζθήρεζξ ημο αβνμηζημφ ηυζιμο ημκ 19
μ
 αζχκα», Ηζηνξηνγξαθία ηεο 

λεόηεξεο θαη ζύγρξνλεο Διιάδαο 1833-2002, η. ΐ΄, Κ.Ν.Β, Β.Ε.Β., Ώεήκα 2004, ζ.192-7.  
4
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζηδ δνμηνμθζηή επζηνμπή, Ο Ννπκάο, 22/1/1906, αν.182, ζ.1. 

5
 Ώ. Κανηααίηζαξ, «Συζα Υνυκζα πίζς», Άπαληα, η.ΕΕΕ, (επζι. Ν. ζδενίδμο), Γαπανυπμοθμξ, Ώεήκα 

1979, ζ.1522. 1
δ
 δδιμζίεοζδ πεν. Κξηηηθή, 1903, ζ.754. 

6
 Δ ηεθεοηαία ζδέα ακαπανάβεηαζ απυ ημκ Υ. Ώκδνεάδδ, Ζ Γιώζζα καο. Τπόκλεκα εηο ηαο 

ζξεζθεπηηθάο θαη πνιηηηθάο ηνπ Διιεληθνύ έζλνπο αξράο, εκ Ώεήκαζξ 1903, ζ.249. 
7
 Γζα ηζξ απυρεζξ ημο Herder ηαζ ημο Voltaire, αθ. Zeev Sternhell, Ο Αληη-Γηαθσηηζκόο, υ.π., ζ.385. 

8
 Γ. Φοπάνδξ, «Γζα ημ Ρςιαίσημ Θέαηνμ», Κξηηηθά Κείκελα, η. Ώ΄, υ.π., ζ.215. 

9
 Γ. Φοπάνδξ, «Εζημνζηά ηαζ Γθςζζμθμβζηά Γδηήιαηα», Ρόδα θαη Μήια, Ώ΄, 1902, ζ.157-8. Γνάθηδηε 

ημ 1886. 
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ππφζηξσκα πνπ πξέπεη λα γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ φιεο ηηο ηάμεηο1 θαη 

αλαγλσξίδεη ηαπηφρξνλα ηε ζπκβνιή ησλ κνξθσκέλσλ2. Ώληίζεηα, ν Νηθφιανο 

Πνιίηεο ζηε ζπδήηεζή ηνπ κε ηνλ Πάιιε γηα ηελ έθδνζή ηνπ έξγνπ ηνπ γηα ηα 

δεκνηηθά ηξαγνχδηα ζα πξνηηκήζεη σο απνδέθηεο ηνπο κνξθσκέλνπο, έζησ 

ησλ κέζσλ θαη θαηψηεξσλ αζηηθψλ ζηξσκάησλ3. 

Ώληίζεηα, νη θαζαξνιφγνη, φπσο ν Μηζηξηψηεο, ζπλδένπλ ηε δεκνηηθή 

γιψζζα κε ηε ρπδαηφηεηα θαη επηδεηνχλ ηελ αλαγθαία παξέκβαζε ησλ 

κνξθσκέλσλ, πνπ αλαπαξάγεη ηε γισζζηθή θαη θνηλσληθή αληζφηεηα. Ο 

Μηζηξηψηεο ζα γξάςεη ραξαθηεξηζηηθά· «Οη αληεζληθνί νχηνη άλζξσπνη 

[δεκνηηθηζηέο] απνδηψθνπζηλ απφ ησλ ζρνιείσλ ηελ γιψζζαλ, ελ 

εδεκηνχξγεζαλ αη άξηζηαη ηνπ έζλνπο δηάλνηαη, θαη εηζάγνπζη ην θχξακα ησλ 

γισζζψλ δηδάζθνληεο ηα ηέθλα εκψλ, ίλα ηνλ νίθνλ ιέγσζη θακίιηαλ, ηνλ 

θφξνλ ραξάηζη θαη ηελ δνπιείαλ ζθιαβηάλ. Πξνο ηνηαχηελ φκσο δηδαζθαιίαλ 

δελ είλαη ηθαλνί νη ππάξρνληεο θαζεγεηαί θαη δηδάζθαινη θαη είλαη αλάγθε, 

φπσο κνξθψζσκελ ηνηνχηνπο ελ ηνηο θαπειείνηο θαη ελ ηνηο επηειεζηέξνηο 

ζηξψκαζη ηνπ ειιεληθνχ ιανχ»4. Ώπφ ην 1872 έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ηελ αξραία Βιιάδα, ηνλίδνληαο φηη ε ηαμηθή δηαίξεζε ζε 

ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο ήηαλ έλα, απφ ηφηε, ππαξθηφ γεγνλφο5.  

Δ ςπραξηθή δεκνηηθή είλαη γηα ηνπο θαζαξνιφγνπο ε γιψζζα πνπ 

άληιεζε ν Φπράξεο απφ ηα θαηψηαηα ρπδαία ζηξψκαηα ηνπ ιανχ6. «ΐεβαίσο 

δελ ελλνψ λα γξάθσκελ ηελ γιψζζαλ ηνπ Πηλδάξνπ, αιιά θαη δελ 

θαηαιακβάλσ ηηο ιφγνο ππαγνξεχεη ηελ ρξήζηλ ηεο αμέζηνπ αγνξαίαο θαη 

                                                 
1
 ΐθ. πχξ ιεηαθένεηαζ ζηζξ επζζημθέξ πνμξ ημκ Πάθθδ ημ αίηδια ημο θαμφ βζα ηαηακυδζδ ηδξ 

βθχζζαξ, αθθά ηαζ δ πανά, υηακ αοηυ ζηακμπμζείηαζ ιε ηα αζαθία πμο ζηέθκεζ. Βκδεζηηζηά, επζζημθή Ν. 

Υνζζημθή ζε Ώ. Πάθθδ, εκ ηανίκμο, επανπίαξ Λάνκαημξ, 30/5/1918, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, 

οπμθ.4.3, 4/321 ηαζ επζζημθή Κ. Υμονιμογζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Μενγζθμφκ 11/24.1.1914, θ.3-4, 

οπμθ.3.3, 3/236.    
2
 Μμνθςιέκμοξ δεκ εεςνεί εηείκμοξ πμο βκςιμδμημφκ βζα ηδ βθχζζα απμημιιέκμζ απυ ημ θαυ, αθθά 

ημοξ θμβμηέπκεξ, ημοξ δδιμηζηζζηέξ πμο βίκμκηαζ δ θςκή ημο θαμφ, Γ. Φοπάνδξ, «Ώεδκασηυ 

Εκηεναζμφ», Ρόδα θαη Μήια, η. Ώ΄, ζ.264-5. 
3
 Βπζζημθή Ν. Πμθίηδ ζε Ώ. Πάθθδ, εκ Ώεήκαζξ 18/31.12.1913, ό.π.,  θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/226. 

4
 Γ. Μζζηνζχηδξ, Ρεηνξηθνί Λόγνη, εκ Ώεήκαζξ 1903, ζ.17. 

5
 «Δ βθχζζα […] ημο Αδιμζεέκμοξ ηαζ ηςκ άθθςκ νδηυνςκ, δ ημο Θμοηοδίδμο ηαζ πμθθχκ άθθςκ 

ήημ βθχζζα ηςκ αηηζηχκ δζηαζηδνίςκ ηαζ ηδξ εηηθδζίαξ ημο δήιμο ηςκ Ώεδκαίςκ. Σμφημο έκεηεκ 

πθακάηαζ μ κμιίγςκ, υηζ ημοξ δζηακζημφξ ηαζ ζοιαμοθεοηζημφξ ημο Παζακζέςξ θυβμοξ δδφκακημ 

εοηυθςξ κα ηαηακμήζςζζκ μζ πμζιέκεξ ηδξ Ώνηαδίαξ ή μζ αβνυηαζ ηδξ ΐμζςηίαξ ή μζ ηςπδθάηαζ ηδξ 

Ώηηζηήξ. Ώκ δ ημο Ώνζζημθάκμοξ βθχζζα εεςνδεή ςξ βκδζία αηηζηή, δδθαδή εηείκδ, δκ ηαζ αζ 

ηαηχηεναζ ημο θαμφ ηάλεζξ εθάθμοκ, ηζξ δεκ αθέπεζ ηδκ ιεβάθδκ δζαθμνάκ ηδκ εκοπάνπμοζακ ιεηαλφ 

ηδξ βθχζζδξ ημφημο ημο ηςιζημφ ηαζ ηδξ ημο Αδιμζεέκμοξ ηαζ Θμοηοδίδμο; Πνμ πάκηςκ μζ ηναβζημί 

δζειυνθςζακ βθχζζακ, ήηζξ εκ ης πναβιαηζηχ ηυζις μοδυθςξ εθαθείημ», Πιαησληθνί Γηάινγνη 

εθδηδόκελνη θαη΄ εθινγήλ ππό Γεσξγίνπ Μηζηξηώηνπ, 1872, Πνυθμβμξ, ζ.ζ΄-ζα΄.  
6
 Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, «Ώπυ ηα ροπμθμβζηά ηδξ ηαεανεφμοζαξ», Γ.Δ.Ο., η.5, αν.3-4 1915, ζ.243. 
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αγξνηηθήο γιψζζεο, ελ εμ αλάγθεο νκηινχζη θαη γξάθνπζηλ νη αγξάκκαηνη θαη 

απαίδεπηνη»1. 

Ο ιαφο πξέπεη λα θαηαλνεί ηε γιψζζα θαη λα έρεη πξφζβαζε ζηα 

θείκελα, αιιά κέρξη εθείλν ην φξην πνπ δελ θαηαζηξέθεηαη ε γιψζζα, ζεκείν 

πνπ ην νξίδνπλ νη εζληθέο αλάγθεο θαη φρη ε θνηλσληθή ηζφηεηα. Σν έζλνο, 

δειαδή, ζέηεη ηα φξηα ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή απήρεζε ηεο γιψζζαο. «Βγψ 

ην θαη΄ εκέ ζαο ζεσξψ σο εζληθφ επεξγέηελ εάλ βεβαίσο νδεγήζζε ππφ 

ηνηνχησλ ηδεψλ σο εγψ θαη νπρί ππφ αλζειιεληθψλ ηδεψλ, ππφ ησλ νπνίσλ 

είλαη εκπλεπζκέλνη Έιιελέο ηηλεο ηεο Ώηγχπηνπ, νη νπνίνη θνπξάδνληαη θαη 

ηδξψλνπζηλ ίλα θαηαζηξέςσζηλ ηελ σξαίαλ ειιεληθήλ γιψζζαλ δηα λα 

δπλεζψζηλ πάληεο λα ελλνψζηλ απηήλ»2. 

Ο Φπράξεο ππνηάζζεη, πξσηίζησο, ηελ θνηλσληθή ηνπ αλάιπζε ζηελ 

πξσηαξρηθφηεηα ηεο γιψζζαο θαη εληάζζεη ην ιαφ ζε έλα ξνκαληηθφ πιαίζην. 

Δ πξψηε θαη βαζηθή αξρή ηεο γισζζνινγηθήο επηζηήκεο, απφ ηελ νπνία 

εθθηλεί νπνηαδήπνηε ζθέςε ηνπ Φπράξε, είλαη πσο ν ιαφο είλαη ν δεκηνπξγφο 

ηεο γιψζζαο3, ν ζεκαηνθχιαθαο ηεο γισζζηθήο ζπλέρεηαο πνπ αμίδεη ην 

ζεβαζκφ ηνπ4 θαη επηπιένλ ν αλψηαηνο πνηεηήο, ηζάμηνο ηνπ Dante5. Ώπφ 

απηή ηελ παξαδνρή απνξξέεη ν ζεβαζκφο ηνπ γηα ην ιαφ πνπ ζα ηνλ νδεγήζεη 

ζε κηα απιντθή θνηλσληθή αλάιπζε πνπ δηαρσξίδεη ηνπο πινχζηνπο απφ ηνπο 

θησρνχο, ην ιαφ, κε θξηηήξηα φρη θνηλσληθά, αιιά πξσηίζησο, ηδενινγηθά θαη 

αηζζεηηθά, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε δεκνηηθή6. Ώθφκα 

θαη ε αλαθνξά ηνπ ζην Υξηζηφ δηθαηνινγείηαη απφ ην φηη εμχςσλε ηνπο 

θησρνχο, επεηδή κηινχζε ηε γιψζζα ηνπο7.  

Παξφια απηά, ε θηιειεχζεξε νπηηθή ηνπ ηνλ νδεγεί ζηελ παξαδνρή φηη 

ν ιαφο έρεη θνηλσληθή αμία, φηαλ παξάγεη θαη δελ είλαη αξγφζρνινο. Σα πάληα 

                                                 
1
 Βπζζημθή Γ.Υ.Μ. ζημ πενζμδζηυ Δπηζεώξεζηο, ημο δδιμηζηζζηή Υν. ΐανθέκηδ, 1/7/1904, ζ. 6. 

2
 Βπζζημθή Π. Μαθηά ζε Ώ. Πάθθδ, Κάζνμ 16/3/1919, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε,  θ.5, οπμθ.5.1, 5/34. Δ 

οπμβνάιιζζδ δζηή ημο. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.101-102. 
3
 Γ. Φοπάνδξ, «Εζημνζηά ηαζ Γθςζζμθμβζηά Γδηήιαηα», ό.π., ζ.146-7.  

4
 ημ ίδζμ, ζ.86-89. 

5
 Γ. Φοπάνδξ, «Αφζημθμ Γήηδια», Κξηηηθά Κείκελα, η. Ώ΄, υ.π., ζ.151. 1

δ
 δδιμζίεοζδ 1899. 

6
 Γ. Φοπάνδξ, «Ώθζενςηζηυ βνάιια», Ο Ννπκάο, 18/1/1904, αν.79, ζ.4-8 ηαζ Γ. Φοπάνδξ, Κξηηηθά 

Κείκελα, Ώ΄, υ.π., ζ.329-331 ηαζ 336. Σμ βνάιια αοηυ απμηεθεί ιένμξ ημο πνμθυβμο ημο 

ιοεζζημνήιαημξ Σα δύν αδέξθηα πμο έβναρε μ Φοπάνδξ ημ 1903, αθθά εηδυεδηε ημ 1911. Ο πνυθμβμξ 

δδιμζζεφηδηε ζε ηνεζξ ζοκέπεζεξ ζημ Ννπκά, αν.77, 78, 79(1904). Ώπυ ημ 1900 ακανςηζυηακ πυηε εα 

απμηηήζμοκ μζ πθμφζζμζ επίβκςζδ ηδξ ζδιαζίαξ ηςκ πνδιάηςκ ημοξ βζα ημ Έεκμξ, δδθαδή βζα ηδκ 

εεκζηή ζδέα, ηδκ εεκζηή βθχζζα, Γ. Φοπάνδξ, «Ο “φθθμβμξ πνμξ δζάδμζζκ ςθεθίιςκ αζαθίςκ”», 

Ώεήκα 1900, ζ.50-1. 
7
 Γ. Φοπάνδξ, «Εζημνζηά ηαζ Γθςζζμθμβζηά Γδηήιαηα», ό.π., ζ.151. 



418 

 

νξίδνληαη ζην επίπεδν ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη φρη ηεο αξγνκηζζίαο, φπσο 

αθξηβψο πίζηεπε ν Ρακάο γηα ηνλ παξαγσγφ ιαφ. Σν εζληθφ θαη γισζζηθφ ηνπ 

φξακα είλαη εθείλν πνπ ζα θηλεηνπνηήζεη εμίζνπ πινχζηνπο θαη θησρνχο, 

αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο ηνπο, αξθεί λα είλαη παξαγσγηθνί θαη φρη λα αξθνχληαη 

ζηελ επίδεημε. Γη΄ απηφ εθζεηάδεη, φπσο θαη ν Πάιιεο, ηε ζπκβνιή ησλ 

εκπφξσλ, αιιά ζα πξνζζέζεη ζην ζρήκα ηνπ θαη ηνπο θησρφηεξνπο 

παξαγσγνχο. ην Σαμίδη κνπ ζα κεηαθέξεη θαη ζα πξνζππνγξάςεη ηα ιφγηα 

ελφο αγξάκκαηνπ απφ ην Ππξγί ηεο Υίνπ· «ηη ρξεηάδεηαη έλα έζλνο γηα λα γίλε 

κεγάιν θαη μαθνπζηφ; […] Έλα έζλνο ζέιεη δπν πξάγκαηα γηα λα κεγαιψζε· 

ζέιεη κάζεζε θαη ζηξαηφ. […] Με ηη παξάδεο ζα πιεξψζε θαη ην δάζθαιν θαη 

ην ζηξαηηψηε; Με ηνπο παξάδεο ηνπο δηθνχο κνπ. Με ηνπ έκπνξνπ ηνπο 

παξάδεο […] κε ηνπο παξάδεο ηνπ ρσξηαλνχ πνπ ηδξψλεη θαη ζθάθηεη ηε γε 

[…]. Ο έκπνξνο θη ν ρσξηαλφο είλαη ηα πξψηα ζνπ ζεκέιηα […] θνληέβνπλ φινη 

νη Γξαηθνί λα γίλνπλε δηθεγφξνη θαη γηαηξνί. Χζηφζν, ην γηαηξφ θαη ην δηθεγφξν, 

εγψ είκαη πάιε πνπ ηνπο ζπνπδάδσ»1.  

Ο Φπράξεο, ζε άιιε πεξίπησζε, ζα απνθχγεη ηνλ ελνπνηεηηθφ ιφγν 

θαη ζα πξνηηκήζεη κηα ηαμηθή αλάιπζε, φηαλ ζα αληηπαξαζέζεη ην ιαφ ζηνπο 

πινχζηνπο, ηνπο αζηνχο, πνπ θνβνχληαη γηα ηα πξνλφκηα ηεο ηάμεο ηνπο θαη 

ππνζηεξίδνπλ ηελ θαζαξεχνπζα. Οη θφβνη δηαηππψλνληαη ζηε κχξλε, φπνπ 

νη θαζαξνιφγνη θνβνχληαη φηη ε επηθξάηεζε ηεο δεκνηηθήο απεηιεί ηηο αζηηθέο 

αμίεο. Δ Ακάιζεηα ζε ριεπαζηηθά ηεο άξζξα, κε παξαπνηεκέλεο ππνηηζέκελεο 

δεκνηηθέο ιέμεηο, αλαθέξεηαη ζε έλα κέιινλ, φπνπ ζα επηθξαηήζεη ε δεκνηηθή, 

ε γιψζζα ηνπ ηζνπάλε2. «Αελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη κίαλ εκέξαλ ζα ίδσκελ 

ηαο πφιεηο εθιείπνπζαο θαη αληηθαζηζηακέλαο ππφ καλδξψλ […]. Υαίξεηε 

ινηπφλ ζαιφληα θαη θάτβ ν θισθ. Σν ηέτνλ ηνπ θάτβ ν θισθ ζα αληηθαηαζηήζε 

ην αξλί ΄ο ηε ζνχβια»3. Ο Φπράξεο απαληά φηη νη θαζαξεπνπζηάλνη 

ππεξαζπίδνληαη ηελ θνηλσλία, ηνλ πνιηηηζκφ, ην έζλνο θαη ηε ζξεζθεία, πνπ 

ππνηίζεηαη φηη απεηινχλ νη δεκνηηθηζηέο4. Οξγηζκέλνο, κάιηζηα, ζα 

                                                 
1
 Γ. Φοπάνδξ, Σν Σαμίδη κνπ, υ.π., ζ.119. Αεκ είκαζ ηοπαίμ υηζ ημ 1901 πνμζπαεεί κα πείζεζ ημκ Α. 

Πεηνμηυηηζκμ κα βνάρεζ έκα ειπμνζηυ αζαθίμ, αθ. επζζημθή Φοπάνδ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 

Rosmapamon 17/7/1901, Αξρείν Γεκήηξε Πεηξνθόθθηλνπ. 
2
 Ρ., «Αεθηάνζα», Ακάιζεηα, 4(17)/1/1908, ζ.2. 

3
 Ρ., «Αεθηάνζα», Ακάιζεηα, 11(24)/1/1908, ζ.2. ημ άνενμ εα απακηήζεζ μ Γ. Ώκαζηαζζάδδξ, ιε ημ 

ρεοδχκοιμ Θεαηήξ, απμηαθφπημκηαξ ημ ζοββναθέα ημο ζημ πνυζςπμ ημο αδενθμφ ημο Γεςνβίμο 

Τπενείδδ, Θευδςνμο, ηαζ δδθχκμκηαξ ηδκ αδοκαιία ημο κα ηαηαθάαεζ ημ πενζεπυιεκμ ημο ηεζιέκμο, 

Θεαηήξ, «Υνμκμβναθήιαηα. Ώπμνίαζ», Ζκεξεζία κύξλε, 12/1/1908, ζ.1. 
4
 Φοπάνδξ, Ρόδα θαη Μήια, η. Α΄, Ώεήκα 1907, ζ.136-139. 
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απνθαιχςεη πφζν βνιηθή είλαη ε πλεπκαηηθή πζηέξεζε ηνπ ιανχ γηα ηνπο 

θπβεξλψληεο, αιιά θάπνηα ζηηγκή ν ιαφο ζα αληηιεθζεί ηελ εθκεηάιιεπζε, ζα 

ζπλδέζεη ην δήηεκα κε ηελ πνιηηηθή θαη ζα αγσληζηεί γηα ηα ζπκθέξνληά ηνπ· 

«Πφηε είπε ηε γλψκε ηνπ ν Λαφο; […] Σν ζηφκα ηνπο ζθαινίμαηε θαη κφλνη 

ζαο ιαιείηε. Ση μέξεη ην Έζλνο θαη ηη ηνπ κάζαηε ηνπ Λανχ; Σνπ κάζαηε πσο ε 

γιψζζα ηνπ είλαη πξφζηπρε θαη μέξεη πσο εζάο πξέπεη λα ζέβεηαη, λα ηηκά, 

γηαηί εζείο θαηέρεηε ηνπο ζεζαβξνχο ηεο αιεζηλήο επηζηήκεο. Άκα ην πάξε ν 

έμππλνο ν λνπο ηνπ κε ηη ζθνπνχο ζεκειηψζαηε, κε ηη εγστζκνχο πςψζαηε 

αλακεηαμχ ηνπ θη αλακεηαμχ ζαο ηα ληνπβάξηα ηεο θαζαξεβνπζηάληθεο 

αξηζηνθξαηίαο, πάεη πέξα γηα πέξα ε δχλακή ζαο […] ζα γίλε ην δήηεκα 

πνιηηηθφ. Έηζη πξέπεη. Κη ν θαηλνχξηνο ν βνπιεθηήο ζα θσηίζε ην Λαφ, ζα 

θσηίζε ην Έζλνο […]. Θα πε “νπ πλίμαλε ηε γιψζζα ζνπ, Λαέ κνπ, ηελ 

παλάξραηα, ζνπ βάιαλε κηα ςέθηηθε ζηε ζέζε ηεο πξνγνληθήο ζνπ, γηα λα 

θπβεξλνχλε κε ηελ εζπρία ηνπο, δίρσο εζχ λα κπξίδεζαη θνπθνχηζη, γηα λα ζε 

γεινχλε, δίρσο εζχ λα γξηθάο ηηο παιηνθνπβέληεο ηνπ – θαη γηα λα 

ξνπζθεηνινγνχλε […] ζηε ξάρε ζνπ θ΄ ελάληηα ζ΄ φια ζνπ ηα ζπθέξα, θαιέ 

κνπ εζχ Λαέ”»1. Καη πάιη, φκσο, ε ζχλδεζε ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ ιανχ 

απφ ην δηαβξσκέλν πνιηηηθφ ζχζηεκα ζπλδέεηαη νληνινγηθά κε ηε δεκνηηθή 

γιψζζα θαη φρη κε θνηλσληθέο δηεθδηθήζεηο, ηηο νπνίεο, φπσο είδακε, θνβφηαλ. 

Δ πίζηε ηνπ ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εμέγεξζεο ησλ θησρψλ ελαληίνλ ησλ 

ηπξάλλσλ ηνπο, αθφκα θαη αλ δηαπξάηηνληαη αδηθίεο, εληάζζεηαη ζην πιαίζην 

ηεο δηεχξπλζεο ηεο  θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο πνπ αθνξά πινχζηνπο θαη 

θησρνχο2. Παξφια απηά είλαη εκθαλείο νη πεξηνξηζκνί ηεο ηάμεο ηνπ, εηδηθά 

ζηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηελ εξγαηηθή ηάμε, φπσο είλαη νη ππεξέηεο3. 

Δ ζηάζε ησλ δεκνηηθηζηψλ απέλαληη ζην ιαφ κπνξεί λα επεμεγεζεί φρη 

κφλν εληαζζφκελε ζην πιαίζην ηνπ ξνκαληηζκνχ, αιιά θαη ζην πιαίζην ηνπ 

                                                 
1
 ην ίδην, ζ.182. 

2
 Γ. Φοπάνδξ, «Γζα ημ Ρςιαίσημ Θέαηνμ», Κξηηηθά Κείκελα, η. Ώ΄, υ.π., ζ.204. 1

δ
 δδιμζίεοζδ 1901. 

3
 ε βνάιια ημο ζημκ Ώ. Βθηαθζχηδ, 2/9/1900, Αιιεινγξαθία Η, ζ.302-303 εα βνάρεζ ιε αθμνιή ημκ 

ένςηα ιζαξ δμφθαξ ημο βζα ημκ Βθηαθζχηδ, παναιέκμκηαξ δέζιζμξ ηςκ αζηζηχκ ημο ηαηααμθχκ «Πμηέ 

ιμο αηυια δεκ ηαηάθααα ηυζμ ζηα βενά πςξ ηα δμοθζηά ηα ηαδιέκα έπμοκε ηαζ ημφηα ιζα ροπή. Κζ 

αθηά ζακ η΄ ειάξ. Ώθηή ηαθεκηζηά ηάπεζ ζα κα είκαζ πθάζιαηα άθεαζηα, ακ ηαζ ζπίηζ ιαξ, ηαεχξ 

είδεξ, πμθφ ηαηαδεπηζηά, πμθφ θζθζηά ηδξ θενκυιαζηε. Μα πάθε άθθμ ειείξ. Αεκ πάεζ μ κμοξ ημοξ πςξ 

είιαζηε ηαζ βζα ένςηεξ. Καηέαδηεξ εζφ, ακέαδηε εηείκδ. Καηέαδηεξ, δδθαδή, υπζ, βζαηί ιαεέξ υθμζ μζ 

άενχπμζ ιήπςξ δεκ είκαζ ημ ίδζμ; Μα έηζζ ηυπμοκε ηαζ ημ θέκε μζ ιπυζζημζ ηζ μ ηυζιμξ». 
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αληηδηαλννπκεληζκνχ, πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζπληεξεηηθή ζθέςε1, ν νπνίνο 

ζεσξεί πνιπηέιεηα ηε κφξθσζε, γηαηί δηαθζείξεη ηνλ ακφξθσην, αγλφ ρσξηθφ 

θαη ηνλίδεη ηελ εζηθή αλσηεξφηεηα ηεο παξάδνζεο έλαληη ηεο Αχζεο2. Μηα 

ηέηνηα άπνςε, ελφο ρσξηθνχ, ζα κεηαθέξεη ζηνλ Πάιιε έλαο θνηηεηήο ηεο 

Ννκηθήο θαη κέινο ηεο Φνηηεηηθήο πληξνθηάο ην 1912· «καο έπλημαλ ηα 

γξάκκαηα. Σα γξάκκαηα είλαη ινχζν πνπ δε ρξεηάδεηαη γηα λα γίλε μαθνπζηφ 

ην έζλνο· ρξεηαδφκαζηε κάζεζη θαη ζηξαηφ ηα νπνία ζα ρηηζηνχλε απάλσ ζηνλ 

έκπνξα θαη ην ρσξηθφ. Καη κε ζηαβξψλνπκε ηα ρέξγηα λνκίδνληαο πσο ζα 

μεπέζνπκε, εάλ δε ζπνπδάδνπκε. Κνληέβνπλ φινη νη Ρσκηνί λα γίλνπλ 

δηθεγφξνη θαη γηαηξνί»3. Οη παξαγσγηθέο ηάμεηο ελάληηα ζηνλ παξαζηηηζκφ ησλ 

κνξθσκέλσλ4 έρνπλ αλαδεηρηεί θαη απφ ην ηέθαλν Ρακά ζην έξγν ηνπ Λνμνί 

ηξαηνθφπνη, φπσο είδακε παξαπάλσ.  

Ο Μ. Γθηψλεο, θνηηεηήο ηεο Ννκηθήο θαη πξφεδξνο ηεο Φνηηεηηθήο 

πληξνθηάο, πξνηηκάεη ηνπο ρσξηάηεο απφ εθείλνπο πνπ αλαπαξάγνπλ ηηο 

δπηηθέο ηδέεο θαη αμίεο· «Νίηζε, Μάξμ, Ίςελ γηλήθαλε φινη ρσξίο πξψηα λα 

θαηαιάβεη ν θαζέλαο ηη είλε ν εαθηφο ηνπ θαη πνηα ε θχηξα ηνπ. […] Καη πξν 

πάλησλ αθηέο ηηο ηδέεο ηηο έρνπλε νη απφ ην εμσηεξηθφ πνπ μέξνπλε θαλαδπφ 

Γαιιηθά. Σσλ ρσξηψλ καο, είλε θαιχηεξνη, πην άμεζηνη κα παίξλνπλε πην θαιά 

ην δήηεκα. Κάιηα έρσ 1 άμεζην ρσξηάηε λα γίλεη δεκνηηθηζηήο παξά 1000 

κπνλδνχξηδεο ρσξίο ςπρή Ρσκέτθηα»5.  

Δ επηζηεκνληθή γλψζε θαη ε κίκεζε ηνπ δπηηθνχ ηξφπνπ δσήο 

κνιχλνπλ ηελ αγλφηεηα ηνπ ιανχ θαη πεξηνξίδνπλ ην δεκνηηθηζκφ κφλν ζηε 

γισζζηθή αιιαγή θαη φρη ζηελ εζηθή αλάηαζε· «Σα παηδηά καο [κέιε ηεο 

Φνηηεηηθήο πληξνθηάο] δελ είλαη θαθά, ηα έρεη ραιάζεη ε ηξηγπξηζηά, ν 

βξψκηθνο αέξαο. Γελήθαλε δεκνηηθηζηάδεο, κα κνλάρα ζηε γιψζζα, ε ςπρή 

είλαη θαζαξεχνπζα βέξα [.…] Φπρέο λεξφβξαζηεο είκαζηε. Θέινπκε δφμεο 

                                                 
1
 J. Herf, Αληηδξαζηηθόο Μνληεξληζκόο. Σερλνινγία, Κνπιηνύξα θαη Πνιηηηθή ζηε Βατκάξε θαη ην Σξίην 

Ράηρ, υ.π., ζ.33. 
2
 Βπζζημθή Μ. Γηζχκδ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 3/1/1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.1, 2/8 ηαζ 

επζζημθή ΐ. Γάηηα ζε Ώ. Πάθθδ, Κμκημαάγαζκα Γμνηοκίαξ 2/6/1912, θ.2, οπμθ.2.2, 2/188 ηαζ 2/298  
3
 Βπζζημθή ΐ. Γάηηα ζε Ώ. Πάθθδ, ό.π.  

4
 Γζα ηδκ ειιμκή ημο ηφπμο, πμο άνενςκε ακηζζοκηαβιαηζηυ θυβμ, ζηζξ παναβςβζηέξ, οβζείξ δοκάιεζξ 

ημο έεκμοξ απυ ηδ δεηαεηία ημο 1870, αθ. Ώ. Μπμπχηδξ, Ζ ξηδνζπαζηηθή δεμηά. 

Αληηθνηλνβνπιεπηηζκόο, πληεξεηηζκόο θαη αλνινθιήξσηνο θαζηζκόο ζηελ Διιάδα 1864-1911, υ.π., 

ζ.119-120, βζα Νέα Ζκέξα Σεξγέζηεο ηαζ ζ.172-3, εθ. Μέιινλ, υπμο ημκίγεηαζ ηαζ μ παηνζςηζζιυξ ηςκ 

ηαηχηενςκ ηάλεςκ.   
5
 Βπζζημθή Μ. Γηζχκδ ζε Ώ. Πάθθδ, 18/3/1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.1, 2/73. Δ 

επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.102-105. 
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ζεσξεηηθέο […]. Βίκαζηε 132. Λφρνο νιάθεξνο, πνπ κπνξνχκε λα 

ηξαληάμνπκε εθηά Ώζήλεο θαη ην πνιχ – πνιχ λα μνδεπηνχλε 2-3 καο […] 

δεηάκε ηνλ ήζπρν δξφκν ηεο επηζηεκνληθηάο έξεβλαο. ηηο γξνζηέο καο 

θνξάκε γάληηα. Νηπζήθακε κε μέλα θνξέκαηα θαη γελήθακε καζθαξάδεο. Ξέλα 

ξνχρα, μέλα θαγηά, μέλα πηνηά, μέλα θαη ιφγηα, μέλα ηξαγνχδηα, μέλεο ραξέο 

θαη θεξζίκαηα μέλα. […] Ώλ είρα θαη γσ ζην λνπ κνπ θάηη γηα ηελ πληξνθηά, 

εμφλ απφ ηελ πξνπαγάληα, ζάιεγα λα ιέγακε ελφο Γαιαηά λα καο κάζαηλε 

ρνξνχο δηθνχο καο θαη ηξαγνχδηα δηθά καο. […] Μα απηά θαη ηφζα άιια ηα 

μεράζακε εδψ ζηελ Ώζήλα. Ή δελ ηα μεράζακε, ηα θξχβνπκε, ληξεπνχκαζηε 

λα ηα πνχκε δηθά καο. Νηξεπνχκαζηε λα ιέκε πσο αθφκα κπξίδνπκε 

ζπιελάληεξν θαη θάπα θαη θνπθνχια. Βίλε πξφζηπρα γηα καο απηά φπσο 

πξφζηπρηα είλε θαη ε γιψζζα καο. Έξρνληαη δσ νη επξσπαίνη θαη δε βιέπνπλε 

ηίπνηεο ληφπην, παξά θάηη επδψλνπο ζην παιάηη γηα ξεθιάκα θαη θαλέλα 

γαιαηά θαη αλ είλε απφθξεεο θαλέλα καζθαξά κε ηζαξνχρηα. […] Ώο θαηγφηαλε 

[…] ην Παλεπηζηήκην θαη λα κελ έρνκε ιεθηά λα ην θρηάμνπκε· Φνβάκαη κε ηα 

παηδηά πνχξρνληαη απφ ηα ρσξηά ηνπο παίξλνπλ απφ δσ ηε ρνιέξα θαη 

κνιέβνπλε ηνπο ψκνξθνπο ηφπνπο καο»1. 

Οη απφςεηο απηέο αθαηξνχλ απφ ην ιαφ ηελ θνηλσληθή ππφζηαζε θαη 

είηε ηνλ εληάζζνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ θνιθιφξ είηε επηρεηξνχλ λα ηνλ 

ζπλεηίζνπλ κε δηδαρέο θαη ζπζηάζεηο πεξί πγηεηλήο. Υαξαθηεξηζηηθή ην 1912 ε 

αληαιιαγή δηαμηθηζκψλ κεηαμχ ηνπ Ώ. Σξαλνχ [Ώ. ΐακβέηζνο] θαη ηνπ Μ. 

Γθηψλε, γηαηί θαηαδεηθλχεη θαη ηα ξεπζηά φξηα κεηαμχ κηθξναζηψλ θαη 

εξγαηηθήο ηάμεο, αιιά θαη ηελ απαμίσζε πνπ ζπλνδεχεη ηηο θξίζεηο κηαο 

κεξίδαο ησλ αζηηθψλ ζηξσκάησλ γηα ηνπο εξγάηεο. Ο Ώ. Σξαλφο εθζεηάδεη ζην 

Ννπκά ην θπιιάδην πνπ ηνπ έζηεηιε έλαο θνπξέαο πνπ πξνηηκάεη λα 

απηναπνθαιείηαη εξγάηεο, παξφιν πνπ είλαη ηδηνθηήηεο θνπξείνπ. «Μα 

ζθέθηεθε πσο πινχζηνο δελ κπνξεί λα γίλεη, πσο ην θεθάιαην πεξηνξίδεηαη ζε 

ιίγα ρέξηα θαη ηνλ θάλεη εξγάηε θ΄ ε ηχρε ηνπ δε δηαθέξεη δηφινπ απ΄ ηηο ηχρεο 

ησλ εξγαηψλ πνπ δνπιεχνπλ ζηα εξγνζηάζηα». Ο ζπγγξαθέαο ηνπ θπιιαδίνπ 

θαηαδηθάδεη ην ηαμηθφ ζρνιείν, φπνπ δελ δηδάζθεηαη ε δεκνηηθή, δειψλεη 

ζνζηαιηζηήο θαη απαηηεί ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο2. 

                                                 
1
 Βπζζημθή Μ. Γηζχκδ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 3/1/1912, ζην ίδην, 2/8. 

2
 Ώ. Σνακυξ, «Έκα θοθθάδζμ», Ο Ννπκάο, 14/4/1912, αν.475, ζ.232. 
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Ο Μ. Γθηψλεο ζα ακθηζβεηήζεη ηελ θνηλσληθή ζέζε πνπ επηιέγεη ν 

ζπγγξαθέαο ηνπ θπιιαδίνπ· «Σν φηη ν θνπξέαο είλαη εξγνδφηεο, ην 

πηζηέβνπκε – θπζηθά, ζάρεη έλα παηδάθη λα μεζθνλίδεη ηνπο πειάηεο, ίζσο ν 

ζπγγξαθέαο καο λάρεη θαη θαιθάδεο». Δ θηιειεχζεξε νηθνλνκηθή άπνςή ηνπ 

γηα ην φηη κπνξεί θάπνηνο λα επηηχρεη κε ηελ εξγαζία, ζπλππάξρεη κε ηηο 

θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο ηνπ γηα ηε δεδνκέλε θνηλσληθή ζέζε ησλ 

ρακειφηεξσλ ζηξσκάησλ, πνπ επηδέρεηαη κφλν εζσηεξηθέο πνηνηηθέο 

αιιαγέο, κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο εζηθήο θαη ηεο πγηεηλήο· «Ώκ δελ ηνχιεγε 

ν θ. Σξαλφο ηνπ ζπγξαθέα […] κεξηθά παξαδείγκαηα παηδηψλ θησρψλ, ρσξίο 

γξάκκαηα Γπκλαζίνπ, κα κε ζέιεζε θαιή, εξγάηεο πνπ γηλήθαλε άλζξσπνη 

κεγάινη, άιινη γίλεθαλ πινχζηνη κε ηε δνπιηά ηνπο· πσο θαλέλαο πινχζηνο 

δελ έπεζε απφ ηνλ νπξαλφ θαη νχηε δα είλαη ηδενινγία ην λα γίλεη θαλέλαο 

πινχζηνο κνλαρά […] Να ηνχιεγε πσο, αθνχ ηα νηθνλνκηθά ηνπ δελ 

επέηξεπαλ, γηαηί δελ έβαδε θάπνπ αιινχ εθείλα ηα ιεθηνπδάθηα πνπ μφδεςε 

ζην ηχπσκα; Γηαηί λα κε ζηάμεη ην θνπξείν ηνπ πην φκνξθα θαη λα ηνπ πεη πσο 

θαζέλαο πξέπεη λα ζηάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ πξψηα πξψηα; Καη επηηέινπο, αο 

έγξαθε έλα θπιιάδην […] γηα ηνπο ζπλαθιίδεο ηνπ […] λα ηνπο πεη λα 

πιέλνπληαη θαιά, λα μεζθνλίδνπλε ηε κχηε ηνπο, ηα κνπζηάθηα ηνπο, ηα δφληηα 

ηνπο, ηα λχρηα ηνπο· λα κε βξσκάλε νχδν, θαπλνχο ή sen-sen· λα κε 

θηαξλίδνληαη κέζα ζηα κνχηξα ζνπ, λα κηιάλε ιίγα· λα ηνπο πεη, πσο ε 

θαζαξηφηε έρεη ζεκαζία – πξν πάλησλ γηα ηνπο κπαξκπέξεδεο»1. 

ηελ Ώίγππην, ν ιαφο παξνπζηάδεηαη αγλφο, αιιά θαη πλεπκαηηθά 

ηπθιφο πνπ κπνξεί εχθνια λα παξαζπξζεί. Οη θησρνί δχζθνια βξίζθνπλ 

δηέμνδν, αθφκα θαη αλ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπο θαιιηέξγεηα, 

πξάγκα αξθεηά ζπάλην. Σν ππαξθηφ πξφβιεκα ηεο θηψρεηαο δελ 

αληηκεησπίδεηαη κε θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο φξνπο, αιιά κε νπηνπηθέο 

εζηθέο δηαθεξχμεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζε άξζξν ηεο Νέαο Γσήο πξνβάιιεηαη ε 

αλάγθε κηαο θηιαλζξσπίαο άιιεο κνξθήο πνπ δελ ζα εμεπηειίδεη ην θησρφ, 

ζηεξψληάο ηνπ ηελ αμηνπξέπεηα, θαη δηαηππψλεηαη ην νπηνπηθφ αίηεκα γηα ηελ 

αξκνληθή ζπλχπαξμε πινπζίσλ θαη θησρψλ πνπ ζα ηνπο ελψλεη ε αγάπε θαη 

                                                 
1
 Μ. Γηζχκδξ, «Γζα ηείκμ ημ θοθθάδζμ», ζηήθδ «Δ ημζκή βκχιδ», Ο Ννπκάο, 28/4/1912, αν.477, ζ.270. 

Ο Σνακυξ εα απακηήζεζ ακηζδζαζηέθθμκηαξ ηδ εεηζηή ενβαζία απυ ηδκ αζεενμαάιμκα θμβμηεπκζηή 

παναβςβή ηςκ κέςκ, Ώ. Σνακυξ, «Μζα βζα πάκηα», ζηήθδ «Δ ημζκή βκχιδ», Ο Ννπκάο, 5/5/1912, 

αν.478, ζ.287. 
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ζα ηνπο ρσξίδεη κφλν ν βαζκφο επηπρίαο ή δπζηπρίαο1. Ο Πάιιεο, αληίζεηα, ηε 

θηιαλζξσπία δελ ηελ απνδέρεηαη ζε αηνκηθφ επίπεδν2, αιιά ηελ εληάζζεη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, πξνηηκάεη, δειαδή, ηε βνήζεηά ηνπ ζε 

άηνκα ζηε βάζε ηεο εζληθήο3 ή επαγγεικαηηθήο ηνπο πξνζθνξάο4 θαη ηελ 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζπιιφγσλ θαη ηδξπκάησλ5.  

Δ ζηάζε ηνπ Πάιιε απέλαληη ζην ιαφ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

ελαληίσζή ηνπ ζηελ εξγαηηθή ηάμε, πξνο ηελ νπνία δελ ηξέθεη θακία εθηίκεζε, 

αθνχ ζεσξεί φηη ηε ραξαθηεξίδεη αραξηζηία απέλαληη ζε θείλνπο πνπ ηελ 

ηξέθνπλ6. Δ θηψρεηα, επίζεο, ηνχ είλαη απερζήο, εηδηθά φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ 

κεκςηκνηξία θαη απφ εθθιήζεηο γηα βνήζεηα, φπσο θάλεθε παξαπάλσ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θησρψλ καζεηψλ ηεο Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο, αιιά 

θαη ησλ εθδνηψλ Ρνχιε θαη Πξηνληζηή ζηελ Ώίγππην. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

ζηάζε ηνπ απέλαληη ζε δχν εξγάηεο απφ ηελ Ώζήλα, νη νπνίνη ηνπ 

δηεθηξαγσδνχλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο· αδηάθνπε εξγαζία απφ ηηο 6 ην πξσί σο 

ηηο 9 ην βξάδπ, αδπλακία ιφγσ έιιεηςεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ λα δηαβάζνπλ ηα 

βηβιία πνπ ηνπο έζηεηιε. Σν αίηεκά ηνπο είλαη λα ηνπο βνεζήζεη ρξεκαηηθά λα 

εγθαηαζηαζνχλ ζε ρψξα «πην θηιειεχζεξε ζηε δνπιηά θαη ζην κεξνθάκαην» 

θαη λα ηνπο ζπζηήζεη ζε θάπνην εξγνζηάζην, φπνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηελ 

ηέρλε ηνπο· ν έλαο είλαη βηβιηνδέηεο, ν άιινο ξάθηεο. Δ απάληεζε ηνπ Πάιιε 

                                                 
1
 Ώ. Κμονηίδδξ, «Σμ δζηαίςια ηςκ πηςπχκ», Νέα Εσή, Εακμοάνζμξ 1908, αν.40, ζ.724-727.  

2
 ΐθ. ηζξ ελαζνέζεζξ, αμήεεζα 20 θζνχκ ζε ιάκα πμο ημο ζηέθκεζ ημ αζαθίμ ηδξ πεεαιέκδξ ηυνδξ ηδξ,  

επζζημθή ΐ. Λάιανδ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 20/7/1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.2, 2/268.  
3
 ΐθ, ηδ πνδιαηζηή αμήεεζα πμο πανείπε, δφμ θμνέξ, ζημ δάζηαθμ απυ ηδ Αοηζηή Μαηεδμκία, 

Αδιήηνζμ Πμοθζυπμοθμ, ζηδκ ιία πενίπηςζδ, βζα κα πθδνχζεζ πνυζηζιμ πμο ημο επέααθακ μζ Σμφνημζ 

βζαηί ημ δίπθςιά ημο δεκ ήηακ επζηονςιέκμ απυ ημ ημονηζηυ ηνάημξ, επζζημθέξ Α. Ώ. Πμοθζυπμοθμο 

ζε Ώ. Πάθθδ, Υνμφπζζηα 28/11/11, ό.π., θ.1, οπμθ.1.2, 1/269, 17/1/12, θ.2, οπμθ.2.1, 2/19, 8/4/1912, 

2/103 ηαζ 24/4/1912, 2/122. 
4
 Υνδιαημδυηδζδ εηδυζεςκ ή ηδ ιεζμθάαδζδ χζηε κα δζεοεφκεζ μ Αδιήηνδξ Μδηνυπμοθμξ ηδκ 

μνπήζηνα ηδξ Φζθανιμκζηήξ Βηαζνείαξ ημο Liverpool, αθ. επζζημθή Α. Μδηνυπμοθμο ζε Ώ. Πάθθδ, 

6/4/1931, ό.π., θ.5, οπμθ.5.2, 5/209. 
5
 Ο Πάθθδξ πνμζέθενε εηδνμιή ζηα θηςπά ημνίηζζα ηδξ Βπαββεθιαηζηήξ ηαζ Οζημηονζηήξ πμθήξ ηδξ 

Βκχζεςξ Βθθδκίδςκ, ηαεχξ ηαζ ζημ Αζδαζηαθείμ ηςκ Νδπζαβςβχκ ηδξ ίδζαξ Έκςζδξ, αθ., 

εοπανζζηήνζεξ επζζημθέξ ηςκ ιαεδηνζχκ ημο Κονζαημφ πμθείμο, Ώεήκα 30/3/1912, ό.π., θ.2, 

οπμθ.2.1, 2/82 ηαζ ηςκ ιαεδηνζχκ ηδξ Βπαββεθιαηζηήξ ηαζ Οζημηονζηήξ πμθήξ, Ώεήκα 4/4/1912,  

2/96 ηαζ ηςκ ιαεδηνζχκ ημο Αζδαζηαθείμο ηςκ Νδπζαβςβχκ, Ώεήκα 4/4/1912, 2/97. ΐθ., επίζδξ, 

δςνεά 500 δναπιχκ ζημ Λφηεζμ Βθθδκίδςκ, επζζημθή Κ. Παννέκ, Ώεήκα 2/1/1913, ό.π., θ.3-4, 

οπμθ.3.1, 3/1· δςνεά 200 θζνχκ ζε Βθθδκζηυ Βνοενυ ηαονυ, εοπανζζηήνζα επζζημθή Β.Β.., Ώεήκα 

12/11/1918, θ.3-4, οπμθ.4.3, 4/368· αμήεεζα πνμξ ημ Βεκζηυ Θέαηνμ, υηακ ηαηά πανάηθδζδ ημο 

δζεοεοκηή Γνοπάνδ, δεκ εζζπνάηηεζ ηα δζηαζχιαηα απυ ημ ακέααζια ημο Δκπόξνπ ηεο Βελεηίαο ζε 

ιεηάθναζή ημο, φρμοξ 60.000 δναπιχκ, επζζημθέξ Γνοπάνδ, Ώεήκα 25/11/1932, θ.5, οπμθ.5.2, 5/260 

ηαζ 30/12/1932, 5/263.  
6
 Ώ. Πάθθδξ, Μπξνπζόο, υ.π., ζ.21.  
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είλαη δεισηηθή ηεο ζηάζεο ηνπ· «ν εγστζκφο ζαο κεγάινο»1. Σν 1919 ν 

Πάιιεο πηζηεχεη φηη νη εξγάηεο θεξδίδνπλ αξθεηά γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο 

ηνπο, άπνςε πνπ ζπκβαδίδεη κε ηελ πεπνίζεζε ηεο αζηηθήο ηάμεο φηη νη 

απνιαβέο ησλ εξγαηψλ δελ έπξεπε λα μεπεξάζνπλ έλα φξην, αθνχ ε 

νηθνλνκηθή θαησηεξφηεηα πξνζδηνξίδεη ηελ ηαμηθή θαησηεξφηεηα2. 

Κάπνηνη εξγάηεο ζα επαηλέζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπ Πάιιε ζηελ 

αθχπληζε ησλ θησρψλ. Σε ζχγθξνπζε αζηηθήο ηάμεο θαη εξγαηψλ ζα 

επηζεκάλεη ζε επηζηνιή ηνπ έλαο «θησρφο εξγάηεο […] ξάθηεο», φπσο 

απηνπξνζδηνξίδεηαη, πνπ ζεσξεί φηη ν Πάιιεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ησλ ηδενινγηθψλ θαη πνιηηηθψλ ηνπ 

αληηπάισλ· «Σψξα φκσο ληψζσ κέζα κνπ ηνλ κεγάιν ζθνπφ ηνπ έξγνπ ζνπ 

θη θαηαιαβέλσ πσο αλ θαη βξίζθεζε ζε κηα ηάμη πνπ ζπκθέξνηεο είλε λα κε 

μππλνχλε ηα παηδηά ησλ θησρψλ γηα λα ηάρνπλ πάληα ζθιάβνπο, εζχ κε ην 

ζσηήξην έξγν ζνπ ρηππάο απηή ηελ αδηθία»3. Άιινο θησρφο απνζηνιέαο, 

πξψελ δάζθαινο θαη ηψξα δαθηπινγξάθνο πνπ πξνζπαζεί λα ζπνπδάζεη 

ηαηξηθή αλαγλσξίδεη φηη νη πξνζπάζεηέο ηνπ Πάιιε απνβιέπνπλ ζηε κφξθσζε 

ηνπ ιανχ θαη « φινη λα γίλνπκε ίζνη αλακεηαμχ καο»4.  

  Οη πεπνηζήζεηο ηνπ Πέηξνπ ΐιαζηνχ γηα ην ιαφ είλαη πιήξσο 

ελαξκνληζκέλεο κε ηηο αξηζηνθξαηηθέο απφςεηο ηνπ. Ώξρηθά, δελ ζπκθσλεί φηη 

ε δεκνηηθή είλαη ε γιψζζα ησλ ρσξηθψλ. ηηο επηζηνιέο πνπ αληαιιάζζεη ην 

1932 κε ηνλ John Mavrogordato5 ζεκεηψλεη ηελ άπνςή ηνπ φηη νη πην 

πινχζηεο γιψζζεο είλαη νη γιψζζεο ησλ εκπφξσλ θαη ηέηνηα αθξηβψο είλαη  ηα 

ξσκαίηθα6. Σελ ίδηα επνρή δηαρσξίδεη ην ρσξηάηε ιαφ σο ηδεαηή πεγή ηεο 

                                                 
1
 Βπζζημθή Π. Μήκμο ηαζ Π. ιδθή ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 13/2/1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/38. 

2
 Γζα ηδκ παναπάκς πεπμίεδζδ ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ απυ ηα ιέζα ημο 19

μο
 αζχκα, αθ.E. Hobsbawm, Ζ 

Δπνρή ηνπ Κεθαιαίνπ 1848-1875, Μ.Ε.Β.Σ., Ώεήκα 2000, ζ.328-329. Σδ δζαπίζηςζδ ημο Πάθθδ εα 

ακηζηνμφζεζ μ ζοκμιζθδηήξ ημο, θένκμκηαξ ςξ πανάδεζβια ημοξ βάθθμοξ ενβάηεξ πμο ηενδίγμοκ 

ιενμηάιαημ 10-14 θνάβηα, πμζυ ακεπανηέζηαημ βζα ηδ ζηέβδ ηαζ ηδκ ηνμθή, επζζημθή Κ. 

Σζαμοζυβθμο ζε Ώ. Πάθθδ, Πανίζζ 29/11/1919, ό.π., θ.5, οπμθ.5.1, 5/102.  
3
 Βπζζημθή Ώ. ανακηίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 10/8/1914, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/306. 

4
 Βπζζημθή ίιςκμξ Λαβίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 29/3/1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.1, 1/ 28. 

5
 To 1918 ήηακ βναιιαηέαξ ηδξ Anglo-Hellenic League, πμο ζδνφεδηε ημ 1913 βζα ηδκ πνμχεδζδ ηςκ 

ζπέζεςκ ιεηαλφ ΐνεηακίαξ ηαζ Βθθάδαξ. Μέθδ ηδξ ήηακ μ Βθηαθζχηδξ, μ Πάθθδξ ηαζ μ 

Πεηνμηυηηζκμξ, The Anglo-Hellenic League, papers 1-35, 12/1913, ζ.9-11. Ο Πάθθδξ ημ 1918 εα ηάκεζ 

δςνεά 50 θζνχκ ζημ φκδεζιμ, αθ. εοπανζζηήνζα επζζημθή John Mavrogordato ζε Ώ. Πάθθδ, London 

9/2/1918, ό.π., θ.3-4, οπμθ.4.3, 4/275. 
6
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε J. Mavrogordato, Αξρείν Π. Βιαζηνύ, 28/8/1932, θ.5, οπμθ.5.2, 5/207. Ο 

Mavrogordato εα επζιείκεζ υηζ μζ πςνζημί ηαζ μζ ρανάδεξ έπμοκ πενζζζυηενδ επίδναζδ ζημ 

ζπδιαηζζιυ ηδξ βθχζζαξ απυ υηζ δ αζηζηή ηάλδ, υπςξ μζ έιπμνμζ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ, επζζημθή J. 

Mavrogordato ζε Π. ΐθαζηυ, 29/8/1932, ζημ ίδζμ, 5/209. ΐθ., επίζδξ, Π. ΐθαζηυξ, Παξαβιάζηαξα, 

Ώεήκα 1937, ημ ηεθάθαζμ «Γεςιεηνζζιυξ ηαζ Σασθάξ», ζ.51-64. ηδ ζ.64 βνάθεζ βζα ηδ βθχζζα· «Οζ 
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γισζζηθήο θαζαξφηεηαο θαη εθείλνλ σο θνηλσληθφ δεδνκέλν πνπ απιψο 

απνηειεί φξγαλν γηα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αξίζησλ· «Αε ζέκε γηα βάζε-

καο ηε ιατθή γιψζζα γηαηί πξνζθπλνχκε ην ρσξηάηε1. Σε ζέκε κφλν θαη κφλν 

γηαηί ε γιψζζα-ηνπ δε ζαθαηεχηεθε απφ ην ζθνιηφ, θαη γηαηί αθηί είλαη ε 

γλήζηα θιεξνλφκεζα ηεο αξραίαο παξάδνζεο […] ε θπζηθή γιψζζα ηνπ 

ειιεληζκνχ πξέπεη λα βαζηιέςεη παληνχ θαη λα γίλεη θ΄ επίζεκε, φρη ηφζν γηα 

ην ραηίξη ηνπ ιανχ παξά γηα λα κπνξέζνπλ νη ιηγνζηνί θαηαιάβνπλ ηη ζα πεη 

πνιηηηζκέλε ζπλείδεζε θαη πσο δνπιεχεη ην ζσζηφ κπαιφ»»2. Ο ιαφο δελ 

απνθαζίδεη, πξνζθέξεη κφλν ηελ πξψηε χιε3. 

Δ απαμησηηθή ζηάζε γηα ην ιαφ αθνξά ηηο εζληθέο ζπλδειψζεηο ηνπ 

φξνπ, «ηραίλνκαη ηνπο Ρσκηνχο»4, αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο. Ο ΐιαζηφο 

επηζπκεί ηελ θπξηαξρία ηεο αζηηθήο ηάμεο, ε νπνία ζα επηιέγεη ηνλ ηξφπν πνπ 

ζα ρεηξηζηεί ην ιαφ απφ ηνλ βηνκήραλν κέρξη ηνλ εξγάηε, αιιά ηδηαίηεξα ηνλ 

θαηψηεξν, γηαηί απφ θεη απνξξέεη ν θίλδπλνο ηνπ ζνζηαιηζκνχ5. Σα κεζαία 

ζηξψκαηα πξέπεη λα είλαη νη θνξείο ηνπ δεκνηηθηζκνχ, ελψ ν ιαφο δελ παίδεη 

θαλέλα πνιηηηθφ ξφιν. Ώλαθεξφκελνο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζα γξάςεη· 

«Βίλαη θαλεξφ πσο νχηε ην Παηξηαξρείν νχηε νη θνηδακπάζεδεο καο ζ 

αιιάμνπλε κπαιά. Ώπηνί έρνπλε πξνλφκηα θαη γη απηά ζ αγσληζηνχλε. Φαίλεηαη 

ινηπφλ πσο κφλν ζην ιαφ κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε – θαη κε ιαφ ελλνψ ηε 

κεζαία ηάμε, φρη ηνπο θάησ πνπ απηνί γηα φξγαλα κφλν είλαη θαινί. Ώπηνχο 

ηνπο κεζαίνπο πξέπεη λα θσηίζνπκε, κ άιια ιφγηα κ απηνχο πξέπεη λα 

θάλνπκε ηε δηθή καο επαλάζηαζε, κ απηνχο λα ξίμνπκε ην Παηξηαξρείν, ηνπο 

δαζθάινπο θαη ηνπο πξνγνλνιάηξεο ηξαπεδίηεο»6. 

Γηα ηνλ ΐιαζηφ ε αληζφηεηα είλαη θπζηθή θαηάζηαζε θαη ν ιαφο 

απνηειεί φξγαλν πνπ ππεξεηεί ηνπο αληηδεκνθξαηηθνχο ζθνπνχο ηνπ· 

«Μεξηθνί ζπξψρλνπλε λ΄ αλπςψζνπκε ην ιαφ γηα λα γίλεη βάζε ζηα 

                                                                                                                                            
πζμ πθμφζζεξ ηαζ πζμ πμζδηζηέξ βθχζζεξ ημο ηυζιμο είηακ μζ βθχζζεξ ηςκ ειπυνςκ· δ εθθδκζηή, δ 

ζηαθζηή ηαζ δ εββθέγζηδ. Σέηζα είκαζ ηαζ ηα νςιαίζηα, ιυκμ πμο δεκ ηα ηαηαδέπμοκηαζ μζ ηαπθαιάδεξ 

ηδξ Ώεήκαξ». 
1
 Σδκ ακηζπάεεζά ημο βζα ημοξ πςνζάηεξ πνμζπαεεί κα ιεηαζηνέρεζ ζηζξ επζζημθέξ ηδξ δ ΐ. Μζηγςηάηδ, 

Πενζαυθζα 25/1/1937 ηαζ 16/9/1937, Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, θ77, οπμθ.7.1, 9/4, 7/97 ακηίζημζπα.  
2
 Π. ΐθαζημφ, Ζ ειιεληθή θαη κεξηθέο άιιεο παξάιιειεο δηγισζζίεο, Βζηία, Ώεήκα 1934, ζ.170, ζδι. 

ηαζ 178.   
3
 Ώκηίβναθμ επζζημθήξ Π. ΐθαζημφ ζε Κθ. Πανάζπμ, 27/5/1935, Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, οπμθ.6.1, 

6/55. 
4
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ί. Αναβμφιδ, Ώεήκα 13/26.10.05, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θ.1, οπμθ.4. 

5
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, 30/6/08, ό.π., θάη.1, οπμθ.5. 

6
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Φ. Φςηζάδδ, 1/9/1908,  Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην 

«Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο», ό.π., ζ.293. 
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κειινχκελα. Μα γηα λ΄ αλπςψζνπκε ην ιαφ πξέπεη πξψηα λα μεπαζηξέςνπκε 

έλα κέξνο ηνπ, ην πην ζάπην, θαη λα ηνπ δψζνπκε αθηφ πνπ δηςά – ηπξάλλνπο 

κα ηπξάλλνπο ηηηαλνκάρνπο. Αειαδή ν ιαφο είλαη θαη ζα είλαη πάληα φξγαλν. 

Ώλ γίλεη πνηέ ζθνπφο ζα ζηακαηήζεη ν πνιηηηζκφο. Κείλν πνπ ζέκε είλαη ε 

δχλακε πνπ ζα θνπλήζεη ην ιαφ. Έλα θξάηνο απφ αλζξψπνπο ίζνπο αδχλαην 

λα θνπλεζεί. Πνηνο ζα δηαηάμεη; […] Έρνπκε κπξνζηά καο έλα ζθνπφ. Σν ηη ζα 

καο θνζηίζεη γηα λα ληθήζνπκε νχηε δπγίδεη νχηε ζεκαίλεη. Ώο ραζνχλε φιεο νη 

δεκνθξαηηθέο ιεθηεξηέο ζαλ είλαη αλάγθε. Ώθηά ζα ηα απνθαζίζεη ν πνιηηηθφο. 

Κη ν κεγαιφλννο θαη κεγαινζειεηήο δε ζηελνρσξηέηαη απφ ζπζηήκαηα θαη 

ζεζκνχο»1. ΐαζηθή ζην θνηλσληθφ ζρήκα ηνπ ΐιαζηνχ είλαη ε έλλνηα ηεο 

αξηζηνθξαηίαο, ιφγσ ηεο ζέζεο θαη ηνπ ξφινπ ηεο ζηελ αγγιηθή θνηλσλία, 

ζηελ νπνία θαηά βάζε έδεζε ν ίδηνο2. Καζψο ε θπιή είλαη ε βαζηθή αξρή ηεο 

θνζκνζεσξίαο ηνπ, νη αλφζεπηεο θπιέο ζπληζηνχλ ηελ αξηζηνθξαηία πνπ δελ 

αξλείηαη ηελ αλάγθε χπαξμεο ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ3. Άξα, ε θνηλσλία 

απνηειείηαη απφ άξεηνπο θαη πιεβείνπο4. 

Δ ειιεληθή αξηζηνθξαηία ράζεθε θάπνπ ζηελ πνξεία ησλ αηψλσλ, αθνχ 

ε θπιεηηθή κείμε επέθεξε ηνλ εθθπιηζκφ5. Ο  Πέηξνο ΐιαζηφο ζα γξάςεη ην 

1920 ζηνλ Πεηξνθφθθηλν, επεξεαζκέλνο πξνθαλψο απφ ηελ εθινγηθή ήηηα 

ηνπ ΐεληδέινπ «Ώιήζεηα ζπθσλνχκε θαηά βάζνο ζηελ θξίζε καο γηα ηα 

ξσκαίηθα ηα πνιηηηθά. Βζχ θαηεγνξείο ηε ξάηζα θαη γσ ηνλ φριν. Μα έλα 

πξάκα είλαη θαη ηα δπν· αξηζηνθξαηία ζηελ Βιιάδα δελ ππάξρεη πηα θαη ηα 

ζηεξλά ηα ρηψηηθα η΄ απνκεηλάξηα ηεο αξηζηνθξαηηθήο γεληάο ράλνπληαη θαη 

παλ. Οη αξηζηνθξάηεο ηεο Ώζήλαο θάζε άιιν απφ αξηζηνθξάηεο είλαη. 

ΐγαίλνπλ φινη ηνπο απφ ην ιαφ θαη δελ είλαη παξά κηα πινπηνθξαηία 

κπαθάιηθε, κηα ζπείξα θαηαθεξηδήδσλ – δειαδή ην ρεηξφηεξν είδνο 

νιηγαξρίαο»6.  

                                                 
1
 Π. ΐθαζηυξ, «Δ Φοθή», Κξηηηθά Σαμίδηα, 1912, ζ.145, 156-7. ΐθ., επίζδξ, Κθ. Πανάζπμξ, «Ο 

αημιζζιυξ, μ θοθεηζζιυξ ηαζ ιενζηέξ άθθεξ ζδέεξ ημο Π. ΐθαζημφ», Διιεληθά Φύιια, Υνζζη.- 

Πνςημπνμκζά 1936, ζ.280. 
2
 Π. ΐθαζηυξ, «Δ Φοθή», Ο Ννπκάο 20/1/1908, αν.279, ζ.5 ηαζ Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Γεκνηηθηζκόο 

θαη Κνηλσληθό Πξόβιεκα, υ.π., ζ.90-1.  
3
 Π. ΐθαζηυξ, «Δ Φοθή», Κξηηηθά Σαμίδηα, υ.π., ζ.142, ζδι.1.  

4
 ημ ίδζμ, ζ.147. 

5
 ημ ίδζμ, ζ.150-2. Γζα ημκ ΐθαζηυ δ θοθεηζηή ελίζςζδ είκαζ, «Ρςιζυξ=Άνζμξ πθδιιονζζιέκμξ αίια 

ζδιζηζηυ ηζ ανηεηυ ζθααζηυ, θνάβηζημ ηζ ανιέκζημ», ζημ ίδζμ, ζ.152. 
6
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 18/12/1920, Αξρείν Γ. Πεηξνθόθθηλνπ, Αιιεινγξαθία. 
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Σελ ίδηα επνρή ε Π. Αέιηα είλαη θαηαπέιηεο ελαληίνλ ηνπ ιανχ, 

αληίζεηα απφ ηνλ Ώ. Αεικνχδν. Ο δεχηεξνο ζε επηζηνιή ηνπ ζηηο 20/7/1921 ζα 

γξάςεη πσο ν ιαφο είλαη έλαο άγλσζηνο θαη φηη ε αζηηθή ηάμε επζχλεηαη γηα ηε 

ζηξεβιή άπνςε πνπ επηθξαηεί γη‟ απηφλ. ηελ νπζία ηνλ ζαπκάδεη θαη 

θαηαιήγεη φηη «ε φια ηνπ ν ιαφο είλαη αζχγθξηηα αλψηεξνο θαη βαζχηεξνο 

απφ ηνπο ζεκεξηλνχο δεκηνπξγνχο ηνπ»1. Δ Αέιηα, φκσο, απνθαιεί ηνλ 

ειιεληθφ ιαφ «αλζξσπνκάδσκα» θαη αξλείηαη ηελ χπαξμε ηάμεσλ, πνπ ζα 

πξνυπέζεηε ηελ χπαξμε αξηζηνθξαηίαο. Πξνο επίξξσζηλ ησλ απφςεψλ ηεο, 

κάιηζηα, παξαπέκπεη ζην θιεξφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην έξγν ηνπ Σα 

χγρξνλα Πξνβιήκαηα ηνπ Διιεληζκνχ·2. 

 πσο, άιισζηε, έρεη δειψζεη κεξηθά ρξφληα λσξίηεξα ν ιαφο είλαη 

επηθίλδπλνο, αθνχ είλαη θνξέαο ησλ ζνζηαιηζηηθψλ ηδεψλ. Σν 1913 ε 

Πελειφπε Αέιηα, νξγηζκέλε κε ην Ννπκά3, ζε επηζηνιή ηεο ζηνλ 

Πεηξνθφθθηλν ζα εθθξάζεη ηελ πεξηθξφλεζή ηεο γηα ηηο ιατθέο ηάμεηο θαη ζα 

αξλεζεί ηελ ηαμηθφηεηα ησλ ηδεψλ θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ, ζπκππθλψλνληαο 

έηζη ην κέλνο θαη ην θφβν ησλ αζηψλ δεκνηηθηζηψλ γηα ην ζνζηαιηζκφ. «Βίλαη 

ειεχζεξνο λα έρεη ηηο ζεσξίεο ηνπ θαη ηηο ηδέεο ηνπ ν θ. Σαγθφπνπινο, αιιά 

έρσ θαη εγψ ηηο δηθέο κνπ πνπ είλαη φηη άλζξσπνη ζαλ απηφλ είλαη επηθίλδπλνη 

γηαηί νη ζεσξίεο ηνπ θνιαθεχνπλ φιεο ηηο ηαπεηλφηεξεο θαη πξνζηπρψηεξεο 

νξέμεηο ηεο πιέκπαο». Πξνηείλεη, κάιηζηα, ηελ έθδνζε κηαο θαιχηεξεο 

εθεκεξίδαο, «πνπ λα βγεί νιφηεια απφ ην ηξακπνχθηθν χθνο ηνπ Ννπκά θαη 

πξν πάλησλ απφ ηηο επηθίλδπλεο δήζελ ζνζηαιηζηηθέο ζεσξίεο, πνπ δελ είλαη 

άιιν παξά κηα πίθξα ηνπ πεηλαζκέλνπ ελαληίνλ ηνπ ρνξηάηνπ, φρη γηα λα 

δηνξζψζεη θαη λα πνιηηίζεη ηίπνηα αιιά λα αξπάμεη εθείλν πνπ δελ έρεη, 

αθαηξψληαο ην απφ άιινλ, δει. ε θαιιηέξγεηα κηαο πξφζηπρεο ηάζεο, 

απέλαληη κηαο άιιεο πξφζηπρεο ηάζεο»4. 

                                                 
1
 Βπζζημθή Ώ. Αεθιμφγμο ζε Π. Αέθηα, 20/7/1921, Αιιεινγξαθία ηεο Π. . Γέιηα, υ.π., ζ.262-263. Σμ 

απυζπαζια ανίζηεηαζ ζηδ ζ. 262. 
2
 Βπζζημθή Π. Αέθηα ζε Ώ. Αεθιμφγμ, 26/7.8/8.1921, ζην ίδην, ζ.263-266. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.264. Δ 

πζηνία ηδξ εδνάγεηαζ ζηδκ απμηοπία ημο ΐεκζγέθμο ηαζ ζηδκ ελμνία ημο παηέναξ ηδξ πμο ηαηδβμνείηαζ 

βζα πνμδυηδξ ηαζ δεζηυξ αοημονβυξ ηδξ δμθμθμκίαξ ημο Αναβμφιδ, υπςξ ακαθένεζ, ζην ίδην, ζ.265-6. 
3
 ηζξ 9/3/1913 μ Ννπκάο εα δδιμζζεφζεζ ηφνζμ άνενμ ιε ηίηθμ «Δ δμθμθμκία ημο ααζζθζά ιαξ», πμο 

εα επζζφνεζ ηδκ μνβή ηδξ Πδκεθυπδξ Αέθηα, βζαηί ημ εεχνδζε ακηζααζζθζηυ ηαζ εα βνάρεζ μνβζζιέκδ 

ζημκ Σαβηυπμοθμ υηζ παναζηείηαζ απυ ηάεε αμήεεζα πνμξ ημ Ννπκά, επζζημθή Π. Αέθηα ζε Α. 

Σαβηυπμοθμ, Μάνηδξ 1913, Αιιεινγξαθία Π. . Γέιηα, υ.π., ζ.364. 
4
 Βπζζημθή Π. Αέθηα ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, Ώθελάκδνεζα 13/26.3.1913, ζην ίδην, ζ.368-369. 
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Σελ πεξηθξφλεζε ηνπ ιανχ πνπ θπξηαξρεί ζηε ζθέςε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ δεκνηηθηζηψλ ζα επηζεκάλεη ην 1912 έλαο εξγάηεο ζε επηζηνιή 

ηνπ ζηνλ Πάιιε· «Απζηπρψο φκσο απφ ηνπο εδψ δεκνηηθηζηέο κφιηο είλαη δπν 

ηξεηο νη νπνίνη θαηεβήθαλε ζην ιαφ θαη άξρηζε λα γίλεηε θάπηα θήληζε. Οη άινη 

δελ θαηαδέρνπληε λα θαηεβνχλε νλνκάδνληαο ην ιαφ ρακάιε»1. 

ηαλ ε αζηηθή ηάμε αληηιακβάλεηαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ιατθψλ 

ζηξσκάησλ, ζα ζεσξήζεη φηη ην θαιχηεξν κέζν γηα ηε ρεηξαγψγεζή ηνπο 

απνηειεί ε δεκνηηθή γιψζζα ή θάπνηα κνξθή ηεο. Ώπφ ην β΄ κηζφ ηνπ 19νπ 

αηψλα ν Νηθφιανο Αξαγνχκεο ζα ππνδείμεη ηξφπνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ηχρεο ησλ εξγαηψλ, κεηαμχ απηψλ θαη ηε ζσζηή ρξήζε ηεο γιψζζαο, αο κελ 

είλαη ε θαζαξεχνπζα «Ο ρεηξψλαμ […] Ώο ιέγε θαη αο γξάθε θεγγάξη θαη νπρί 

ζειήλε, άινγνλ θαη νπρί ίππνο, δξφκνο θαη νπρί νδφο, λεξφλ θαη νπρί χδσξ, 

καιιία θαη νπρί θφκε, απέζαλε θαη νπρί απεβίσζελ· αο κε κεηαρεηξίδεηαη 

δειαδή ιέμεηο αξραίαο, φηαλ ππάξρσζηλ ελ ρξήζεη, εθ καθξάο κάιηζηα 

παξαδφζεσο, άιιαη επίζεο ειιεληθαί»2. Ο πχξνο θηαδαξέζεο ζα εθθξάζεη 

ζηνλ Ίσλα Αξαγνχκε παξφκνηα άπνςε «Ώιιά λνκίδσ πξαθηηθφλ ζα ήην λα 

γξάθνπληαλ θαη ηερληθά βηβιία γηα ηνπο εξγάηαο πνπ ζπγρξφλσο λα δηέδηδαλ 

θαη πξαθηηθέο γλψζεηο σθέιηκαηο ζηελ εξγαζία ηνπο φπσο γίλεηαη ζη΄ άιια 

κέξε ηνπ θφζκνπ θαη έηζη ζα είρακε δηπιφ φθεινο»3. Οη αλάγθεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη ζηξαηησηηθήο δσήο επηβάιινπλ ηελ θαηαλνεηή γιψζζα. Ο 

Βθπαηδεπηηθφο κηινο παξαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεη ηηο θαζεκεξηλέο, θάπνηε 

αλεπαίζζεηεο αιιαγέο πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηελ επηζηξάηεπζε ηεο δεκνηηθήο 

γηα ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία 

ηνπ θξάηνπο4. 

                                                 
1
 Βπζζημθή Κ. ΐθάβηαθδ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώεήκα 6/8/912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.2, 2/305. 

Δ οπμβνάιιζζδ δζηή ιμο.  
2
 Ν. Αναβμφιδξ, «οιαμοθαί πνμξ ημοξ Υεζνχκαηηαξ», Παλδώξα, 1/10/1865, η.1

μξ
, θ.373, ζ.329. 

Πανυιμζεξ απυρεζξ ηαζ επζζήιακζδ ηδξ ακάβηδξ κα ανεεί δ βθςζζζηή αααοθςκία ηαζ κα επζηναηήζεζ 

ιζα βθχζζα πμο εα ακηαπμηνίκεηαζ ζηζξ ζφβπνμκεξ ακάβηεξ δζαηοπχκμκηαζ ηαζ θίβμ ανβυηενα ζημ 

Ώ.Ο. Ρμοζυπμοθμξ, «Σμ Γθςζζζηυκ Γήηδια», Γειηίνλ Βηνκεραληθήο θαη Δκπνξηθήο Αθαδεκίαο, η. Ώ΄, 

ηεφπμξ Γ΄, Ώεήκα 1895, ζ.57-59.   
3
 Βπζζημθή π. ηζαδανέζδ ζε Ε. Αναβμφιδ, π.π, υ.π., θάη.8, οπμθ.2. Γζα ημ ίδζμ εέια εα δδιμζζεφζεζ 

μ Υαν. Ώκδνεάδδξ ζεζνά άνενςκ ζημ Νμοιά ιε ηίηθμ «Δ βθχζζα ιαξ ηαζ ηα ηένδδ πμο εάπμοιε», 

3/8/1903, αν.54, ζ.2-3, 10/8/1903, αν.55, ζ.3-4, 17/8/1903, αν.56, ζ.7, 24/8/1903, αν.57, ζ.3. 
4
 ΐθ., εκδεζηηζηά, ημ 1914 μ ααζζθζάξ οπμβναιιίγεζ ηδκ ακάβηδ απθήξ βθχζζαξ ζημ ζηνάηεοια, ημ 

1915 εηδίδμκηαζ ζηναηζςηζηά έκηοπα ζε απθή βθχζζα, αθθά ηαζ έκηοπα ηδξ Γεςνβζηήξ Βηαζνείαξ ηαζ 

ηδξ Φζθμδαζζηήξ έκςζδξ ιε πναηηζηέξ μδδβίεξ βζα ημοξ βεςνβμφξ, αθθά ηαζ ημοξ πμθίηεξ. Βπίζδξ, δ 

αθμιμίςζδ ηςκ αθθμβθχζζςκ ζηδ Μαηεδμκία επζαάθθεζ ηδ γςκηακή βθχζζα., Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, 

«Δ βθχζζα ιαξ ζηδκ ημζκςκζηή γςή», ΄Απαληα, η.4, ζ.284-5, 287-293. Βπίζδξ, «Γθςζζζηά ζημκ 
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ηε κχξλε νη δεκνηηθηζηέο ζα αληηδξάζνπλ ζηελ άπνςε ησλ 

θαζαξνιφγσλ πνπ ηαπηίδεη ηε δεκνηηθή κε ηηο θαηψηεξεο ηάμεηο. Εδηαίηεξα 

αληίθεηληαη ζηηο απφςεηο ηνπ Υαηδηδάθη, πνπ ζεσξεί φηη ε γξαπηή γιψζζα είλαη 

έξγν ησλ ινγίσλ θαη ησλ αλεπηπγκέλσλ ηάμεσλ θαη ηνπ Κνδξηθά, ν νπνίνο 

εηζεγείηαη ηε γιψζζα ησλ επγελψλ θαη φρη ησλ ρπδαίσλ ηάμεσλ1. Ο 

Βκκαλνπειίδεο ζα πξνθξίλεη ηε γιψζζα ηνπ ιανχ, ε νπνία κπνξεί λα 

πξαγκαηψζεη ην νκνγελνπνηεηηθφ θνηλσληθφ ηνπ φξακα2. 

Δ εθεκεξίδα Ζκεξεζία πξνβάιιεη απφ ηηο ζηήιεο ηεο ην λεσηεξηζηηθφ 

φξακα ππέξ ηνπ ιανχ, αιιά ζηελ νπζία δελ δηαθσλεί κε ηνπο θαζαξνιφγνπο 

γηα ηελ αλάγθε αλχςσζεο θαη εθπνιηηηζκνχ ηνπ ιανχ, απιψο πξνθξίλεη άιιε 

γιψζζα σο εξγαιείν3. Σελ ίδηα αλάγθε ζα δηαηππψζεη θαη ν ζκπξληφο Φσθίσλ 

ΐνπηζηλάο, ν νπνίνο ζε ζπλνκηιία πνπ είρε κε ηνλ Πάιιε, φηαλ ν ηειεπηαίνο 

επηζθέθηεθε ηε κχξλε, ηνπ επεζήκαλε ηελ νπζία ηεο δηαθνξάο ηνπο· «,ηη 

άιισο ηε εκείο πξνζπαζνχκελ, είλε λα θέξσκελ βαζκεδφλ ηνλ ιαφλ πξνο 

εκάο, ελψ πκείο δεηείηε λα θαηαβψκελ εκείο πξνο απηφλ, καλζάλνληεο ηελ 

γιψζζαλ ηνπ»4. 

ηελ Κχπξν, ε εθεκεξίδα Αιήζεηα, ηνπ δεκνηηθηζηή Φξαγθνχδε, φηαλ 

ην 1910 ζα ραηξεηίζεη ηε ζχκπεμε ηεο πξψηεο ζπληερλίαο ζην λεζί, εθείλεο 

ησλ Ξπινπξγψλ, ζα πξνβάιιεη ηε ζεκαζία ηεο εξγαηηθήο ηάμεο γηα ηελ 

παξαγσγή, αιιά ζα αθήζεη λα δηαθαλνχλ θαη νη θφβνη γηα δηαζάιεπζε ηεο 

θνηλσληθήο γαιήλεο, πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ απηή. Βλψ ε ζπληερλία 

απνηειεί ηνλ νπηνπηθφ ρψξν ηεο θνηλήο εξγαζίαο, ηεο αιιεινβνήζεηαο γηα ηελ 

άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ πνπ εμαζθαιίδεη ηε λνκηκφηεηα ησλ 

δηεθδηθήζεσλ, εθείλν πνπ πξαγκαηηθά ελδηαθέξεη είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο 

εξγαηηθήο ζπλαίλεζεο5. Οη εζληθέο ζπλδειψζεηο ηεο επίζεκεο γηνξηήο ηεο 

ζπληερλίαο ησλ Ξπινπξγψλ, αλήκεξα ηνπ Ώγίνπ ππξίδσλα, απαγγειία ησλ 

                                                                                                                                            
πυθειμ ηαζ ηδκ ημζκςκζηή γςή», Γ.Δ.Ο., η.3, 1-4/1913, ζ.313-318 ηαζ «Δ βθχζζα ιαξ ζηδκ ημζκςκζηή 

γςή», Γ.Δ.Ο, η.4, 1-4/1914, ζ. 323-324. 
1
 Β. Υ. Βιιακμοδθίδδξ, «Ώπάκηδζζξ ης η. Ν. Υαηγζδάηζ», Ζκεξεζία κύξλε, 20/3/1908, ζ.2.  

ΐθ., επίζδξ, ακαδδιμζίεοζδ απυ  ηδ βενιακζηή εθδιενίδα ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ «Οζιάκζζεν 

Λυτδ», υπμο δ δδιμηζηή ζηδκ μπμία ιεηαθνάζηδηε ημ Βοαββέθζμ απμηαθείηαζ «ζδίςια ηςκ ιαβείνςκ» 

ηαζ ιυκμ δ ηαεανεφμοζα ιπμνεί κα επζθένεζ ηδκ εκμπμίδζδ ηςκ ιμνθςιέκςκ ηάλεςκ ηαζ ημο θαμφ, 

«Σμ γήηδια ηδξ βθχζζδξ. Σζ βνάθεζ μ λέκμξ ηφπμξ», Ακάιζεηα, 8(21)/2/1911, ζ.1. 
2
 Βιι. Υ. Βιιακμοδθίδδξ, «Καθή Πίζηζξ», Ζκεξεζία κύξλε, 11/1/1908, ζ.3. 

3
 «Γθχζζα Υοδαία-Γθχζζα Ώνζζημηναηζηή», Ζκεξεζία κύξλε, 20/3/1908, ζ.3. 

4
 «Σμ γήηδια ηδξ βθχζζδξ. Μζα ζοκμιζθία ιε ημκ Ώ. Πάθθδκ», Ακάιζεηα, 13(26)/3/1911, ζ.1, 

ακαδδιμζίεοζδ απυ ηδκ εθ. Αζήλαη. 
5
 «οκηεπκίαζ ηαζ Κφπνμξ. Δ ζζπφξ εκ ηδ εκχζεζ», Αιήζεηα, 6/8/1910, αν.(666)1530, ζ.1. 
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πνηεκάησλ «Ο Μαηξφδνο» ηνπ ηξαηήγε θαη «Υψκα Βιιεληθφ» ηνπ Αξνζίλε, 

αλάθξνπζε ηνπ εζληθνχ χκλνπ θαη δεησθξαπγέο ηνπ πιήζνπο «ππέξ ησλ 

Βιιήλσλ ΐαζηιέσλ»1, θαηαδεηθλχνπλ φηη ην έζλνο αλάγεηαη ζε πξσηαξρηθή 

αξρή έλαληη ηεο θνηλσλίαο θαη απνηειεί θαη ηξφπν ελζσκάησζεο ησλ 

θαηψηεξσλ ηάμεσλ.  

ηηο Δ.Π.Ώ. ν κηθξφο αξηζκφο ησλ απνζηνιέσλ ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ 

Πάιιε, 30, πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. Παξφια 

απηά, ππάξρεη έλαο εκθαλέζηεξνο ηαμηθφο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηνπο 

θησρνχο πνπ δηεθηξαγσδνχλ ηηο δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη θαη πξνζπαζνχλ 

λα ζπκπήμνπλ ζχιινγν θαη λα δηαθπιάμνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο θαη ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ απνζηνιέσλ πνπ είλαη θνηηεηέο, θαιιηηέρλεο, εθδφηεο 

εθεκεξίδσλ θαη θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίσλ. Οη θαηψηεξεο ηάμεηο πξνζπαζνχλ 

κέζα ζηηο ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο λα εληάμνπλ θαη ηε δεκνηηθή θαη λα 

πνιεκήζνπλ ηελ πξφιεςε, νη ππφινηπνη αληηκεησπίδνπλ ην ζέκα ηδεαιηζηηθά, 

ζε έλα επίπεδν πνπ μεπεξλάεη ηα βηνπνξηζηηθά πξνβιήκαηα. ηελ Alabama 

κηθξνκαγαδάηνξαο πξνζπαζεί λα απνηξέςεη ηηο ελέξγεηεο γηα εθθιεζία, γηαηί 

πξέπεη λα πξνεγεζεί αγψλαο πνιηηηθφο ελάληηα ζηελ θαηαπίεζε, ζηνλ νπνίν 

εληάζζεη θαη ηε γιψζζα, πξνβάιινληαο ηνπο αγψλεο ηνπ Πάιιε θαη 

πξνζειπηίδνληαο πινχζηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη γηαηξνχο2. Ο Ώ. Πάιιεο, 

βέβαηα, ζπλεξγάηε ηνπ ζηηο Δ.Π.Ώ. επηιέγεη ηνλ Ώξηζηείδε Φνπηξίδε θαζεγεηή 

ζην Παλεπηζηήκην Harvard ηεο ΐνζηψλεο3. 

Δ θνηλσληθή δηάζηαζε θαη ζχγθξνπζε κεηαμχ αζηψλ θαη κηθξναζηψλ 

εληνπίδεηαη θαη εληφο ηνπ δεκνηηθηζκνχ, φπσο ήδε είδακε ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. ε επηζηνιή πνπ ζηέιλεη ε Νίλα ΐακπαθά ζηνλ Ίσλα 

Αξαγνχκε4 απφ ηε ΐέξνηα ην 1915 ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε εθεκεξίδαο ζηε 

Μαθεδνλία, επηζεκαίλεη, κεηαμχ άιισλ, ηε δπζθνιία ηνπ εγρεηξήκαηνο πνπ 

                                                 
1
 «Ώζ οκηεπκίαζ. Δ εμνηή ηδξ οκηεπκίαξ ηςκ Βθθήκςκ Ξοθμονβχκ Λειεζμφ. φιπδλζξ οκηεπκίαξ 

ηςκ ΐανεθμπμζχκ», Αιήζεηα, 17/12/1910, αν.(685)1549, ζ.3.  
2
 Βπζζημθή Γ. Ώθελάκδνμο ζε Ώ. Πάθθδ, Mobile Alabama 5/5/1912 Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, 

οπμθ.2.2, 2/144. 
3
ΐθ. επζζημθέξ A. Phoutrides ζε Ώ.Πάθθδ, Harvard University Cambridge 20/3/1917, θ.3-4, οπμθ.4.2, 

4/145, υπμο απμδέπεηαζ πζεακυηαηα πνυηαζδ ημο Πάθθδ κα ιμζνάζεζ ακηίηοπα ηδξ ιεηάθναζήξ ημο 

Βοαββεθίμο ζηδκ Ώιενζηή, ζε ακενχπμοξ πμο δζαεέημοκ «a fair mind». Βπίζδξ, επζζημθέξ ημο ζδίμο, 

Cambridge Mass. 10/6/1917 ηαζ 7/12/1917, ζην ίδην, 4/194 ηαζ  4/253 ακηίζημζπα, υπμο ημκ 

πθδνμθμνεί υηζ έζηεζθε ηδ ιεηάθναζδ ζε δζάθμνά εεμθμβζηά πενζμδζηά, ηαηάθμβμ ηςκ μπμίςκ ημο 

επζζοκάπηεζ. ΐθ, επίζδξ, παναπάκς ηδ ζοκενβαζία ημο ζημ Αζπαζιυ. 
4
 Δ επζζημθή ηδξ είκαζ  απάκηδζδ ζε επζζημθή ημο Ε.Αναβμφιδ ιε διενμιδκία 15/7/1915. 
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αλαιακβάλνπλ νη αλψλπκνη εξγάηεο ηεο Εδέαο1. Ο Κψζηαο Υαηδφπνπινο ην 

1910 ζα παξαδερηεί ζε επηζηνιή ηνπ ζηνλ Νίθν Γηαλληφ φηη δελ είλαη 

ειεχζεξνο λα αζθήζεη ινγνηερληθή θξηηηθή ζην έξγν ηνπ Φπράξε θαη άιισλ, 

γηαηί ε νηθνλνκηθή εμάξηεζε επηβάιιεη ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο «είκαζηε 

νηθνλνκηθά ππνρείξηνη ζ΄ απηνχο φινπο, γηαηί δίρσο ηελ πιηθή ππνζηήξημή ηνπο 

δε κπνξεί λα βγεη δεκνηηθηζηηθφ θχιιν. ην ιαφ, πνπ κπνξνχζακε λα βξνχκε 

ζηήξηγκα, θνβνχκαζηε, λα θαηεβνχκε»2. Ο εθδφηεο ηνπ πεξηνδηθνχ Νεφηεο 

ηεο κχξλεο, Θ. Έμαξρνο, ην 1912 ζα αλαγθαζηεί λα δεηήζεη ηελ νηθνλνκηθή 

βνήζεηα ηνπ Πάιιε, θαηεγνξψληαο ηνπο πξνβεβιεκέλνπο δεκνηηθηζηέο· «α 

ξσηάηε θαη γηα ηνπο κεγαιφζθεκνπο δεκνηηθηζηέο (εθεξηάδεο Φσηηάδεο θαη 

ία) απηνί ζπλήζηζαλ λα κε ζπγθηλνχληαη γηα δεκνηηθηζκνχο θαη 

καιιηαξηζκνχο ζαλ πξφθεηηαη λα δψζνπλ ιεθηά»3. Ο Ννπκάο, 

αλαθνηλψλνληαο ηελ παχζε ηεο έθδνζεο ζα ζηαζεί αιιειέγγπνο ζηηο 

θαηεγνξίεο πνπ απεπζχλεη ην πεξηνδηθφ ζηνπο πινχζηνπο δεκνηηθηζηέο4. 

Ο ιαφο σο θνηλσληθή θαηεγνξία, κε νξάκαηα, αμηψζεηο θαη δχλακε 

ηδενινγηθή πνπ θηινδνμεί λα κεηαηξαπεί ζε κνριφ θνηλσληθήο πίεζεο ζα 

πξνβάιιεη κφλν ζην ιφγν πνπ ζα δηαηππψζνπλ νη ζνζηαιηζηέο θαη ζα 

αθνπζηεί δεκφζηα ζηε ζπδήηεζε πνπ ζα δηεμαρζεί ζην Ννπκά απφ 1907-1909. 

Ο Υαηδφπνπινο ηνπνζεηεί ηαμηθά ην Αξαγνχκε θαη ηνλ Σζηξηκψθν· «αξθφλεη 

ηελ αζηηθή ηδέα ηεο παηξίδαο. Ώξηζηνθξάηεο δελ είλαη. Ο Ρακάο είλε ηέηηνο, 

θνηδάκπαζεο. Γηα παηξίδα δελ θφβεηαη ηνχηνο, κα γηα ηνπο ιίγνπο, ηνπο 

άξηζηνπο. […] Γλήζηνη αζηνί ππλσηίδνληαη κνλάρα απ΄ ηελ ςεπηηά ηεο 

παηξηδνινγίαο»5.  

Καη νη ζνζηαιηζηέο ηνπ Ννπκά, φκσο, παξφιν πνπ αλαγλσξίδνπλ ζην 

ιαφ ην δηθαίσκα ησλ θνηλσληθψλ δηεθδηθήζεσλ θαη ηεο ζπγθξφηεζεο ηάμεσλ, 

ππνηάζζνπλ ηα νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά αηηήκαηα ζηελ πλεπκαηηθή 

αλαγέλλεζε ηνπ ιανχ, άξα δελ απέρνπλ πνιχ απφ ηελ πάιε ησλ ηδεψλ πνπ 

                                                 
1
 Βπζζημθή Ν. ΐαιπαηά ζε Ε. Αναβμφιδ, ΐένμζα 28/7/15, Αξρείν Ίσλνο δξαγνύκε, θ.1, οπμθ.2. ηζξ 

21/8/1915 απυ ηδ Φθχνζκα μ Αναβμφιδξ εα ζηείθεζ ημ βνάιια ηδξ ζημκ Πάθθδ, απεοεφκμκηάξ ημο ημ 

ενχηδια ακ ιπμνεί κα βίκεζ ηίπμηα βζα ηδκ έηδμζδ, αθ. Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.151.    
2
 «Πεκήκηα ακέηδμηα βνάιιαηα ημο Κ. Υαηγυπμοθμο πνμξ ημκ ζμζζαθζζηή Ν. Γζακκζυ ηαζ ηδ βοκαίηα 

ημο Ώεδκά Γασηάκμο-Γζακκζμφ», München 11/1/10, Νέα Δζηία, ηπ.725(1957), ζ.1339.  
3
 Βπζζημθή Θ. Έλανπμο ζε Ώ. Πάθθδ, ιφνκδ 18/10/1912, θ.2, οπμθ.2.3, 2/404. Ο Πάθθδξ εα 

ζδιεζχζεζ «αθμφ ηεθζχζεζ μ πυθειμξ 28/10/1912». 
4
 Ο Ννπκάο, αν.513, 2/11/1913, ζ.191. 

5
 Γνάιιαηα Κ. Υαηγυπμοθμο ζε Ν. Γζακκζυ, Berlin 24/2/1908, Νέα Δζηία, 725(1957), ζ.1336. 

Καηδβμνεί, επίζδξ, ημ Ραιά πμο παναηηήνζζε «άκμιδ» ηδκ Κμιιμφκα, ζημ ίδζμ, ζ.1337.  
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πξνθξίλεη ν Ρακάο. Ο Γεψξγηνο θιεξφο ζην έξγν ηνπ Σν Κνηλσληθφλ καο 

Εήηεκα, πνπ ζα θπθινθνξήζεη ην 19071, παξφιν πνπ ζα απνδερηεί ηελ 

πξσηαξρηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ιφγσλ θαη ζα πξνθξίλεη ηελ πάιε ησλ 

ηάμεσλ σο παξάγνληα ηεο θνηλσληθήο πξνφδνπ, γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο ζα 

αλαδείμεη ζε θνκβηθφ ην ξφιν ησλ δεκνηηθηζηψλ2. Σν 1915 ζην «Ώπφζπαζκα 

απφ ην “Κνηλσληθφ καο Γήηεκα”», ζα ζπλδέζεη ηελ επίιπζε ηνπ θνηλσληθνχ 

δεηήκαηνο κε ηε γιψζζα, ρσξίο λα ζεσξήζεη απαξαίηεηε ηελ αλαηξνπή ηνπ 

θνηλσληθνχ νηθνδνκήκαηνο3. Ο Ώ. Αεικνχδνο, θηλνχκελνο ζηελ ίδηα γξακκή, 

εληάζζεη ηε δηεθδίθεζε δηθαησκάησλ απφ ηνπο εξγάηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κφξθσζεο, πνπ ζα επηηξέςεη ηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ ηάμεσλ, νη αληηζέζεηο 

ησλ νπνίσλ ζα ξπζκίδνληαη απφ έλα ηζρπξφ Κξάηνο4. Ο Νίθνο Γηαλληφο ην 

1912 πξνζπαζεί λα νξγαλψζεη ην αληίπαινλ δένο ησλ αζηψλ εγεηψλ ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ. Βπηζεκαίλεη ηελ αλάγθε λα ζπγθξνηεζεί κηα νκάδα 

δεκνηηθηζηψλ – ζνζηαιηζηψλ πνπ ζα δψζεη ηελ αιεζηλή ζεσξία ζην 

δεκνηηθηζκφ θαη ζα ηνλ γιπηψζεη απφ ηνλ Βθπαηδεπηηθφ κηιν, ηνλ Φπράξε 

θαη ηνλ Πάιιε5. Σν 1913 ζα απνρσξήζεη απφ ηνλ Βθπαηδεπηηθφ κηιν6. 

ηε ζπδήηεζε ηεο Ώλαζεσξεηηθήο ΐνπιήο ηνπ 1911, ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ησλ δχν κεξψλ είλαη πσο επηθαινχληαη ην «ιαφ» 

σο νιφηεηα ζηελ εμππεξέηεζε ηεο ζέιεζεο ηνπ νπνίνπ θαηαηείλνπλ νη 

πξνζπάζεηέο ηνπο. Οη κελ θαζαξνιφγνη επηθαινχληαη ηελ πξνηίκεζε ηνπ ιανχ 

                                                 
1
 Γ. ηθδνυξ, Σν Κνηλσληθόλ καο Εήηεκα, Έξγα, (επζι. Λμοηά Ώλεθμφ), Ώεήκα 1977, ζ.90-104, 124.  

2
 Ο Υ. Υαηγδζςζήθ εεςνεί ημ ένβμ ημο ηθδνμφ ρεοδεπίβναθμ, ηαεχξ απμηεθεί ζδεμθμβζηή ακάβκςζδ 

ηςκ πνμαθδιάηςκ ημο εθθδκζζιμφ ηαζ ακάβεζ ηδκ πάθδ ηςκ ηάλεςκ υπζ ζηδκ ακάδεζλδ κέςκ 

παναβςβζηχκ δοκάιεςκ, αθθά ζηδκ πκεοιαηζηή ζοιαμθή ηςκ δδιμηζηζζηχκ, αθ. Υ. Υαηγδζςζήθ, 

«Μπνμζηά ζημ ημζκςκζηυ γήηδια», Βζζαβςβή  ζηδκ Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα., υ.π., ζ.16.  
3
 Γ. ηθδνυξ, «Ώπυζπαζια απυ ημ “Κμζκςκζηυ ιαξ Γήηδια”», Νέα Εσή, η.10, αν.1-2(1915), ζ.43-45 

ηαζ Ο Ννπκάο, 597(1916), ζ.227-228.  
4
 Ζ Γίθε ηνπ Ναππιίνπ (16-28 Απξηιίνπ 1914), Ώεήκα 1915, ζ.303. ηαζ Ώ. Αεθιμφγμξ, Σν θξπθό 

ζθνιεηό 1908-1911, Ώνζζημηέθεζμ Πακεπζζηήιζμ Θεζζαθμκίηδξ 2006, ζ.280-1.  
5
 Βπζζημθή Ν. Γζακκζμφ ζε Κ. Υαηγυπμοθμ, Θδζείμ 8/3/1912, Αξρείν Κσλζηαληίλνπ Υαηδόπνπινπ, 1

μξ
 

θ., οπμθ. «Βπζζημθέξ πνμξ Υαηγυπμοθμ Ώ-Γ». Γζα ηδκ μιάδα πνμηείκεζ ιεηαλφ άθθςκ, ημοξ Αεθιμφγμ, 

ΐαιαέηζμ, Γθδκυ, Σαβηυπμοθμ, Γηυθθδ, ιέθδ ημο μζζαθζζηζημφ Κέκηνμο ηαζ ηδξ Φμζηδηζηήξ 

οκηνμθζάξ. Παναδέπεηαζ, υιςξ, υηζ έπεζ ζογδηήζεζ ιυκμ ιε ημκ ΐαιαέηζμ. Ο Υαηγυπμοθμξ 

ακηζιεηςπίγεζ ηδκ ζδέα ιάθθμκ απαζζζυδμλα· «Με ημοξ δδιμηζηζζηέξ , πμο έβναθεξ, δεκ εθπίγς κα βίκεζ 

ηίπμηε. Ο Σνακυξ δεκ ήνεε κα ζε λακαζιίλεζ! Καζ αοηυξ εα είηακε μ ιυκμξ πμο ιπμνμφζε ηάηζ κα 

ηάιεζ, ια ηαεχξ αθέπς ζημ Νμοιά δεκ ιπμνεί ηζ αοηυξ κα λεθφβεζ απυ ηα ιζζά. μζζαθζζηζηέξ 

απαίηδζεξ ιε θζθεθεφεενμ πνυζηδια. Χζηυζμ ηαθυ ηζ΄ αοηυ, υζμ δε βίκεηαζ άθθμ ηίπμηα ζημοξ 

δζακμδηζημφξ ηφηθμοξ ηδξ νςιζμζφκδξ. Καηυ δεκ ηάκεζ, θηάκεζ κα ιδκ ηαηεαεί ι΄ αοηά ηα ιζζά ζημκ 

ενβάηδ ηαζ ημο εμθχζεζ ηα κενά», αθ. Γνάιιαηα Κ. Υαηγυπμοθμο ζε Ν. Γζακκζυ, 18/4/1912, Νέα 

Δζηία, 736(1957), ζ.325.  
6
 Βπζζημθή Α. Πεηνμηυηηζκμο ζε Ν. Γζακκζυ, 18/12/1913, Αξρείν Ν. Γηαλληνύ, Φάηεθμξ πα, «πέζδ ιε 

δδιμηζηζζιυ, Μαηεδμκία-Φεκηεναζζυκ». 
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γηα ηελ θαζαξεχνπζα1, νη δε δεκνηηθηζηέο αγσλίδνληαη γηα ηελ θαηίζρπζε ηεο 

γιψζζαο ηνπ ιανχ θαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη επεκεξία ησλ ιατθψλ ηάμεσλ, ε 

νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ ηεο κεηξηθήο γιψζζαο2. Ο Θ. 

Πεηκεδάο απνθεξχζζεη θαη ηνλ Μηζηξηψηε θαη ηνλ Φπράξε θαη αλάγεη ην ιαφ, 

σο ζχλνιν, ζε ππέξηαηε αμία· «Αελ είκαη νπαδφο ηνπ Μηζηξηψηνπ […] αιιά 

δελ είκαη θαη νπαδφο ηνπ Φπράξε. Βίκαη κέινο ηεο νιφηεηνο ηνπ Βιιεληθνχ 

ιανχ, θαη νπαδφο κφλνλ ηνπ Βιιεληθνχ ιανχ»3. 

Οη απφςεηο ησλ ίδσλ ησλ εξγαηψλ είλαη πνιχ δχζθνιν λα αθνπζηνχλ. 

ηελ αιιεινγξαθία ηνπ Πάιιε νθηψ (8) κφλν εξγάηεο δεηνχλ ηα βηβιία ηνπ. 

Ώπηνί είλαη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δπλακηθά, παξά ηηο αληηδξάζεηο, γηα λα 

βνεζήζνπλ ηελ εξγαηηθή ηάμε λα κνξθσζεί. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ν 

Νηθφιανο Ανχκαο, ηζαγθάξεο θαη δεκηνπξγφο ηνπ «νζηαιηζηηθνχ Κέληξνπ 

ΚαΎξνπ»4, ν νπνίνο ζα γξάςεη ζηνλ Πάιιε· «Βγψ φπνπ ζνπ γξάθσ είκαη έλαο 

απιφο εξγάηεο παπνπηζήο, αιιά κ΄ αξέζεη πεξηζζφηεξν γηα ην μχπλεκα ηνπ 

Έιιελα παξά γηα ηε δνπιεηά κνπ θαη δηα ηνχην κε πνιινχο θφπνπο θαη κε 

πνιιέο ζπζίεο έθδνζα δπν βηβιηαξάθηα ηα νπνία άξεζαλ ζηνπο εξγάηαο αιιά 

δελ άξεζαλ ζην επίζεκν θξάηνο θαη γηα ηνχην κε αθψξεζελ ν δεζπφηεο 

ΐφινπ θαη κε ζηείιαλε λα δηθαζηψ ζηε Υαιθίδα σο καιιηαξφ θαη αζετζηή5. 

Έθακε θαιά σο πινπηνθξαηηθή θπβέξλεζηο φπνπ είλαη αιιά ζα θάκσ θαη γσ 

θαιιίηεξα λα κε δεηιηάδσ απφ θαλέλα ηνπο θαη γηα ηνχην εηνηκάδνπκαη λα 

βγάισ άιιν βηβιίν επαλαζηαηηθψηεξν απφ ηα άιια. […] Καη επεηδή δελ 

εδηάβαζα δεκνηηθή θηινινγία ζα ζε παξαθαιέζσ λα κνπ ζηείιεηο κεξηθά 

βηβιία δηθά ζνπ γηα λα κπνξέζσ λα κνξθσζψ θαη γσ θαιιίηεξα θαη λα κάζσ 

                                                 
1
 Θ. Μηραιόπνπινο, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 35, 25/2/1911, ζ.647· Μ. 

Γαιαλόο, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.673· Γ. Γατηάλνο, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.700· Γ. 

Λακπξηλόπνπινο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.717· Η. Παηζνπξάθνο, οκεδνίαζζξ 44, 8/3/1911, 

ζ.900· Α. Φσηήιαο, οκεδνίαζζξ 35, 25/2/1911, ζ.657.  
2
 Σδκ άπμρδ αοηή εα οπμζηδνίλεζ μ Κ. Εαβηηζηάλνο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.722. Ο Α. 

Παπαλαζηαζίνπ, εα δδθχζεζ υηζ δ δζβθςζζία ειπμδίγεζ «ηδκ δζακμδηζηήκ επζημζκςκίακ ηςκ 

ιμνθςιέκςκ ηάλεςκ ιεηά ημο θαμφ», οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ. 668. 
3
 Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.680. Σδκ μθυηδηα ημο εθθδκζημφ 

θαμφ εα επζηαθεζηεί ηαζ μ Π. Αξαβαληηλόο. 
4
 Λεπημιένεζεξ βζα ηδ δνάζδ ημο ηαζ ηα βναπηά ημο, αθ. Π. Νμφηζμξ, Ζ νζηαιηζηηθή θέςε ζηελ 

Διιάδα από ην 1875 σο ην 1974,  υ.π., ζ.448-449, 453, 457-460. 
5
 Πζεακυκ ιεζμθααδηήξ βζα ηδ δζάδμζδ ηςκ αζαθίςκ κα ήηακ μ Ώθέημξ ανάηζδξ, δζηδβυνμξ ζηδκ 

Ώθελάκδνεζα ηαζ αδενθυξ ημο Αδιδηνίμο ανάηζδ, πνςηενβάηδ ζηδ δδιζμονβία ημο Ώκχηενμο 

Πανεεκαβςβείμο ημο ΐυθμο, ζοβηαηδβμνμφιεκμο ημο Αεθιμφγμο ζηδ Αίηδ ημο Ναοπθίμο, Ρ 

ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Ο Γ. θιεξόο ζηελ Αίγππην, υ.π., ζ. 103-104.  ΐθ., επίζδξ, Ώ. Αδιανάξ, 

Δθπαηδεπηηθόο κηινο Καηάινγνο Μειώλ 1910-1927, Ώεήκα 1994, ζ.173, ηαηαβναθή αν.693 ηαζ Π. 

Νμφηζμξ, ό.π., ζ.449, ζδι.2.  
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λα γξάθσ ζε δσληαλή γιψζζα, Άιισο ηε εδψ θαηψξζσζα θαη ίδξπζα 

νζηαιηζηηθφ θέληξν θαη ηα βηβιία ζνπ ηα ρξεηάδνκαη γηα ηε βηβιηνζήθε καο»1. 

πκπεξαζκαηηθά, ν ιαφο γηα ηνπο δεκνηηθηζηέο είλαη νη θαηψηεξεο 

ηάμεηο, πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ εξγάηεο θαη κηθξναζηνχο θπξίσο. Πξσηαξρηθή 

βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ ηδενινγία ηνπ ιανχ, πνπ πξέπεη λα εκθνξείηαη απφ ην 

δεκνηηθηζκφ, θαη φρη ε δηάθξηζή ηνπ κε βάζε ηε ζέζε ηνπ ζηελ παξαγσγηθή 

δνκή. Δ αλαθνξά ζε κηα αδηαθνξνπνίεηε έλλνηα ηνπ ιανχ, πνπ απνθεχγεη ηηο 

ηαμηθέο δηαθξίζεηο, νη πξνζπάζεηεο απνθπγήο θνηλσληθψλ ζπγθξνχζεσλ, ε 

απφθξνπζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ, ε ζπλχπαξμε κηθξναζηψλ, εξγαηψλ θαη 

αγξνηψλ κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή αξκνλία θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ 

ζηξσκάησλ απηψλ ζην αζηηθφ ζχζηεκα ζα γελλήζεη ηηο θνξπνξαηηζηηθέο 

αληηιήςεηο πνπ ζα αλζήζνπλ ζην κεζνπφιεκν2. 

 

  

                                                 
1
 Βπζζημθή Ν. Αμφια ζε Ώ. Πάθθδ, Κάζνμ, π.δ, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.589-590. Ο Πάθθδξ εα ζδιεζχζεζ 

«Έζηεζθα 4.11.1912». Δ επζζημθή πνέπεζ κα είκαζ έκα-δομ ιήκεξ πνμβεκέζηενδ.  
2
 Z. Sternhell, La droite revolutionnaire 1885-1914, υ.π., ζ.66-67, 382, 556, 562. 

 



435 

 

19. ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΗΓΔΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ 

19.1 Κσλζηαληηλνύπνιε: ε λενηνπξθηθή επαλάζηαζε θαη ε εθεκεξίδα 

Λαόο (1908-1909) 

Δ εθεκεξίδα Λαφο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, πνπ εθδφζεθε ην 1908-9 

απφ ην δεκνηηθηζηηθφ Ώδειθάην, ζα πξνζπαζήζεη λα ηζνξξνπήζεη ηηο αζηηθέο 

θηιειεχζεξεο απφςεηο ησλ εγεηψλ ηνπ δεκνηηθηζκνχ κε εθείλεο ηνπ δηεπζπληή 

θαη ησλ αλαγλσζηψλ πνπ επηδίσθαλ λα δψζνπλ ζνζηαιηζηηθή απφρξσζε ζηα 

άξζξα κέζα ζην θιίκα αιιαγήο πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ε επαλάζηαζε ησλ 

Νενηνχξθσλ1. Δ θηιειεχζεξε θπζηνγλσκία ζα πξνζπαζήζεη λα ηζνξξνπήζεη 

κε ην ζπληεξεηηζκφ, πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηηο εζληθηζηηθέο επηδηψμεηο, αιιά 

θαη λα αληηδξάζεη ζην ζνζηαιηζκφ. 

Ο δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο, ν Νίθνο Γηαλληφο, ραξαθηεξίδεη αζηηθφ ην 

ζηίγκα ηεο εθεκεξίδαο· «ηα 1908 (αλαθήξπμε ηνπ ηνπξθηθνχ πληάγκαηνο) 

ήκνπλ πηα ζηελ Πφιε. Σφηεο ην Ώδεξθάην ησλ δεκνηηθηζηψλ απνθάζηζε λα 

βγάιε εθεκεξίδα ζε γιψζζα δεκνηηθή. […] Μνχθακαλ ηελ ηηκή (θαίηνη ήκνπλε 

λεψηαηνο) λα κνπ αλαζέζνπλ ηε δηεχζπλζε ηεο εθεκεξίδαο, ίζσο γηαηί ππήξμα 

γξακκαηηθφο ηνπ Φπράξε, ίζσο θαη γηαηί δε ζπθσλνχζαλ ζε φια καδχ ηνπ, 

ήζειαλ φκσο λα βξίζθνπληαη ζ΄ επαθή κ΄ απηφλ κέζσ εκνχ. Αέρζεθαλ ην 

φλνκα «Λαφο» πνπ ηνπο ππέδεημα. […] Βκείο, ζηελ Πφιε, είρακε μεγειαζηεί 

απφ ειπίδεο γηα κηα ζπληαγκαηηθή Σνπξθία θ΄ ηζνπνιηηεία. Γη΄ απηφ θαη ην 

πξφγξακκα ηνπ «Λανχ» είηαλε «πξννδεπηηθφ», δειαδή αζηηθνδεκνθξαηηθφ. Ο 

Αξαγνχκεο φκσο ρξεζηκνπνίεζε ην θχιιν –χζηεξα απφ ηνλ 9 αξηζκφ θαη 

πέξα, ρσξίο πηα ην φλνκά κνπ2- γηα ζθνπνχο εζληθηζηηθνχο ειιεληθνχο, 

αληηηνπξθηθνχο, θαη ην θχιιν δελ έδεζε παξά ιίγνπο κήλεο. Αελ είρε πηα 

ραξαθηήξα ξηδνζπαζηηθφ κε θάπνηα ρξνηά ζνζηαιηζηηθή, φπσο ην ήζεια 

εγψ»3. 

                                                 
1
 Ο Φοπάνδξ ζοκέδεζε ημ εβπείνδια ηδξ εθδιενίδαξ ζηδ δδιμηζηή ιε ηδκ ηφπδ ηδξ ζοκηαβιαηζηήξ 

αθθαβήξ, επζζημθή Φοπάνδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 4/9/1908,  Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην 

«Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο», υ.π, Β.Λ.Ε.Ώ., ζ.295. 
2
 «Σμ Γζακζυ ημκε παναηήζαιε ηδκ εθδιενίδα ηδ δζεθεφκεζ μ Πακηαγήξ. Σμ πμθζηζηυ ιένμξ ζχηδξ, 

Αναβμφιδξ ηαζ Πακηαγήξ», επζζημθή Φ. Φςηζάδδ ζε Π.ΐθαζηυ, 10/12/1908,  Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., 

ζ.325.  
3
 Βπελδβδιαηζηέξ ζδιεζχζεζξ ημο Γζακκζμφ ζε επζζημθή ημο Φοπάνδ πνμξ αοηυκ, 24/8/1908, 

«Ώκέηδμηα Γνάιιαηα ημο Φοπάνδ πνμξ ημκ βναιιαηζηυ ημο Ν. Γζακκζυ», Νέα Δζηία, 575/15-6-1951, 

ζ. 796-797. 
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Σελ άπνςε ηνπ Γηαλληνχ γηα ην πξφγξακκα ηεο εθεκεξίδαο αλαδεηθλχεη 

θαη ν Φσηηάδεο. Δ εθεκεξίδα πξέπεη λα έρεη θαη πνιηηηθφ ραξαθηήξα, εθηφο 

απφ θνηλσληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ, φπσο ζέιεη ν ΐιαζηφο, δειαδή λα 

εγθαηαιείςεη ηελ παιαηνηνπξθηθή πνιηηηθή, λα ππεξβεί ηηο αγθπιψζεηο ηνπ 

Παηξηαξρείνπ1 θαη λα κηιήζεη ζην ιαφ γηα ηα δεηήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ2. 

Βπφκελν βήκα ζα είλαη ε πνιηηηθή παξέκβαζε, κε ηε ζπγθξφηεζε θφκκαηνο 

πνπ ζα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο Νεφηνπξθνπο θαη ζα ζπγθεληξψζεη «ηελ 

πξννδεθηηθή κεξίδα ηνπ Έζλνπο καο»3.  

Ο ΐιαζηφο ζε επηζηνιή ηνπ ζηνλ Υαηδφπνπιν ζα θσδηθνπνηήζεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ Ώδεξθάηνπ. ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζε αληίζεζε κε ηελ γεληθή 

ηνπ άπνςε, πξνηείλεη λα βαζηζηνχλ ζην ιαφ θαη φρη ζηηο πξνλνκηνχρεο ηάμεηο, 

δειαδή, ην Παηξηαξρείν, ηνλ θιήξν θαη ηνπο ηξαπεδίηεο. Βπίζεο, πξέπεη λα 

ηδξχζνπλ ζρνιεία αλεμάξηεηα απφ ηελ επίδξαζε ηεο εθθιεζίαο. Δ 

ζπλλελφεζε κε ηνπο Ώξβαλίηεο είλαη απαξαίηεηε. Θεσξεί, επίζεο, ηε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο Νεφηνπξθνπο ζην ζρνιηθφ θαη γισζζηθφ δήηεκα αλαγθαία, 

αιιά δχζθνιε ζηελ εθαξκνγή ηεο. Ο ζηφρνο ηνπ είλαη ε ίδξπζε πνιηηηθνχ 

θφκκαηνο, αιιά νη νπαδνί είλαη ιίγνη4. 

 Οπσο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε, απφ ηα θχιια ηεο εθεκεξίδαο 

πνπ εληνπίζακε, ηα βαζηθά άξζξα είλαη πνιηηηθά θαη κάιηζηα πξνσζνχλ ηε 

ζπλεξγαζία Βιιήλσλ θαη Σνχξθσλ ζην πιαίζην ηεο πνιηηεηαθήο αιιαγήο,  

ρσξίο λα παξαιείπνπλ λα ζηειηηεχζνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπ νζσκαληθνχ 

θξάηνπο, φηαλ απηέο, κάιηζηα, απεηινχλ ην εζληθφ ζπκθέξνλ. ρνιηάδνληαο ηηο 

πξψηεο εθινγέο ηνπ 1908, ε εθεκεξίδα, ελψ δελ δηζηάδεη λα θαηαθξίλεη ηηο 

παξαζπνλδίεο, πξνβάιιεη ηε ζεηηθή πιεπξά, δειαδή ηε ζπληαγκαηηθή αιιαγή 

θαη ηελ επηβνιή ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ5. Δ αλάγθε γηα ηελ ειιελνηνπξθηθή 

                                                 
1
 Βπζζημθή Φ. Φςηζάδδ ζε Π. ΐθαζηυ, 10/12/1908, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.325. 

2
 Βπζζημθή Φ. Φςηζάδδ ζε Π. ΐθαζηυ, 24/8/1908, ό.π., ζ.291. 

3
 Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.292. Ο ΐθαζηυξ ζοιθςκεί, ανηεί κα ζηδνζπεμφκ ζηδ ιεζαία ηάλδ, επζζημθή 

Π. ΐθαζημφ ζε Φ. Φςηζάδδ, 1/9/1908, ό.π., ζ.293-4. Βπίζδξ ημ εέια ημο ηυιιαημξ είβεηαζ ηαζ ζηζξ 

επζζημθέξ Φ. Φςηζάδδ ζε Π. ΐθαζηυ. [επηέιανζμξ 1908], ό.π., ζ.297-8 ηαζ 30/9/1908, ό.π., ζ.301, 

ηαεχξ ηαζ ζε επζζημθή ημο ζηδκ Πδκεθυπδ Αέθηα, 28/12/1908, ό.π., .328. 
4
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Κ. Υαηγυπμοθμ, Liverpool 1/10/08, Αξρείν Κσλζηαληίλνπ Υαηδόπνπινπ, 

Δπηζηνιέο πξνο Υαηδόπνπιν Α-Γ.  
5
 «Οζ Βηθμβέξ ιαξ», Λαόο, 23/11/1908, πνυκμξ Ώ΄, αν.2, ζ.1. 
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ζπλχπαξμε πξνβάιιεηαη θαη ζηελ ηζηνξηθή κειέηε γηα ην Ρήγα Φεξαίν, ηνλ 

νπνίν ραξαθηεξίδεη ηνλ «πξψην Νεφηνπξθν»1.  

Δ αξζξνγξαθία απηή ζα επηζχξεη ηελ αληίδξαζε ηνπ ΐιαζηνχ, ν 

νπνίνο ζπλδέεη ηελ πξνδεπηηθφηεηα ηεο εθεκεξίδαο κε ηελ εζληθή αμηνπξέπεηα 

θαη ηελ απνθπγή ηεο θνιαθείαο πξνο ηελ λενηνπξθηθή εμνπζία2. Βίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη θαη ν ίδηνο ν Γηαλληφο επηζεκαίλεη ηηο δπζθνιίεο ηεο 

ππνζηήξημεο ηνπ ζπληάγκαηνο. Βιινρεχεη ν θίλδπλνο λα ηαπηηζηεί ε 

ππνζηήξημε απηή κε ηελ εζληθή πξνδνζία, γεγνλφο πνπ εμεγεί ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ Λανχ λα αθνινπζήζεη κεηξηνπαζή ζηάζε· «ηελ Πφιε, νη 

θχθινη ησλ Παηξηαξρείσλ κε ηνλ Εσαθείκ Γ΄ επί θεθαιήο δελ είραλε δε κε θαιφ 

κάηη ηα ηνπξθηθφ χληαγκα. ε ζεκείν πνπ νη Νεφηνπξθνη λαπνθαινχλ ηνλ 

Παηξηάξρε Εσαθείκ «Κηφξ-Ώιή», δειαδή αζπγρξφληζην θαη ηπθιφ. Γηα ηνχην, 

ζην «Λαφ» έπξεπε, φληαο θίινη ηνπ πληάγκαηνο, λα κελ πεξάζνπκε γηα 

εζληθνί πξνδφηεο. Υξεηαδφηαλε φκσο θαη θάπνηνο «δεκνθνπηθφο» 

(ππεξβνιηθφο) παηξησηηζκφο ππέξ ηνπ νζσκαληθνχ ζπληάγκαηνο»3.   

Ώξγφηεξα ε εθεκεξίδα, φηαλ ζεσξεί φηη ην Κνκηηάην απεηιεί ηνλ 

ειιεληζκφ4, δε δηζηάδεη λα δηαθεξχμεη ηελ απνηπρία ηνπ5 θαη λα πξνηείλεη, κε 

άξζξν ηνπ ΐακβαθίδε, σο αληίδνην ζηνλ απηαξρηζκφ ησλ λενηνχξθσλ έλα 

θηιειεχζεξν πξφγξακκα πνπ ζέβεηαη ηελ αηνκηθή ειεπζεξία θαη ηε ζπλείδεζε 

                                                 
1
 «Ο ζζημνζηυξ ημο “Λαμφ”, «Εζημνζηή ιεθέηδ ημο “Λαμφ”. Μενζημί  Πυεμζ ημο Ρήβα Φεναίμο», Λαόο, 

23/11/1908, ζ.1. Σμ πνχημ ιένμξ είπε δδιμζζεοηεί ζημ πνχημ θφθθμ ηδξ εθδιενίδαξ, ημ μπμίμ δεκ 

εκημπίζηδηε. Ο Υαηγυπμοθμξ εα επαζκέζεζ ηδκ ακάθοζδ πμο επζπεζνείηαζ ιε ηδκ ζζημνζηή επζθοθθίδα,  

αθ. επζζημθή Κ. Υαηγυπμοθμο ζε Ν. Γζακκζυ, Μυκαπμ 2/1/1909, «Πεκήκηα ακέηδμηα βνάιιαηα ημο Κ. 

Υαηγυπμοθμο», Νέα Βζηία, ηπ. 725/1957, ζ.1338.  
2
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Φ. Φςηζάδδ, 27/12/08, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.326.  

3
 ΐθ. ηα επελδβδιαηζηά ζπυθζα ημο Γζακκζμφ πμο ζοκμδεφμοκ ηδκ επζζημθή Φοπάνδ ζε Γζακκζυ, 

1/10/1908, Νέα Δζηία, υ.π., ζ.797. Ο Φοπάνδξ εα ακανςηδεεί «Γζα πνμδμζία πενκά ημ κα εέθδ ημ 

φκηαβια ηζ μ Ρςιζυξ;», αθμφ αέααζα ζδιεζχζεζ ηδκ έκζηαζή ημο βζα ηδκ απμοζία ημο εθθδκζζιμφ 

ζηδκ πνμαθδιαηζηή ηςκ λέκςκ βζα ηδκ πμθζηεζαηή αθθαβή ζηδκ Σμονηία· «ΐνίζης ηαζ βς πςξ μζ 

θδιενζδμβνάθμζ ιαξ εδχ ιζθμφκε βζα ημ ημφνηζημ ημ ζφκηαβια ζα κα ιδκ φπανπε ηζ μ εθθδκζζιυξ».  
4
 Γζα ημ ιίζμξ ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ Νευημονηςκ εκακηίμκ ηςκ Ρςιζχκ ζηδ Μαηεδμκία, αθ. 

επζζημθέξ Καναηζεκηέιδ ζε Γζακκζυ, Θεζζαθμκίηδ 21/3/1909 ηαζ 10/5/1909, Αξρείν Νηθνιάνπ 

Γηαλληνύ, Φάηεθμξ 3, ΐ΄ θάηεθμξ: «πέζεζξ ιε έθθδκεξ ζμζζαθζζηέξ». 
5
 Λ.Μ.[=Ώ.Πακηαγήξ, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Βζηία, ζ.96], «Με ημ ηζεημφνζ», Λαόο, 22/2/1909, πνυκμξ 

Ώ΄, αν.15, ζ.1, υπμο βνάθεζ παναηηδνζζηζηά· «Θεθήζαιε ζηδκ ανπή κα ημ παζκέζμοιε, βζαηί αθέπαιε 

πςξ πνμζπαεμφζε κα ηάιδ ημ πνέμξ ημο. Καηυπζ, ιε ημκ ηαζνυ, άνπζζε κα ιαξ θαίκεηαζ ηαζ κα βίκεηαζ 

αανεηυ, πζμ φζηενα ζοπαιενυ, ηζξ πνμάθθεξ επίθμαμ, ηαζ ζήιενα πζα μθέενζμ βζα ημκ ηυπμ ιαξ. Σέημζμ 

ηαηάκηδζε ζήιενα ημ Κμιζηάημ. Πήνε αθζμκζζιέκμ ημκ ηαηήθμνμ ηδξ πανακμιίαξ ηαζ , 

δοκαζηεφμκηαξ ιε ημκ πζμ εθεεζκυ ηνυπμ ημοξ θαμφξ πμο ιε ηα πένζα ημοξ ηαζ ιε ηδκ ροπή ημοξ 

ιάπμκηαζ κα δζαηδνήζμοκε ιζα ζοκηαβιαηζηή Σμονηία, θακηάγεηαζ πςξ εα ηαημνεχζδ κα πκίλδ ηαζ κα 

ιανάκδ ηάεε γςή […] ηδξ αεάκαηδξ εθθδκμβέκκδηδξ Λεοηενζάξ. Καζ βζα ημφημ ημ Κμιζηάημ αάθεδηε 

κα ανίγεζ ηαζ κα ηαημθμβάεζ ηδκ αηαηάθοηδ ηαζ ηανπενή Ρςιζμζφκδ, βζα ημφημ ηαηαηνέπεζ ηα θφθθα 

ηα εθθδκζηά» ηαζ ηαηαθήβεζ πχξ ιυκμ δ ακηίδναζδ ηςκ εεκμηήηςκ ηδξ Ώοημηναημνίαξ ιπμνεί κα 

ακαζηνέρεζ ηδκ ηονακκία ημο κεμημονηζημφ ημιζηάημο.   
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θάζε έζλνπο, πνπ πξνσζεί ηελ απνθέληξσζε θαη ηελ θνηλή δξάζε ησλ 

«ηζφηηκσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ φισλ ησλ εζλψλ ηεο Σνπξθίαο». Με απηά ηα 

«αιεζηλά ζεκέιηα ηεο Ώλαγέλλεζεο» ην θξάηνο ζα ππεξβεί ηε «δστθή 

θαηάζηαζε» θαη ζα θαηαθηήζεη ηελ απηνζπλεηδεζία, πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα 

κε γίλεηαη άζπξκα ζηα ρέξηα ησλ δπλαηψλ ηεο Βπξψπεο1. Μάιηζηα, ν ίδηνο ζα 

δηαθεξχμεη ηελ αλάγθε ηεο έλσζεο ησλ Ρσκηψλ «θάησ απ΄ ηε ζεκαία ηεο 

“ΦΕΛΒΛΒΤΣΒΡΔ ΡΧΜΏΕΨKH ΒΝΧΔ”»2. Ο θηιειεπζεξηζκφο απηφο είλαη 

απφιπηα ζπλδεδεκέλνο κε ηα εζληθά νξάκαηα. Δ θεκνινγνχκελε 

ζπγρψλεπζε ηνπ θφκκαηνο «Έλσζε θαη Πξφνδνο» κε ηε «Φηιειεχζεξε 

Έλσζε» θαη ε επηθείκελε παληνδπλακία ησλ Νενηνχξθσλ νδεγεί ηελ 

εθεκεξίδα λα γξάςεη ζην θχξην άξζξφ ηεο· «Βίκαζηε έηνηκνη, ζηελ ηειεπηαία 

καο απειπηζία, λα βάινπκε ζε ελέξγεηα ηα παιηά καο ζρέδηα, θαη λα 

μαλαξρίζνπκε ην ξνθάληζκα ηεο εζληθηζηηθήο ζαο Σνπξθίαο. Μελ μερλάηε πσο 

φινη εκείο νη άιινη νζσκαληθνί ιανί, έρνπκε φλεηξα εζληθά, θαη κεγάια. Μφλν 

ζε κηα απφιπηε ειεπζεξία θαη ηζφηε, ζα κπνξνχζαηε λα καο ηα πλίμεηε»3.  

Κξηηηθή ζηελ πνιηηηθή ησλ Νενηνχξθσλ, ζα θάλεη θαη ν Ν. Γηαλληφο ην 

1910, απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο Ο Δξγάηεο πνπ εμέδσζε ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, απνδεηθλχνληαο φηη νη ζέζεηο ηνπ δελ απείραλ πνιχ απφ 

εθείλεο ηνπ Ώδεξθάηνπ. Παξφιν πνπ δελ ζπκθσλεί κε φζνπο ζεσξνχλ 

αδχλαην ηνλ εθπνιηηηζκφ ησλ Σνχξθσλ, παξαδέρεηαη φηη γηα ηελ απνγνήηεπζε 

ησλ θηιειεχζεξσλ θαη ζνζηαιηζηψλ επξσπαίσλ έλαληη ησλ Νενηνχξθσλ 

θηαίλε θαη νη ίδηνη, γηαηί αθνινπζνχλ εζληθηζηηθή πνιηηηθή· «Αελ εξγάζηεθαλ 

ζπληαγκαηηθά θαη θηιειεχζεξα […] γηα ηελ πξφνδν ηεο παηξίδαο ησλ, αιιά 

κεζπζκέλνη απφ ηνλ παηξησηηζκφ, πήξαλ ηνλ λαηζηνλαιηζηηθφ δξφκν […] ν 

λαηζηνλαιηζκφο ησλ είλαη ζθνπφο θαη φρη κέζν»4.  

Σελ αιιαγή ζηε θπζηνγλσκία ηεο εθεκεξίδαο Λαφο πνπ ζεκαίλεη θαη 

ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Γαλληνχ απφ ηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή, παξφιν πνπ 

εμαθνινπζεί λα παίδεη ξφιν ζηελ έθδνζε, ζα ζρνιηάζνπλ δπζκελψο  

αλαγλψζηεο θαη ζπλεξγάηεο. Ο Ενξδάλεο Ενξδαλίδεο γξάθεη φηη ηα πξψηα 

                                                 
1
 Γ. ΐαιααηίδδξ, «Σα ήιακηνα», Λαόο, 22/2/1909, αν.15, ζ.2-3. 

2
 Γ. ΐαιααηίδδξ, «Σμ θαθζιέκημ ημο Κμιζηάημο», Λαόο, 8/3/1909, αν.18, ζ.1. 

3
 «Σα Αφμ Κυιιαηα», Λαόο, 8/3/1909, αν.18, ζ.1. ΐθ., επίζδξ, Ώ.Π.Π., «Κμιζηάημ ηαζ Ραβζάδεξ», 

Λαόο, 22/3/1909, αν.22, ζ.1, υπμο ηαηδβμνείηαζ ημ Κμιζηάημ υηζ ημοξ ηαηαδζηάγεζ ζηδ εέζδ ημο ναβζά, 

πανά ηζξ δζαηδνφλεζξ πενί ημο ακηζεέημο. 
4
 Ν. Ξεκάηδξ, «Σα Πμθζηζηά ιαξ», Ο Δξγάηεο, 8/8/1910, αν.4, ζ.1. 
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θχιια ηνπ Λανχ ήηαλ πην θηιειεχζεξα θαη κε δπζαξέζθεηα δηαπηζηψλεη ηε 

κεηαηφπηζε ηνπ θχιινπ πξνο εζλνθεληξηθέο ζέζεηο1.  

Σν δήηεκα ηνπ ζνζηαιηζκνχ πξνβιεκαηίδεη πξηλ αθφκα βγεη ην πξψην 

θχιιν ηεο εθεκεξίδαο. Ο ΐιαζηφο, παξφιν πνπ δελ απνθιείεη ηε ζπλελλφεζε 

κε ηνλ Υαηδφπνπιν θαη ην θιεξφ θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηελ εθεκεξίδα, 

δηαθσλεί κε ην λα αλαθηλεζεί ην δήηεκα ηνπ ζνζηαιηζκνχ2. Παξφιν πνπ είραλ 

γίλεη πνηθίιεο ζπδεηήζεηο ηνπ Γηαλληνχ κε ην Υαηδφπνπιν γηα ηε ζρέζε ηνπ 

δεχηεξνπ κε ην Λαφ, απφ ην λα ζηέιλεη ζπλεξγαζίεο ηνπ κέρξη λα κεηαθνκίζεη 

ζηελ Πφιε3, θακία δελ ηειεζθφξεζε, γηαηί ν Υαηδφπνπινο ήηαλ ακεηαθίλεηνο 

ζηηο ξηδνζπαζηηθέο ηνπ ζέζεηο θαη ζηε ζπλέρηζε ηεο θνηλσληθήο ζπδήηεζεο 

πνπ είρε μεθηλήζεη ζην Ννπκά ην 1907· «Άκα βγε ην θχιιν ζαο, ζα ζνπ 

ζηείισ άιια επίθαηξα, πάληα φκσο απ΄ ηε δηθή κνπ πξνιεηαξηθή άπνςε. […] 

Δ θίλεζε γηα ηελ νπνία ζα θαηέβαηλα θάησ, ψθεηιε απφ ηελ αλάγθε ησλ 

πξαγκάησλ λα είλαη κηθηή ή κάιινλ ξηδνζπαζηηθή κνλάρα» θαη «ξψηεζα θαη 

μαλαξψηεζα αλ δέρεζηε ην άλνηγκα θνηλσληθήο ζπδήηεζεο ζηηο ζηήιεο ηνπ 

“Λανχ”, παξφκνηαο δειαδή πνπ έρεη αλνηρηεί ζηηο ζηήιεο ηνπ “Ννπκά”»4. 

Ο Φσηηάδεο πξνζπαζεί λα απνγπκλψζεη ηελ αλακνξθσηηθή εξγαζία, 

απφ ην πηζαλφ ζνζηαιηζηηθφ ηεο πεξηερφκελν5. Άιισζηε θαη ν ίδηνο δε 

ζπκθσλεί κε ην Γηαλληφ· «Ο Λαφο δε κ΄ αξέζεη θαζφινπ. Ώθηφο ν άζιηνο ν 

Γηαληφο είλαη έλαο ζνζηαιηζηήο πεηηλφκπαινο, ακειέηεηνο θαη αληηδξαζηηθφο. 

Άιια ζέινπκε άιια θάλεη»6. Ο Αξαγνχκεο ήηαλ ν κφλνο ηνλ νπνίν δελ 

ελνρινχζε ε θπζηνγλσκία ηνπ Λανχ, πνπ απνηέιεζε ην βαζηθφ ζεκείν ηξηβήο, 

κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ δεκνηηθηζηψλ, αιιά θαη ησλ αλαγλσζηψλ. Καηά 

καξηπξία ηνπ Γηαλληνχ ν Αξαγνχκεο ζπκβίβαδε ηηο δχν ηάζεηο, ηε ζνζηαιηζηηθή 

θαη εζληθηζηηθή, πνπ ζπγθξνχνληαλ γχξσ απφ ην λέν χληαγκα γηα ην κέιινλ 

ηνπ ειιεληζκνχ· «Σν 1908 ζηελ Κσλ/πνιε φηαλ ηδξχζακε ην ΏΑΒΡΦΏΣΟ ηεο 

Πφιεο νη Φ. Φσηηάδεο, ηψηεο, Ώι. Παληαδήο, Γ. Παληειίδεο, θαη εμεδφζε ε 

                                                 
1
 Βπζζημθή Ε. Εμνδακίδδ ζε Ν. Γζακκζυ, π.δ., Αξρείν Νηθνιάνπ Γηαλληνύ, Φάηεθμξ πα, «Ώθθδθμβναθία 

εθδιενίδαξ Λαυξ». Ο Υ. Νηεθδβηζααμφνδξ εα ημο βνάρεζ βζα ημ ίδζμ εέια ζηζξ 9/2/1909, επζζημθή Υ. 

Νηεθδβηζααμφνδ ζε Ν. Γζακκζυ, Κζμ 9/2/09, Αξρείν Νηθνιάνπ Γηαλληνύ, Φάηεθθμξ πα «πεηζηά ιε ηδκ 

έηδμζδ ηδξ ζμζζαθζζηζηήξ γςήξ».   
2
 Βπζζημθέξ Π. ΐθαζημφ ζε Φ. Φςηζάδδ, 16/9/1908 ηαζ 30/10/1908, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Β.Λ.Ε.Ώ., 

ζ.297 ηαζ 312-3 ακηίζημζπα. 
3
 Βπζζημθέξ Φ. Φςηζάδδ ζε Π. ΐθαζηυ, 5/10/1908, ηαζ 1/11/1908, ζημ ίδζμ, ζ.307 ηαζ ζ.313. 

4
 Βπζζημθέξ Κ. Υαηγυπμοθμο ζε Ν. Γζακκζυ, Μυκαπμ 23/11/1908 ηαζ 2/1/1909, «Πεκήκηα ακέηδμηα 

βνάιιαηα ημο Κ. Υαηγυπμοθμο», Νέα Δζηία, ηπ. 725/1957, 1337-1338. 
5
 Βπζζημθή Φ. Φςηζάδδ ζε Π. Αέθηα,16/28.11.1908, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.319. 

6
 Βπζζημθή Φ. Φςηζάδδ ζε Π. Αέθηα, 11/24.1.1909, ζην ίδην, ζ.336. 
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πξψηε Αεκνηηθηζηηθή Βθεκεξίδα «ΛΏΟ» ζηελ νπνία κε είραλ δηεπζπληή ηεο 

ν Αξαγνχκεο δερφηαλ λα δεκνζηεχνληαη θαη νζηαιηζηηθά Άξζξα θαη ζηάζεθε 

θαζ΄ απηφ νξγαλσηήο ηεο Αεκνηηθηζηηθήο θίλεζεο εθείλεο ηεο επνρήο ζηελ 

Πφιε φπσο ήηαλε θαη ηεο ξσκέτθεο πνιηηηθήο δξάζεο έλαληη ηνπ Νένπ ηφηε 

Σνπξθηθνχ πληάγκαηνο. Σφηε εκείο νη νζηαιηζηέο είρακε πάξεη ζηα ζνβαξά 

ηε Νενηνπξθηθή Μεηαξξχζκηζε θαη είρακε νξακαηηζζή κηα Σνπξθηά 

Οκνζπνλδηαθή φπσο θάηη ηέηνην πνζνχζε ν Ρήγαο ΐειεζηηλιήο κε ηελ 

Βιιάδα. Ώιιά ν Ίδαο πεην ξεαιηζηήο απφ εκάο απέβιεπε, ζην πψο ζα 

κπνξνχζε λα επσθειεζή εζληθά ν Βιιεληζκφο απφ ηηο πξνζσξηλέο 

επηθαλεηαθέο ειεπζεξίεο ηνπ Σνπξθηθνχ πληάγκαηνο κηα θη΄ ήμεξε ηνπο 

Σνχξθνπο θαλαηηθνχο σβηληζηέο. […] Ο Ίδαο δελ ήηαλ ερζξφο ησλ 

Ώλζξσπηζηηθψλ ηδεψλ – πίζηεπε φκσο φηη, ε Βιιάδα δελ είρε σξηκάζεη γηα ηνλ 

νζηαιηζκφ θαη ζα έπξεπε λα δηαλχζε πξψηα ηελ Βζληθηζηηθή ηεο Βμέιημε»1. 

Δ εθεκεξίδα ζα αζρνιεζεί κε ηα εξγαηηθά δεηήκαηα2 θαη ζα έρεη 

αληαπφθξηζε ζηνπο αλαγλψζηεο3, αλ θαη θάπνηνη θξίλνπλ φηη ηα βήκαηα είλαη 

δεηιά. Ο εξαθείκ Ρίδνο, κέινο ηνπ Ώδεξθάηνπ, ηξαπεδίηεο ζηε Regie des 

Tabacs ζηε Θεζζαινλίθε, πξνηείλεη ηε ζπλερή δεκνζίεπζε ζνζηαιηζηηθψλ θαη 

ζρεηηθψλ κε ηα εξγαηηθά ζέκαηα άξζξσλ, γεγνλφο πνπ πξέπεη λα ζπλδπαζηεί 

κε ηε κείσζε ηεο ηηκήο ηεο εθεκεξίδαο, γηα λα δηεπθνιπλζεί ε δηάρπζε ησλ 

ηδεψλ4. 

Ο ΐιαζηφο, αληηζέησο, ελνριείηαη κε ηελ πξνβνιή ηνπ εξγαηηθνχ 

δεηήκαηνο θαη ησλ ζνζηαιηζηηθψλ ηδεψλ, πνπ απεηέιεζαλ ηελ νπζία ηεο 

δηαθσλίαο ηνπ Ννπκά κε ην Ώδεξθάην· «Παξαηεξψ πσο ην εξγαηηθφ δήηεκα 

έρεη ηφπν ζην Λαφ […]. Κη απνξψ πσο λ΄ αθίλεηε ηδέεο ζνζηαιηζηηθέο λα 

ηππψλνπληαη ζην Λαφ αθνχ ην ζνζηαιηζηηθφ δήηεκα είηαλε έλα απφ ηα πην 

                                                 
1
 Ν. Γζακκζυξ, πεζνυβναθμ, «Ίςκ Αναβμφιδξ ηαζ μζζαθζζιυξ» 5/12/48, Αξρείν Ν. Γηαλληνύ, Φάηεθθμξ 

πα «πέζδ ιε Αδιμηζηζζιυ, Μαηεδμκίαξ-Φεκηεναζζυκ». Οζ οπμβναιιίζεζξ ζημ ηείιεκμ. Σμ οπυθμζπμ 

άνενμ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.138. 
2
 Bθ. εκδεζηηζηά Α. Ανάημξ, «Πνμξ ημοξ ενβάηεξ», Λαόο, 16/11/1908, αν.1, ζ.2, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π, 

Βζηία, ζ.99· «Ο κυιμξ βζα ηζξ απενβίεξ», Λαόο, 23/11/1908, αν.2, ζ.2 ηαζ Μπανιπαβζάκκδξ, «Πχξ εα 

πνμηυρμοιε», Λαόο, 29/4/1909, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Βζηία, ζ.100. 
3
 Βπζζημθή Θεμδςνίδδ ζε Γζακκζυ, «Ονδμφ, 6 10/ανίμο 1908», Αξρείν Ν. Γηαλληνύ, θάηεθθμξ πα, 

«αθθδθμβναθία εθδι. Λαυξ». Ο Θεμδςνίδδξ ήηακ ζμζζαθζζηήξ δάζηαθμξ, αθ. παναπάκς βζα ηδκ 

πανμοζία ημο ζημ Αζδαζηαθζηυ οκέδνζμ ηδξ Πυθδξ ημ 1912. 
4
 Σμ υκμιά ημο ζημκ ηαηάθμβμ ηςκ ιεθχκ ημο Ώδενθάημο, Γ. Παπαηχζηαξ , ό.π., Βζηία, ζ.272. ΐθ., 

επζζημθή εναθείι Ρίγμο ζημ Ν. Γζακκζυ, «Θεζζαθμκίηδ 13 10/ανδ 1908», Αξρείν Ν. Γηαλληνύ, 

Φάηεθθμξ πα, «Ώθθδθμβναθία εθδι. Λαυξ». Ο ίδζμξ εα ημο βνάρεζ θίβμ ανβυηενα «Πχξ βέκδηε ηζ΄ 

αθηή ηδ θμνά έβναρεξ ηάπςξ ζμζζαθζζηζηά; Πχξ ηυπαεεξ;», επζζημθή . Ρίγμο ζημ Ν. Γζακκζυ, 

2/5/1909, Αξρείν Ν. Γηαλληνύ, υ.π. 
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ζπνπδαία πνπ θέξαλε ην ρσξηζκφ ηνπ αδεξθάηνπ απφ ην Ννπκά […]. Καη κνπ 

θαίλεηαη πσο δελ είλαη δπλαηφ νχηε ζεηο νχηε ν Αξαγνχκεο λα θξνληίζαηε 

πνιχ γηα ην Λαφ. Φαίλεηαη ζα λα η΄ αθίζαηε φια ζην Γηαλληφ θαη θαίλεηαη λα 

είλαη ν Γηαλληφο θξηρηφο ηελεθέο»1. Ώπεηιεί, κάιηζηα φηη, αλ ε εθεκεξίδα 

ζπλερίζεη έηζη, ζα δηαθφςεη ηε ζπλδξνκή ηνπ. Ο Πάιιεο, επίζεο, δηαθσλεί κε 

ην ζνζηαιηζηηθφ χθνο ηνπ πεξηνδηθνχ2, φπσο θαη ε Πελειφπε Αέιηα, ε νπνία 

επηπιένλ εμνξγίδεηαη γηα ζπγθεθξηκέλα άξζξα, πξνζβιεηηθά γηα ηε ζξεζθεία 

θαη ηνλ καθεδνληθφ αγψλα3. Σν δπζκελέο απηφ θιίκα, θαζψο θαη ιφγνη πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε γιψζζα, ην χθνο θαη ηηο απαηηήζεηο απφ ην Ώδεξθάην, φπσο 

είδακε ζην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο, ζα νδεγήζνπλ ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο 

έθδνζεο ηνπ Λανχ.  

Ο θηιειεπζεξηζκφο ηνπ Λανχ ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ησλ εγεηψλ ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ πνπ θαηαηξχρνληαη απφ ην θφβν ηνπ ζνζηαιηζκνχ θαη είλαη 

δέζκηνη ησλ εζληθηζηηθψλ επηδηψμεσλ θαη νξακάησλ. 

 

 19.2 Ο δεκνηηθηζκόο σο ηδίσκα ηνπ αζηηθνύ εθζπγρξνληζκνύ: ε 

εθεκεξίδα Φωο ηεο άκνπ 

«ηε άκν […] έρνπκε ζήκεξα θίινπο πνιινχο, κα θη απφ ην 1901 

είρακε, αθνχ ζηε άκν πξσηνβγήθε, ηηο είθνζη έμε ηνπ Μαγηνχ, 1902, κηα 

θεκεξίδα γξακκέλε ζηε δεκνηηθή, ην Φσο, πνπ ηφβγαδε ν Γ. Καξαηδάο. Φίινη 

πηζηνί, δξαζηήξηνη θίινη, ζαλ ην Γήζηκν ίδεξε4 ην Φαίδα5, ην νθνχιε, θαη 

ηφζνπο άιινπο, πνπ δνζήθαλε ςπρή θαη ζάξθα ζηε ιαηξεία ηεο εζληθήο Εδέαο, 

                                                 
1
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Φ. Φςηζάδδ, 27/12/08, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Β.Λ.Ε.Ώ., ζ. 326. ΐθ. ηαζ ηδκ 

μνβζζιέκδ απάκηδζδ ημο Φςηζάδδ, 24/2/1909, ζην ίδην, ζ.341-344, υπμο εηεεζάγεζ ημ νυθμ ημο 

Αναβμφιδ, ημο ζχηδ ηαζ ημο Πακηαγή πμο εθέβπμοκ ηα πμθζηζηά άνενα. 
2
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Π. Αέθηα, 21/6/1909, Αιιεινγξαθία ηεο Π. . Γέιηα, υ.π., ζ.70.  

3
 Βπζζημθέξ Π. Αέθηα ζε Φ. Φςηζάδδ, 1/2/1909,  Γ. Παπαηχζηαξ, ζημ ίδζμ, ζ.338 ηαζ 3/5/09, ζ.350, 

υπμο δζαθςκεί βζα ημ άνενμ «Πακίηζαξ». «Σμκ Πακίηζα ημκ ήλενα βζα δμθμθυκμ ηαζ εακάζζιμ επενυ 

ημο εθθδκζζιμφ ζηδ Μαηεδμκία, ηαζ μ Λαόο ιαξ ημκ πανμοζζάγεζ ςξ έκα ζοιπαεδηζηχηαημ 

ζηναηζχηδ». Γζα ημκ Πακίζηα ηαζ ηζξ ζμζζαθζζηζηέξ ημο πνμηάζεζξ ζημοξ Νευημονημοξ, αθ. Ε.Β.Β., η. 

ΕΑ΄, ζ.257. Καζ μ εναθείι Ρίγμξ εα δζαθςκήζεζ ιε ημ άνενμ αοηυ· «Σμκ Πακίηζα, ημ ζηοθί, πμθφ ημκ 

αρφθςζεξ. Αεκ η΄ αλίγεζ ηαζ κάζαζ αέααζμξ μφηε ζμζζαθζζηήξ είκαζ μφηε δζάαμθμξ μφηε ηνίαμθμξ. Βίκαζ 

έκαξ ημζκυξ ηαημφνβμξ ηαζ ηίπμηα παναπάκς», επζζημθή εναθείι Ρίγμο ζε Ν. Γζακκζυ, αθμκίηδ 

18/4/1909», Αξρείν Ν. Γηαλληνύ, Φάηεθμξ 3, «ΐ΄θάηεθμξ: πέζεζξ ιε έθθδκεξ ζμζζαθζζηέξ». 
4
 Αζηδβυνμξ, ιέθμξ ημο Ώδενθάημο ηδξ Πυθδξ, ηαηά ζφζηαζδ ημο Ώθέλακδνμο Πάθθδ, Γ. 

Παπαηχζηαξ, ό.π, Βζηία, ζ.273. Σμ ίδενδ εα πνμηείκεζ μ Πάθθδξ βζα ζφκδεζιμ ημο Ώδενθάημο ιε ηδ 

άιμ, αθ. επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 4/ 10/1907, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Β.Λ.Ε.Ώ., ζ.222. 
5
 Αδιήηνζμξ Φέδαξ, ηαεδβδηήξ, ιέθμξ ημο Ώδενθάημο, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Βζηία, ζ.274. Μαγί ιε 

ημκ Καναηγά, ημ ίδενδ ηαζ ημ Θειζζημηθή μθμφθδ απμηεθμφκ ηδ δδιμηζηζζηζηή μιάδα ηδξ άιμο, 

ζοζπεζνςιέκδ βφνς απυ ηδκ εθδιενίδα Φσο, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Β.Λ.Ε.Ώ., ζ.540.  
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ψζηε πηζαλφ λα ην δνχκε κηα κέξα θαη ηνχην, πσο έλα λεζί ειιεληθφ έθακε 

ηελ αξρή θαη παξαδέρηεθε πέξα γηα πέξα ηελ θνηλή καο ηε γιψζζα»1. Έηζη 

πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζηε άκν ν Γηάλεο Φπράξεο ην 

1907. Μέζα ζε απηφ ην θιίκα, φπνπ ν δεκνηηθηζκφο ζπλδέεηαη κε ηελ πνιηηηθή 

αιιαγή θαη ηα θεξχγκαηά ηνπ επεξεάδνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αιιά θαη 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν2, εμέρνπζα ζέζε θαηέρεη ν Γεψξγηνο Καξαηδάο3.  

Δ πξνζήισζή ηνπ ζηελ Εδέα ηνπ δεκνηηθηζκνχ ηνλ θέξλεη ζε επαθή κε 

ηνπο θνξπθαίνπο δεκνηηθηζηέο, ελψ ε ηδενινγηθή ζπγγέλεηα ηνλ ζπλδέεη, 

ηδηαίηεξα, κε ηνλ Ώιέμαλδξν Πάιιε, ν νπνίνο γίλεηαη θαη θνπκπάξνο ηνπ4. 

Μέινο ηνπ Ώδεξθάηνπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο5, αθνινπζεί ηα ίρλε κηαο 

πνξείαο πνπ ράξαμαλ νη πξσηεξγάηεο ηνπ δεκνηηθηζκνχ θαη εθηπιίζζεηαη απφ 

ηελ ινγνηερληθή παξαγσγή6, ηελ πξνπαγαλδηζηηθή εξγαζία κέζσ ηνπ ηχπνπ, 

ην κνίξαζκα βηβιίσλ ηνπ Πάιιε, ηελ ίδξπζε ζπιιφγσλ, κέρξη ηελ απφπεηξα 

                                                 
1
 Γ. Φοπάνδξ, Ρόδα θαη Μήια, η. Α΄, Ώεήκα 1907, ζ.6. 

2
 ΐθ., παναπάκς ηδ δνάζδ ημο Μίθημο οκκεθζά, αζμιήπακμο ηζζβάνςκ. 

3
 Γεκκήεδηε ημ 1868 ζημ Μαναευηαιπμ ηδξ άιμο, ζπμφδαζε θζθμθμβία ηαζ κμιζηά. Βνβάζηδηε ςξ 

δάζηαθμξ ζηδ άιμ (1885-6) ηαζ, ιεηά ηζξ θζθμθμβζηέξ ημο ζπμοδέξ, ςξ ηαεδβδηήξ ζημ κδζί (1893-

1899). οκέπζζε ηδ δζδαζηαθία ημο ζηδκ Εενμοζαθήι, ζηδ Θεμθμβζηή πμθή ημο ηαονμφ ηαζ ζημ 

Γοικάζζμ ημο Πακαβίμο Σάθμο ηα πνμκζηά δζαζηήιαηα 1905-1913 ηαζ 1921-1924. Σμ 1914 δίδαλε ζηδ 

άιμ, υπμο μ μθμφθδξ ημκ δζυνζζε ηαεδβδηή ζημ Γοικάζζμ, εκχ ημ 1916 ημπμεεηείηαζ απυ ημ 

Τπμονβείμ Αδιυζζαξ Βηπαίδεοζδξ ζηδκ Κμγάκδ. Γζα 9 ιήκεξ, ιεηαλφ 1916-1917, δίδαλε ζηδκ Ώεήκα. 

Πθδνμθμνίεξ βζα ηδ αζμβναθία ημο Γ. Καναηγά άκηθδζα απυ ηα ένβα· Ώθέλδξ εααζηάηδξ, 

«Ώθέλακδνμξ Πάθθδξ πνμξ Γεχνβζμ Ν Καναηγά (Έλζ ακέηδμηα βνάιιαηα)», ακηαθή Δπηζεώξεζε, ηπ. 

35-36, Εακμοάνζμξ 1988, ζ.112-117· Υνίζημξ Λάκδνμξ, «Γεχνβζμξ Ν. Καναηγάξ», Απόπινπο, ηπ 1
μ
 , 

Μάνηζμξ – Μάζμξ 1990, ζ.7-9· Εςάκκα Υίμο ημ βέκμξ Καναηγά «Μζα ζοκάκηδζδ ιε ηδκ ηυνδ ημο 

Γεχνβδ Ν. Καναηγά ζηδκ Ώεήκα 4 Εακμοανίμο 1990», Απόπινπο, ηπ 1
μ
, Μάνηζμξ – Μάζμξ 1990, 

(απμιαβκδημθχκδζδ – επζιέθεζα Υνίζημο Λάκδνμο), ζ.10-14 ·Υνίζημξ Λάκδνμξ, «Σμ θμβμηεπκζηυ 

ένβμ ημο Γ. Ν. Καναηγά», Απόπινπο, ηπ. 31-32, Φεζκυπςνμ 2004, ζ.176-193· Γ. Ν. Καναηγάξ, «Σμ 

διεζςιαηάνζμ. Διενμθμβζαηέξ ζδιεζχζεζξ», Απόπινπο, ηπ. 31-32, Φεζκυπςνμ 2004, ζ.212-221. Οζ 

βκχζεζξ ιμο βζα ημκ Γ. Καναηγά  ειπθμοηίζηδηακ απυ ηζξ εοβεκζηέξ οπμδείλεζξ ημο Υνίζημο Λάκδνμο, 

ηέςξ Αζεοεοκηή ηςκ Γ.Ώ.Κ. άιμο, μ μπμίμξ έεεζε ζηδ δζάεεζή ιμο οθζηυ πμο αβκμμφζα. Σμκ 

εοπανζζηχ εενιά ηαζ απυ αοηή ηδ εέζδ. 
4
 Δ αθθδθμβναθία ημο ιε ημκ Πάθθδ πενζθαιαάκεζ 17 επζζημθέξ απυ ημ 1906 έςξ ημ 1924. 

 Ήηακ ημοιπάνμζ απυ ααθηίζζα, επζζημθή Γ. Καναηγά ζε Ώ. Πάθθδ, Γενμζυθοια 20/3.6.1906,  

Αιιεινγξαθία  ΗΗ, ζ.599. Ο Καναηγάξ πνμζθςκεί ημκ Πάθθδ, «ημοιπάνε», (επζζημθή Γ. Καναηγά ζε 

Ώ. Πάθθδ, Εενμοζαθήι 10/23.1.1912, Αιιεινγξαθία Αιέμαλδξνπ Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.1, 2/25), ηαζ 

«ζφκηεηκε», (επζζημθή, Εενμοζαθήι 23/10/1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.2, 1/227) ηαζ οπμβνάθεζ «μ 

ημοιπανμζφκηεηκυξ ζμο», (επζζημθή, Εενμοζαθήι 5/18.4.1910, ό.π., θ.1, οπμθ.1.1, ½). 
5
 ημκ ηαηάθμβμ ηςκ ιεθχκ ημο Ώδενθάημο ακαθένεηαζ ςξ δάζηαθμξ αιζχηδξ, ιε έδνα ηδκ 

Εενμοζαθήι, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Βζηία, ζ.268.  
6
 Γ. Καναηγάξ, «Σμ ζπίηζ ημο Καπεηάκ Μπάνηα» πνζζημοβεκκζάηζημ δζήβδια, Φσο, 25/12/1896, αν.2, 

ζ.4 ηαζ «Ώβζμηαθίηζηεξ Εζημνίεξ. Κνακίμο Συπμξ», Ο Ννπκάο, 11/6/1906, αν.202, ζ.3-7. ημκ Πάθθδ 

ακαθένεζ υηζ δδιμζίεοζε ζημ Μηθξαζηαηηθό Ζκεξνιόγην ηα δζδβήιαηα ιε ηίηθμ «Πεεαιέκμξ ιε ημ 

ζηακζυ» ηαζ «Δ Πδβή ηςκ Ώβίςκ Ώκανβφνςκ», επζζημθή Γ. Καναηγά ζε Ώ. Πάθθδ, Μαναευηαιπμξ 

άιμο, 5/18/9/1917, ό.π., θ.3-4, οπμθ.4.2, 4/227. Σμ Μάνηζμ ημο 1919 ημο ζηέθκεζ ημ δζήβδιά ημο «Ο 

Μζζηζηάνδξ» ηαζ γδηάεζ ηδ βκχιδ ημο, επζζημθή Γ. Καναηγά ζε Ώ. Πάθθδ, Κανθυααζζ άιμο, 

29/12.3.1919, ό.π., θ,5, οπμθ.5.1, 5/32. Γζα ηδκ πζμ μθμηθδνςιέκδ εεχνδζδ ηδξ θμβμηεπκζηήξ 

πανμοζίαξ ημο Καναηγά, αθ. Υν. Λάκδνμξ, «Σμ θμβμηεπκζηυ ένβμ ημο Γ. Ν. Καναηγά», ό.π., ζ.176-

193.  
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ηζηνξηνγξαθηθήο παξαγσγήο σο απάληεζεο ζηελ επίζεκε παλεπηζηεκηαθή 

ηζηνξία1. Δ δξάζε ηνπ γηα ηε γιψζζα ιεηηνπξγεί παξαπιεξσκαηηθά κε ηελ 

πνιηηηθή ηνπ παξέκβαζε. Πνιηηηθή θαη γιψζζα σο ζπγθνηλσλνχληα δνρεία θαη 

ρψξνη αλαηξνθνδφηεζεο θαζνξίδνπλ ηελ πνξεία ηνπ ζε δχν δηαθνξεηηθέο 

πεξηφδνπο θαη ζε δχν δηαθνξεηηθά επίπεδα δξάζεο, ηνλ ακηγψο πνιηηηθφ 

ρψξν θαη ην ρψξν ηεο εθθιεζίαο, ζηε άκν θαη ηελ Εεξνπζαιήκ αληίζηνηρα2.  

Ο Καξαηδάο εμέδσζε ζηε άκν ηελ εθεκεξίδα Φσο (1896-1900 θαη 

1902-1903)3, εθεκεξίδα πνπ πξνβάιιεη ην δεκνηηθηζκφ σο αλαλεσηηθή 

δχλακε ζπλδεδεκέλε κε ηα αηηήκαηα ηνπ αζηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ. Δ δεκνηηθή 

ζα απνηειέζεη κέξνο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, αλ θαη ζηελ πξψηε πεξίνδν ε 

εθεκεξίδα γξάθεηαη ζηελ θαζαξεχνπζα κε βαζκηαία ηελ εκθάληζε ηεο 

δεκνηηθήο ζηα πνιηηηθά άξζξα. Δ επηθξάηεζε ηεο είλαη απφιπηε ζηα 

ινγνηερληθά κέξε4.   

Ώπφ ην δεχηεξν θηφιαο θχιιν, ζα εηζεγεζεί ηελ αλακφξθσζε ηνπ 

θιήξνπ, ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο5 θαη ηε κηζζνινγηθή αλαβάζκηζε ησλ 

δαζθάισλ, ηελ αγξνηηθή αλαγέλλεζε6 κε ηελ ίδξπζε Γεσξγηθήο ζρνιήο θαη 

Γεσξγηθήο Σξάπεδαο, ηελ αλαλέσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο7, ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηθαηνζχλεο8 θαη ηελ αιιαγή ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηελ 

θαζηέξσζε ηεο άκεζεο κπζηηθήο θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο, πξνηάζεηο πνπ 

                                                 
1
 Γζα ηδ δνάζδ ημο Καναηγά ζοκμθζηά, αθ. Βοβ. Ώδαιμπμφθμο, «Ο Γεχνβζμξ Καναηγάξ ηαζ μ 

δδιμηζηζζιυξ ςξ πεδίμ ακάδεζλδξ πμθθαπθχκ ζδζμηήηςκ», Από ηελ Απηνλνκία ζην Δζληθό Κξάηνο. Ζ 

ελζσκάησζε ηεο άκνπ ζηελ Διιάδα, Πναηηζηά οκεδνίμο, άιμξ 2-4 Νμειανίμο 2012, Γεκζηά 

Ώνπεία ημο Κνάημοξ, Ώνπεία Νμιμφ άιμο, άιμξ 2014, ζ.455-468. 
2
 Γζα ηδ δνάζδ ημο ζηδ Εενμοζαθήι, αθ. παναηάης. 

3
 Βπακέηδμζδ ημο Φσηόο βζα ηνίηδ θμνά εα βίκεζ ημ 1931 ζημ Κανθυααζζ άιμο, Υν. Λάκδνμξ, «Σμ 

θμβμηεπκζηυ ένβμ ημο Γ. Ν. Καναηγά», ό.π., ζ.189, ζδι. 7. 
4
 αθ. Γ. Καναηγάξ, «Σμ ζπίηζ ημο Καπεηάκ Μπάνηα» πνζζημοβεκκζάηζημ δζήβδια, Φσο, 25/12/1896, 

αν.2, ζ.4.  
5
 Ο ίδζμξ ζοκηάζζεζ ζοβηνζηζηή ακάθοζδ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ ζπμθείςκ, Γ. Καναηγάξ, «Σα ζπμθεία 

ημο ηυζιμο ηαζ ηα ζδζηά ιαξ», Φσο, 15/2/1898, αν.53, ζ.1-2, βζα ημ βενιακζηυ ηαζ βαθθζηυ 

εηπαζδεοηζηυ ζφζηδια ηαζ 1/3/1898, αν.55, ζ.1-2, βζα ημ αββθζηυ. 
6
 Ρέκηβηεκ, «Λασηαί Οιζθίαζ. Ώ΄ Γεςνβζηά οκδζηάηα», Φσο, 7/6/1898, αν.64, ζ.1. Ο ίδζμξ εα γδηήζεζ 

ημ 1902 ημ δζαηακμκζζιυ ηςκ πνεχκ ηςκ αβνμηχκ, επεζδή δ θοθθμλήνα πνυζααθε ηα αιπέθζα, 

Ρέκηβηεκ μ ΐ΄, «Λμζπυκ;», Φσο, 10/11/1902, αν.25, ζ.1-2. Γζα ημ ρεοδχκοιμ Ρέκηβηεκ πμο ακήηεζ 

ζημκ Καναηγά, αθ. Ώ. εααζηάηδξ, «Ώθέλακδνμξ Πάθθδξ πνμξ Γεχνβζμ Ν Καναηγά (Έλζ ακέηδμηα 

βνάιιαηα)», υ.π., ζδι.3. 
7
 «Δ άκζζδ θμνμθμβία», Φσο, 5/1/1903, αν.33, ζ.1. 

8
 Ο ίδζμξ εα ηαηαββείθεζ ηαζ ηδκ πνμκμιζαηή ιεηαπείνζζδ ηάπμζςκ απυ ημ κυιμ, ημκίγμκηαξ· «Ώκ μ 

θαυξ ακαβκςνίζδ υηζ είθςηεξ ιυκμκ πνέπεζ κα είκε μζ ιδ οπμηείιεκμζ εζξ ημοξ κυιμοξ μζ δε κμιμηαβείξ 

πνέπεζ κα είκε ζζυηζιμζ ηυηε εθπίξ οπάνπεζ κα δζμνεςεχζζ πμθθά ηαηχξ έπμκηα», Γ. Ν. Καναηγάξ, 

«Πνμκμιζμφπμζ ηαζ Βίθςηεξ», Φσο, 2/8/1898, αν.73, ζ.1.  
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ζπκππθλψλνπλ ην θηιειεχζεξν πξφγξακκα ηνπ, ην νπνίν πξνβάιιεη σο ε 

βάζε ηνπ παηξησηηζκνχ1.  

Έρνληαο πνιηηηθφ πξφηππν ηνλ Gladstone2, ζα ηαρζεί ζην πιεπξφ ηνπ 

«Πξννδεπηηθνχ» θφκκαηνο ηνπ Θεκηζηνθιή νθνχιε3, ελψ ζα απνηειέζεη 

ζθνδξφ πνιέκην ηνπ θφκκαηνο ηνπ Εσάλλε Υαηδεγηάλλε4. Σν Φσο ζα 

ραηξεηήζεη ην 1902 ην νθνχιε «σο ηνλ άλδξα ηνπ κέιινληνο», ηθαλφ λα 

ζπλεγείξεη φινπο «εθείλνπο δηα ηνπο νπνίνπο ε παηξίο ε ηηκή θαη ε πξφνδνο 

δελ ήζαλ ιέμεηο θελαί»5, ηθαλφ λα πξαγκαηψζεη ηηο παξαπάλσ επηδηψμεηο. 

Παξφια απηά, ην 1914, απνγνεηεπκέλνο απφ ηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ζηελ 

Βιιάδα θαη ηελ θαθνδηνίθεζε ηεο άκνπ, αιιά ίζσο θαη ιφγσ πξνζσπηθψλ 

θηινδνμηψλ πνπ δελ ηθαλνπνηήζεθαλ, ζα εθθξάζεη ζηνλ Πάιιε ηελ 

απνγνήηεπζή ηνπ γηα ην νθνχιε, γηαηί δηαπηζηψλεη φηη ηνπ ιείπεη ε 

νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα, ε δηπισκαηηθή επειημία θαη γλψζε, ειιείςεηο πνπ δελ 

ηνπ επέηξεπαλ ηελ επηινγή ζσζηψλ ζπκβνχισλ. ηηο αδπλακίεο απηέο ν 

Πάιιεο απφ ην 1903 είρε πξνζζέζεη εθείλε ηεο αληθαλφηεηαο γηα ηελ πάηαμε 

ηεο ζπλαιιαγήο6. 

                                                 
1
 Γ. Ν. Καναηγάξ, ζεζνά άνενςκ ιε ηίηθμ «Σζ έπμιεκ, ηζ δοκάιεεα κα έπςιεκ», Φσο, Κθήνμξ, 

25/12/1896, έημξ Ώ΄, αν.2, ζ.1 ηαζ 1/1/1897, αν.3, ζ.1, Βηπαίδεοζδ, 8/1/1897, αν.4, ζ.1 ηαζ 15/1/1897, 

αν.5, ζ.1, Γεςνβζηή πμθή, 2/2/1897, αν.6, ζ.1, Αζηαζμζφκδ, 8/2/1897, αν.8, ζ.1, Αδιυζζμζ Πνυζμδμζ, 

16/2/1897, αν.9, ζ.1, Γεςνβζηή Σνάπεγα, 23/2/1897, αν.10, ζ.1-2, Σμ Βηθμβζηυκ ιαξ φζηδια, 

2/3/1897, αν.11, ζ.1, Σμ Βηθμβζηυκ φζηδια, 9/3/1897, αν.12, ζ.1 ηαζ 16/3/1897, αν.13, ζ.1.  
2
 Tδκ πνμζήθςζδ ημο Gladstone ζηδ δζηαζμζφκδ εα ελάνεζ δ εθδιενίδα ιε αθμνιή ημ εάκαηυ ημο, «Ο 

Μέβαξ Γένςκ», Φσο, 17/5/1898, αν.61, ζ.2. 
3
 Γζμξ ιεβαθέιπμνμο, είπε ζπμοδάζεζ ανπαζμθμβία ζηδ Γενιακία. Μέθμξ ημο Ώδενθάημο ηδξ Πυθδξ,  

Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο, υ.π., Βζηία, ζ.273, υπμο ηαηαβνάθεηαζ ιε επάββεθια 

«Πνςεοπμονβυξ». Ο ΐαηζνηγήξ (δδιμζζμβνάθμξ  ηαζ ιέθμξ ημο Ώδενθάημο ηδξ Πυθδξ, αθ., Γ. 

Παπαηχζηαξ, ό.π., Βζηία, ζ.265) ακαθένεηαζ ζηδ θαιπενή πνμζςπζηυηδηα ημο μθμφθδ, ηνζηζηάνεζ, 

υιςξ, ηδκ εβςπάεεζα ηαζ ηδ θζθανπία ημο, Ε. ΐαηζνηγήξ, Ηζηνξία ηεο Ζγεκνλίαο άκνπ 1834-1912, 

Γ.Ώ.Κ. Νμιμφ άιμο, Ώεήκα 2007, ζ.439-440 ηαζ 456. Ώκηίεεηα, ημ Φσο εα ελάνεζ ηδκ παζδεία ημο, 

ηδ πνδζηυηδηα ημο ήεμοξ, ηδκ εοβέκεζα ηςκ θνμκδιάηςκ ηαζ ηδ θζθμπαηνία ημο, Γ. Ν. Καναηγάξ, 

«Ώκηί πνμβνάιιαημξ», Φσο, 26/5/1902, έημξ Ώ΄, αν.1, ζ.1. Τπέν ημο μθμφθδ εα ηαπεεί ηαζ μ 

Αδιήηνζμξ Φέδαξ. Σδ εεηζηή ημο πμθζηζηή πμνεία απυ ημ 1902-1908 ηαζ ηδκ ακηίδναζδ ηςκ ακηζπάθςκ 

εα ζπμθζάζεζ ζε επζζημθή ημο ζημκ Πάθθδ, άιμ-Κανθυααζζ 5/18.7.1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, 

θ.2, οπμθ.2.2, 2/260.  
4
 Σμ Υαηγδβζακκζηυ ηυιια ήηακ βζα 25 πνυκζα δ ιμκαδζηή ζοκηεηαβιέκδ πμθζηζηή μιάδα, ζηδκ μπμία 

ακήηε δ ζοκηδνδηζηή πθμοημηναηία, Ε. ΐαηζνηγήξ, Ηζηνξία ηεο Ζγεκνλίαο άκνπ, υ.π., ζ.404. Ο 

ΐαηζνηγήξ ακαβκςνίγεζ ηα παηνζςηζηά αζζεήιαηα ημο Υαηγδβζάκκδ ηαζ ηζξ ζηακυηδηέξ ημο, πανυθμ πμο 

ημκίγεζ ηδκ ακεπανηή ημο ιυνθςζδ, ζην ίδην, ζ.438-439. ΐθ. εκδεζηηζηά άνενα ημο Γ. Καναηγά, «Σμ 

Κυιια ηδξ ακαίδεζαξ ηαζ ηα ενπεηά αοημφ», Φσο, 13/12/1898, αν.94, ζ.1 ηαζ «Φαθιυξ ζηενευηοπμξ», 

1/1/1899, αν.117, ζ.1. 
5
 Γ. Ν. Καναηγάξ, «Ώκηί πνμβνάιιαημξ», Φσο, 26/5/1902, έημξ Ώ΄, αν.1, ζ.1. ΐθ., επίζδξ, «Ώβυνεοζζξ 

Θειζζημηθέμοξ Π. μθμφθδ δβέημο ημο Πνμμδεοηζημφ ηυιιαημξ ηαζ Πνμέδνμο ηδξ Γεκζηήξ ηςκ 

αιίςκ οκεθεφζεςξ», Φσο, 16/6/1902, αν.3, ζ.1-3· «Ώζηναπυανμκηα», Φσο, 19/6/1902, αν.4, ζ.1, 

ηφνζμ άνενμ ζηδ δδιμηζηή, υπμο επαζκεί ημκ απμθμβζζιυ ημο μθμφθδ.  
6
 Βπζζημθή Γ. Καναηγά ζε Ώ. Πάθθδ, ΐαεφ άιμο 27/10.4.1914, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/268. 
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Ο Καξαηδάο ππήξμε ζαπκαζηήο ηεο Γαιιηθήο Βπαλάζηαζεο γηα ηα 

πνιηηηθά ηεο θεξχγκαηά, αιιά θαη ηελ αληηθιεξηθφθξνλε ζηάζε ηεο1. Παξφιν 

πνπ ην ηδενινγηθφ ηνπ ζρήκα δελ ζίγεη ηελ θνηλσληθή ηεξαξρία θαη απαηηεί 

νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο2, ζα αλαγθαζηεί λα απνθξνχζεη 

ηηο θαηεγνξίεο φηη ν πνιηηηθφο ηνπ ξηδνζπαζηηζκφο εθθηλεί απφ ζνζηαιηζηηθέο 

ηδέεο θαη επηδηψθεη ηελ αλαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο, κέζσ ηεο εμέγεξζεο ηνπ 

ιανχ3. Σα φξηα ηα ζέηεη ν ίδηνο θαη ππαγνξεχνληαη απφ ηε θηιειεχζεξε νπηηθή, 

φπσο είδακε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εγεηψλ ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Δ εζηθή, 

ηδεαιηζηηθή αλάγλσζε ηεο πνιηηηθήο απνζηεξεί απφ ην ιαφ ηελ θνηλσληθή 

δπλακηθή ηνπ θαη ηνλ παξνπζηάδεη σο εζηθή νληφηεηα, πνπ ζέβεηαη ηελ 

θνηλσληθή ηεξαξρία, θαζειψλνληάο ηνλ ζηα φξηα ηεο απηνζπληήξεζεο· «Ώλ ε 

ζπλάδειθνο [ε εθεκεξίδα Νέα Εσή] εδχλαην απφ ησλ αξηζηνθξαηηθψλ ζψθσλ 

λα θαηέιζε εηο ηα ηαπεηλά ζηξψκαηα ηνπ ιανχ ζα εκάλζαλε ηελ ππφιεςηλ, ελ 

έρεη νχηνο πξνο ηνπο απζέληαο ηεο. Καη ελ ηνχηνηο εθ΄ φζνλ ν ιαφο νχηνο έρεη 

λα θνθθαιίδε μεξφλ θνκκάηηνλ ςσκηνχ πνηέ δελ ζα ζειήζε λα αθαηξέζε έλα 

ακαξησιφλ παξάλ απφ εθείλνπο νη νπνίνη εθαηνληάδαο ρηιηάδαο ρηι. ιηξψλ 

αθήξεζαλ απφ ηνπ θνηλνχ ηεο παηξίδνο. Βίλε ππεξήθαλνο θαη ηίκηνο θαη 

γελλαίνο απηφο ν άνθλνο ιαφο. Ώθήλεη εηο ηνλ Θεφλ ην βάξνο ηεο εθδηθήζεσο. 

[…] Ώλ φκσο αλαηείιε εκέξα θαζ΄ ελ ν ακηαθφο ιαφο ήζειε ζηεξεζή θαη ην 

ηεκάρηνλ ηνπ μεξνχ ηνπ ςσκηνχ, ηφηε νπαί θαη ηξηο αιινίκνλνλ εηο ηνπο 

αγχξηαο θαη θιέπηαο· ζα πιεξψζσζηλ εληφθσο ηα θινπηκαία»4. Ο Καξαηδάο 

ζα θαηαιήμεη ζε κηα κνηξνιαηξηθή ζηάζε, φπνπ ε νπνηαδήπνηε παξέκβαζε 

γηα ηε βειηίσζε ηνπ ιανχ είλαη κάηαηε, γεγνλφο πνπ ην απνδίδεη είηε ζηελ 

                                                                                                                                            
Γζα ηδ βκχιδ ημο Πάθθδ, αθ. Ώ. εααζηάηδξ, «Ώθέλακδνμξ Πάθθδξ πνμξ Γεχνβζμ Ν Καναηγά (Έλζ 

ακέηδμηα βνάιιαηα), ό.π., επζζημθή 25/10/1903, ζ.116. 
1
 Ο Γ. Καναηγάξ εαοιάγεζ ηδ βαθθζηή επακάζηαζδ, δζυηζ «εζάθπζζε ηαε΄ υθμκ ημκ βεβδναηυηα 

ανπαίμκ ηυζιμκ ηα εοαββέθζα ηδξ ζζυηδημξ ηαζ ζζμκμιίαξ ηαζ ηδξ αδεθθυηδημξ» ηαζ ζηνάθδηε 

εκακηίμκ ηδξ ανζζημηναηίαξ ηαζ ημο ηθήνμο. «Βοηοπήξ δ Γαθθία, δζυηζ δεζηκφεζ εζξ ημκ ηυζιμκ υηζ 

ηαζνυξ είκε κα ενοιιαηζζεή ημ ηεθεοηαίμκ θείρακμκ ηδξ οπμηνζζίαξ ηαζ ημο ρεφδμοξ ηαζ επί ηςκ 

ενεζπίςκ ημο πεπηςηυημξ ηθήνμο κα ακεβενεή ανναβέξ ημ μζημδυιδια ηδξ εθεοεέναξ ζοκεζδήζεςξ ηαζ 

ηδξ αθδεζκήξ δεζηήξ», Γ. Ν. Καναηγάξ, «14 Εμοθίμο», Φσο, 6/7/1903, αν.58, ζ.1-2. 
2
 Δ εθδιενίδα εα οπμζηδνίλεζ υηζ βζα ηα ηαηχξ ηείιεκα δε θηαίκε μζ εηάζημηε Δβειυκεξ, αθθά δ 

έθθεζρδ ηαηάθθδθδξ κμιμεεζίαξ· «Ίκα ζοκηεθεζεή δ πνμαβςβή ημο ηυπμο διχκ δφμ ηζκα πνέπεζ κα 

ζοκηνέλςζζκ, δ κμιμεέηδζζξ ηςκ πνμζδηυκηςκ ηαζ δ πνμζήημοζα αοηχκ εθανιμβή ηαζ εηηέθεζζξ», 

ηφνζμ άνενμ, «Οζ Ώεχμζ Πηαίζηαζ», Φσο, 15/12/1902, αν.30, ζ.1 ηαζ «Λμζπυκ;», ζημ ίδζμ, ζ.2.  
3
 «Ώοηυξ είκε μ ζμζζαθζζιυξ ιαξ· δ ζοκηήνδζζξ ηαζ δ εθανιμβή ηςκ κυιςκ ηαζ δ πνμζηαζία ηςκ 

δδιμζίςκ πνμζυδςκ», «Νμιζιυθνςκ ζμζζαθζζιυξ», Φσο, 15/12/1902, αν.30, ζ.2. 

 
4
 «Φμαείζεε ημκ θαυκ;», Φσο, 15/12/1902, αν.30, ζ.2.  
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αηνκηθή αλαμηφηεηα1 είηε ζε πνιηηηθνχο ιφγνπο, φπσο ε αλαμηνθξαηία2 ή ε 

παληνδπλακία νπηζζνδξνκηθψλ ζεζκψλ, φπσο ην ζρνιείν θαη ε εθθιεζία3. 

Βθηφο απφ ηνλ Καξαηδά θαη ην Φσο, θαη άιινη άκηνη ζπλδέαλε ην 

δεκνηηθηζκφ κε ηελ αλαλέσζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνλ αζηηθφ 

εθζπγρξνληζκφ ζηελ εγεκνλία ηεο άκνπ. Έηζη, ν Αεκήηξηνο Φέδαο ζηελ 

αιιεινγξαθία ηνπ κε ηνλ Πάιιε, εθηφο απφ ην θηινινγηθφ ελδηαθέξνλ4, 

θαηαγξάθεη ηελ ηζηνξία ηεο άκνπ, αληαπνθξηλφκελνο ζην κεγάιν ελδηαθέξνλ 

ηνπ Πάιιε γηα ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ηνπ λεζηνχ θαη θαη΄ επέθηαζε γηα ην 

κέιινλ ηνπ ειιεληζκνχ.  

Ο Φέδαο ζα εθθξάζεη έλα εζληθφ, αληηπινπηνθξαηηθφ φξακα, πνπ 

απνξξίπηεη ηελ πνιηηηθή ησλ Δγεκφλσλ, αιιά θαη ην ραηδεγηαλληθφ θφκκα θαη 

επηιέγεη ηε θηιειεχζεξε γξακκή ηνπ Θεκηζηνθιή νθνχιε. Κχξηα ζεκεία ηεο 

ηζηνξηθήο αλαδξνκήο ηνπ, απφ ην 1834 θαη ηελ έλαξμε ηνπ θαζεζηψηνο 

απηνλνκίαο ηεο άκνπ, είλαη ε δπζαξέζθεηα γηα ηνπο Δγεκφλεο, πνπ 

επέηξεςαλ ηελ παξνπζία ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ ζην λεζί θαη πξνζπαζνχζαλ λα 

ρεηξαγσγήζνπλ ην ιαφ, αλ θαη παξαδέρεηαη φηη ππήξμαλ ζνβαξνί Δγεκφλεο, 

φπσο ν Ώιέμαλδξνο Καξαζενδσξήο (1885-1893). Βπίζεο, ζηειηηεχεη ηελ 

αλππνιεςία ησλ θνκκαηαξρψλ, νη νπνίνη παξαζχξνπλ ην ζακηαθφ ιαφ ζε 

αλαξρηθέο πξάμεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο5. ηελ 

αληηεγεκνληθή πνιηηηθή ζέζε ζπκθσλνχλ θαη άιινη ζπλνκηιεηέο ηνπ Πάιιε. Ο 

                                                 
1
 «Πακημφ εονήηα ζαπίθα, πακημφ αιάεεζα, πακημφ κα παίνκμοκ ηζξ εεκζηέξ δμοθεζέξ ζακ αββανείεξ», 

επζζημθή Γ. Καναηγά ζε Ώ. Πάθθδ, Εενμοζαθήι 5/18.3.1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.1, 1/14. Ώπυζπαζια ηδξ 

επζζημθήξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.111. Μάθζζηα εα απμβμδηεοηεί βζα ηδ Ώεήκα· «Ββχ εκυιζγα 

πςξ ιμκάπα δ Πυθδ είπε ημ πνμκυιζμ ηςκ ζαπθμζογδηήζεςκ, ηχνα υιςξ εκυδζα πςξ ημ ημθμηφεςια 

ηςκ ηεθαθχκ ηαζ ζηδκ Ώεήκα δεκ πάεζ πίζς», επζζημθή Γ. Καναηγά ζε Ώ. Πάθθδ, Εενμοζαθήι 

7/5/1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.1, 1/110.  
2
 «Βίδεξ ημ Ρςιέσημ; Δ αθδεζκή επζζηήιδ πανάιενα ζηδ βςκζά ηδξ δμοθεφεζ αευνοαα ηαζ ζηδκ πνχηδ 

βναιιή ένπεηαζ υ,ηζ ηφπδ κα βοαθίγδ ηαζ κα ανμκημημπά», επζζημθή Γ. Καναηγά ζε Ώ. Πάθθδ, ΐαεφ 

άιμο 27/10.4.1914, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/268. 
3
 «Βίκαζ απεθπζζία ιε ημ Ρςιέσημ ηαζ ιδ παθάηε ηδ πνοζή ζαξ· ηάκεηε ηδκ ζδέα ζαξ, αθθά ιδκ 

πενζιέκεηε πςξ εα λοπκήζεηε θαυ πμο ημκ πμηίγεζ αδζάημπα παζίξ ημ ζημθεζυ ηαζ δ εηηθδζία», 

επζζημθή Γ. Καναηγά ζε Ώ. Πάθθδ, Εενμοζαθήι, 23/10/1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.2, 1/227. Δ επζζημθή 

ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.112. 
4
 Ο Φέδαξ παναημθμοεεί ηδκ εηδμηζηή ηίκδζδ ημο Πάθθδ ηαζ γδηάεζ ηα αζαθία ημο, επζζημθή Α. Φέδα 

ζε Ώ. Πάθθδ, άιμ-Κανθυααζζ 15/5/1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.2, 2/159 ηαζ 8/21/6/1912, ζημ ίδζμ, 2/218, 

υπμο επαζκεί ηδ κέα έηδμζδ ηδξ Εθζάδαξ ηαζ πενζβνάθεζ ηα ζοκαζζεήιαηα πμο ημο βεκκήεδηακ υηακ 

ηδκ πνςημδζάααζε. 
5
 Βπζζημθέξ Α. Φέδα ζε Ώ. Πάθθδ, άιμ-Κανθυααζζ 5/18.6.1912, 8/21.6. 1912 ηαζ 5/18.7.1912, ό.π., 

θ.2, οπμθ.2.2, 2/215, 2/218 ηαζ 2/260 ακηίζημζπα. θεξ μζ επζζημθέξ ανίζημκηαζ ζημ Πανάνηδια, 

ιένμξ III, ζ.93-95 (1
δ
 επζζημθή), ζ.95-97 (2

δ
 επζζημθή), ζ.97-99 (3

δ
 επζζημθή). 
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Δγεκφλαο πνπ ζπγθέληξσζε ηελ θαζνιηθή αληηπάζεηα θαη δπζαξέζθεηα ήηαλ ν 

Ώληξέαο Κνπάζεο, πνπ δνινθνλήζεθε ην Μάξηην ηνπ 19121.  

πκπεξαζκαηηθά, βιέπνπκε φηη ζηε άκν ε δεκνηηθή απφ πνιχ λσξίο 

ζπλδέζεθε κε ην θηιειεχζεξν πνιηηηθφ πξφγξακκα, κε πξνεμάξρνπζα ηελ 

εζληθή δηάζηαζε. Δ απνρψξεζε ηνπ Καξαηδά απφ ην λεζί νδήγεζε ζε αηνλία 

ηελ επίζεκε πξνβνιή ηεο δεκνηηθήο θαη ε δξάζε πεξηνξίζηεθε ζηελ 

παξαδνζηαθή κνξθή ηεο, ζηε δηαλνκή βηβιίσλ θπξίσο κεηαμχ δαζθάισλ θαη 

καζεηψλ.  

 

19.3 Kύπξνο: ν θηινκνλαξρηζκόο θαη αληηθνηλνβνπιεπηηζκόο ηεο 

εθεκεξίδαο Αιήζεηα 

Δ Κχπξνο ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε απνηειεί κηα θνηλσλία θαηά 

βάζε αγξνηηθή, απνηεινχκελε απφ κηθξντδηνθηήηεο γεο2. Δ ζηαδηαθή άλνδνο 

ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ, ε βηνηερληθή αλάπηπμε, πνπ επηηξέπεη λα κηιάκε γηα 

πξσην-εθβηνκεράληζε, ε ίδξπζε πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ε ζπλαθφινπζε 

κεηαθίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο πφιεηο ζα νδεγήζεη ζηελ αλάδπζε κηαο 

κεζαίαο ηάμεο3.  

Πξφζθαηεο ηζηνξηνγξαθηθέο έξεπλεο θαηαιήγνπλ ζε έλαλ νηθνλνκηθφ 

δηαρσξηζκφ ζην ρψξν ηεο Κχπξνπ ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα πνπ επηβάιιεη 

θαη αλάινγν ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Πφιεηο, φπσο ε Κπξήλεηα, πνπ 

πζηεξεί ζε εκπνξηθή θαη βηνκεραληθή αλάπηπμε θαη θαηνηθείηαη θπξίσο απφ 

νηθνγέλεηεο γαηνθηεκφλσλ ή φπσο ε Λεπθσζία, πνπ ιεηηνπξγεί σο ην θέληξν 

κηαο άξρνπζαο νκάδαο ιατθψλ θαη θιεξηθψλ, απνηεινχλ ην θέληξν ηνπ 

ζπληεξεηηζκνχ θαη επηδηψθνπλ ζπλεξγαζία κε ην θαζεζηψο, ελψ πφιεηο φπσο 

ε Λεκεζφο, βξίζθνληαη ζηνλ αληίπνδα ηνπ θαηεζηεκέλνπ, κε ηελ αλεξρφκελε 

αζηηθή θαη κηθξναζηηθή ηνπο ηάμε λα επηδηψθεη ηελ θνηλσληθή άλνδν κέζσ ηνπ 

                                                 
1
 «Δ δμθμθμκία ημο Κμπάζδ», Πξόνδνο, 12/3/1912, αν.2725, ζ.4. Γζα ηδκ ηονακκζηή, βειάηδ 

πανακμιίεξ δζαηοαένκδζδ ημο Κμπάζδ, αθ. ηζξ επζζημθέξ ημο δάζηαθμο Ώνζζημηέθδ Ώθελάκδνμο ζημκ 

Ώ. Πάθθδ, Άβζμξ Κήνοημξ Νζηανζάξ 14/11/1911 ηαζ 12/12/1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.2, 1/251 ηαζ 1/296.  
2
 Ε.Β.Β., ΕΑ΄, ζ.391 ηαζ Rolandos Katsiaounis, Labour, Society and Politics in Cyprus during the second 

half of the nineteenth century, Nicocia 1996, ζ.8. 
3
 Rolandos Katsiaounis, Labour, Society and Politics in Cyprus, υ.π., ζ.175-181. Βπίζδξ, ΕΒΒ΄, ΕΑ΄, 

ζ.391. Σμ 1910 δ Σνάπεγα Ώεδκχκ εα ακμίλεζ οπμηαηάζηδια ζηδ Λειεζυ ηαζ ημ 1912 εα ζδνοεεί δ 

Σνάπεγα Κφπνμο.   
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εζληθηζκνχ θαη ηεο ζπκπφξεπζεο κε ην κέιινλ ηνπ ειιεληζκνχ1. Ώθφκα θαη αλ 

δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα ηφζν απζηεξνχο ηνπηθνχο δηαρσξηζκνχο, 

ζίγνπξα ζηηο θπξηφηεξεο πφιεηο ηνπ λεζηνχ ζπγθξνχνληαη νη κεηξηνπαζέζηεξεο 

κε ηηο πην αθξαίεο εζληθέο ζέζεηο θαη κάιηζηα νη κεγαιναζηνί, αλ θαη δελ 

απνπνηνχληαη ηνπο εζληθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο, θαηαιακβάλνπλ ηηο 

θπβεξλεηηθέο ζέζεηο θαη επηδηψθνπλ ζπλελλφεζε κε ηνπο Άγγινπο2. ηε 

Λεκεζφ, γηα παξάδεηγκα, ζπγθξνχνληαη νη εθεκεξίδεο άιπηγμ, πνπ αθνινπζεί 

κεηξηνπαζή γξακκή θαη Αιήζεηα, πνπ ππεξαζπίδεηαη κε ζζέλνο ηηο εζληθέο 

αμίεο3.  

Σν γεγνλφο φηη ε πξψηε είλαη νπαδφο ηεο θαζαξεχνπζαο θαη ε δεχηεξε 

ηεο δεκνηηθήο απνηειεί κηα έλδεημε ηνπ ηδενινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, φρη 

φκσο πάληα αζθαιή γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Άιισζηε, θαη ε 

Αιήζεηα γξάθεηαη ζηελ θαζαξεχνπζα. Καη νη δχν ηάζεηο ζπκπιένπλ ζην εζληθφ 

ζέκα θαη δηαθνξνπνηνχληαη απιψο ζηελ ελδεδεηγκέλε ηαθηηθή, γεγνλφο πνπ 

ζα παξαδερηεί ν εθδφηεο ηεο άιπηγγνο, ηπιηαλφο Υνπξκνχδηνο, φηαλ 

γηνξηάδνληαη ηα εηθνζηπέληε ρξφληα θπθινθνξίαο ηεο Αιήζεηαο4. 

Δ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Μελέιανπ Φξαγθνχδε θαη ε ηδενινγηθή γξακκή 

ηεο εθεκεξίδαο ηνπ καο παξέρνπλ ην πεδίν πνπ κπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε 

ηηο ηδενινγηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζηελ Κχπξν, θαζψο θαη ηα 

ζεκεία ζχγθιηζεο θαη απφθιηζεο κε ηνπο θαζαξεπνπζηάλνπο θαη ηνπο 

ζνζηαιηζηέο. Ο Φξαγθνχδεο απφ πνιχ λσξίο είρε ζπλδέζεη ηε γιψζζα κε ην 

έζλνο, αθνχ ζεσξνχζε ηε «δεκνηηθή σο ην πξνπχξγην γηα εζληθνχο αγψλεο»5. 

Δ πίζηε ηνπ ζην «αθαηάβιεηνλ ηεο Φπιήο» θαη ζηε γξακκηθή εμέιημε ηεο 

ειιεληθήο ηζηνξίαο6, ηνλ νδεγεί κέζσ ηεο Αιήζεηαο λα ππεξεηήζεη πηζηά ηηο 

εζληθέο επηδηψμεηο ησλ Κππξίσλ, πνπ ζπλίζηαληαη ζε δχν ζηφρνπο, ηελ 

                                                 
1
 R. Katsiaounis, Labour, Society and Politics in Cyprus, υ.π., ζ.175-183. Βζδζηά ηα ζοιπενάζιαηα 

ζηζξ ζ.178 ηαζ 182. 
2
 Ε.Β.Β., ΕΑ΄, ζ.391.    

3
R. Katsiaounis, ό.π., ζ.189, υπμο ηαηαβνάθμκηαζ μζ εθδιενίδεξ ηδξ Λάνκαηαξ ηαζ Λεοηςζίαξ πμο 

είκαζ ακηίπαθεξ.  
4
 «οβπανδηήνζμζ επζζημθαί επί ηδ Βζημζζπεκηαεηδνίδζ ηδξ “Ώθήεεζαξ”», Αιήζεηα, 14/10/1905, 

αν.(416)1280, ζ.2. 
5
 Σδκ άπμρδ αοηή δζαηφπςζε ζηδκ εθδιενίδα άιπηγμ ηδξ Λειεζμφ ημ 1893. Σελ πθδνμθμνία ακηθχ 

απυ Λμοίγα Υνζζημδμοθίδμο, Σν γισζζηθό δήηεκα ζηελ Κύπξν: Μηα πξώηε πξνζέγγηζε, υ.π., ζ.1. Ο 

αβχκαξ ηςκ δδιμηζηζζηχκ είκαζ έκαξ αβχκαξ άβζμξ βζα ημ ιέθθμκ ηδξ θοθήξ, αθ. ακαδδιμζίεοζδ ζημ 

Ννπκά, αν.169, 23/10/1905, ζ.2-3 απυ ηδκ Αιήζεηα Λειεζμφ.  
6
 «Πακδβονζηυξ εηθςκδεείξ ηδκ εζπένακ ηδξ 25

δξ
 Μανηίμο εκ ημζξ “Παηνίμζξ” οπυ ημο Κμο Μ. Α. 

Φναβημφδδ», Αιήζεηα, 1/4/1910, αν.(648)1512, ζ.1. 
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απαιιαγή απφ ηελ μέλε θπξηαξρία θαη ηελ έλσζε κε ηελ Βιιάδα1. Παξφια 

απηά, ελψ θαηαθεξαπλψλεηαη ζε επηκέξνπο ζέκαηα ν αγγιηθφο δεζπνηηζκφο2, 

είλαη εκθαλήο ν ζαπκαζκφο γηα ην αγγιηθφ έζλνο θαη ηνλίδεηαη ε αλάγθε 

ζπλελλφεζεο κε ηελ Ώγγιία, κε ηελ νπνία ππάξρεη ηαχηηζε ζπκθεξφλησλ ζηελ 

Ώλαηνιή θαη, παξάιιεια, απνηειεί αλάρσκα ζην ζιαβηθφ θίλδπλν3.   

Με ην εζληθφ δήηεκα ζηελ Κχπξν είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο ν 

αζιεηηζκφο θαη ε γπκλαζηηθή. Οη αζιεηηθνί ζχιινγνη, άιισζηε, ήηαλ θέληξα 

εζληθηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο4. Δ εθεκεξίδα Αιήζεηα, παξφιν πνπ ζεσξεί ηελ 

άζθεζε ζψκαηνο θαη πλεχκαηνο παξαπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζα 

εθζέζεη ηε ζεκαζία ηεο γπκλαζηηθήο γηα εθπιήξσζε ησλ δαξβηληθψλ αξρψλ, 

ηεο πάιεο γηα ηελ επηβίσζε θαη ηεο επηθξάηεζεο ηνπ ηζρπξνηέξνπ. Οη απφςεηο 

πνπ δηαηππψλεη ε εθεκεξίδα ηελ θαηαηάζζνπλ ζηνπο νπαδνχο ηνπ 

θνηλσληθνχ δαξβηληζκνχ· «[ε γπκλαζηηθή] απνηειεί ην ελζαξξπληηθψηεξνλ θαη 

θσηεηλφηεξνλ ζεκείνλ θνηλσληθήο αλαπηχμεσο θαη πξνφδνπ», ελψ νη «νη 

ηνηνχηνη [αζζεληθνί θαη θαρεθηηθνί] εηο ηαο ζεκεξηλάο θνηλσλίαο, φηε ε ηεο δσήο 

πάιε θαηέζηε ιπζζψδεο θαη απαηηνχληαη κπψλεο θαη γξφλζνη δηα λα 

θαηηζρχζε ηηο θαη λα δήζε, ηνηνχηνη άλζξσπνη είλε εληειψο άρξεζηνη, βάξε δε 

απηφρξεκα ηεο γεο, κεδέλ ππέξ εαπηψλ, ή ησλ νκνίσλ ησλ, πνιχ δ΄ 

νιηγψηεξνλ ππέξ ηεο Παηξίδνο ησλ δπλάκελνη λα πξάμσζηλ»5. Δ ελαζρφιεζε 

                                                 
1
 Γζα ημκ εεκζηυ πνμζακαημθζζιυ ηδξ εθδιενίδαξ, αθ. εκδεζηηζηά, Αιήζεηα, 1/1/1900, αν.(982)117, ζ.2· 

«25 Μανηίμο», 25/3/1900, αν.129, ζ.1· «Δ Βεκζηή Βμνηή», 31/3/1900, αν.130, ζ.3· «Τπέν ηδξ 

Βκχζεςξ», 19/1/1901, αν.172, ζ.1· «Μία Οβδμδημκηαεηδνίξ 1821-1901», 23/3/1901, αν.181, ζ.1· 

«Τπέν ηδξ Βκχζεςξ», 17/8/1901, αν.202, ζ.1· «Γήης δ Έκςζζξ», 2/8/1902, αν.252, ζ.1· επζζημθή Νζη. 

Κθ. Λακίημο ζημ  «οβπανδηήνζμζ επζζημθαί επί ηδ Βζημζζπεκηαεηδνίδζ ηδξ “Ώθήεεζαξ”», Αιήζεηα, 

14/10/1905, αν.(416)1280, ζ.1-2· έπαζκμζ βζα ημ αζαθίμ ημο Αναβμφιδ Μαξηύξσλ θαη Ζξώσλ Αίκα, 

πμο πνμαάθθεηαζ ςξ ένβμ αβκχζημο ζοββναθέα, Αιήζεηα, 15/3/1907, αν.(490) 1354, ζ.1. Ο Μεκέθαμξ 

Φναβημφδδξ ζηδ κεηνμθμβία ημο εα πνμαθδεεί ςξ «μ αδζάθθαηημξ εεκζηζζηήξ, μ ιζζχκ ζακ ημκ 

δζάαμθμκ ηδκ λεκμηναηίακ», «Μεκέθαμξ Α. Φναβημφδδξ», Αιήζεηα, 8/5/1931, αν.2611, ζ.1.  
2
 Βκδεζηηζηά, «Ώββθζηυξ Αεζπμηζζιυξ», Αιήζεηα, 21/1/1900, αν.120, ζ.1, «Ώββθζηυξ Αεζπμηζζιυξ. Ο 

Πμζκζηυξ Κχδδλ», Αιήζεηα, 4/2/1900, αν.122, ζ.1.  
3
 «Δ εκ Ώεήκαζξ εμνηή ημο “Παηνζςηζημφ οκδέζιμο” ηςκ Κοπνίςκ ηδ 12

δ
 Αεηειανίμο εμνηή ημο Ώβ. 

πονίδςκμξ. Βθθάξ-Κφπνμξ», Αιήζεηα, 7/1/1900, αν.118, ζ.2. Ο φκδεζιμξ εα λεπδδήζεζ ιέζα απυ 

ημο ηυθπμοξ ηδξ εηαζνείαξ «Βθθδκζζιυξ», αθ. Ν. Πμηαιζάκμξ, «Τπέξ ηάμεσο θαη επλνκίαο εμέγεξζηο»: 

Ζ Δηαηξεία ν «Διιεληζκόο», 1898-1910. Ζ ξηδνζπαζηηθή δεμηά ζηελ Διιάδα ηελ επνρή ηνπ θηλήκαηνο 

ζην Γνπδί, αδδιμζίεοηδ δζπθςιαηζηή ενβαζία, Ρέεοικμ 1999, ζ.29. ΐθ, επίζδξ, «Λυβμξ Γ. . 

Φναβημφδδ», Αιήζεηα, 22/6/1901, αν.194, ζ.1-2· Νζη. Κθ. Λακίηδξ, «Ώββθία ηαζ Κφπνμξ», 

ακαδδιμζίεοζδ απυ L’ Hellenisme ημο Πανζζζμφ, Αιήζεηα, 21/9/1907, αν. (517)1381, ζ.1, 4/10/1907, 

αν.(519)1383, ζ.1-2 ηαζ 11/10/1907, αν.(520)1384, ζ.1. Ο Πάθθδξ πίζηεοε υηζ μζ Κφπνζμζ δεκ πνέπεζ 

ακ ενεείγμοκ ηδκ Ώββθία, αθθά κα εκδζαθένμκηαζ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηςκ οθζηχκ ζοιθενυκηςκ ημοξ, αθ. 

επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε Αναβμφιδ, Liverpool 6/6/1912, Αιιεινγξαθία Ίσλνο Γξαγνύκε, θ.5, οπμθ.5   
4
 Ε.Β.Β., ΕΑ΄, ζ.392. 

5
 «Αεθηίμκ», Αιήζεηα, 19/5/1900, αν. 137, ζ.2. Γζα ημκ ημζκςκζηυ δαναζκζζιυ ηαζ ημ ζοζπεηζζιυ ιε ηζξ 

ζδέεξ ημο Νεμηθή Καγάγδ, αθ. Γ. Κυηηζκμξ, Ο πνιηηηθόο αλνξζνινγηζκόο ζηελ Διιάδα. Σν έξγν θαη ε 

ζθέςε ηνπ Νενθιή Καδάδε (1849-1936), Σνμπαθία 1996, ζ.260-273. 
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κε ηε γπκλαζηηθή θαη ε απήρεζή ηεο ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο ζα νδεγήζεη 

ζηελ θνηλσληθή αξκνλία πνπ ζα επηηξέςεη ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζθνπψλ. 

Δ εθεκεξίδα Φσλή ηεο Κχπξνπ ηεο Λεπθσζίαο ζα επηζεκάλεη φηη ζηε 

Λεπθσζία, αληίζεηα απφ ηε Λεκεζφ,  απέηπραλ ζε απηφ ηνλ ζθνπφ γηαηί ε 

αλψηεξε θνηλσληθή ηάμε δελ επηζπκνχζε λα γπκλάδεηαη καδί κε ηνλ απιφ 

ιαφ1.  

Δ Αιήζεηα παξάιιεια κε ηνλ αγψλα γηα ηε δηάδνζε ηεο γπκλαζηηθήο2 

ζα πξνβάιιεη θαη ηελ αλάγθε θαζηέξσζεο ησλ ζθνπεπηεξίσλ, πνπ ζα 

απνηειέζνπλ κέζν εζληθνχ θαη εζηθνχ ζσθξνληζκνχ· «Αη΄ εκάο εδψ ηα 

ζθνπεπηήξηα ζα ήλε απιψο σξαηφηαηα θέληξα Βιιελνπξεπνχο αλαηξνθήο 

θαη επαγσγφηαηα κέξε δηα ηελ λενιαίαλ εκψλ, ήηηο, ζπεχδνπζα εηο ηαχηα ζ΄ 

απνκαθξχλεηαη θαη΄ αλάγθελ πνηθίισλ άιισλ εζνθζφξσλ θέληξσλ θαη 

παηγλίσλ. […] Βηο Έιιελαο, εηο απνγφλνπο ησλ καρεηψλ ηνπ Μαξαζψλνο θαη 

ηεο αιακίλνο, εηο εγγφλνπο ησλ εκηζέσλ ηνπ 21 ε ζθνπνβνιή είλε 

ζηνηρεησδέζηαηνλ κέξνο ηεο αλαηξνθήο. Οχησ κφλνλ ζα δεκηνπξγεζή ε λέα 

γελεά πνιιψ θάξξσλ»3. Σν 1908, κάιηζηα, ε εθεκεξίδα ζα επηθξνηήζεη ηελ 

εμέγεξζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ Ώζήλα πνπ ζέιεζαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηε 

ζνπεδηθή γπκλαζηηθή κε ηε ζηξαηησηηθή4.  

Οη εζληθέο επηδηψμεηο ηεο Κχπξνπ, ζηνπο δεκνηηθηζηηθνχο θφιπνπο, 

ζπκπνξεχνληαη κε ηνλ πνιηηηθφ ζπληεξεηηζκφ. Παξφιν, φκσο, πνπ  ε έλσζε 

κε ηελ Βιιάδα πξνβάιιεηαη σο δηαηαμηθφ φξακα5, ε ζπλαίλεζε ηνπ ιανχ δελ 

είλαη πάληνηε εμαζθαιηζκέλε. Ο κπζνπνηεκέλνο ιαφο, ν ζσηήξαο ηεο 

γιψζζαο, πνπ εθπιήξσζε κεξηθψο ηα εζληθά φλεηξα ην 1821 είλαη εθείλνο 

πνπ ζηε ζχγρξνλε δσή ρξεηάδεηαη ηελ θαζνδήγεζε γηα λα επαλεχξεη ηνλ 

εζληθφ δξφκν ηνπ. Οη ζηφρνη ηεο εθεκεξίδαο Αιήζεηα, φπσο ηίζεληαη απφ ηε 

ζχληαμε θαηά ηνλ ενξηαζκφ ηεο εηθνζηπεληαεηεξίδαο, αθνξνχλ ζηνλ 

θξνλεκαηηζκφ ηνπ ιανχ, ν νπνίνο, ακαζήο θαζψο ήηαλ ην 1878, δελ 

κπνξνχζε λα αληηιεθζεί ηηο δηαζηάζεηο ηεο αγγιηθήο θαηάιεςεο6. Δ ζηάζε 

                                                 
1
 Σμ πανάεεια δακείγμιαζ απυ Rolandos Katsiaounis, ό.π., ζ.222.  

2
 «Τπέν ημο Γοικαζηζημφ οθθυβμο», Αιήζεηα, 1/6/1901, αν.191, ζ.1. 

3
 «ημπεοηήνζα», Αιήζεηα, 29/6/1901, αν.195, ζ.1.  

4
 Φμζηδηήξ, «Σα “Πακεπζζηδιζαηά”», Αιήζεηα, 17/1/1908, αν.(534) 1398, ζ.1.  

5
 «Γήης δ Έκςζζξ», 21/9/1907, αν.(517)1381, ζ.1, «Ώοηυξ είκε μ παζνεηζζιυξ ημκ μπμίμκ απεοεφκεζ δ 

Κφπνμξ ζφιπαζα απυ Πάθμο ιέπνζ Κανπαζίαξ ηαζ απυ κμηίμο ιέπνζ ηδξ αμνείμο παναθίαξ, αζημί ηαζ 

αβνυηαζ, πεδζκμί ηαζ μνεζκμί πάζδξ δθζηία, πάζδξ ηάλεςξ πακηυξ ηυιιαημξ πνμξ ημκ πθέμκηα ήδδ επί 

ηδκ Κφπνμκ οθοπμονβυκ ηςκ απμζηζχκ» 
6
 «Βπί ηδ Βζημζζπεκηαεηδνίδζ ηδξ “Ώθδεείαξ”», Αιήζεηα, 14/10/1905, αν.(416)1280, ζ.1. Κφνζμ άνενμ. 
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απέλαληη ζην ιαφ απερεί θαη ηηο απφςεηο ησλ θαζαξνιφγσλ, ηνπιάρηζηνλ 

εθείλσλ ησλ κεηξηνπαζψλ πνπ απνθεξχηηνπλ ηηο αθξφηεηεο, ηφζν ηνπ 

ςπραξηζκνχ, φζν θαη ηεο αξραΎδνπζαο θαη επηδηψθνπλ ηελ άλνδν ηνπ 

επηπέδνπ ηνπ ιανχ1.  

Δ παηεξλαιηζηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ιαφ ζπλάδεη κε ηηο θηινβαζηιηθέο 

θαη αληηθνηλνβνπιεπηηθέο απφςεηο ηνπ Μελέιανπ Φξαγθνχδε, νη νπνίεο ζπρλά 

θαηαιήγνπλ ζηνλ αλνξζνινγηζκφ. Σν θηινβαζηιηθφ ηνπ φξακα θαη ε ιαηξεία 

ηνπ γηα ην βαζηιηά Κσλζηαληίλν είλαη κάιινλ ζπλπθαζκέλα κε ηηο αληηιήςεηο 

ηνπ πεξί ηεο ζεκαζίαο ηεο ΐπδαληηλήο Ώπηνθξαηνξίαο. Οη γλψζεηο ηνπ ζηε 

βπδαληηλή ηζηνξία θαη ε επίδξαζε πνπ άζθεζε απηή ζηηο πνιηηηθέο ηνπ 

απφςεηο ηνλίδεηαη θαη ζηε λεθξνινγία ηνπ ην 19312. Μηα άιιε ζπληζηακέλε ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ ηδενινγίαο είλαη ε αλαδήηεζε ηνπ παξάθιεηνπ πνπ ζα ζψζεη ην 

Έζλνο, ζηαζεξή ηδενινγηθή γξακκή πνπ γηγαληψλεηαη θαη ζην ειιεληθφ θξάηνο 

κεηά ηνλ πφιεκν ηνπ 1897. Ο ζσηήξαο αλεπξίζθεηαη ζην πξφζσπν ηνπ 

Αηαδφρνπ Κσλζηαληίλνπ, ν νπνίνο είλαη ν δηάδνρνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Παιαηνιφγνπ3· αθνινπζείηαη, δειαδή, κηα παξάδνζε δεκνθηιήο θαη ζηελ 

Βιιάδα4. Λαφο θαη Έζλνο ηαπηίδνληαη ζηε ζπιινγηζηηθή ηνπ Φξαγθνχδε, γηα 

λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο φπνπ ν Κσλζηαληίλνο ν Εΐ΄ θαη φρη ν Ώ΄ 

είλαη εθείλνο πνπ ζα εθπιεξψζεη ηελ πξνθεηεία ηνπ καξκαξσκέλνπ βαζηιηά5.  

Δ θαηαζθεπή ηεο ζπλέρεηαο ησλ βαζηιέσλ δελ παξαπέκπεη κφλν ζε 

έλα εληαίν θαη αδηάζπαζην εζληθφ ζχκπαλ, αιιά εθβάιιεη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

αληηθνηλνβνπιεπηηθέο πνιηηηθέο επηινγέο. Ο ίκνο Μελάξδνο ζα επηπιήμεη κε 

επηζηνιή ηνπ ηελ αζελατθή εθεκεξίδα Αγψλ, επεηδή ρξεζηκνπνίεζε ηνλ ηίηιν 

Κσλζηαληίλνο Ώ΄ θαη φρη Κσλζηαληίλνο Εΐ΄, ζπλδένληαο ηε δεχηεξε 

πξνζθψλεζε κε ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο βαζηιείαο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 

εζληθψλ νξακάησλ, ελψ ηελ πξψηε κε ηελ εθθπιηζκέλε δεκνθξαηία ηνπ 

κηθξνχ, εμαξηεκέλνπ απφ ηηο Μεγάιεο Απλάκεηο θξάηνπο· «Κσλζηαληίλνο ν ηβ΄ 

                                                 
1
 Ν. Καθάξ, «Βπζζημθαί δζα ηδκ βθχζζακ», Αιήζεηα, 1/1/1906, αν.(427)1291, ζ.2 ηαζ 5.  

2
 «Μεκέθαμξ Α. Φναβημφδδξ», Αιήζεηα, 8/5/1931, αν.2611, ζ.1.  

3
 «Δ εθζαενά επέηεζμξ. 29 ΜαΎμο 1453-29 ΜαΎμο 1903», Αιήζεηα, 30/5/1903, αν.293, ζ.2. 

4
 G. Hering, Σα Πνιηηηθά Κόκκαηα ζηελ Διιάδα (1821-1936), ΐ΄, υ.π., ζ.854-5. 

5
 «Μζα πνυπμζδ», Ο Ννπκάο, 18.6.1906, αν.203, ζ.8-9. Σμ επζπείνδια αοηυ εα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ηδκ 

πενίμδμ ημο Αζπαζιμφ, G. Mavrogordatos, Stillborn Republic. Social Coalitions and Party Strategies 

in Greece, 1922-1936, Berkeley 1983, ζ.60-1. Οζ Έθθδκεξ ηδξ Κφπνμο οπμζηδνίγμοκ ημκ ααζζθζά 

Κςκζηακηίκμ ηαζ ιεηά ηδκ απυννζρδ απυ αοηυκ ηδξ ανεηακζηήξ πνμζθμνάξ βζα έκςζδ ημο κδζζμφ ιε 

ηδκ Βθθάδα, ιε ακηάθθαβια ηδξ έλμδμ ηδξ πχναξ ζημκ πυθειμ ζημ πθεονυ ηδξ Ώκηάκη, Γ. Θ. 

Μαονμβμνδάημξ, 1915 Ο Δζληθόο Γηραζκόο, υ.π., ζ.217, ζδι.63.  
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ζα είλε βαζηιεχο, έζησ θαη κφλνλ θαη΄ αμίσζηλ ακνηβαίαλ πάλησλ ησλ 

απνγφλσλ εθείλσλ, φζσλ εβαζίιεπζαλ νη πξνεγνχκελνη Κσλζηαληίλνη, ελψ 

Κσλζηαληίλνο ν α΄ ζα είλε αθξηβψο φ,ηη επηδεηεί ε πνιηηηθή ησλ κεγάισλ 

δπλάκεσλ, βαζηιεχο ελφο θξαηηδίνπ ην νπνίνλ εθείλαη απειεπζέξσζαλ θαη ην 

νπνίνλ, εάλ απηαί επδνθήζσζηλ, εκπνξνχζη ράξηλ ησλ δπλαζηηθψλ ζπγγελψλ 

θαη λα ειεήζσζη δηα θακηάο λέαο επαξρίαο, εάλ, ελλνείηαη, θαζίζε θξφληκνλ. 

Ώιιά πξνο ηνχηνπο Κσλζηαληίλνο ν α΄ ζα ζεκαίλε βαζηιεχο δπλάκεη ηνπ 

ζπληάγκαηνο ηνπ 1862, δει. παίγληνλ εηο ηαο νξέμεηο ησλ δεκνθφπσλ, ήηνη 

βαζηιεχσλ αιιά κε θπβεξλψλ «αλψηαηνο άξρσλ» ησλ ζεζκψλ ηνπ καθαξίηνπ 

Αειεγηάλλε ελψ Κσλζηαληίλνο ν ηβ΄ ζα ζεκάλε αθξηβψο «βαζηιέα» νίνλ 

επίζηεπελ απηφλ ε εζληθή ζπλείδεζηο, ε νπνία πάληα παληφο άιινπ θξάηνπο 

εγεκφλα ελφκηδε απιψο ξήγα, επηθπιάζζνπζα ηνλ ηεξφλ ηνχηνλ ηίηινλ 

«βαζηιεχο» εηο ηνλ «Υξηζηψ ησ Θεψ πηζηφλ», ήηνη νξζφδνμνλ απηνθξάηνξα 

ηνπ επινγεκέλνπ γέλνπο»1.     

ηε ζπγθπξία ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδεη ν ειιεληζκφο ζηελ 

Μαθεδνλία, ε εθεκεξίδα ζα αλαθσλήζεη ζε θχξην άξζξν ηεο «Γήησ ν 

ΐαζηιεχο», κε ηελ επθαηξία ηεο νλνκαζηηθήο γηνξηήο ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ.  

Ώλ θαη ν Γεψξγηνο «δελ απνηειεί […] ην ηδεψδεο ελφο ΐαζηιέσο», θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο βαζηιείαο ηνπ ζπληειέζηεθε ν αζηηθφο εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

θξάηνπο, κε ηελ ίδξπζε ησλ ζηδεξνδξφκσλ, ηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο 

παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηεο παηδείαο, ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο 

ηέρλεο. Βπνκέλσο, ε κφλε ιχζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ αγψλα ηνπ  Γέλνπο 

ελαληίνλ ηνπ ιαπηζκνχ θαη ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

επεζψξεπζε ζην θξάηνο ε ηδενινγία ησλ δεκνθξαηηθψλ, ηνπο νπνίνπο 

αλαζεκαηίδεη ζην πξφζσπν ηνπ «Ρφθνπ Υντδά», είλαη ε θαηάιπζε ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, είηε κε ελίζρπζε ηεο βαζηιείαο, είηε κε 

πξαμηθφπεκα απνδεθηφ απφ ην ιαφ2.   

Οη αληηθνηλνβνπιεπηηθέο απφςεηο απνηεινχλ θαη ηνλ πνιηηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ Ννπκά εθείλε ηελ πεξίνδν, αιιά θαη ησλ θαζαξνιφγσλ 

ηεο Κχπξνπ. ε άξζξν ζηελ Αιήζεηα, απφζπαζκα ηνπ νπνίνπ ζα 

αλαδεκνζηεχεη ν Ννπκάο, απνθαινχλ ηνπο Κξεηηθνχο πνπ αληηζηέθνληαη ζηελ 

                                                 
1
 «Κςκζηακηίκμξ Εΐ΄ ή Κςκζηακηίκμξ Ώ΄», Αιήζεηα, 26/10/1907, αν.(522)1386, ζ.1. Οζ οπμβναιιίζεζξ 

ζημ ηείιεκμ.  
2
 «Γήης μ ΐαζζθεφξ», Αιήζεηα, 23/4/1904, αν.340, ζ.1. 
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αξκνζηεία ηνπ πξίγθηπα Γεσξγίνπ «νη Θεξζίηαη ηνπ Θεξίζνπ»1. ηαλ ην 1909 

ε εθεκεξίδα Αιήζεηα θαηαθέξεηαη ελαληίνλ ησλ Νενηνχξθσλ θαη ηνπ δησγκνχ 

πνπ έρνπλ εμαπνιχζεη ελαληίνλ ηεο Βθθιεζίαο θαη ηνπ Γέλνπο, ε θχξηα επζχλε 

ζα απνδνζεί ζην ειιεληθφ θξάηνο, ην νπνίν απνδπλακσκέλν απφ ην 

θνηλνβνπιεπηηθφ πνιίηεπκα εγθαηαιείπεη ηνλ αιχηξσην ειιεληζκφ2. 

Δ επλντθή ζηάζε ηεο εθεκεξίδαο απέλαληη ζην θίλεκα ζην Γνπδί 

ππαγνξεχεηαη απφ ηε δηαπίζησζε φηη δελ είλαη αληηδπλαζηηθφ. Δ έλλνηα ηνπ 

έζλνπο θαη ηεο παηξίδαο, ππέξηεξεο ηεο θνηλσλίαο, ππαγνξεχνπλ θαη ηε 

ζηάζε ηεο Κχπξνπ θαη επηβάιινπλ ηελ αλάγθε γηα θνηλσληθή αξκνλία3. Δ 

απνηπρία ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ θαη ε θαπιφηεηα ησλ πνιηηηθψλ επέβαιε ηελ 

επαλάζηαζε, ηελ νπνία νξζψο δελ μεθίλεζε ν βαζηιηάο, ν νπνίνο 

παξνπζηάδεηαη σο ν θχιαθαο ηεο ζπληαγκαηηθήο λνκηκφηεηαο. Σν επηχρεκα 

ζα ήηαλ λα απέξξεε ε επαλάζηαζε απεπζείαο απφ ην ιαφ, αιιά αθνχ απηφ 

δελ θαηέζηε δπλαηφ, θαιψο ελήξγεζε θαη ν ζηξαηφο4. Δ παηξηθή κνξθή ηνπ 

βαζηιηά πξνβάιιεηαη ζπλερψο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο εθεκεξίδαο λα δηαςεχζεη 

ηνλ αληηβαζηιηθφ ραξαθηήξα ηνπ θηλήκαηνο θαη λα δηαηξαλψζεη ηελ άπνςε φηη 

«αη κεγάιαη ιατθαί ηάμεηο είλε βαζχηαηα αθσζησκέλαη πξνο ηελ Βζληθήλ 

Απλαζηείαλ»5. ηελ λέα αλαγελλεηηθή πξνζπάζεηα ζα εληάμεη ν Φξαγθνχδεο 

θαη ηελ δηαθήξπμε γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Πξφηππνπ Αεκνηηθνχ απφ ηνλ 

Βθπαηδεπηηθφ κηιν θαη ηελ πξνζπάζεηα γηα ηε γιψζζα, πξνηάζεηο πνπ ζε 

κηα πξνζπάζεηα νπζηνθξαηηθήο εξκελείαο ησλ γεγνλφησλ, ζα ηηο ζεσξήζεη 

ζπνπδαηφηεξεο θαη απφ ηελ πνιηηηθή αλακφξθσζε6 .  

Ο ΐεληδέινο ζα ραηξεηηζηεί αξρηθά σο ζσηήξαο ηνπ έζλνπο γχξσ απφ 

ηνλ νπνίν ζπγθεληξψλνληαη αμηνζέβαζηνη αζηνί, φπσο νη Αεκεξηδήο, 

Ώξαβαληηλφο, Μπελάθεο7. ην δηραζκφ ν Φξαγθνχδεο ζα επηιέμεη ην βαζηιηθφ 

ζηξαηφπεδν, αιιά ην 1930 ζα δειψζεη θαη πάιη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζην 

ΐεληδέιν, ν νπνίνο, αλ θαη άιινηε πξνθάιεζε ην Αηραζκφ, «έξρεηαη ζήκεξα σο 

                                                 
1
 «Σμ βθςζζζηυκ γήηδια ηαζ δ πνυμδμξ ημο έεκμοξ», Αιήζεηα, 7/10/1905, αν.415, ζ.1 ηαζ  «Δ 

“Ώθήεεζα” βζα ηδκ Ώθήεεζα», Ο Ννπκάο, αν.169, 28/10/1905, ζ.2. 
2
 «Βεκζηαί Σαπεζκχζεζξ», Αιήζεηα, 6/8/1909, αν.(615)1479, ζ.1. 

3
 «Τπέν ηδξ Παηνίδμξ», Αιήζεηα, 10/9/1909, αν.(620)1484, ζ.1 ηαζ «Τπέν ηδξ Παηνίδμξ», Αιήζεηα, 

21/9/1909, αν.(622)1486, ζ.1. 
4
 «Βπζζηυπδζζξ ημο Έημοξ», Αιήζεηα, 8/1/1910, αν.(636)1500, ζ.1. 

5
 «Βπί ηδ ΐαζζθζηή Βμνηή», Αιήζεηα, 22/4/1910, αν.(651)1515, ζ.1. 

6
 Οκήζζθμξ [ρεοδχκοιμ ημο Μεκέθαμο Φναβημφδδ], «Βοθμβδιέκ΄ δ χνα», Αιήζεηα, 29/4/1910, 

αν.(652)1516, ζ.1. 
7
 «Ώζ Βηθμβαί εκ Βθθάδζ. Ο ενίαιαμξ ηςκ κέςκ ζδεχκ ηαζ δ ηαηαδίηδ ηςκ ημιιάηςκ», Αιήζεηα, 

9/12/1910, αν.(684)1548, ζ.1. 
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εμηιεσηήο θαη ζεξάπσλ»1. Πηζαλφηαηα ε ππνζηήξημή ηνπ απηή είλαη ζπλεπήο 

κε ηελ άπνςή ηνπ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα κηαο ζπνπδαίαο θπζηνγλσκίαο ζηνλ 

πνιηηηθφ ζηίβν.  

Δ επίθξηζή ηνπ γηα ηελ πνιηηηθή αλσκαιία ηεο Βπαλάζηαζεο ηνπ 1922 

ζα εζηηαζηεί αθξηβψο ζην ζεκείν πνπ ζπλδπάδεηαη κε ηελ αληηπάζεηά ηνπ γηα 

ηα βεληδεινγελή θφκκαηα θαη ηνπο δεκνθξαηηθνχο2.  Γη΄ απηφ αθξηβψο θαη ζα 

επηθξνηήζεη ηε δηθηαηνξία ηνπ Πάγθαινπ, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ ππνζηήξημε 

ηεο Αιήζεηαο. Δ εθεκεξίδα ζα ππνζηεξίμεη ην νηθνλνκηθφ ηνπ πξφγξακκα, 

πνπ εζηηάδεηαη ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε ηελ απφιπζε 

ρηιηάδσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, αιιά θαη ζηελ απνηξνπή ηνπ θνηλσληθνχ 

θηλδχλνπ κε ηηο δηψμεηο ησλ θνκκνπληζηψλ. Σν «λεσηεξηζηηθφ πλεχκα» θαη ε 

«παηξησηηθή δηάζεζε» ηνπ Πάγθαινπ, πιήηηεηαη κφλν απφ ηελ απφπεηξά ηνπ 

λα επαλαθέξεη ηελ θαζαξεχνπζα ζηα ζρνιεία3. Πηζηεχεη, ηέινο, φηη ν 

δηθηάηνξαο πξέπεη λα λνκηκνπνηήζεη ηελ επδφθηκε δηθηαηνξία ηνπ 

δηεθδηθψληαο ζηηο εθινγέο «ηελ ιατθήλ ςήθνλ σο θνηλνβνπιεπηηθφο πιένλ 

Κπβεξλήηεο»4. Σν γεγνλφο φηη δελ ην έθαλε νδήγεζε ζηελ αλαηξνπή ηνπ, αιιά 

απφ έλαλ αλαμηψηεξν, φπσο ν Κνλδχιεο. Δ εθεκεξίδα ζα πξνηηκνχζε ε 

αληίδξαζε λα είρε πξνέιζεη «εθ ησλ θάησ, νπφηε θαη ζα είρε ηνλ ραξαθηήξα 

θαζαξψο ιατθήο επαλαζηάζεσο», αιιά πξνήιζε απφ ηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηνχ, 

νπφηε έρνπκε απιψο αιιαγή πξνζψπσλ. Ο Πάγθαινο πξνβάιιεη έλαληη ηνπ 

Κνλδχιε σο ην κε ρείξνλ, αθνχ απνξξίπηεηαη ζπιιήβδελ ην ππάξρνλ 

πνιηηηθφ ζχζηεκα, πνπ απνηειεί γέλλεκα ηνπ βεληδειηζκνχ· «Γελλήκαηα θαη νη 

δχν ηεο κεηά ηελ κεγάιελ θαηαζηξνθήλ πξνειζνχζεο θαηαζηάζεσο, κχθεηεο 

κάιινλ βιαζηήζαληεο επί ηεο ΐεληδειηθήο θνπξίαο, ε νπνία εζθέπαζελ […] 

νιφθιεξνλ ηελ Βιιάδα, είλε θαη νη δχν αη εθδειψζεηο ελφο θαη ηνπ απηνχ 

θαθνήζνπο απνζηήκαηνο, κηαο θαη ηεο απηήο λνζνγφλνπ εζηίαο»5. Δ 

εθεκεξίδα πηζηεχεη φηη πξέπεη λα απνκαθξπλζεί ν ζηξαηφο απφ ηελ πνιηηηθή, 

πεξηνξηδφκελνο κφλν ζηα ζηξαηησηηθά ηνπ θαζήθνληα, θαη λα δνζή ζην ιαφ ε 

δπλαηφηεηα λα αζθήζεη ηα θπξηαξρηθά ηνπ δηθαηψκαηα κε ειεχζεξεο εθινγέο 

                                                 
1
 Μ. Α. Φναβημφδδξ, «Δ Βθθάξ ηαηά ημ 1929», Αιήζεηα, 8/1/1930, αν.(1677)2543, ζ.1. Αοζηοπχξ δεκ 

εκημπίζηδηακ ηα θφθθα ηδξ Ώθήεεζαξ απυ ημ 1911 ηαζ ιεηά, ιε ελαίνεζδ ηα έηδ 1926-1927 ηαζ 1930-

1931. αθ. ηαζ κεηνμθμβία, «Μεκέθαμξ Α. Φναβημφδδξ», Αιήζεηα, 8/5/1931, αν.2611, ζ.1.   
2
 «Δ Βθθάξ ηαηά ημ θήλακ έημξ», Αιήζεηα, 8/1/1926, αν.(1469)2333, ζ.1. 

3
 «Σα εκ Βθθάδζ. Σμ ένβμκ ημο Αζηηάημνμξ», Αιήζεηα, 29/1/1926, αν.(1472)2336, ζ.1. 

4
 «Δ Βθθάξ ηαηά ημ θήλακ έημξ», Αιήζεηα, 8/1/1926, αν.(1469)2333, ζ.1. 

5
 «Οζ Γναζηφθμζ πακδβονίγμοκ», Αιήζεηα, 3/9/1926, αν.(1503)2367, ζ.1. 
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απφ ηηο νπνίεο ζα πξνέιζεη «κία ηζρπξά θνηλνβνπιεπηηθή Κπβέξλεζηο». 

Παξάιιεια, φκσο, ηίζεληαη θαη ηα φξηα ηεο ιατθήο παξέκβαζεο, φηαλ 

δεηνχκελν είλαη ε θνηλσληθή γαιήλε θαη νκαιφηεηα θαη απνξξίπηεηαη ην 

εθινγηθφ ζχζηεκα ηεο αλαινγηθήο, ελψ πξνβάιιεηαη ε άπνςε φηη κε ην ηζρχνλ 

εθινγηθφ ζχζηεκα ν ιαφο πξέπεη λα απνθαζίζεη θαη γηα ηε κνξθή ηνπ 

Πνιηηεχκαηνο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε εμνβειηζηέν πνιίηεπκα είλαη ε 

Αεκνθξαηία1.  

Δ θνηλσληθή αξκνλία είλαη δεηνχκελν γηα ηελ Αιήζεηα. ην 

Ώξρηεπηζθνπηθφ Γήηεκα πνπ βαζάληζε ηελ Κχπξν γηα κηα δεθαεηία (1900-

1910) κε ηελ αληηπαιφηεηα ηνπ Μεηξνπνιίηε Κηηίνπ Κπξίιινπ θαη ηνπ 

ζπλνλφκαηνπ Μεηξνπνιίηε Κπξελείαο γηα ηνλ Ώξρηεπηζθνπηθφ ζξφλν ηεο 

Κχπξνπ ε εθεκεξίδα ηάρζεθε αξρηθά ζην πιεπξφ ηνπ πξψηνπ, εληάρζεθε 

δειαδή ζηε κεξίδα ησλ Κηηηαθψλ, αλαδεηψληαο εζλάξρε θαη φρη απιψο άμην 

ζξεζθεπηηθφ εγέηε. Σν δήηεκα ζα πξνζιάβεη ηαμηθφ ραξαθηήξα, γεγνλφο πνπ 

ζα απεηιήζεη ηελ θνηλσληθή εηξήλε, αιιά θαη ηελ εμάξηεζε απφ ηα θέληξα ηνπ 

ειιεληζκνχ. Σφηε ε Αιήζεηα ζα απνζχξεη ηελ ππνζηήξημή ηεο ζηνλ Κηηίνπ. Σν 

αίηεκα ηεο θνηλσληθήο νκφλνηαο ζα πξνβάιιεη θαη ν Ννπκάο2.  

Δ ζχλδεζε δεκνηηθήο θαη θνκκνπληζκνχ ζα απνθεξπρηεί ζηα 1927. Ο 

ιαφο, επεηδή είλαη αγξάκκαηνο ιφγσ ηεο Καζαξεχνπζαο, θηλδπλεχεη λα πέζεη 

ζηα δίρηπα ηνπ θνκκνπληζκνχ. Ο θαζεγεηήο Κσλζηαληίλνο Πειαβάθεο, ν 

νπνίνο αιιεινγξαθνχζε κε ηνλ Πάιιε φηαλ ήηαλ καζεηήο, ζα γξάςεη φηη ε 

θαζαξεχνπζα, πνπ είλαη ππαίηηα γηα ηελ ακάζεηα ηνπ ιανχ, ηνλ ζηξέθεη πξνο 

                                                 
1
 «Βπί ηςκ εθθδκζηχκ πναβιάηςκ», Αιήζεηα, 24/9/1926, αν.(1506)2370, ζ.1. 

2
 Λεπημιένεζεξ βζα ημ γήηδια ηαζ ηζξ ηαλζηέξ ημο πνμεηηάζεζξ, αθ. Ε.Β.Β, ΕΑ΄, ζ.393-394 ηαζ R. 

Katsiaounis, ό.π., ζ.225-244. ημ πνχημ πνμαάθθεηαζ μ δζαπςνζζιυξ ιεηαλφ ηςκ θασηχκ ζηνςιάηςκ 

ηςκ πυθεςκ πμο οπμζηδνίγμοκ ημκ Κζηίμο ηαζ ηδξ ηαηεζηδιέκδξ αζηζηήξ ηάλδξ ηαζ ηςκ δβεηζηχκ 

μζημβεκεζχκ ηςκ πυθεςκ, πμο οπμζηδνίγμοκ ημκ Κονδκείαξ. ημ δεφηενμ πανμοζζάγεηαζ δ οπμζηήνζλδ 

ηςκ θηςπχκ ηαζ πενζεςνζμπμζδιέκςκ ζηνςιάηςκ κα ελαζθαθίγεηαζ οπέν ημο Κονδκείαξ. Βπίζδξ, «Σμ 

Ώνπζεπζζημπζηυ Γήηδια. Δ οπμρδθζυηδξ ημο Ώβ. Κονδκείαξ», Αιήζεηα, 18/8/1900, αν.150, ζ.1, «Δ 

Λασηή Νίηδ», Αιήζεηα, 15/9/1900, αν.154, ζ.1. Γζα ηδκ αθθαβή εέζδξ, αθ. «Ο “Νμοιάξ”», Αιήζεηα, 

10/4/1908, αν.(546)1410, ζ.1, ακαδδιμζίεοζδ απυ ζηήθδ «Παναβναθάηζα», Ο Ννπκάο, 23/3/1908, 

αν.288, ζ.6, «Πμίμκ ημ ηαεήημκ ηςκ», Αιήζεηα, 19/9/1908, αν.(569)1433, ζ.1, υπμο ζοιαμοθεφεζ ημκ 

Ώβ. Κζηίμο κα οπμπςνήζεζ ιεηά ηδκ απυθαζδ ημο Οζημοιεκζημφ Παηνζανπείμο κα δζμνίζεζ 

Ώνπζεπίζημπμ ημκ Κονδκείαξ, «Ώζ δήεεκ εηθμβαί», Αιήζεηα, 13/2/1909, αν.(590)1454, ζ.1, υπμο 

ηαηαθένεηαζ εκακηίμκ ηςκ Κζηζαηχκ πμο πδβαίκμοκ ιε ημ ιένμξ ηδξ Ώββθίαξ ηαζ πενζθνμκμφκ ημ 

Οζημοιεκζηυ Παηνζανπείμ, ημ Παηνζανπείμ Εενμζμθφιςκ, ηδκ Βηηθδζία ηδξ Βθθάδαξ ηαζ ηδκ 

Βθθδκζηή Κοαένκδζδ. Γζα ηδκ ακάιεζλδ ημο Οζημοιεκζημφ Παηνζανπείμο ηαζ ηδκ πνμζπάεεζά ημο κα 

κμιζιμπμζήζεζ ηδκ ηονζανπία ημο ζημκ ακαημθζηυ ιεζμβεζαηυ πχνμ, αθ. . Ώκαβκςζημπμφθμο, «Οζ 

υνμζ Μζθθέη, Γέκμξ, Έεκμξ, Οζημοιεκζηυηδηα, Ώθοηνςηζζιυξ ζηδκ εθθδκζηή ζζημνζμβναθία», 

Ηζηνξηνγξαθία ηεο λεόηεξεο θαη ζύγρξνλεο Διιάδαο 1833-2002, η.ΐ΄, υ.π., ζ.669-676.  
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ηνλ θνκκνπληζκφ θαη ηελ αλαξρία1. Δ θαζαξεχνπζα εκθαλίδεηαη σο ε αηηία ηεο 

θνηλσληθήο δηάζπαζεο , γη΄ απηφ θαη ε ιχζε είλαη ε βειηίσζε ηνπ πλεπκαηηθνχ 

επηπέδνπ ηνπ ιανχ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. Οη θνξείο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ 

νξάκαηνο είλαη απζηεξά πξνζδηνξηζκέλνη· δάζθαινη, επηζηήκνλεο, πνιηηηθνί, 

δεκνζηνγξάθνη, θνηηεηέο, ππάιιεινη θαη νη καζεηέο, κηα κηθξναζηηθή 

πιεηνςεθία, δειαδή, εθηφο απφ ηνπο εξγάηεο2.   

Σελ θνηλσληθή ζπλνρή πξνθαλψο απεηινχλ νη Μπνιζεβίθνη αιιά θαη ην 

Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Κχπξνπ πνπ ηδξχζεθε ην 19263, ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ 

θαη ηνπ νξγάλνπ ηνπ Νένο Άλζξσπνο θαηαθέξεηαη ε Αιήζεηα4. 

                                                 
1
 Κ. Ώ. Πδθααάηδξ, «Γφνς απυ ημ Γθςζζ. Γήηδια ΐ΄», Αιήζεηα, 28/10/1927, αν.2606, ζ.2. 

2
 Κ. Ώ. Πδθααάηδξ, «Γφνς απυ ημ Γθςζζ. Γήηδια Γ΄», Αιήζεηα, 4/11/1927, αν.(1564)2429, ζ1-2.  

3
 G. Hering, “Zypern”, Frank Wende, Lexikon zur Geschichte der Parteien in Europa, 1981, ζ.776. 

4
 Βκδεζηηζηά, αθ. «Ο ζφκηνμθυξ Κνάζζζκ», Αιήζεηα, 17/12/1926, αν(1518)2382, ζ.1· Ώ. Ανμοζζχηδξ, 

Γοικαζζάνπδξ, «Γνάιιαηα εζξ ηδκ Ώθήεεζακ. Τπενπνμμδεοηζηαί ακηζθήρεζξ», Αιήζεηα, 27/5/1927, 

αν.(1541)2406, ζ.2, υπμο ηαηαθένεηαζ εκακηίμκ ημο Νένπ Αλζξώπνπ, βζαηί απμηδνφηηεζ ηδκ ζςιαηζηή 

ηζιςνία ηςκ ιαεδηχκ· Πανζγζάκμξ, «Δ έκηαζζξ ηδξ Κμιιμοκζζηζηήξ Πνμπαβάκδαξ. Ο ζενυξ πυθειμξ 

εκακηίμκ ηδξ Βονχπδξ», Αιήζεηα, 24/6/1927, αν.(1545)2410, ζ.1·  «Δ δίηδ ηςκ Κμιιμοκζζηχκ», 

Αιήζεηα, 15/7/1927, αν.(1548)2413, ζ.2, υπμο δ δζηαζηζηή ακηζδζηία ημο δζηδβυνμο ηαζ δδιμηζηζζηή 

Νζη. Κθ. Λακίηδ ιε ηδκ εθδιενίδα Νένο Άλζξσπνο· «Να παηαπεή μ Κμιιμοκζζιυξ», Αιήζεηα, 

3/4/1931, αν.2606, ζ.1, υπμο δδιμζζεφεηαζ ηαζ επζζημθή εκυξ Πμθίηδ, ακχκοια, μ μπμίμξ πνμηείκεζ ημκ 

ημζκςκζηυ δζςβιυ ηςκ ημιιμοκζζηχκ ηαζ δ εθδιενίδα επζηνμηεί ηζξ απυρεζξ ημο· «Αζδάζηαθμξ 

Κμιιμοκζζηήξ», Αιήζεηα, 15/5/1931, αν.2612, ζ.2, υπμο ηαηαδζηάγεηαζ δάζηαθμξ ηδξ πενζμπήξ 

Πάθμο, βζαηί θχκαλε «Κάης δ Έκςζζξ».   
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20. Ο ΟΗΑΛΗΜΟ ΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΗΣΧΝ 

Ο δεκνηηθηζκφο, εμαηηίαο ηνπ λεσηεξηθνχ ηνπ ραξαθηήξα, αιιά θαη ησλ 

αληηδξάζεσλ πνπ πξνθάιεζε, ιεηηνχξγεζε σο βήκα ακθηζβήηεζεο θαη 

δηακαξηπξίαο, κε απνηέιεζκα λα ζπλδεζεί κε θάπνηεο εθδνρέο ηνπ 

ζνζηαιηζκνχ1. Θα απνξξνθήζεη, κάιηζηα, ηηο θσλέο ακθηζβήηεζεο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ην θνηλσληθφ δήηεκα θαη θνξπθψζεθαλ κε ηνλ Γεψξγην 

θιεξφ. 

Δ θαζνξηζηηθή ζηηγκή, πνπ ζα αληηπαξαζέζεη αζηνχο θαη ζνζηαιηζηέο,  

είλαη ε δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γεψξγηνπ θιεξνχ Σν Κνηλσληθφλ καο 

Εήηεκα. Ώπφ ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1907 κέρξη ηνλ Ενχιην ηνπ 1909 ζα δηεμαρζεί 

ζην Ννπκά, κε αθνξκή ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ζπδήηεζε πνπ ζα αλαδείμεη ηελ 

θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο θαη ζα ρσξίζεη ηνπο 

δεκνηηθηζηέο ζε «ζνζηαιίζηεο» θαη «λαηζηνλαιίζηεο»2. Σφηε ζα επέιζεη ε 

πξψηε πνιηηηθή ξήμε ζ΄ έλα θίλεκα πνπ επηρεηξεί λα εκθαληζηεί θαη 

αληηκεησπίδεηαη απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπ σο εληαίν. Ώιιά θαη ε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ ζπλνκηιεηψλ είλαη εηεξνβαξήο, θαζψο νη εζληθηζηέο βξίζθνληαη ζε 

πιενλεθηηθή ζέζε, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο δχλακεο3, αιιά θαη ηεο 

ηδενινγηθήο βαξχηεηαο ηνπ εζληθηζκνχ. Δ αληηπαξάζεζε ηνπ Ννπκά ζα είλαη 

θαη ε ηειεπηαία, θαζψο ν Βθπαηδεπηηθφο κηινο ζα θέξεη ζηελ ίδηα νκάδα 

άηνκα πνπ είραλ ζπλαληεζεί σο αληίπαινη ην 1907-9 θαη ζα δηεπθνιχλεη ηε 

ζχλδεζε ησλ ζνζηαιηζηψλ κε ην βεληδειηζκφ4.  

Σν 1907 γηα πξψηε θνξά απφ ηηο ζηήιεο ηνπ Ννπκά ζα αθνπζηεί έλαο 

ιφγνο δηαθνξεηηθφο, ν νπνίνο, παξφιν πνπ αλαγλσξίδεη ηελ πξσηεχνπζα 

ζέζε ησλ δεκνηηθηζηψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, πξνβάιιεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

ιανχ θαη ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Παξάιιεια, επηρεηξεί λα απαμηψζεη ηνλ εζληθφ 

                                                 
1
 Σδ δοκαιζηή ηδξ βθχζζαξ είπε επζζδιάκεζ απυ ημ 1904 ηαζ μ Π. ΐθαζηυξ· «ζμ βζα ηδ βθχζζα, δε 

εα εεςνμφζα ημ γήηδια ηυζμ ζμαανυ α δεκ έαθεπα πςξ δ δδιμηζηή ηαηάκηδζε ημ ζφαμθμ ηδξ 

εζθζηνίκεζαξ ηαζ ηδξ ακαιυνθςζδξ – ημζκςκζηήξ, πμθζηζηήξ, ροπμθμβζηήξ, θζθμθμβζηήξ. Γζ’ αοηυ 

κμιίγς πςξ ημ βθςζζζηυ γήηδια εα ιαξ θένδ ζε πμθέιμοξ βζαηί ιάγερε ιέζα ημο υθα η’ άθθα 

γδηήιαηα», επζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, 8/8/1904, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη. 1, οπμθ. 4.    
2
 Γζα υθδ ηδ ζογήηδζδ, ημοξ πνςηαβςκζζηέξ, ηδκ ελέθζλδ, ημοξ θυβμοξ πμο ακηζπαναηέεδηακ, αθ. Ρ. 

ηαονίδδ –Παηνζηίμο, Γεκνηηθηζκόο θαη θνηλσληθό πξόβιεκα, Βζηία, Ώεήκα 2000 (1
δ
 έηδ. 1976). 

3
 Ο Γ. ηθδνυξ δίζηαζε κα γδηήζεζ μζημκμιζηή αμήεεζα απυ ημκ Πάθθδ, επεζδή ημκ είπε ηαηαηάλεζ 

ζημοξ ζδεμθμβζημφξ ημο ακηζπάθμοξ, αθ. επζζημθέξ Γ. ηθδνμφ ζε Κ. Υαηγυπμοθμ, Jena 10/6/09 ηαζ 

18/6/09, Αξρείν Κ. Υαηδόπνπινπ, Βπζζημθέξ πνμξ Υαηγυπμοθμ ΠΟ-Υ.   
4
 Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, «Δ έκηαλδ ζμζζαθζζηχκ δζακμμοιέκςκ ζημ ηίκδια ημο αεκζγεθζζιμφ», 

Βεληδειηζκόο θαη Αζηηθόο Δθζπγρξνληζκόο, υ.π., ζ.315-319. 
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ιφγν πνπ αγλνψληαο ηηο θνηλσληθέο, ηαμηθέο δηαβαζκίζεηο εθθξάδεη ηελ 

απφιπηε πίζηε ηνπ ζην έζλνο σο νληνινγηθφ γεγνλφο, ην νπνίν ελζαξθψλεη 

ηελ πξναηψληα νπζία ηεο ειιεληθήο θπιήο1.  

Γηα ηνπο εζληθηζηέο κπξνζηά ζηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ην 

έζλνο νπνηαδήπνηε ηαμηθή δηεθδίθεζε, αλ ππάξρεη, αλαζηέιιεηαη. Ο ιαφο  

κπνξεί λα απνηειεί ηνλ θαιχηεξν κάξηπξα θαη ξπζκηζηή ηεο δσληαλήο 

γιψζζαο, αιιά σο πνιηηηθφ ππνθείκελν ή θνηλσληθή θαηεγνξία είλαη 

αλχπαξθηνο ή απιψο εθθπιηζκέλνο. Δ ζπδήηεζε ζα ελνριήζεη ηνπο 

ρξεκαηνδφηεο ηνπ Ννπκά, πνπ αληηηίζεληαη ζηηο ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο. Οη 

πεξηζζφηεξνη εκθαλίδνληαη ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ Ίσλα Αξαγνχκε θαη 

θσηίδνπλ ην παξαζθήλην ηεο ζπδήηεζεο. Ο Πέηξνο ΐιαζηφο ζα γξάςεη ζηνλ 

Ίσλα Αξαγνχκε· «Έλα πξάκα κνπ θαίλεηαη απφ ηψξα αλαγθαηφηαην - λα 

ζηακαηήζνπκε ηηο ζνζηαιηζηηθέο ζεσξίεο. Ο Σαγθφπνπινο γέξλεη απφ ην 

κέξνο ηνπ ζνζηαιηζκνχ θη ν κφλνο ηξφπνο λα ζηακαηήζε ην θαθφ ζα είηαλε λα 

ιάβε δηαηαγή πσο ν Ννπκάο δελ έρεη ηφπν γηα ζνζηαιηζηέο αξζξνγξάθνπο. 

Ώιιηψηηθα ε θνπβέληα δε ζα έρε ηειεησκφ θαη ζα θαηαληήζε λα καο θχγε ν 

Ννπκάο απφ ηα ρέξηα- ελλνψ ζηηο πνιηηηθέο θ‟ εζληθέο αξρέο»2. Ώπφ ην 

παξαζθήλην ηεο ζπδήηεζεο, ν Μαλψιεο Ραθηηβάλ, πνπ παξνπζηάζηεθε ζην 

Ννπκά κε ην ςεπδψλπκν Ανχινο Ανπιεχηεο3, κε επηζηνιή ηνπ ζηνλ 

Αξαγνχκε ζα απνθεξχμεη ην ζνζηαιηζκφ σο «εζλνθηφλν» θαη ζα απνζχξεη 

ηελ ππνζηήξημή ηνπ απφ ην Ννπκά4. 

 Ο Ώιέμαλδξνο Αεικνχδνο, πνπ ζα παξνπζηάζεη ην έξγν ηνπ θιεξνχ 

θαη ζα εγθαηληάζεη ηε ζπδήηεζε κε ην ςεπδψλπκν Ώ. Νηέινο5, 

ακθηηαιαληεχεηαη, θαζψο ζεσξεί φηη θαη νη δχν πιεπξέο έρνπλ δίθην, αιιά 

επειπηζηεί φηη απφ ηελ ακθηβνιία κπνξεί λα πξνθχςεη ζεηηθφ απνηέιεζκα6. Ο 

Σαγθφπνπινο ζα δηαηππψζεη ηελ άπνςε φηη κε επηθεθαιήο ην Αξαγνχκε 

                                                 
1
 Γζα ημ πχξ δ ζογήηδζδ ημο Ννπκά δζαθφεζ ηζξ ρεοδαζζεήζεζξ βζα ηδκ εκμπμζδηζηή ζζπφ ημο 

δδιμηζηζζιμφ, μ μπμίμξ ιέπνζ ηυηε πνμέααθθε ςξ αηαλζηή ζδεμθμβία, αθ. Υ. Υαηγδζςζήθ, Βζζαβςβή 

ζηδκ Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ20νπ αηώλα, Ώ1, υ.π., ζ.24-5. 
2
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, 18/31.2.08, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.1, οπμθ.5.  

3
 Αμφθμξ Αμοθεφηδξ, «Ββςζζιυξ ή Ώβάπδ», Ο Ννπκάο, 17/2/1908, αν. 283, ζ.1-5. οιιεηείπε ζηδκ 

πανάθθδθδ ζογήηδζδ πμο δζελήπεδ ζημ Ννπκά ημ ίδζμ δζάζηδια ζπεηηά ιε ηζξ πνζζηζακζηέξ ανεηέξ ηαζ 

ηδκ απαλίςζή ημοξ απυ ημ ΐθαζηυ, αθ. Ρ. ηαονίδδ- Παηνζηίμο, Γεκνηηθηζκόο θαη θνηλσληθό 

πξόβιεκα, υ.π., ζ.μζη΄-μδ΄. Ο Μακχθδξ Ραηηζαάκ ήηακ αλζςιαηζηυξ ημο πονμαμθζημφ. ημ Αζπαζιυ 

πνμζπχνδζε ζημοξ αεκζγεθζημφξ, αθ. Π. . Αέθηα, Αιιεινγξαθία, υ.π., ζ. 407. 
4
 Βπζζημθή Μ. Ραηηζαάκ ζε Ε. Αναβμφιδ, 30/4/08, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.6, οπμθ.2. Ώπυζπαζια 

ηδξ επζζημθήξ, ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.23.  
5
 Ώ. Νηέθμξ, «ημοξ δδιμηζηζζηάξ», Ο Ννπκάο, 19/8/1907, αν.257, ζ.1-4. 

6
 Βπζζημθή Ώ. Αεθιμφγμο ζε Ε. Αναβμφιδ, 26/12/ 07, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη. 2, οπμθ. 2. 
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ζνζηαιηζηέο θαη εζληθφθξνλεο ζα δεκηνπξγήζνπλ δπλαηφ θφκκα1, άπνςε πνπ 

έρεη ήδε απνξξίςεη ν Υαηδφπνπινο ζηε ζπλνκηιία ηνπ κε ηνλ Ν. Γηαλληφ· «Ο 

Σαγθφπνπινο πηζηεχεη αθφκα πσο ζνζηαιηζηέο ζα δφζνπλ ηα ρέξηα κε 

λαηζηνλαιηζηέο θαη κε θαιή πίζηη γειάεη ηνπο εξγάηεο πσο φινη νη δεκνηηθηζηέο 

ηνπο ζέινπλ ην θαιφ. Φαληάδεηαη ζνζηαιηζκφ ξσκέτθν γλήζην, ζχκθσλν κε ηα 

εζληθά φλεηξα θη ν Δξγάηεο ηνπ ΐφινπ, πνπ ηα δεκνζηεχεη απηά, ηα 

επηθπξφλεη»2. Ο Υαηδφπνπινο, ζηε ζπγθπξία ηνπ θηλήκαηνο ζην Γνπδί, ζα 

επηζεκάλεη αθφκα κηα θνξά ηηο ηδενινγηθέο αληηθάζεηο ζηε ζθέςε ηνπ 

Σαγθφπνπινπ, αθνχ δε γίλεηαη ζνζηαιηζηήο λα επηζπκεί άξζε ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ θαη δηθηαηνξία3.  

O Σαγθφπνπινο δελ ήηαλ ζνζηαιηζηήο4, αληηζέησο ην φξακά ηνπ 

ηαίξηαδε απφιπηα κε εθείλα ησλ ζπληεξεηηθψλ θηιειεχζεξσλ. Σνλ ζπγθηλνχζε 

κηα ξνκαληηθή, αλεδαθηθή αληίιεςε γηα ηε ζπκπφξεπζε πινπζίσλ θαη 

εξγαηψλ, ε νπνία ζα ππεξεηνχζε πξσηίζησο ηα νξάκαηα ηνπ έζλνπο. ηηο 27 

Ώπξηιίνπ 1908, ζα δεκνζηεπηεί ζην Ννπκά ε νκηιία πνπ έδσζε ζηελ Βξγαηηθή 

Έλσζε ηεο Πάηξαο κε ηίηιν «Σσξηλά θαη Πεξαζκέλα. ρινο θαη Λαφο»5. Βθεί 

ζα πξνβάιιεη ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα σο θπζηθή, αθνχ αθέληεο θαη 

ππεξέηεο επηηεινχλ έλα πξννξηζκφ πνπ θαζνξίζηεθε απφ ηε Αεκηνπξγία. Θα 

ππεξβεί, κάιηζηα, ηελ ηαμηθή αληηπαιφηεηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κεηαμχ 

ηνπο κε ηελ επίθιεζε ηεο εζηθήο. Δ ζπλχπαξμή ηνπο είλαη αλαγθαηφηεηα γηα 

ηελ ίδξπζε κηαο αιεζηλά εζηθήο θνηλσλίαο. Σν κεγάιν δεηνχκελν είλαη ν ιαφο, 

λα μεθχγεη απφ ην επίπεδν ηνπ φρινπ, κέζσ ηεο κφξθσζεο θαη λα αλαδεηρηεί 

ζε ιπηξσηή ηεο Φπιήο, πνπ «έρεη ζπέξκαηα δσήο θ΄ αησληφηεηαο κέζα ηεο»6. 

ηε ζθέςε ηνπ θπξηαξρεί ε κεηαθπζηθή ζέαζε ησλ πξαγκάησλ, πνπ 

νπζηνπνηεί ηε «θπιή» θαη ηε κεηαιιάζζεη ζε «ιαφ», εθκεηαιιεπφκελνο ην 

                                                 
1
 Βπζζημθή Α. Σαβηυπμοθμο ζε Ε. Αναβμφιδ, 2/5/1908, ό.π, θάη.8, οπμθ. 4.  

2
 «Πεκήκηα ακέηδμηα βνάιιαηα ημο Κ. Υαηγυπμοθμο πνμξ ημκ ζμζζαθζζηή Ν. Γζακκζυ», 24/2/1908, 

Νέα Δζηία, 725(1957), ζ.1336. Οζ οπμβναιιίζεζξ δζηέξ ημο. Καζ ανβυηενα εα ζηδθζηεφζεζ ηδκ 

αιθζηαθάκηεοζδ ημο Σαβηυπμοθμο ιεηαλφ ζμζζαθζζιμφ ηαζ παηνζςηζζιμφ, αθ. «Πεκήκηα ακέηδμηα 

βνάιιαηα ημο Κ. Υαηγυπμοθμο πνμξ ημκ ζμζζαθζζηή Ν. Γζακκζυ», München 6/5/1914, Νέα Δζηία, 

743(1957), ζ.968. 
3
 «Ώκέηδμηα βνάιιαηα ημο Κ. Υαηγυπμοθμο ζημκ ζδνοηή ημο “Νμοιά”», Μυκαπμ 23/10/1909, Ο 

Ννπκάο, Οηηχανδξ 1929, αν.786, ζ.6.  
4
 Πενζζζυηενμ ημκ ζοβηζκμφζε δ αθμζίςζδ ζε ιζα Εδέα, πμο είπε ημ ακάθμβυ ηδξ ζημ δζηυ ημο αβχκα, 

αθ. Ο Ννπκάο, ζηήθδ Παναβναθάηζα, 25/3/1907, αν.240, ζ.7, «Λοπδεήηαιε πμο δμθμθμκήεδηε μ 

ζμζζαθζζηήξ Ώκηφπαξ, υπζ βζαηί είηακε ζμζζαθζζηήξ, αθθά βζαηί είηακ άενςπμξ πμο αβςκζγυηακε ηίιζα 

ηαζ παθδηανίζζα βζα ιζα Εδέα μπμζαδήπμηε». 
5
 Ο Ννπκάο, αν.293, ζ. 9-12. 

6
 Ο Ννπκάο, υ.π., ζ.12. 
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ζνιφ ηνπίν ηνπ ζνζηαιηζκνχ, γηα λα ππεξεηήζεη εζληθηζηηθά νξάκαηα. Γηα ην 

ζνζηαιηζκφ ηνπ Αεκήηξε Σαγθφπνπινπ ν γηνο ηνπ Πάλνο ζα γξάςεη· «Δ ςπρή 

ηνπ έγεξλε πξνο η΄ αξηζηεξά, ζπκπνλνχζε ηνλ εξγάηε, ρσξίο λάρε φκσο 

μαθαζαξηζκέλεο θαη απνθξπζηαιισκέλεο ηδέεο»1. 

Δ θηιειεχζεξε νπηηθή ηνπ Σαγθφπνπινπ πνπ αλαγηγλψζθεη ηδεαιηζηηθά 

ην ζνζηαιηζκφ θαη ρξεζηκνπνηεί εξγαιεηαθά ην ηδενινγηθφ ηνπ νπινζηάζην, 

θπξηαξρεί θαη ζηε ζθέςε άιισλ δεκνηηθηζηψλ. Ο Αεκήηξεο αξάηζεο2 ην 

1910 κε ην άξζξν ηνπ «Ση είλε ζνζηαιηζκφο» ζηελ εθεκεξίδα Θεζζαιία, ζα 

πξνθξίλεη ην ζνζηαιηζκφ ηνπ θξάηνπο πνπ αθνκνηψλεη ηα ρξηζηηαληθά 

δηδάγκαηα, αιιά δελ απνδέρεηαη ηελ αλαηξνπή ηνπ θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο 

θαη ηελ αλαθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ. Σα Βξγαηηθά Κέληξα, πνπ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ φρη κφλν εξγάηεο, αιιά θαη κηθξνεπαγγεικαηίεο θαη 

ππαιιήινπο, ζθνπφ έρνπλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ πνιηηηθή θαη ηαμηθή 

ζπλείδεζε ησλ εξγαηψλ3. Παξφιν πνπ απνδέρεηαη ηνλ ηαμηθφ αληαγσληζκφ 

σο κέζν εμπγίαλζεο ησλ πνιηηηθψλ εζψλ, ην πεξηερφκελν ηνπ ζνζηαιηζκνχ 

ηνπ είλαη θπξίσο εζηθφ, φπσο θαίλεηαη απφ νκηιία ζην Βξγαηηθφ Κέληξν 

ΐφινπ, φπνπ ζα κηιήζεη ζηνπο εξγάηεο γηα ειεπζεξία, δηθαηνζχλε θαη αγάπε4. 

Άιισζηε, ν ίδηνο απνξξίπηεη ζε επηζηνιή ηνπ ζηνλ Ίσλα Αξαγνχκε ην 

ζνζηαιηζκφ σο νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, αιιά ηνλ απνδέρεηαη σο κέζν ηαμηθήο θαη 

πνιηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο, ψζηε λα δηακνξθσζνχλ θφκκαηα αξρψλ· 

«Μφλνλ κηαλ δηαθσλίαλ έρσ καδί ζαο ζρεηηθψο πξνο ηνλ ζνζηαιηζκφλ. 

ΐέβαηα δε θξνλψ φηη απηφο κφλνο ζα καο βάιε ζε θαιχηεξν δξφκν γηαηί, 

φπσο μέξεηε, σο νηθνλνκηθφλ ζχζηεκα δελ έρεη θαη πνιχ βάζνο. Ώιιά είλαη, 

κνη θαίλεηαη, έλαο ηξφπνο γηα λα θηλεζνχλ ιίγν ηα θνηλσληθά καο ζψκαηα κε 

κίαλ πλνήλ, ε νπνία λα είλαη απφ θαη δηα ηα κεγάια θνηλσληθά ζπκθέξνληα. 

                                                 
1
 Π. Σαβηυπμοθμξ, «Σα Εζημνζηά ημο Νμοιά. Σμ Κμζκςκζηυκ ιαξ Γήηδια απυ ηζξ ζηήθεξ ημο “Νμοιά”. 

Ο θζθενβαηζζιυξ ημο ζδνοηή ημο», Διιεληθά Γξάκκαηα, 1/3/1929, αν.42, ζ.298. Δ οπμβνάιιζζδ δζηή 

ημο. 
2
 (1871-1951), βζαηνυξ απυ ημ ΐυθμ, απυ ημοξ ζδνοηέξ ημο Βνβαηζημφ Κέκηνμο ΐυθμο, ηάθεζε ημκ 

Αεθιμφγμ κα δζεοεφκεζ ημ Ώκχηενμ Αδιμηζηυ Πανεεκαβςβείμ. οιιεηείπε ζηδκ ίδνοζδ ημο 

Βηπαζδεοηζημφ Οιίθμο. ηζξ εηθμβέξ 8/8/1910 έεεζε οπμρδθζυηδηα ιε ημ Βνβαημ-βεςνβζηυ ηυιια. 

ΐμοθεοηήξ ζηδκ Βεκμζοκέθεοζδ ημο 1923. Τπμονβυξ Τβζεζκήξ ζηδκ ηοαένκδζδ Παπακαζηαζίμο, 

(26/5-5/6/1932). Σμ 1948 ζοιιεηείπε ζηδκ ίδνοζδ ημο Κέκηνμο Φζθεθεοεένςκ ΐυθμο. Γζα ηα 

αζμβναθζηά ζημζπεία, αθ. Αξρείν Γεκήηξε αξάηζε. Παηδεία θαη Κνηλσλία. Αιιεινγξαθία –Μαξηπξίεο - 

Γεκνζηεύκαηα, (επμπηεία, Ώθέλδξ Αδιανάξ, επζιέθεζα Γζάκκδξ Παπαηχζηαξ), η.Ώ΄, Βηαζνεία πμοδχκ 

Νεμεθθδκζημφ Πμθζηζζιμφ ηαζ Γεκζηήξ Παζδείαξ πμθήξ ΜςναΎηδ, Ώεήκα 1995, ζ.3-9. 
3
 ην ίδην, ζ.32-39. 

4
 Αξρείν Γεκήηξε αξάηζε. Παηδεία θαη Κνηλσλία, η. ΐ΄, «Βηπαζδεοηζηά-Φζθμθμβζηά», υ.π., 21/12 

1908, «Αζάθελζξ εζξ ημ Βνβαηζηυκ Κέκηνμκ [ΐυθμο], ζ.294. 
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Καη ζα ήζεια λα γίλεηαη απηφ ζηνλ ηφπν καο γηα λα έρνπλ κίαλ βάζηλ νη 

πνιηηηθνί αγψλεο, βάζηλ ηελ νπνίαλ έρνπλ ζρεδφλ παληνχ, ηα ζπκθέξνληα 

δειαδή ησλ νκάδσλ. Σψξα κπνξεί λα κελ ην νλνκάζεηε απηφ ζνζηαιηζκφλ 

αιιά ηέινο πάλησλ αθνχ ζα είλε νηθνλνκηθφο πφιεκνο κε ζθνπφλ ηελ 

δηακφξθσζηλ ηνπ Κξάηνπο θάηη ηέηνην πξέπεη λα είλε. ηη ρξεηάδεηαη λα κπε 

ζηα κπαιά ησλ ειιήλσλ πνιηηψλ ηέηνηα αληίιεςηο, νηθνλνκηθή θαη 

ζπκθεξνληνινγηθή ησλ κεγάισλ νκάδσλ, απνδεηθλχεη θαη ε κηθξά πείξα ησλ 

φζσλ ζπλέβεζαλ εδψ. Μφιηο άξρηζαλ λα ζπείξσληαη αη ηδέαη απηαί αη 

ζνζηαιηζηηθαί εγελλήζε αληίδξαζηο θαη πφιεκνο, ν νπνίνο ηψξα κελ είλε 

ζπθνθαληηθφο θαη άηηκνο αξγφηεξα φκσο ζα γίλε αζθαιψο επγεληθφο. Ώπηφ 

φκσο απνδεηθλχεη δσήλ, ηελ νπνίαλ εηο κάηελ ζα δεηήζε θαλείο ζε άιια κέξε 

ηεο Βιιάδαο. Αελ λνκίδεηε φηη κφλνλ θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπνλ ζα πάξνπλ 

αιεζηλήλ πνιηηηθήλ ζπλείδεζηλ αη κεγάιαη επαγγεικαηηθαί ηάμεηο θαη ζα 

θαηνξζσζεί λα κνξθσζνχλ θφκκαηα αξρψλ κε βάζηλ ηα κεγάια νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα, φπσο ζπκβαίλεη παληνχ;»1.   

ην κεζνπφιεκν, φηαλ ζα δηαθσλήζεη κε ην ΐάξλαιε ζρεηηθά κε ηελ 

ηδεαιηζηηθή εξκελεία ηεο ηζηνξίαο, ηελ νπνία ππνζηεξίδεη παξάιιεια κε ηελ 

πιηζηηθή, αιιά θαη ζρεηηθά κε ην Παξζελαγσγείν ηνπ ΐφινπ, ν αξάηζεο 

παξαδέρεηαη φηη νη ηδξπηέο ηνπ θαη ν Αεικνχδνο ήηαλ αζηνί κεηαξξπζκηζηέο, 

φπσο ηνπο ραξαθηεξίδεη ν ΐάξλαιεο, αιιά φρη φηη εθκεηαιιεχνληαλ ην 

πξνιεηαξηάην θαη ην ππέηαζζαλ ζηελ θεθαιαηνθξαηία2.  

Ο Γηαλληφο παίξλεη ζέζε ζηε ζπδήηεζε ζνζηαιηζηψλ θαη εζληθηζηψλ κε 

ην άξζξν ηνπ ζηνλ Ννπκά, κε ην νπνίν θαηεγνξεί ην πεξηνδηθφ φηη αγλφεζε 

ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο θαη ην ζνζηαιηζκφ θαη πξνηείλεη λα 

ηεζεί αξρεγφο ηνπ αγψλα ν θιεξφο3. Ο Σαγθφπνπινο ζα ππνγξακκίζεη ηε 

δηαθσλία ηνπ κε ηηο ηδέεο ηνπ Γηαλληνχ θαη ζα απνξξίςεη ηελ αιιαγή πιεχζεο 

πνπ πξνηείλεη4, ελψ ζε επηζηνιή ηνπ ζα θαηεγνξήζεη ηνλ Γηαλληφ φηη είλαη 

«ςεπην-ζνζηαιηζηήο»5. 

                                                 
1
 Βπζζημθή Α. ανάηζδ ζε Ε, Αναβμφιδ, 26/Υ/ 1911, Αξρείν Η. Γξαγνύκε, θάη.6, οπμθ.3. Δ επζζημθή 

βνάθεηαζ ιε αθμνιή ηα Ώεεσηά ημο ΐυθμο. 
2
 Αξρείν Γεκήηξε αξάηζε. Παηδεία θαη Κνηλσλία, η. Ώ΄, υ.π., ζ.170-73. 

3
 Ν. Γζακκζυξ, «Ο “Νμοιάξ” ζ΄ έκα πνυκμ», Ο Ννπκάο, 13/1/1908, αν.278, ζ.1-3. 

4
 διείςζδ ζημ παναπάκς άνενμ, ό.π., ζ.1. 

5
 Βπζζημθή Α. Σαβηυπμοθμο ζε Ν. Γζακκζυ, Ώεήκα 22/1/1908, Αξρείν Ν. Γηαλληνύ, θ.5, «Λμβμηέπκεξ-

Αδιμζζμβνάθμζ-Καθθζηέπκεξ».  
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Οη ζνζηαιηζηέο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρνπλ πεξηνξηζκέλεο 

νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο θαη επνκέλσο δελ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ πίεζε. Ο 

ΐιαζηφο ζα πάξεη ηελ πξσηνβνπιία λα δηεπζεηήζεη ην ζέκα ηεο ηδενινγηθήο 

θπζηνγλσκίαο ηνπ Ννπκά θαη ζα έξζεη ζε επαθή θαη κε ηελ νκάδα ησλ 

ζνζηαιηζηψλ, νη νπνίνη πξνθαλψο αληηιακβάλνληαη φηη δελ κπνξνχλ λα 

απνθιείζνπλ ηε ζπλεξγαζία. «Μίιεζα θαη κε ην ΐαζηιηθφ ζην Μφλαρν […]. 

Ώπνηέιεζκα - δελ παξαδέρεηαη φισο δηφινπ ηε ζεσξία καο, κα παξαδέρεηαη 

λα γίλεη κηρηή δνπιεηά. Βκείο λα δνπιέςνπκε ηηο αζηηθέο ηάμεο θαη θείλνη ηηο 

εξγαηηθέο κε ζθνπφ θνηλφ – ηε ιαїθή θ‟ εζληθή αλακφξθσζε. Αειαδή 

παξαδέρεηαη (θη ν θιεξφο καδί ηνπ θαζψο κνπ είπε) λα ζπζηάζνπλε κέξνο 

ηεο ζεσξίαο ηνπο γηα λα κπνξέζνπλε λα ζπλεξγαζηνχλε κ‟ εκάο. 

Καηαιαβαίλνπλ πσο δελ κπνξνχλε λα θηάζνπλε νιφїζα ζην ζνζηαιηζκφ θαη 

πσο πξέπεη ηψξα λα κεηαρεηξηζηνχλε ηνπο εξγάηεο σο φξγαλν πξννδεπηηθήο 

αλακφξθσζεο κα φρη ξηδηθήο. κσο απηφ ην ηειεπηαίν δελ ην ιέλε ξεηά. Μνπ 

θαίλεηαη πσο κηα ηέηνηα ζπλελλφεζε δελ είλαη θαθή- ηνπιάρηζην πξνζσξηλά»1. 

Πξνθαλψο, ην ηδενινγηθφ ξήγκα ήηαλ πνιχ κεγάιν γηα λα ηειεζθνξήζεη ε 

θνηλή πνξεία. Οη ζνζηαιηζηέο πξνηίκεζαλ ηελ απηφλνκε παξνπζία θαη 

ίδξπζαλ ηε «νζηαιηζηηθή Αεκνηηθηζηηθή Έλσζε» ζην Μφλαρν ην Αεθέκβξην 

ηνπ 19092. Δ ζχγθξνπζε, φκσο, γηα ηε γιψζζα ζα απνβεί κνηξαία θαη ε 

έλσζε ζα δηαιπζεί3.  

Παξφιν πνπ δελ ζα ππάξμεη μαλά δεκφζηα αληηπαξάζεζε κεηαμχ 

ζνζηαιηζηψλ θαη εζληθηζηψλ, ν ζνζηαιηζκφο είλαη, έθηνηε, παξψλ. νζηαιηζκφο 

φκσο, πνπ δελ απνβιέπεη ζηελ αλαηξνπή ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά 

                                                 
1
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, 30/6/08, Αξρείν Η. Γξαγνύκε, θάη.1, οπμθ.5. Οζ 

οπμβναιιίζεζξ ζηδκ επζζημθή. 
2
 Σμ πνμζςνζκυ ηαηαζηαηζηυ ηδξ Έκςζδξ ακαβνάθεζ ςξ ζδνοηέξ ημοξ Κ. Υαηγυπμοθμ, Φ. ηαζ Γ. 

Πμθίηδ, Ε. Ώπμζημθάηδ, Γ. Παπακζημθάμο, Γ. Γεναυ ηαζ Ν. Γζακκζυ, αθ. «μζζαθζζηζηή Αδιμηζηζζηζηή 

Έκςζδ. Πνμζςνζκυ Καηαζηαηζηυ», Αξρείν Ν. Γηαλληνύ, Φάηεθμξ πα, «πέζδ ιε δδιμηζηζζιυ, 

Μαηεδμκία-Φεκηεναζζυκ». Ο Κ. Υαηγυπμοθμξ ιε επζζημθή ημο ζημκ Ν. Γζακκζυ, (München 24/5/08, 

«Πεκήκηα ακέηδμηα βνάιιαηα ημο Κ. Υαηγυπμοθμο πνμξ ημκ ζμζζαθζζηή Ν. Γζακκζυ», Νέα Δζηία, 

724(1957), ζ.1270-1), ακαημζκχκεζ ηα ζπέδζα βζα ηδκ έκςζδ ηαζ ηδκ ίδνοζδ ζμζζαθζζηζημφ ηαιείμο 

απυ ημοξ ηθδνυ, Γααζηζζάκμ, Παπακζημθάμο, Υαηγυπμοθμ. Πανάθθδθα, ημκ πθδνμθμνεί υηζ μ 

Αεθιμφγμξ επζπεζνεί ηδ ζοβηνυηδζδ ιζαξ ακάθμβδξ μιάδαξ, πνμθακχξ εκκμεί, ηδκ Κμζκςκζμθμβζηή 

Βηαζνεία. ΐθ., επίζδξ, επζζημθή Γ. ηθδνμφ ζε Κ. Υαηγυπμοθμ, Jena 20/9/09, Αξρείν Κ. Υαηδόπνπινπ, 

«Βπζζημθέξ ζε Υαηγυπμοθμ  ΠΟ-Υ», υπμο μ ηθδνυξ εηθνάγεζ ηζξ επζθοθάλεζξ ημο βζα ηδ δζάεεζδ ηςκ 

ιεθχκ βζα δνάζδ.  
3
 Βπζζημθή Κ. Υαηγυπμοθμο ζε Ν. Γζακκζυ, Μυκαπμ 25/5/10, «Πεκήκηα ακέηδμηα βνάιιαηα…», Νέα 

Δζηία, 729(1957), ζ.1687. Γζα ηδκ έκςζδ, ημ ζηυπμ ημο Υαηγυπμοθμο βζα ζοιπυνεοζδ ζμζζαθζζιμφ 

ηαζ δδιμηζηζζιμφ ηαζ ημ καοάβζμ, αθ. ηαζ Ν. Γζακκζυξ, «Ο ζμζζαθζζηήξ Υαηγυπμοθμξ», ζ.1, ακάηοπμ 

απυ ημκ Ννπκά, 8/8/1920, αν.696, ζ.90. 
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ζηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ, ηνπ ππάξρνληνο θαη έρεη σο 

βάζε ηελ εζηθή θαη ηνλ αλζξσπηζκφ. Δ επίδξαζε ηεο γεξκαληθήο 

ζνζηαιδεκνθξαηίαο είλαη εκθαλήο1, φπσο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο 

ηδενινγηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ Κψζηα Υαηδφπνπινπ θαη ηνπ Νίθνπ Γηαλληνχ. 

Δ αιιεινγξαθία ηνπο απνθαιχπηεη ηελ ελαζρφιεζε κε ην γεξκαληθφ 

ζνζηαιηζκφ θαη ηδηαίηεξα ηε ξεβηδηνληζηηθή ηνπ εθδνρή. Ο Υαηδφπνπινο ζα 

πξνθξίλεη ηε ζηαδηαθή ζνζηαιηζηηθή εμέιημε, αθνχ αλαιχζεη ηελ πνξεία ηνπ 

γεξκαληθνχ ζνζηαιηζκνχ θαη ηε δηάζηαζε κεηαμχ ησλ νξζφδνμσλ καξμηζηψλ 

ηνπ Kautsky θαη ησλ αλαζεσξεηψλ ηνπ Bernstein2. Ο Γηαλληφο ζα απνξξίςεη 

ην ζνζηαιηζκφ ηνπ θξάηνπο θαη ην ζπλδηθαιηζκφ ηνπ Sorel θαη ζα απνδερηεί 

ηελ πνιηηηθή νπηηθή ηνπ Bebel· «Σν ζπκπέξαζκα είλαη πσο ν ζπλδηθαιηζκφο 

δελ έρεη απηνχ πξαθηηθή ζεκαζία θαη πσο ε γεξκαληθή θξνληκάδα πάληα ζα 

κπνξή λα ζπκβηβάδε ην νζηαιηζκφ κε ηηο λέεο απαηηήζεηο ηνπ θαηξνχ ρσξίο 

λα ηνλ ραληαθψλεη. Ση επηηέινπο δεηά ν Bernstein πνπ απηέο ηηο κέξεο 

δηαβάδνληαο έλα βηβιίν ηνπ Kautsky, «Le marxisme et son critique Bernstein», 

θαη κελ μέξσληαο ηελ νπζία ηεο δηαθνξάο δελ έκπαηλα ζην λφεκα ησλ 

ζπδεηήζεσλ. Υάξεθα πξν πάλησλ πνπ απηνχ ν Sorel θαη νη νπαδνί ηνπ δε 

ινγαξηάδνπληαη κε ηε ζεσξία ηνπο πεξί «βίαο» ζηελ νπνία θαηαζηαιάδεη γη΄ 

απηνχο ν ζνζηαι. αγψλαο, ελψ φια ηάιια είλαη αζηηθή βαγαπνληηά ησλ 

ηληειιεθηνπέι ηνπ επίζεκνπ νζηαιηζκνχ (Κνηλνβνπιεπηηζκνχ). Σα 

παξαδείγκαηα πνπ κνπ θέξλεηο δείρλνπλ ίζα ίζα πσο κάιινλ πξνο ην 

ξεβηδηνληζκφ ηείλνπκε. Σφλεηξφ κνπ […] είλαη λαθνινπζνχκε ηε ινγηθή πνιηηηθή 

ηνπ Bebel. Βκείο εδψ θπζηθά πξέπεη λα πξνιάβνπκε ηέηνηνπο ρσξηζκνχο»3.  

Ο Γ. θιεξφο θηλείηαη ζηελ ίδηα γξακκή. Θα ζέζεη, κάιηζηα, σο 

πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηα νζηαιηζηηθά Φχιια ηνπ Νίθνπ Γηαλληνχ 

ηε ζπκθσλία φρη κφλν ζηε ζεσξεηηθή αληίιεςε ηνπ καξμηζκνχ, αιιά θαη ζην 

δήηεκα ηεο ηαθηηθήο, πνπ απνξξίπηεη ηελ επαλάζηαζε θαη πξνθξίλεη ηε 

                                                 
1 Υν. Υαηγδζςζήθ, Βζζαβςβή ζηδκ Ζ Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20

νπ
 αηώλα, υ.π., ζ.18-9.  

2
 «Πεκήκηα ακέηδμηα βνάιιαηα ημο Κ. Υαηγυπμοθμο πνμξ ημκ ζμζζαθζζηή Ν. Γζακκζυ», Μυκαπμ 

20/4/1914, Νέα Δζηία, 743(1957), ζ.964-967. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.133-134. Ώπυ 

ημ 1908 ζογδημφκ βζα ημ ζμζζαθζζιυ ηαζ ηαηανηίγμκηαζ εεςνδηζηά. Ο Υαηγυπμοθμξ πνμηείκεζ ζημκ 

Γζακκζυ ένβα ηςκ Marx, Engels, Kautsky, Lassalle, Bernstein, ηαεχξ ηαζ ηα πενζμδζηά Die Neue Zeit 

ηαζ Sozialistische Monatshefte, αθ. επζζημθή Κ. Υαηγυπμοθμο ζε Ν. Γζακκζυ, München 24/5/08, ζην 

ίδην, 724(1957), ζ.1271-2. 
3
 Βπζζημθή Ν. Γζακκζμφ ζε Κ. Υαηγυπμοθμ, Θδζείμ 25/4/1914, Αξρείν Κσλζηαληίλνπ Υαηδόπνπινπ, 

Βπζζημθέξ πνμξ Υαηγυπμοθμ Ώ-Γ. Σζξ απυρεζξ αοηέξ εα ακαπηφλεζ αοημηεθχξ ζημ ένβμ Ο ζνζηαιηζκόο 

ηνπ θξάηνπο, αθ. Π. Νμφηζμξ, Ζ ζνζηαιηζηηθή ζθέςε ζηελ Διιάδα από ην 1875 σο ην 1974, η. ΐ΄, υ.π., 

ζ.91-101, 291-315.  
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κφξθσζε ησλ εξγαηψλ· «Βγψ είκαη “ζπληεξεηηθφο επαλαζηάηεο” θαη κφλν 

ζεηηθή, εηξεληθή πξνπαγαλδηζηηθή θαη δηνξγαλσηηθή εξγαζία παξαδέρνκαη. Δ 

πνιπεηήο ζπνπδή κνπ ηνπ εξγαηηθνχ δεηήκαηνο κε έπεηζε φηη παξάθαηξνη 

ελζνπζηαζκνί, θαλαηηζκνί θαη δξάζε κε επαλαζηαηηθά θαη αδηάιιαρηα ιφγηα 

κφλν ρσξίο ζεηηθή, δηνξγαλσηηθή κνξθσηηθή θαη εηξεληθή αλάινγε εξγαζία, 

κφλν βιάβε θαη θαηαζηξνθή θέξλεη θαη ζηνπο εξγάηεο ηνπο ίδηνπο θαη ζηνπο 

αξρεγνχο ηνπο θαη ζην θίλεκά ηνπο»1. Ο Γηαλληφο ζην κεζνπφιεκν απφ ηηο 

ζηήιεο ηεο νζηαιηζηηθήο Εσήο ζα ηνλίζεη ηελ πίζηε ηνπ θιεξνχ ζηε 

ζνζηαιδεκνθξαηία, αιιά θαη ην καξμηζκφ, αληηθξνχνληαο ηνλ ηξφπν πνπ ηνλ 

παξνπζηάδεη ν Γ. Κνξδάηνο ζηελ Ηζηνξία  ηνπ Διιεληθνχ Δξγαηηθνχ Κηλήκαηνο. 

«ΐέβαηα ν θιεξφο δελ είηαλε “νξζφδνμνο καξμηζηήο” ή νπαδφο ηεο ηαθηηθήο 

ηνπ Λέληλ. ρη πσο δελ ήμεξε ην καξμηζκφ αιιά επεηδή –ζαλ ηνλ Μπέκπει θαη 

φρη ζαλ ηνλ Λέληλ- είμεξε πσο ε αλάδεημε ηεο εξγαηηάο γίλεηαη βαζκηαία, πσο 

ρξεηάδεηαη αλακνλή θαη πξνεηνηκαζία, πσο ζέιεη έθηαθηε θξφλεζε θηι (απηά 

είπε θάπνπ ν Σξφηζθπ γηα ηνλ Μπέκπει) θαη γη΄ απηφ ν θιεξφο ήζειε ην 

ζνζηαι. Κίλεκα ηεο Βιιάδαο λα εμειηρζεί θπζηνινγηθά ρσξίο άικαηα θαη 

ηξέιιεο. Οχηε “θνηλσληνιφγνο” είηαλε […] νχηε έβιεπε ζηνλ βεληδειηζκφ 

“ζθνπφ” αιιά κνλάρα “κέζν” γηα λα θηππεζή ν παιαηνθνκκαηηζκφο […]. 

νζηαιηζηήο δελ ζάηαλε ν θιεξφο αλ φπσο νη Μπελαξφγηδεο, νη Αεκεηξάηνη, 

νη Πεηζφπνπινη, Κνξδάηνη θαη ινηπνί πξψηνη θνκκνπληζηέο ελίζρπε ηνλ 

θσλζηαληηληζκφ απφ πνιηηηθφ θαηξνζθνπηζκφ γηα […] λα ηνπ απνζπάζνπλ ηνλ 

“ιαφ” […] ν θιεξφο είηαλε έλαο πξαγκαηηθφο ζνζηαιδεκνθξάηεο καξμηζηήο 

(κελζεβίθνο)»2. Ώπηέο νη ηδενινγηθέο παξαδνρέο ζα νδεγήζνπλ ηνλ θιεξφ 

ζην ζαπκαζκφ ηνπ γηα ην έξγν ηνπ ΐεληδέινπ θαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε πνπ επηρεηξήζεθε απφ ηελ επαλαζηαηηθή Κπβέξλεζε ηεο 

Θεζζαινλίθεο ηνπ 1917.  

Πξνο ηελ ίδηα ηδενινγηθή θαηεχζπλζε ζα θηλεζνχλ θαη φζνη έρνπλ 

επεξεαζηεί απφ ηε ζθέςε ηνπ. Ο Γηάγθνο Διηάδεο, ελψ εκπιέθεηαη ζε 

ζνζηαιηζηηθέο θηλήζεηο3 θαη παξφηη αθνινπζεί ηελ άπνςε ηνπ θιεξνχ φηη ην 

                                                 
1
 Βπζζημθή Γ. ηθδνμφ ζε Ν. Γζακκζυ, Κάσνμ 2/6/1915, Αξρείν Ν. Γηαλληνύ, Φάηεθθμξ π.α., «Πνχημζ 

μζζαθζζηαί 1896-1900 Υμσδάξ, Ώκηφπαξ, Καθένβδξ». Δ οπμβνάιιζζδ δζηή ημο. 
2
 «Εζημνία ημο μζζαθζζηζημφ Κζκήιαημξ. Ώκαζηεοή ηςκ ακαηνζαεζχκ ημο Κμνδάημο», νζηαιηζηηθή 

Εσή, Ώπνίθζμξ 1932, ζ.444-446. Σμ απυζπαζια ζηζξ ζ.444-5. Σμ θφθθμ ζημ Αξρείν Ν. Γηαλληνύ, 

Φάηεθθμξ 7., «Καθθζηέπκεξ-Αζακμμφιεκμζ». 
3
 Κφπνζμξ θμζηδηήξ ηδξ Νμιζηήξ, ιέθμξ ημο μζζαθζζηζημφ Κέκηνμο Ώεήκαξ, θίθμξ ημο ηθδνμφ, αθ. 

Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Ο Γ. θιεξόο ζηελ Αίγππην, υ.π., ζ.226-228. Γζα ηδκ ειπθμηή ημο ζε ηίκδζδ 



465 

 

γισζζηθφ δήηεκα απνηειεί θνηλσληθή εμέγεξζε1, ζηελ νπζία, ε ηδενινγηθή ηνπ 

γξακκή ηαπηίδεηαη κε ην θηιειεπζεξηζκφ. Σε δξάζε γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο 

δεκνηηθήο ηελ εληάζζεη ζην γεληθφηεξν ηδενινγηθφ αγψλα πνπ είλαη δηηηφο, 

εζληθφο θαη θνηλσληθφο. Δ θνηλσλία, φκσο, ζα αιιάμεη κε φξνπο πλεπκαηηθνχο, 

φπσο είλαη ε γιψζζα, ην βηβιίν. Ο ιφγνο ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αλαγσγηζκφ 

ζε κηα γιψζζα πνπ σο νπζηνθξαηηθή, απφιπηε αμία γελλάεη ή δηνξζψλεη ηηο 

εζληθέο ζπκθνξέο. Βπεξεαζκέλνο απφ ηε ζθέςε ηνπ θιεξνχ ρξεζηκνπνηεί 

ηα χζηεξα ελλνηνινγηθά ηνπ εξγαιεία, φπσο ην έζλνο θαη ηε θπιή, θαη 

ραηξεηίδεη ην ΐεληδέιν σο θνξπθαία πνιηηηθή πξνζσπηθφηεηα. «Βδψ θαη ιίγεο 

κέξεο κφιηο θαηαθέθαια ρηππήζεθε ε πνιηηηθή ηεο ςεθηηάο θαη ηεο 

αζαξξεςηάο, ηεο πλαιιαγήο θαη ηεο ξνπηίλαο. Ώπφ ην κεγάιν Ρσκηφ, ην 

ΐεληδέιν, πνπ ε πνιηηηθή ηνπ είλαη ε πνιηηηθή ηεο Ώιήζεηαο θαη ηεο Αχλακεο»2. 

Ο Γηαλληφο ζα εμαθνινπζήζεη ηε ζνζηαιηζηηθή ζπδήηεζε, θαηεγνξψληαο 

ην Βξγαηηθφ Κέληξν Ώζελψλ θαη ην έληππφ ηνπ „„Λαφο‟‟ φηη είλαη θαη‟ επίθαζηλ 

ζνζηαιηζηηθά, αθνχ ε εξγαηηθή λνκνζεζία γηα ηελ νπνία αγσλίδνληαη δελ είλαη 

ηίπνηε άιιν, παξά έλαο ηξφπνο ηνπ αζηηζκνχ λα ζπγθξαηεί ηνπο εξγάηεο θαη 

ην ζνζηαιηζηηθφ ξεχκα πνπ κπνξεί λα γελλεζεί απφ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο. Ο 

θηιεξγαηηζκφο ηνπ ΐεληδέινπ έρεη παξέιζεη θαη ν ίδηνο αγσλίδεηαη πιένλ γηα 

ηελ θνηλσληθή ηάμε3. Παξφια απηά ν Γηαλληφο ζα επηκείλεη φηη ην κέιινλ ηνπ 

θφζκνπ αλήθεη ζην ζνζηαιηζκφ4. Δ ζπλερήο αλαθνξά ζην ζνζηαιηζκφ θαίλεηαη 

φηη ελφριεζε, γηαηί ν Ννπκάο αλαγθάδεηαη λα απνινγεζεί. «Υσξίο λαλ ην 

ζέινπκε ην πεξαζκέλν θχιιν ηνπ Ννπκά βγήθε πέξα γηα πέξα ζνζηαιηζηηθφ. 

[…] πσο ινηπφλ έρνπλ νη εζληθφθξνλεο ην δηθαίσκα λα ζπδεηήζνπλ ιεχηεξα 

ηε γλψκε ηνπο, ην ίδην δηθαίσκα έρνπλ θ΄ νη ζνζηαιηζηέο, αθνχ θη απφ ηα δπν 

ζηξαηφπεδα βξίζθνπληαη θξαηεξνί αγσληζηέο κέζα ζηε δεκνηηθηζηηθή ιεγεψλα 

                                                                                                                                            
ιε ζμζζαθζζηζηυ πνμζακαημθζζιυ, αθ. Π. Νμφηζμξ, Ζ νζηαιηζηηθή θέςε ζηελ Διιάδα από ην 1875 

σο ην 1974, υ.π., ζ.442. 
1
 Γ. Δθζάδδξ, «Μζα ιαηζά ζηδ κέα ιαξ Σέπκδ», Γξάκκαηα, η.4

μξ
, θ.39(1918), ζ.701-707.  

2
 Βπζζημθή Γ. Δθζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Λειεζυ (ηδξ Κφπνμξ) 26/8.7.1917, Αιιγινγξαθία Α. Πάιιε, θ.4, 

οπμθ.4.2, 4/211.  Οθυηθδνδ δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.77-79. 
3
 Ν. Γζακκζυξ, «Δ εθδιενίδα “Λαυξ”», Ο Ννπκάο, 10 ηαζ 18/10/1914, αν. 534 ηαζ 535, ζ.226-227 ηαζ 

234-235 ακηίζημζπα. 
4
 Ν. Γζακκζυξ, «Σμ “Βθθδκζηυ Μέθθμκ”», Ο Ννπκάο, 13 ηαζ 20/12/1914, αν.543, 544, ζ.297-298 ηαζ 

306-307 ακηίζημζπα. Ο Χ [άβκςζημ ρεοδχκοιμ], «Σμ Βθθδκζηυ Μέθθμκ», Ο Ννπκάο,  3/1/1915, 

αν.546, ζ.9, εα πνμαάθθεζ ςξ ακαηνζαείξ ηζξ απυρεζξ ημο Γζακκζμφ. 



466 

 

[…] νη εζληθφθξνλεο δεκνηηθηζηέο πξέπεη λαλ ην νκνινγήζνπλ πσο κε ηελ 

ηεκπειηά ηνπο αθίλνπλε ηνπο ζνζηαιηζηέο δεκνηηθηζηέο λ‟ αισλίδνπλ»1.  

Σελ αλάγθε γηα κφξθσζε ησλ εξγαηψλ θαη ην ξφιν ησλ δεκνηηθηζηψλ 

ζε απηφ ην ζθνπφ, ζχκθσλα κε ηελ ηδενινγηθή γξακκή ηνπ θιεξνχ, 

πξνέβαιιε ν Γηαλληφο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο έθδνζεο ηνπ Λανχ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, φηαλ ην 1910 θπθινθφξεζε εθεκεξίδα κε ηίηιν Ο 

Δξγάηεο, «φξγαλν ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κέληξνπ ηεο Σνπξθίαο», κε ην 

ςεπδψλπκν Νηθφιανο Ξελάθεο2. πσο ζπκπεξαίλνπκε απφ ηα 4 θχιια πνπ 

εληνπίζηεθαλ ζην Ώξρείν ηνπ Ν. Γηαλληνχ, ε εθεκεξίδα γξάθεηαη ζηε δεκνηηθή 

κε κηθξέο παξαρσξήζεηο ζηελ θαζαξεχνπζα, αιιά δελ έρεη ζρέζε κε ηνπο 

δεκνηηθηζηηθνχο θχθινπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ώπεπζχλεηαη ζηελ εξγαηηθή 

ηάμε, ηελ νπνία ζέιεη λα κνξθψζεη, γηα λα θπβεξλήζεη ηελ αλζξσπφηεηα θαη 

ζηνπο κνξθσκέλνπο, ηδηαίηεξα φζνπο πξνέξρνληαη απφ ηελ ηάμε απηή θαη 

ηνπο θαιεί λα γίλνπλ «θαηερεηαί θαη αξρεγνί ηεο εξγαηηθήο ηάμεο»3. Πξνβάιιεη 

ηελ αμία ησλ δεκνηηθηζηψλ, αιιά θαη ην έιιεηκκα ηνπ αγψλα ηνπο, αθνχ δε 

ζπλέδεζαλ ηε γιψζζα κε ηηο εξγαηηθέο ηάμεηο, αιιά αλαπαξήγαγαλ ηνλ ηαμηθφ 

δηαρσξηζκφ4.  

Δ άπνςε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο κφξθσζεο ησλ εξγαηψλ 

επηθξαηνχζε θαη κεηαμχ ησλ αλψλπκσλ δεκνηηθηζηψλ· «Ώξρίζακε ην δήηεκα 

απφ ηελ θνξπθή θαη φρη απ΄ ηα ζεκέιηα. Κνηηάμακε λα θέξνπκε ζηνλ ίζην 

δξφκν «πνιπθζφγγνπο» θαζεγεηέο, πνπ ππνζηεξίδνληαο ην ζπθέξν ηεο 

θνηιηάο ησλ, δελ κπνξνχλε θακκηά θνξά λα παξαδερηνχλε «γιψζζαλ 

βάξβαξνλ, ηδίσκα ρπδαίνλ» φπσο η΄ αθνχκε θάζε ιίγν ιηγάθη ζηηο ηειεηέο ησλ 

ζθνιεηψλε, θαη ζα η΄ αθνχκε αθφκε φζν ην θησρφ καο έζλνο δελ έρεη ηε 

δχλακε λα ηηλάμε απ΄ απάλσ ηνπ ην βαξχ ρέξη ηνπ δαζθαιηζκνχ. Έπξεπε λα 

                                                 
1
 Ο Ννπκάο, Παναβναθάηζα, 27/12/1914, αν.545, ζ.316. 

2
 Ώκαθμνά ζηδ πεζνυβναθδ αζμβναθία ημο Ν. Γζακκζμφ, Αξρείν Ν. Γηαλληνύ, Φάηεθθμξ π.α «Αζάθμνα 

ζημζπεία». Ο Κ. Υαηγυπμοθμξ εα παζνεηίζεζ ηδκ πνμζπάεεζα, εα ημκ ζοιαμοθεφζεζ κα ζοκενβαζηεί ηαζ 

ιε άθθεξ εεκυηδηεξ, π.π. ημοξ αμφθβανμοξ ενβάηεξ ηαζ δζαηοπχκεζ ηδκ πεπμίεδζή ημο υηζ δ 

ζμζζαθζζηζηή ηίκδζδ ζηδκ Σμονηία εα ιπμνμφζε κα μδδβήζεζ ζηδκ πνυμδμ ηαζ «υθμ ημ θεφηενμ 

νςιέσημ», αθ. επζζημθή Κ. Υαηγυπμοθμο ζε Ν. Γζακκζυ, Μυκαπμ 2/5/10, «Πεκήκηα Ώκέηδμηα 

Γνάιιαηα ημο Κ. Υαηγυπμοθμο», Νέα Δζηία, 728(1957), ζ.1616. Ο Υαηγυπμοθμξ εα ζπμθζάζεζ, 

ιάθζζηα, ηαζ ηδκ ακηίδναζδ ηδξ εηηθδζίαξ ηαζ ημο Παηνζάνπδ, ζφιθςκα ιε πθδνμθμνίεξ ημο 

Εμνδακίδδ, αθ. επζζημθή Κ. Υαηγυπμοθμο ζε Ν. Γζακκζυ, Μυκαπμ 2/12/10, «Πεκήκηα Ώκέηδμηα 

Γνάιιαηα ημο Κ. Υαηγυπμοθμο», Νέα Δζηία, 730(1957), ζ.1746. 
3
 Υεζνυβναθμ ιε ηίηθμ, «Πνυθμβμξ βζα ηδκ έηδμζδ ηδξ εθδιενίδαξ “Βνβάηδξ”», Αξρείν Ν. Γηαλληνύ, 

Φάηεθθμξ 1
μξ

 «μζζαθζζηζηυξ Σφπμξ». Πνμθακχξ εα ιπήηε ζημ πνχημ θφθθμ, ημ μπμίμ δεκ 

εκημπίζηδηε. 
4
 Ν. Ξεκάηδξ, «Ο μζζαθζζιυξ εέθεζ: Σα ζπμθεία κα είκε δςνεάκ. Οζ δζδάζηαθμζ κα δζδάζημοκ 

δςνεάκ», Ο Δξγάηεο, 19/9/1910, αν.7, ζ.1-3. Σμ άνενμ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.136-137. 
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ζθεηίζνπκε ην γισζζηθφ καο δήηεκα κε ην κεγάιν θνηλσληθφ καο πξφβιεκα. 

„Βπξεπε λα κνξθψζνπκε εξγάηεο, ηελ ιατθή ηάμε, θαη έηζη ην δήηεκα ζάηαλ 

κηζνηειεηνκέλν»1.  

Δ ηαχηηζε ηεο ζνζηαιηζηηθήο νκάδαο ηνπ Ννπκά κε ηα αζηηθά ηδαληθά ζα 

επηρεηξεζεί ζην κεζνπφιεκν απφ ηνπο θνκκνπληζηέο. Σν πεξηνδηθφ Γξάκκαηα 

ηεο Ώιεμάλδξεηαο, πνπ έρεη αιιάμεη ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (1920-1921) 

θαη ζπλδέεηαη κε ηελ (θηιν)θνκκνπληζηηθή θίλεζε ηεο Clarte2, ζα απνγπκλψζεη 

ην δεκνηηθηζκφ απφ ηνλ πξννδεπηηθφ καλδχα ηνπ. ε θξηηηθή απφ ην Παξίζη, ν 

δεκνηηθηζκφο, εμεηαδφκελνο, επίζεο, ππφ ην πξίζκα ηεο δηεζληθηζηηθήο 

νπηηθήο, ζεσξείηαη ζπλψλπκν ηνπ δαζθαιηζκνχ, αθνχ ππεξεηεί ηα αζηηθά 

εζληθηζηηθά ηδεψδε θαη ζπκβάιιεη ζηελ εμαζιίσζε ηνπ εξγάηε3 . 

Ο Π. Υαιθφο (ςεπδψλπκν ηνπ Γ. Κνξδάηνπ) ζην άξζξν ηνπ 

«Αεκνηηθηζκφο θαη νζηαιηζκφο» ζα απνπνηεζεί ηελ ππάξρνπζα ζχδεπμε, 

κεηαθέξνληαο ηε θηινζνθία ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο, θαηά ηελ πξψηε 

δεθαεηία ηνπ, ζρεηηθά κε ηε γιψζζα4. Σνλίδεη φηη ε γιψζζα γηα ην ζρνιείν είλαη 

κέζν θαη φρη ζθνπφο γη΄ απηφ ζεκαζία έρεη ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο. 

«Ο δεκνηηθηζκφο είλαη έλα γισζζηθφ θίλεκα γηα λα επηθξαηήζε ε πξαγκαηηθή 

γιψζζα ηνπ ιανχ ζηνλ γξαπηφλ επίζεκν ιφγν. […] ν δεκνηηθηζκφο δελ 

αγθάιηαζε ην ζχλνιν ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θνηλσληθήο καο δσήο. Αελ είλαη 

έλα θνηλσληνινγηθφ ζχζηεκα. […] Οη αληηπξνζσπεπηηθνί ηνπ ηχπνη θπξίσο 

είλαη εζληθηζηέο, παηξηψηεο, παηξηδέκπνξνη (Φπράξεο, Πάιιεο, Αξαγνχκεο 

θιπ.). Γεηάεη φπσο θαη ν Λνγησηαηηζκφο λα μαλαγπξίζσκε ζηελ παξάδνζε 

αδηάθνξν αλ αθνινπζή άιιν δξφκν. […] Καη επεηδή αθξηβψο δελ είλαη έλα 

θνηλσληνινγηθφ ζχζηεκα γη΄ απηφ ηαηξηάδεη κ΄ φιεο ηηο ηδενινγίεο θαη γη΄ απηφ 

δεκνηηθηζηέο είλαη θαη εζληθφθξνλεο, ζπληεξεηηθνί, δεκνθξάηεο θαη 

θνκκνπληζηέο. […] Δ αζηηθή ηάμε –ιέλε- δε ζέιεη λα ιχζε ην γισζζηθφ δήηεκα 

γηαηί δελ ηεο ζπκθέξεη λα κνξθσζή ν ιαφο. Σν επηρείξεκα απηφ ζα είρελ αμία 

αλ ν ιαφο ζα κπνξνχζε λα κνξθσζή κνλάρα κε ηε γισζζηθή αιιαγή, αλ ε 

γιψζζα ήηαλ ζθνπφο ηνπ ζρνιείνπ θη φρη κέζν […] ε αζηηθή ηάμε κπνξεί 

                                                 
1
 Βπζζημθή άααα Εςάκκμο ζε Ώ. Πάθθδ, Κςκζηακηζκμφπμθδ, 6/5/913, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, 

οπμθ.3.1, 3/79.  
2
 Λεπημιένεζεξ ζημ Π. Νμφηζμξ, Ζ νζηαιηζηηθή θέςε ζηελ Διιάδα από ην 1875 σο ην 1974, υ.π., 

ζ.450-453. 
3
 Ώπμζημθυπμοθμξ, «Ώβςκζχδδ ενςηήιαηα ιέζα ζηδκ εθθδκζηήκ απναλία», Γξάκκαηα, Νέα Πενίμδμξ, 

αν.3, Νμέιανζμξ –Αεηέιανζμξ 1920, ζ.97-104. 
4
 ΐθ. εζζαβςβή ημο Βιι. Μμζπμκά ζημ ένβμ ημο Πάθθδ, Μπξνπζόο, υ.π., ζ.μα΄-πγ΄. 
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θάιιηζηα λα ρξεζηκνπνηήζε ηε δεκνηηθή γιψζζα γηα ηνπο ηδηθνχο ηεο 

απνθιεηζηηθά ζθνπνχο. […] ήκεξα ηα εξγαηφπαηδα θαη ρσξηαηφπαηδα 

πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν θαηά κέζν φξν 60%. […] ήκεξα δε καζαίλνπλ ηίπνηα, 

αχξην –κε ηε δεκνηηθή γιψζζα- ζα καζαίλνπλ φιε ηελ αζηηθή παηξηδνθαπειία 

θαη ζξεζθνιεςία. […] Δ αζηηθή ηάμε αληίζεηα ζα κνξθψλεηαη θαιχηεξα κε 

γισζζηθφ φξγαλν ηε δεκνηηθή. […] Ο γισζζηθφο ζπγρξνληζκφο ζα σθεινχζε 

απνθιεηζηηθά απηή θαη φρη ηα ιατθά ζηξψκαηα»1. 

Σελ ίδηα επνρή ν Ν. Γηαλληφο ζα αληηηαρζεί ζηνλ «θαζαξεπνπζηάληθν 

θνκκνπληζκφ»2 θαη ζα δηαθεξχμεη ηελ απφιπηε ηαχηηζε δεκνηηθηζκνχ θαη 

ζνζηαιηζκνχ θαη ην άηνπν ησλ εμηζψζεσλ· αζηφο-δεκνηηθηζηήο θαη 

ζνζηαιηζηήο-θαζαξεπνπζηάλνο. «Δ δεκνηηθή δελ είλαη κέζν, αιιά ζθνπφο. 

Βίλαη ηδενινγία ζνζηαιηζηηθή»3. Βπηβάιιεη δειαδή έλαλ απφιπην ηαμηθφ 

δηαρσξηζκφ ησλ δχν κνξθψλ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, γηα λα ζα θαηαιήμεη φηη 

ν «αζηηθφο δεκνηηθηζκφο ζα επηζεκνπνηήζε θάπνηε κηα κηθηή δεκνηηθή κα 

πνηέ δε ζα κπνξέζεη λα θαζηεξψζε ην Φπραξηθφ ηππηθφ» θαη «εκαία 

γισζζηθή ησλ ζνζηαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ πξέπεη λάλαη ν ςπραξηζκφο πνπ 

θιείεη κέζα ηνπ ηελ πηφηεξε γισζζηθή επαλάζηαζε»4, πξναλαγγέιινληαο ηηο 

κεηέπεηηα γισζζηθέο επηινγέο ηεο ειιεληθήο θνκκνπληζηηθήο αξηζηεξάο. 

Δ ζχγθξνπζε θηιειεχζεξσλ θαη ζνζηαιηζηψλ, πνπ μεθίλεζε ζεσξεηηθά 

ην 1907 κε ηε ζπδήηεζε ζην Ννπκά ζα νινθιεξσζεί ζηελ πξάμε ην 1927 κε 

ηελ πξψηε δηάζπαζε ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. Ο Αεκήηξεο Γιελφο ζα 

αλαγλσξίζεη ηηο νθεηιέο ηνπ ζην Κνηλσληθφ Εήηεκα ηνπ θιεξνχ5 θαη ν 

Μαλφιεο Σξηαληαθπιιίδεο, ελψ ζεσξεί αλαγθαία ηε ζεκειίσζε θηιειεχζεξεο 

ηδενινγίαο, ζα ππεξαζπηζηεί, αξρηθά, ηελ νπηηθή γσλία ηνπ θιεξνχ ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηνλ εζληθηζκφ ηνπ Αξαγνχκε, επεηδή ηνλ ελδηέθεξε ε 

απνθαζήισζε ησλ ζηξεβιψλ ηδαληθψλ πνπ επηρεηξνχζε ν θιεξφο θαη φρη ε 

ζνζηαιηζηηθή πξννπηηθή ηνπ έξγνπ ηνπ6.    

                                                 
1
 Π. Υαθηυξ, «μζζαθζζιυξ ηαζ Αδιμηζηζζιυξ», Γξάκκαηα, Νέα Πενίμδμξ, αν.4-5, Εακμοάνζμξ-

Ώπνίθζμξ 1921, ζ.143-145. Σμ πανάεεια ζηδ ζ.143-144. 
2
 Ν. Γζακκζυξ, Γεκνηηθηζκόο θαη νζηαιηζκόο, Ώεήκα 1927, ζ.16-21. Σμ πανάεεια ζηδ ζ.16. 

3
 ην ίδην, ζ.18. 

4
 ην ίδην, ζ.28-29. 

5
 Α. Γθδκυξ, Άπαληα, η. Ώ΄ 1898-1910, υ.π., ζ.ηγ΄ «ζηα 1907 ιε ηδ ζογήηδζδ ημο Νμοιά […] έβζκα 

ζμζζαθζζηήξ. ηα 1908-9 ζηδ Λζρία ιαγί ιε ημ ηθδνυ ιπήηα ζηδκ οθζζηζηή θζθμζμθία». 
6
 Βπζζημθή Μ. Σνζακηαθοθθίδδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 16/11/11, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.9, οπμθ.1. 

Ώπυζπαζια ηδξ επζζημθήξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.5. Βκδζαθένμοζα απ’ αοηή ηδκ άπμρδ είκαζ δ 

επζζημθή ημο ζηδκ Π. Αέθηα, (Ώφβμοζημξ 1910, Αιιεινγξαθία Π. . Γέιηα, υ.π., ζ.328), υπμο ηνίκεζ ηδ 
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Ο Ώιέμαλδξνο Αεικνχδνο ππφ ην βάξνο ησλ θαηεγνξηψλ πνπ 

ζπλδένπλ ην δεκνηηθηζκφ κε ην ζνζηαιηζκφ, ηελ αζεΎα θαη ηηο αληεζληθέο 

πξάμεηο, ζηε δίθε ηνπ Ναππιίνπ ην 1914 γηα ην Παξζελαγσγείν ηνπ ΐφινπ ζα 

απνζπλδέζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ απφ ην ζνζηαιηζκφ. ηα 1927 ζα 

απνηειέζεη ηνλ εθθξαζηή ηεο κηαο απφ ηηο δχν θνηλσληθέο ζεσξίεο πνπ ζα 

ζπγθξνπζηνχλ ζηνλ Βθπαηδεπηηθφ κηιν θαη ζα νδεγήζνπλ ζηε ξήμε θαη ηε 

δηάζπαζε. Ο παιηφο ζπλαγσληζηήο ηνπ, Αεκήηξεο Γιελφο, ζα είλαη ν 

αληίπαιφο ηνπ. Δ πιεπξά ηνπ Α. Γιελνχ πνπ ζα επηθξαηήζεη ηειηθά ζα 

δηαηππψζεη ην ζθνπφ ηνπ Β.Ο. σο δηακφξθσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπλείδεζεο 

ησλ ιατθψλ ηάμεσλ, ηεο εξγαηηθήο, αγξνηηθήο θαη κηθξναζηηθήο1.  

Σα θνξπθαία ζηειέρε ηνπ Οκίινπ ηνλ έρνπλ ήδε εγθαηαιείςεη. Ο 

Αξαγνχκεο παξαηηήζεθε ή είρε ηελ πξφζεζε λα παξαηηεζεί ην 1911, φπσο 

θαίλεηαη απφ επηζηνιή πνπ έζηεηιε ζηνλ Πεηξνθφθθηλν2. Σελ πεξίνδν 1920-22 

ζα απνηξαβερηνχλ θαη νη Σξηαληαθπιιίδεο, Σζηξηκψθνο θαη Πεηξνθφθθηλνο3. 

Σν 1927, φηαλ ε ξήμε αζηψλ θαη ζνζηαιηζηψλ ζα επηθέξεη ηελ πξψηε 

δηάζπαζε ηνπ Β.Ο., ν Μ. Σζηξηκψθνο ζα εληάμεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο 

ηδξπηέο ηνπ Οκίινπ ζηνπο ναπαδνχο ηνπ «Ώζηηθηζκνχ» έλαληη ησλ επηθξηηψλ 

ηνπ κε πξνεμάξρνληα ην Α. Γιελφ4. Ο Σξηαληαθπιιίδεο ην 1926 ζα 

πξνζπαζήζεη λα απνδείμεη άηνπε ηε ζχλδεζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ κε ηνλ 

θνκκνπληζκφ, επεηδή δελ ζπλάδεη κε ην δηεζληζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ δεχηεξνπ, 

                                                                                                                                            
ααζζηή ζδέα ημο ένβμο ηδξ Γηα ηελ Παηξίδα ακηζπαζδαβςβζηή ηαζ ηδκ παναπέιπεζ ζημ άνενμ ημο 

ηθδνμφ «Σμ Γήηδια ηδξ Ώκαημθήξ». «Γθχζζα, πνμβμκζζιυξ, εέζδ ιαξ πνμξ ημοξ ανπαίμοξ, πνμξ 

ημοξ βείημκεξ, πανεθευκ ηαζ ιέθθμκ, βζα υθα έπμιε ζηνααςιέκα ζδακζηά. […] Ώοηέξ είκαζ μζ “κέεξ 

ανπέξ” πμο εα πνέπδ κα θένδ ημ “κέμ ηυιια” υηακ ανπίζδ δ “ημζκςκζηή επακάζηαζδ”. Ώθθά ηυηε 

υθμζ εα ηζξ ηνμιάλμοκ. θα αοηά πνχημξ ηα είδε ηαεανά μ ηθδνυξ. Βκκμείηαζ υηζ δεκ έπμοκ κα 

ηάκμοκ ηίπμηε ιε ημ ζμζζαθζζιυ». 
1
 Ώ. Αδιανάξ, Ζ Μεηαξξύζκηζε πνπ δελ έγηλε, ΐ΄ 1895-1967, Ώεήκα 1986, ζ.152. Γζα ηδ δζάζπαζδ ημο 

Β.Ο, αθ. ηαζ Ώ. Πάθθδξ, Μπξνπζόο, υ.π., Βζζαβςβή Βιι. Μμζπμκά ζ.λα΄-λβ΄ ηαζ ηζξ πνμζςπζηέξ 

ειπεζνίεξ εκυξ απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ ηαζ βζα ηζξ δφμ δζαζπάζεζξ ημο Β.Ο., ημ 1927 ηαζ ημ 1929, μ 

μπμίμξ μδήβδζε ηαζ ζηδ δζάθοζή ημο, αθ. . ςιενίηδξ, Ζ Μεγάιε Κακπή. Μαξηπξίεο – Αλακλήζεηο 

1924-1974, Ώ΄ ιένμξ, Οθηυξ 1975, ζ.185-241.  
2
 Δ επζζημθή ιε διενμιδκία 17/11/1911 ανέεδηε ζηδκ Αιιεινγξαθία ηνπ Ίσλα Γξαγνύκε, θάη.2, 

οπμθ.3, αθθά δεκ βκςνίγμοιε εάκ ζηάθεδηε. Βλαημθμοεεί, υιςξ, κα ζογδηά ιε ημκ Πεηνμηυηηζκμ βζα 

ηζξ οπμεέζεζξ ημο Οιίθμο. Ο Α. Πεηνμηυηηζκμξ ζε επζζημθέξ ημο, 18/3/1913 ηαζ 29/8.11/9.1913, ζην 

ίδην, θάη.6, οπμθ.1, ημκ πθδνμθμνεί βζα ηζξ ζοκεδνζάζεζξ, βζα ηα ζπέδζα ημοξ βζα έηδμζδ εαδμιαδζαίμο 

Αεθηίμο ιε φθδ εηπαζδεοηζηή ηαζ παναπμκείηαζ βζαηί δεκ οπάνπμοκ άκενςπμζ πνυεοιμζ κα 

ζοκενβαζημφκ. 
3
 Ο Σνζακηαθοθθίδδξ απμιαηνφκεδηε ζζςπδνά απυ ημκ ιζθμ ημ δζάζηδια 1921-22, αθ. Α. Φ. 

Υαναθάιπμοξ, Ο Δθπαηδεπηηθόο κηινο: ε ίδξπζε, ε δξάζε ηνπ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε θαη 

ηε δηάζπαζή ηνπ, Θεζζαθμκίηδ 1987, ζ.125. Ο Μ. Σζζνζιχημξ ζημ ένβμ Ηζηνξία ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ 

Οκίινπ, υ.π., ζ.3 βνάθεζ «απμηνααδβιέκμξ μοζζαζηζηά απυ ημ 1915 ηαζ ηοπζηά απυ ηα 1922» ηαζ ζ.20, 

ακαημζκχκεζ υηζ παναζηήεδηε ημ 1922. Ο Πεηνμηυηηζκμξ παναζηήεδηε δφμ πνυκζα κςνίηενα. 
4
 Μ. Σζζνζιχημξ, ό.π., ζ.23. 
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πνπ επηρεηξεί λα επηβάιιεη κε ηε βία ηηο θαηψηεξεο ηάμεηο1. Ώξγφηεξα ζην έξγν 

Γεκνηηθηζκφο θαη Αληίδξαζε2 ζα ηζρπξηζηεί φηη ε ζηξνθή ηνπ Α. Γιελνχ ζηνλ 

θνκκνπληζκφ έβιαςε ην δεκνηηθηζκφ3, ζεκεηψλνληαο φηη ε ζέζε ησλ 

δεκνηηθηζηψλ ήηαλ πάληα θηιειεχζεξε4. 

 Δ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 

1929 ζα θαηαγξάςεη δχν ηάζεηο, ηελ ζνζηαιηζηηθή θαη ηελ θνκκνπληζηηθή. Δ 

λέα δηάζπαζε πνπ επήιζε κε ηελ  επηθξάηεζε ηεο δεχηεξεο ηάζεο, ππφ ην Α. 

Γιελφ, νδήγεζε ζηελ παχζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ.  

     

20.1 Ο ζνζηαιηζκόο ζηελ Αίγππην: ε αληίδξαζε ζηνλ αηζζεηηθό ειηηηζκό 

ηνπ πεξηνδηθνύ Γξάκκαηα 

Δ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο ζα πξσηνεκθαληζηεί 

ζην πεξηνδηθφ Γξάκκαηα ην 1913 κέζσ κηαο ζπδήηεζεο κεηαμχ Α. Γαραξηάδε 

θαη Ν. Γηαλληνχ, φπνπ ζα ζπγθξνπζηεί ν αηζζεηηθφο ειηηηζκφο κε ηελ θνηλσληθή 

απνζηνιή ηεο ηέρλεο. Ο Α. Γαραξηάδεο απφ ην 1911 είρε ππνζηεξίμεη ηελ 

απαιιαγή ηεο Σέρλεο απφ νπνηαδήπνηε ζθνπηκφηεηα, εθηφο απφ ηε 

ζπγθηλεζηαθή πξνζέγγηζε ηνπ σξαίνπ. Δ Σέρλε, ζπλεπψο, δελ κπνξεί λα 

ζθιαβσζεί νχηε ζε νξηζκέλε κνξθή γιψζζαο5.  

ην δφγκα «ε ηέρλε γηα ηελ ηέρλε» ζα αληηηαρζεί ν Γηαλληφο θαη ζα 

απαηηήζεη θηινινγία ζχκθπηε κε ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, πνπ ζα 

απειεπζεξψζεη ην ιαφ απφ ηελ ακάζεηα θαη ηηο πξνιήςεηο. Οη δχν κνξθέο 

εξγαζίαο, ρεηξσλαθηηθή θαη πλεπκαηηθή, εμηζψλνληαη, θαζψο ε δεχηεξε 

ππφθεηηαη ζηηο ίδηεο ζρέζεηο εθκεηάιιεπζεο· «ινη εκείο νη θησρνί 

δεκνζηνγξάθνη κεηαθξαζηέο θαη δαζθάινη, πνπ θηινινγνχκε, είκεζα παηδηά 

ηνπ ιανχ, πνπ πνπινχκε ηελ πέλλα καο θαη ην λνπ καο ζηνλ εθκεηαιιεπηή, 

ζηνλ ίδην πνπ πνπινχλε θ΄ νη παηέξεο καο ηα ρέξηα ηνπο»6. Ο Κ. Υαηδφπνπινο 

ζα δηαθσλήζεη κε ηηο απφςεηο ηνπ Ν. Γηαλληνχ, φρη γηαηί ζπκθσλεί κε ηελ 

                                                 
1
 Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, ΓΖΜΟΣΗΚΗΜΟ Έλα γξάκκα ζηνπο δαζθάινπο καο. Ση έγηλε ζηα 1921 θαη ηη 

ζα γίλε ηώξα. Γισζζηθή κπζνινγία, δεκνηηθηζκόο θαη θνκνπληζκόο. Ση πηζηεύσ, Ώεήκα 1926, ζ.17. 
2
 Άνπζζε κα βνάθεηαζ ημ 1949 ηαζ απμηεθεί ημκ 6

μ
 ηυιμ ημο ένβμο Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, Άπαληα, 

Ίδνοια Μ. Σνζακηαθοθθίδδ, Θεζζαθμκίηδ 1963. 
3
 Γεκνηηθηζκόο θαη Αληίδξαζε, υ.π., ζ.156 ηαζ 157.  

4
 Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, Έλα γξάκκα ζηνπο δαζθάινπο καο, υ.π., ζ.19 ηαζ Γεκνηηθηζκόο θαη Αληίδξαζε, 

υ.π., ζ.153. 
5
 Α. Γαπανζάδδξ, «Γζα ηδκ ζημπζιυηδηα ζηδκ Σέπκδ», Γξάκκαηα, θ.9-10, Οπηχανδξ-Νμέιανδξ 1911, 

ζ.322-324.  
6
 Ν. Γζακκζυξ, «Δ Φζθμθμβία ιαξ», Γξάκκαηα, 1913, ζ.143-148. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.148. 



471 

 

αηζζεηηθή απνιπηφηεηα ηνπ δφγκαηνο «ε ηέρλε γηα ηελ ηέρλε», αιιά επεηδή ε 

δηαπαηδαγψγεζε ησλ εξγαηψλ απαηηεί λα δνζεί βαξχηεηα ζε έξγα ζεκαληηθά 

απφ θαιιηηερληθή άπνςε θαη φρη ζε έξγα κε ζνζηαιηζηηθή πξφζεζε1. 

Ο Α. Γαραξηάδεο ζα απνξξίςεη ηελ «παξάμελε επηκημία ηνπ γισζζηθνχ 

δεηήκαηνο κε ηνλ ζνζηαιηζκφ», θαζψο ν δεχηεξνο ηαπηίδεηαη κε ην δνγκαηηζκφ 

θαη ηε ζηαζηκφηεηα. Παξάιιεια, αδηαθνξεί γηα ην ιαφ, αθνχ ε ηέρλε δελ έρεη 

θακηά ζρέζε κε απηφλ, αιιά παξάγεηαη θαη θαηαλαιψλεηαη απφ κηα νκάδα 

επηιέθησλ2.  

Παξφκνηα ζπδήηεζε ζα δηεμαγάγεη θαη κε ηνλ Γ. θιεξφ. Δ παξνπζία 

ηνπ θιεξνχ ζηελ Ώίγππην θαη ν ιφγνο πνπ ζα αξζξψζεη κεηά απφ καθξά 

ζησπή ζα απνηειέζεη θαηαιχηε θαη γηα ηε θπζηνγλσκία ηνπ πεξηνδηθνχ 

Γξάκκαηα θαη γηα ηελ επίζπεπζε ηεο δεκνηηθηζηηθήο δξάζεο3. Ο θιεξφο, ζε 

επηζηνιή ηνπ ζηνλ ηέθαλν Πάξγα, δηαηππψλεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα εθζέζεη 

ηηο δηαθσλίεο ηνπ γηα ην πξφγξακκα ηνπ πεξηνδηθνχ. Παξάιιεια, ελψ 

εθθξάδεη ηελ εθηίκεζή ηνπ γηα ηελ πλεπκαηηθή ζπγθξφηεζε ηνπ Α. Γαραξηάδε, 

δηαθσλεί κε ηηο ηδέεο ηνπ4. Λίγεο κέξεο κεηά, ην πεξηνδηθφ ζα δεκνζηεχζεη 

επηζηνιή ηνπ κε ηίηιν «Ο θεπηηθηζκφο θαη ε Φπιή καο». ηε ζπδήηεζε πνπ 

ζα πξνθαιέζεη ζα εκπιαθνχλ εθηφο απφ ηνλ Α. Γαραξηάδε θαη νη Ν. Γηαλληφο, 

Ε. Αξαγνχκεο, ν Π. ΐιαζηφο, ν Υξ. Υξεζηνπιάθεο θαη ν Γ. Παπαλδξένπ, κηα 

ζπδήηεζε πνπ ππεξβαίλεη ην γισζζηθφ δήηεκα, αιιά ζέηεη θαη ηνπο φξνπο 

εγγξαθήο ηνπ ζην ζχζηεκα ζθέςεο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά απφ ην 1907, 

φηαλ ν θιεξφο πξσηνεκθαλίδεηαη κε ην Κνηλσληθφ Εήηεκα. Δ ζπδήηεζε 

αλαπηχζζεηαη αλαγθαζηηθά γχξσ απφ αληηζεηηθά, δηπνιηθά ζρήκαηα, φπσο 

Άηνκν-Κνηλσλία, Άηνκν-Φπιή, ζε ζρέζε κε έλλνηεο, φπσο ειεπζεξία θαη 

ηδενινγία, αιιά θαη Αχζε-Ώλαηνιή, Σέρλε-Βπηζηήκε θαη αλαδεηθλχεη ηελ 

ηδενινγηθή κεηαηφπηζε ηνπ θιεξνχ πξνο ην θηιειεπζεξηζκφ.  

Ο θιεξφο ζα δηαθσλήζεη κε ηνλ αηζζεηηζκφ ηνπ πεξηνδηθνχ, πνπ ην 

απνμελψλεη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ην εγθισβίδεη ζε έλαλ ζηείξν 

                                                 
1
 «Πεκήκηα ακέηδμηα βνάιιαηα ημο Κ. Υαηγυπμοθμο πνμξ ημκ ζμζζαθζζηή Ν. Γζακκζυ», υ.π.,  Μυκαπμ 

7/12/1913, Νέα Δζηία, 741(1957), ζ.773-774. 
2
 Α. Γαπανζάδδξ, «Οζ Μκδζηήνεξ ηδξ Λμβμηεπκίαξ», Γξάκκαηα, 1913, ζ.141-143.   

3
 Γζα ηδκ πανμοζία ημο ηθδνμφ ζηδκ Ώίβοπημ, ηζξ επαθέξ ημο ηαζ ηδ βεκζηυηενδ δναζηδνζμπμίδζή 

ημο, αθ. ημ πθδνέζηαημ αζαθίμ ηδξ Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Ο Γ. θιεξόο ζηελ Αίγππην. νζηαιηζκόο, 

Γεκνηηθηζκόο θαη Μεηαξξύζκηζε, Θειέθζμ 1999. Βζδζηά βζα ηδκ ακαηάθορή ημο απυ ημκ ηφηθμ ημο 

πενζμδζημφ Γξάκκαηα, ζην ίδην, ζ.21-22. 
4
 Βπζζημθή Γ. Κςκζηακηζκίδδ (=ηθδνυξ) ζε . Πάνβα, Γεσημφκ 18/XI/1913, Αξρείν Πάξγα. 

Αιιεινγξαθία 1913, 1913 Νμέιανζμξ. 
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ζθεπηηθηζκφ. Ώηηία γηα φια απηά απνηειεί, ε λννηξνπία ηεο Ώλαηνιήο, ε 

ζενπνίεζε ηνπ πιηθνχ βίνπ θαη, ηειηθά, κεηαθπζηθά ην αίκα ηεο θπιήο, πνπ 

είλαη αδχλαην λα αιιάμεη. Βθείλν πνπ επαγγειίδεηαη είλαη ςπρηθή θαη θνηλσληθή 

επαλάζηαζε1. Δ εηζαγσγή ζην εξκελεπηηθφ ζρήκα ηνπ θιεξνχ ηνπ θπιεηηθνχ 

παξάγνληα απνηειεί κηα βαζηθή απφθιηζε απφ ηελ πξνγελέζηεξε ζθέςε ηνπ, 

ζέζε πνπ ζα αλαπηχμεη ηδηαίηεξα ζην ηειεπηαίν ηνπ έξγν Σα χγρξνλα 

πξνβιήκαηα ηνπ Διιεληζκνχ. Ο θπιεηηθφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ηζηνξηθφ θαη 

θνηλσληνινγηθφ παξάγνληα ζα απνηειέζνπλ ηα βαζηθά εξκελεπηηθά εξγαιεία  

ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο. Οη θπιεηηθέο αλσκαιίεο ζα θαηαπνιεκεζνχλ κε ηε 

κεηαξξχζκηζε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, κε ηελ αλάπηπμε ηεο πιηθήο θαη 

πλεπκαηηθήο δσήο, κε ηελ επαθή κε ην δπηηθφ πνιηηηζκφ2.  

Ο Ν. Γηαλληφο ζα πξνζππνγξάςεη ηελ θαηαδίθε ηνπ ζθεπηηθηζκνχ, πνπ 

επηρεηξείηαη απφ ην θιεξφ, αιιά ζα δηαθσλήζεη κε ηελ πξνζπάζεηα 

εξκελείαο ηνπ πξνβιήκαηνο κε φξνπο βηνινγηθνχο θαη γεσγξαθηθνχο. Σν 

επηρείξεκα πνπ ζα αληηηάμεη είλαη πσο ε Ώλαηνιή δσληαλεχεη κε ηελ έληαμή 

ηεο ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο Αχζεο3. Ο Ίδαο (Ίσλ Αξαγνχκεο) δελ ζεσξεί 

ηνλ αηζζεηηζκφ θαη ηνλ ζθεπηηθηζκφ αξλεηηθά ζηνηρεία, εηδηθά κάιηζηα αλ είλαη 

κεηαβαηηθά θαηλφκελα. Αηαθσλεί, φκσο, κε ηελ απαμίσζε ηεο Ώλαηνιήο4. 

Δ θπιεηηθή αλάγλσζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο απφ ην θιεξφ ζα 

μαθληάζεη επράξηζηα ηνλ Π. ΐιαζηφ πνπ ζα ζπλδέζεη απηή ηελ ζπδήηεζε κε 

ηελ παιηφηεξε πνπ είρε γίλεη ζην Ννπκά, ηφηε πνπ είραλ βξεζεί αληίπαινη. Σν 

ζπλνιηθφ ζθεπηηθφ ηνπ απέρεη, βέβαηα, απφ ηηο ηδέεο ηνπ θιεξνχ, θαζψο 

πξνθξίλεη ην άηνκν έλαληη ηεο θνηλσλίαο, θαηαιήγνληαο, κάιηζηα, ζε ινγηθέο 

απνθιεηζκνχ· «Μα ηη λα απαληήζσ πνπ ζπθσλψ κε φζα ιέεη ν θ. θιεξφο; 

Μάιηζηα κνπ ήξζε μαθληθφ πψο λα ζπθσλνχκε ηφζν. Βδψ θαη κεξηθά ρξφληα 

πνπ είρε γίλεη θνηλσληθή ζπδήηεζε ζην «Ννπκά» είρακε βξεζεί ζε αληίζεηα 

ζηξαηφπεδα. Βθείλνο βαζηδφηαλε ζηελ νηθνλνκηθή πεξηγπξηά θαη γσ ζηελ αμία 

ηεο θπιήο5. Οη δηθέο κνπ ηδέεο δελ άιιαμαλ απφ ηφηε. […] Δ θνηλσλία κπνξεί 

                                                 
1
 Βπζζημθή Γ. ηθδνμφ ζε . Πάνβα, Κάζνμ 30/XI/1913, ό.π. ηαζ «Ο ηεπηζηζζιυξ ηαζ δ Φοθή ιαξ», 

Γξάκκαηα, η.2, αν.17(1913), ζ.289-291. 
2
 Γ. ηθδνυξ, Σα ύγρξνλα Πξνβιήκαηα ηνπ Διιεληζκνύ, ζημ ΄Δξγα (επζι. Λμοηά Ώλεθμφ), υ.π., ζ.153-

358.  πεηζηά ιε ημ εέια ημο θοθεηζημφ πανάβμκηα, αθ. ζ.178-9, 199-211, υπμο ακαθένεηαζ ζηα 

πνμηενήιαηα ηαζ ηα εθαηηχιαηα ηδξ θοθήξ ιαξ, ηαζ ζ.352-354. 
3
 «Ο ηεπηζηζζιυξ ηαζ δ Φοθή ιαξ», Ώπάκηδζδ Ν. Γζακκζμφ, Γξάκκαηα, η.2, αν.21(1914), ζ.289-291. 

4
 «Ο ηεπηζηζζιυξ ηαζ δ Φοθή ιαξ», Ώπάκηδζδ Ίδα, Γξάκκαηα, η.2, αν.21(1914), ζ.506-509. 

5
 Ο Γαπανζάδδξ εα δζαθςκήζεζ ιε ημκ ΐθαζηυ ζπεηζηά ιε ηδκ πνμζπάεεζά ημο κα ζοβηνμηήζεζ ηδκ 

ζδεμθμβία ιζαξ θοθεηζηήξ ανζζημηναηίαξ, βζαηί απμηεθεί έκα ηεθεμθμβζηυ ζφζηδια πμο δεζιεφεζ ημ 
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λα ζεζπίζεη κεξηθνχο αξλεηηθνχο θξάρηεο γηα λα κε θαξκαθψλεηαη ην αίκα ηεο 

θπιήο απφ ηνπο νιφηεια ζάπηνπο, κα ηελ νπζηαζηηθή δνπιηά κνλαρά ηα άηνκα 

κπνξνχλ –θαηά ηε γλψκε κνπ- λα ηελ θάλνπλ. Καη γηαθηφ δπν θαλφλεο έρνπλε 

θαηεγνξεκαηηθή ζεκαζία α) ν ζεβαζκφο ηεο αηνκηθήο ελέξγεηαο, δειαδή 

πεξηνξηζκφο θάζε ηπξαλληθνχ θνηλσληζκνχ, θαη β) αιήζεςε ηεο εζσηεξηθήο 

καο ππφζηαζεο, δειαδή ην εζηθφ παξάγγεικα πσο δελ πξέπεη πνηέ λα 

ληξεπνχκαζηε ηνλ εαθηφ καο». Δ εθπαίδεπζε είλαη ην ζεκείν πνπ ζπγθιίλνπλ· 

«Βίλαη αιήζεηα πσο θαίλεηαη λα λνκίδεη [ν θιεξφο] φηη κε ηελ αλαζξνθή 

πνιιά ζα θαηαθέξνπκε γηα λα δηνξζψζνπκε ηε θπιή καο. πθσλψ θαη ζε 

αθηφ, θαη ην βιέπσ πσο γηα ην ζθνιηφ πξέπεη λα δνπιέςνπκε κε δήιν 

θαλαηηθφ». Παξαιιεια, ν ΐιαζηφο ζα επαλαθέξεη ηε ζπδήηεζε ζην ζέκα ηεο 

γιψζζαο θαη ζα θαηαθξίλεη ην θιεξφ πνπ γξάθεη ζηελ θαζαξεχνπζα1. 

Ο Α. Γαραξηάδεο ζηελ απάληεζή ηνπ, κε ηίηιν «θεπηηθηζκφο, 

αηζζεηηζκφο θαη νη ζενιφγνη ηεο Κνηλσληνινγίαο», απνξξίπηεη ηελ 

επηζηεκνληθφηεηα ηεο Κνηλσληνινγίαο, κηιψληαο γηα «θνηλσληνινγηθή 

ζενινγία», θαζψο θαη ην καξμηζκφ2 θαη πξνθξίλεη ην άηνκν3. Παξάιιεια, 

εμπςψλεη ηελ «πνηεηηθή αιήζεηα» ζηελ πεξησπή ηεο επηζηεκνληθήο, 

απνδέρεηαη ηελ θξηηηθή απνζηνιή ηνπ ζθεπηηθηζκνχ, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πξαγκαηηθήο επηζηήκεο θαη εμπςψλεη ηνλ αηζζεηηζκφ ζε πεγή ζπλαηζζήκαηνο 

θαη δεκηνπξγίαο. ζνλ αθνξά ηνλ πνιηηηζκφ, παξφιν πνπ αλαγλσξίδεη ηελ 

αλσηεξφηεηα ηνπ Βπξσπατθνχ πνιηηηζκνχ4, πηζηεχεη φηη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν 

ειιεληθφο βξίζθεηαη αθφκα ζην ζηάδην ηεο κίκεζεο. Δ νπζία είλαη λα πεξάζεη 

                                                                                                                                            
άημιμ ζε πνμδζαβεβναιιέκμ ζημπυ ηαζ οπμηάζζεζ ηδκ αημιζηή ακάβηδ ζημ εονφηενμ θοθεηζηυ 

ζοιθένμκ. ΐθ. ηνζηζηή ημο Γαπανζάδδ ζηα «Κνζηζηά Αμηίιζα. Π. ΐθαζημφ: Κνζηζηά Σαλείδζα», 

Γξάκκαηα, η.2, αν.15(1913), ζ.292-294.  
1
 «Ο ηεπηζηζζιυξ ηαζ δ Φοθή ιαξ», Ώπάκηδζδ Πέηνμο ΐθαζημφ, Γξάκκαηα, η.2, αν.21(1914), ζ.509-

510. ημ απυζπαζια δ οπμβνάιιζζδ δζηή ημο. 
2
 Ο ηθδνυξ ζημ άνενμ ημο δεκ είπε ακαθενεεί ζηδ Μανλζζιυ. Δ Παηνζηίμο εεςνεί υηζ  δ εζπεοζιέκδ 

ηαφηζζδ απυρεςκ ηάπμζμο ιε ημ ιανλζζιυ ή ημ ζμζζαθζζιυ απμηεθεί ηνυπμ απαλίςζδξ  ηδξ 

επζπεζνδιαημθμβίαξ ημο, αθ. ημ ζπυθζυ ηδξ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ άνενμ ηαζ ηδκ απάκηδζδ ημο ηθδνμφ, 

Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Ο Γ. θιεξόο ζηελ Αίγππην, υ.π., ζ. 158-160. 
3
 Α. Γαπανζάδδξ, «ηεπηζηζζιυξ, αζζεδηζζιυξ ηαζ μζ εεμθυβμζ ηδξ Κμζκςκζμθμβίαξ. Ώπάκηδζδ ζημκ η. 

ηθδνυ», Γξάκκαηα, η.2, αν.21(1914), ζ.510-520.  
4
 Καζ παθζυηενα είπε επζζδιάκεζ ηδκ ακαβηαζυηδηα ηδξ Αφζδξ βζα κα πνμμδεφζεζ δ Ρςιζμζφκδ, αθ. Α. 

Γαπανζάδδξ, «Γζα ηδκ Εδέα ηδξ πνμυδμο ζηδ Ρςιδμζφκδ», Γξάκκαηα, θ.6(Εμφθζμξ 1911), ζ.204. 

Βπίζδξ, πζζηεφεζ υηζ, επεζδή αηνζαχξ δ θοθή δεκ είκαζ γήηδια αίιαημξ, δεκ έπμοιε ζοββέκεζα ιε ημοξ 

Ώναακίηεξ, υπςξ ζζπονίγεηαζ μ ΐθαζηυξ, αθθά ιε ηζξ θαηζκζηέξ θοθέξ, αθμφ είιαζηε πμηζζιέκμζ απυ 

ηδκ ζδεμθμβία ηδξ Γαθθζηήξ Βπακάζηαζδξ, αθ. Κνζηζηή ημο Γαπανζάδδ ζε «Κνζηζηά Αμηίιζα. Π. 

ΐθαζημφ: Κνζηζηά Σαλείδζα», Γξάκκαηα, η.2, αν.15(1913), ζ.292-294. 
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ζην ζηάδην ηεο απζππαξμίαο θαη λα δεκηνπξγήζεη πνιηηηζκφ, φρη αλψηεξν, 

αιιά δηαθνξεηηθφ. 

  Δ ζπδήηεζή ζα απνθαιχςεη ηελ ηδενινγηθή ηνπο αληίζεζε. Ο θιεξφο 

ππνηάζζεη ηελ θαιιηηερληθή έκπλεπζε ζηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ην άηνκν 

ζηελ θνηλσλία θαη παξαδέρεηαη ηελ ακθίπιεπξε δξάζε ηνπο γηα ηελ θνηλσληθή 

αιιαγή, δειαδή, ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ φξσλ θαη ηελ 

επίδξαζε ησλ εθιεθηψλ αηφκσλ. Ώληίζεηα ν Γαραξηάδεο, ππνζηεξίδεη φηη ε 

θαιιηηερηθή έκπλεπζε πξνέξρεηαη απφ ηελ αηνκηθή ςπρηθή δηάζεζε, δίλεη 

πξνβάδηζκα ζην άηνκν θαη φρη ζηελ θνηλσλία, ελψ ε θνηλσληθή βειηίσζε ζα 

επέιζεη κε ηελ εκθάληζε εμαηξεηηθψλ αηνκηθνηήησλ1. 

Δ θαηαδίθε ηνπ καξμηζκνχ απφ ην Γαραξηάδε ζα αλαγθάζεη ην θιεξφ 

λα ηνλ ππεξαζπηζηεί, κεηαηξέπνληαο ην άξζξν ηνπ ζε καληθέζην, φπσο ην 

ραξαθηεξίδεη ε Παηξηθίνπ2. Ο καξμηζκφο δελ επηδεηεί λα δηνξζψζεη ηελ 

θνηλσλία, αιιά λα θαηαλνήζεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο λφκνπο πνπ ηελ δηέπνπλ 

θαη κε βάζε ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγεί ηελ αιιαγή ηεο. Χο εθ ηνχηνπ, νη 

νηθνλνκηθνί παξάγνληεο ξπζκίδνπλ ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο θαη φρη ε αηνκηθή 

βνχιεζε. Αελ αξλείηαη ηελ ηέρλε, αιιά επηδηψθεη λα ηελ εθιατθεχζεη3. Σν 

πεξηνδηθφ ζα εθθξάζεη ην ζεβαζκφ ηνπ γηα ην πξφζσπν ηνπ θιεξνχ, αιιά 

ζα ππεξαζπηζηεί ηηο ζέζεηο ηνπ Γαραξηάδε, δηαθεξχζζνληαο φηη ζα παξακείλεη 

ζην «θαζαξφ ινγνηερληθφ επίπεδν»4. 

Ο Υξ. Υξεζηνπιάθεο, αληηθξνχνληαο ηε θηινζνθία ηνπ θεηκέλνπ, 

αληίθεηηαη ζην ληεηεξκηληζκφ, «νξηζηηζκφ» ηνλ ραξαθηεξίδεη, ηνπ θιεξνχ θαη 

επηκέλεη φηη ν άλζξσπνο κπνξεί σο έλα βαζκφ λα είλαη δεκηνπξγφο ηεο δσήο 

ηνπ5. Ο Γεψξγηνο Παπαλδξένπ ζα ζπκθσλήζεη κε ηνλ Γαραξηάδε φηη Σέρλε 

θαη Βπηζηήκε απνηεινχλ ηζφηηκεο εθθάλζεηο ηεο δσήο. Σε δηφγθσζε, φκσο, 

ηεο πλεπκαηηθήο παξαγσγήο δελ ζα ηελ απνδψζεη, φπσο, ν θιεξφο ζηελ 

                                                 
1
 «Ο ηεπηζηζζιυξ ηαζ δ Φοθή ιαξ», Ώπάκηδζδ ημο η. Γ. ηθδνμφ, Γξάκκαηα, η.3, θ.25-27(1915), 

ζ.99. Βπίζδξ, «Ο ηεπηζηζζιυξ ηαζ δ Φοθή ιαξ», Ώπάκηδζδ ημο η. Α. Γαπανζάδδ, ζημ ίδζμ,.104-107.  
2
 Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Ο Γ. θιεξόο ζηελ Αίγππην, υ.π., ζ.160. 

3
 «Ο ηεπηζηζζιυξ ηαζ δ Φοθή ιαξ», Ώπάκηδζδ ημο η. Γ. ηθδνμφ, Γξάκκαηα, η.3, θ.25-27(1915), 

ζ.100-103.  
4
 «Ώκαηεθαθαίςζδ. Δ βκχιδ ηςκ “Γναιιάηςκ”», Γξάκκαηα, η.3, θ.25-27(1915), ζ.107-110.  

5
 «Ο ηεπηζηζζιυξ ηαζ δ Φοθή ιαξ», Ώπάκηδζδ ημο η. Υν. Υνδζημοθάηδ, Γξάκκαηα, η.3, θ.25-

27(1915), ζ.81-93. 
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Ώλαηνιή, αιιά ζηηο «κεηαβιεηέο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο», ζθεπηηθφ πνπ ζηελ 

νπζία ηνπ ζπκθσλεί κε ην ζχζηεκα ηνπ θιεξνχ1. 

Οπζηαζηηθά, ε ζπδήηεζε πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηε δηαπάιε 

θηιειεχζεξσλ θαη ζπληεξεηηθψλ ηδεψλ ζην πιαίζην ηνπ αζηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

φπσο θαη ε αλάινγε ζηελ Βιιάδα ηνπ 1912.  

 

 

                                                 
1
 «Ο ηεπηζηζζιυξ ηαζ δ Φοθή ιαξ», Ώπάκηδζδ ημο η. Γ. Παπακδνέμο, Γξάκκαηα, η.3, θ.25-27(1915), 

ζ.93-95.  
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21. ΘΡΖΚΔΗΑ: ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΖΘΗΚΖ 

ΥΔΗΡΑΓΧΓΖΖ ΣΟΤ ΛΑΟΤ 

Οη δεκνηηθηζηέο θαηεγνξήζεθαλ φηη απνηεινχλ απεηιή φρη κφλν γηα ην 

έζλνο, αιιά θαη γηα ηε ζξεζθεία. Δ ζρέζε ζξεζθείαο θαη γιψζζαο απνηειεί 

ζεκειηψδε αξρή ηεο ζθέςεο θαη επηρεηξεκαηνινγίαο ησλ θαζαξνιφγσλ, 

θαζψο ν ιφγνο ηαπηίδεηαη κε ηελ έλλνηα, ην ζεκαίλνλ κε ην ζεκαηλφκελν1, θαη 

ζα αλαδεηρηεί ηδηαίηεξα ζηε ζπδήηεζε ηεο ΐνπιήο γηα ηε ζπληαγκαηηθή 

θαηνρχξσζε ηεο θαζαξεχνπζαο ην 1911. Δ ζχλδεζε ειιεληζκνχ θαη 

Υξηζηηαληζκνχ2, ε νληνινγηθή εμίζσζε, «δηα ηεο γιψζζεο εθδεινχηαη ε 

ζξεζθεία, δηα ηεο ζξεζθείαο ε ηζηνξία»3 αλάγνπλ ην δεκνηηθηζκφ ζηελ 

ππέξηαηε απεηιή4, πνπ ζπκππθψλεηαη, ηδηαίηεξα, ζην πξφζσπν ηνπ Ώ. Πάιιε 

θαη ηε κεηάθξαζε ηνπ θαηά Μαηζαίνλ Βπαγγειίνπ, πνπ νδήγεζε ζηα 

Βπαγγειηθά5. 

Δ πιεηνςεθία ησλ δεκνηηθηζηψλ, φκσο, αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

ζξεζθείαο γηα ην έζλνο, αιιά θαη ηε δχλακή ηεο λα ραιηλαγσγεί ην ιαφ θαη λα 

εμαζθαιίδεη ηελ θνηλσληθή γαιήλε6, ελψ απνξξίπηεη κφλν ηελ θαηεζηεκέλε 

εθθιεζία, ηδηαίηεξα ηνλ αλψηεξν θιήξν, θαη ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ζηελ πνιηηηθή 

θαη ηελ παηδεία. Βμεηάδνληαο ηηο ζξεζθεπηηθέο απφςεηο ησλ γλσζηψλ 

δεκνηηθηζηψλ βιέπνπκε ηηο απνθιίζεηο θαη ζπγθιίζεηο ζηε ζθέςε ηνπο· απφ ηε 

ζξεζθεία σο εζηθή δχλακε θαη αλζξψπηλν δεκηνχξγεκα ηνπ Φπράξε, ζηε 

βαζηά ζξεζθεπηηθφηεηα ηνπ Πάιιε, αιιά θαη ηελ πίζηε ηνπ ζηελ πνιηηηθή 

δχλακε ηεο Βθθιεζίαο κέρξη ηελ απφξξηςε ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο απφ 

ηνπο Αξαγνχκε θαη ΐιαζηφ. 

                                                 
1
 Ρ. ηαονίδδ – Παηνζηίμο, «Ώκηζπαναεέζεζξ ηςκ ηονίανπςκ νεοιάηςκ ηαηά ημκ 20

μ
 αζχκα. Δ 

απμηφπςζδ ημο εθθδκμπνζζηζακζημφ ζδεμθμβήιαημξ», Ηζηνξηνγξαθία ηεο λεόηεξεο θαη ζύγρξνλεο 

Διιάδαο 1833-2003, Πναηηζηά, ηυιμξ Ώ΄, Κέκηνμ Νεμεθθδκζηχκ Βνεοκχκ Β.Ε.Β., Ώεήκα 2004, ζ.71.  
2
 Η. Βέξξνηνο, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.667. 

3
 Αζ. Χξεζηίδεο, αμοθεοηήξ Φςηίδμξ-Φεζχηζδμξ ημο ηυιιαημξ ηςκ Φζθεθεοεένςκ, Δθεκεξίο ησλ 

πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.686. 
4
 Γ. Γατηάλνο, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.699· Θ. θάζεο, 

ζην ίδην, ζ.680· Αζ. Χξεζηίδεο, ζην ίδην, ζ.685· Μ. Μπνπθίδεο, οκεδνίαζζξ 35, 25/2/1911, ζ.648· 

Γ. Γθιαβάο, οκεδνίαζζξ 36, 26/2/1911, ζ.686-7·  . ίκνο, ζην ίδην, ζ.691· Νηθ. Γειαθνβίαο, 

αμοθεοηήξ Ώνβμθζδμ-Κμνζκείαξ  ημο ηυιιαημξ ηςκ Φζθεθεοεένςκ, ζην ίδην, ζ.693-4· Γ. Π. 

Κνξνκειάο, οκεδνίαζζξ 37, 28/2/1911, ζ.712.  
5
 ΐθ., εκδεζηηζηά, Δθεκεξίο ησλ πδεηήζεσλ ηεο Βνπιήο, οκεδνίαζζξ 35, 25/2/1911, ζ.647. 

6
 E. Hobsbawm, Ζ Δπνρή ηνπ Κεθαιαίνπ 1848-1875, υ.π., ζ.405-409, βζα ηδ ζηάζδ ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ 

απέκακηζ ζηδ ενδζηεία. 
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Ο Φπράξεο, επεξεαζκέλνο απφ ην πλεχκα ηνπ ζεηηθηζκνχ, ζα 

απνξξίςεη ηηο κεηαθπζηθέο αλαδεηήζεηο θαη ζα αλαδείμεη ηνλ άλζξσπν ζε 

δεκηνπξγφ ηεο ζξεζθείαο. Ώπφ ην 1897 ζα δηαθεξχμεη φηη ε ζξεζθεία είλαη ην 

απνθιεηζηηθφ πξντφλ ηεο αλζξψπηλεο ελέξγεηαο. Δ επηζηήκε πνπ 

ζεκειηψλεηαη ζηελ εκπεηξία δελ παξαπέκπεη ζηελ απνθάιπςε παξά κφλν 

ζηνλ άλζξσπν, πνπ είλαη ν κνλαδηθφο θνξέαο ηεο εζηθήο, αθνχ ε πνηφηεηα 

ηνπ θαζνξίδεη θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ζξεζθείαο1. Ο δξφκνο γηα ηελ αιήζεηα είλαη 

ν δξφκνο ηεο απηνγλσζίαο πνπ ππέδεημε ν σθξάηεο, πξνζσπηθφηεηα πην 

αγλή απφ ηνλ Υξηζηφ2. Ο Φπράξεο αλαγλσξίδεη φηη ε ζξεζθεία εθηφο απφ ην 

θαθά πνπ έρεη πξνθαιέζεη, έρεη πξνζθέξεη θαη ηα κεγαιχηεξα θαιά, θαζψο θαη 

ηνπο εζηθνχο θαλφλεο, πνπ απνηεινχλ αλαγθαίν ραιηλάξη γηα ηηο κάδεο3.  

ζνλ αθνξά ηνλ θιήξν, ζα ζπκθσλήζεη κε ηηο απφςεηο ηεο ζακηαθήο 

εθεκεξίδαο Φσο ηνπ Γ. Καξαηδά, πνπ ππνζηήξηδε ηελ επίζεζε πνπ 

εμαπέιπζε ε Γαιιηθή Βπαλάζηαζε ζηνλ θιήξν4, ρσξίο λα ζίγεη ηε ζξεζθεία, ε 

νπνία πξέπεη λα κείλεη αιψβεηε, γηαηί «φπνπ εθινχβηαζε ε ζξεζθεία, εθεί 

εζάπηζε θαη ην Έζλνο»5. Δ αληηθιεξηθφθξνλε ζηάζε ηνπ Φπράξε απέξξεε 

απφ ηηο αξρέο ηεο γαιιηθήο δεκνθξαηίαο, ην ζαπκαζκφ ηνπ γηα ηνλ αγγιηθφ 

πξνηεζηαληηζκφ θαη ηελ απνζηξνθή ηνπ γηα ηνλ θαζνιηθηζκφ θαη ηηο πνιηηηθέο 

ηνπ παξεκβάζεηο6.  

ηελ Βιιάδα ν Φπράξεο, παξφιν πνπ έρεη απνθαζίζεη λα αθήζεη έμσ 

απφ ην γισζζηθφ αγψλα ηε ζξεζθεία7, πηζηεχεη ζηε ζχδεπμε ζξεζθείαο θαη 

έζλνπο θαη ε ζηάζε ηνπ δηαπλέεηαη απφ ζεβαζκφ γηα ηελ εθθιεζία. Άιισζηε, 

                                                 
1
 J. Psichari, «Un Parole de Socrate (Reflexions sur la science et la morale)», Autour de la Grèce, 

1897, ζ.27, 32, 39-40. 
2
 ημ ίδζμ, ζ.37-38. Γεκζηά ζηδκ ακαγήηδζδ ηδξ αθήεεζαξ μ Φοπάνδξ αημθμοεεί ημκ ςηνάηδ ηαζ βζ΄ 

αοηυ μκυιαζε Απνινγία ημ βθςζζμθμβζηυ πνυθμβμ ζηδκ α΄ έηδμζδ ημο Σαμηδηνύ, μ μπμίμξ 

δδιμζζεφηδηε ζε ζοκέπεζεξ ζημ Ννπκά ηαζ ηαηυπζκ ζηα Ρόδα θαη Μήια. Γζα ημκ ηίηθμ, αθ. Φοπάνδξ, 

«Ώπμθμβία», Ο Ννπκάο, 6/11/1905, αν.171, ζ.9. 
3
 J. Psichari, «Un Parole de Socrate, υ.π., ζ.27-36. 

4
 Γ. Ν. Καναηγάξ, «14 Εμοθίμο», Φσο, 6/7/1903, αν.58, ζ.1-2 ηαζ «Παηνζςηζζιυξ ζ΄ ηαθήεεζα», Φσο, 

13/10/1902, αν.21, ζ.1, υπμο εα δζαθαθήζεζ ηδκ οπμζηήνζλδ ημο Φοπάνδ. 
5
 ΐθ. ηζ έβναρε ζημ Ννπκά μ Κήνοηαξ ημο Φσηόο, «Παηνίδα ηαζ Θνδζηεία. Ο “Κήνοηαξ” ημο 

ζαιζχηζημο “Φςηυξ” ΄ξ ημκ “Νμοιά” ηδξ Ώεήκαξ», Ο Ννπκάο, 19/10/1903, αν.65, ζ.2-5. ημ άνενμ 

επζπεζνεί ιζα ζζημνζηή ακαδνμιή, βζα κα δείλεζ υηζ μζ ανπαίμζ θαμί δζεζχεδζακ πάνδ ζηδ ενδζηεία· απυ 

ημοξ εαναίμοξ, «Ο Οαναίμξ γδ πςνίξ κάπδ ηνάημξ, γδ βζαηί έπεζ ενδζηεία», ζημοξ ανπαίμοξ έθθδκεξ, 

ζημκ Μ. Ώθέλακδνμ, ημο μπμίμο ημ πμθζηζηυ δδιζμφνβδια απέηοπε, αθμφ δεκ είπε ενδζηεοηζηή αάζδ, 

ιέπνζ ημ Μ. Κςκζηακηίκμ πμο υηακ ηαηάθααε ημ ηέθμξ ηδξ παθζάξ ενδζηείαξ ακέδεζλε ιζα ηαζκμφνβζα. 

Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.2.  
6
 Β. Κνζανάξ, Φπράξεο, υ.π., ζ.221, 218-9.   

7
 Γ. Φοπάνδξ, «Νδζζχηζηά Γναιιαηάηζα», Ρόδα θαη Μήια, η. Ώ΄, Βζηία 1902, ζ.277-8. Πνχηδ 

δδιμζίεοζδ Άζηπ, 9/9/1893. Σμ ζεααζιυ ημο βζα ημκ ηθήνμ εα εηθνάζεζ, βνάθμκηαξ υηζ μζ παππάδεξ 

«αάζηαλακ ημκ εθθδκζζιυ», ζημ ίδζμ, ζ.285. 
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γηα ηνλ ειιεληζκφ εθηφο ηνπ θξάηνπο ν θιήξνο απνηειεί ην κνλαδηθφ ζηήξηγκα 

ηεο εζληθφηεηάο ηνπ1. Σνλ ζπγθηλεί, κάιηζηα, ηδηαίηεξα ε αιεζηλή πίζηε ηνπ 

ιανχ, ν έξσηαο γηα ηε ζξεζθεία, φπσο αλαδεηθλχεηαη ζην δηήγεκα ηνπ Ώληξέα 

Καξθαβίηζα «Ο Ώθνξεζκέλνο»2. 

Δ ελαληίσζή ηνπ ζηε κεηάθξαζε ηνπ Βπαγγειίνπ απφ ηνλ Πάιιε, πνπ 

ζα νδεγήζεη ζηα Βπαγγειηθά, εδξάδεηαη, απφ ηε κηα, ζην γεγνλφο φηη δελ ζέιεη 

λα ζίμεη απηή ηελ πίζηε ηνπ έιιελα, θαη απφ ηελ άιιε, φηη δελ επηζπκεί λα 

επηζχξεη ηελ κήληλ ηεο επίζεκεο εθθιεζίαο πνπ κπνξεί λα απνβεί 

θαηαζηξνθηθή γηα ηνλ γισζζηθφ αγψλα3. Αελ ζα αλαθαηεπηεί, κάιηζηα, ζ‟ απηή 

ηε δηακάρε4, παξά κφλν ζηέιλνληαο ζηνλ Παηξηάξρε επηζηνιή γξακκέλε ζηε 

δεκνηηθή, ελψ ν Πάιιεο επέιεμε λα απεπζπλζεί ζε απηφλ ζε θαζαξεχνπζα 

γιψζζα. Ο Φπράξεο ζα ζξηακβνινγήζεη, κάιηζηα, φηαλ ζα ιάβεη απάληεζή, 

ζηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη ν ζεβαζκφο ηνπ γηα ηηο παηξνπαξάδνηεο αμίεο5. Δ 

ζηάζε ηνπ Φπράξε καξηπξά ην θφβν ηνπ γηα ηηο αληηδξάζεηο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο ζε πεξίπησζε πνπ ζηγεί ην ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα ηνπ ιανχ θαη 

επελδχζεη ην δεκνηηθηζηηθφ θίλεκα ζε ηδενινγηθά ζρήκαηα, πξψηκα γηα ηελ 

ειιεληθή ζθέςε6. Αελ είρε άδηθν, θαζψο ν ιαφο δελ κπνξνχζε λα δερηεί ηνλ 

αληηθιεξηθφ ιφγν ησλ δεκνηηθηζηψλ7 θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηελ αζεΐα, είηε σο 

ππφλνηα είηε σο πξαγκαηηθφηεηα8.  

                                                 
1
 Γ. Φοπάνδξ, Γηαγσληζκόο γηα ηε γιώζζα 1901, Βζηία 1902, ζ.206. Αδιμζζεφηδηε ζημ Άζηπ, 

«Αζαβςκζζιυξ», 22/7/1900, ζ.1. 
2
 Γ. Φοπάνδξ, «L’ Excommunié (A propos d’ une nouvelle Greque)», Κξηηηθά Κείκελα, η. Ώ΄, υ.π., 

ζ.130-135. Μεηάθναζδ ημο ηεζιέκμο ζημκ η. ΐ΄, υ.π., ζ.717-722. Σα ζπεηζηά ιε ηδκ αβκυηδηα ηδξ 

ενδζηεοηζηήξ πίζηδξ ημο πνςηαβςκζζηή, ζημ ίδζμ, ζ.722. Αδιμζζεφηδηε ανπζηά ζημ ένβμ Autour de la 

Grèce, 1895.  
3
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, 23 ηαζ 24/10/1901, Αιιεινγξαθία Η, ζ.405-406. 

4
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ώ. Βθηαθζχηδ, ζην ίδην, ζ.408-409 ηαζ επζζημθή 10/11/1901», ζην ίδην, ζ.420-

421. 
5
 Ο Φοπάνδξ εα εκηάλεζ ζημκ Α΄ ηυιμ ημο ένβμο Ρόδα θαη Μήια, Ώεήκα 1907, ιενζηά ηεθάθαζα 

αθζενςιέκα ζηα Βοαββεθζαηά, ζ.1/127 έςξ 75/201 ηαζ αιέζςξ ιεηά, πςνίξ ανίειδζδ ζηδ ζεθίδα, εα 

δδιμζζεφζεζ ηδκ απάκηδζδ ημο Παηνζάνπδ ζημ βνάιια ημο. ηδ ζ.7/133 εα ημκίζεζ υηζ έβναρε ζημκ 

Παηνζάνπδ ζηδ δδιμηζηή βζα κα δείλεζ «πςξ είκαζ άλζα δ δδιμηζηή κα βνάθδ ι΄ υθμ ημ ζεααζιυ, ι΄ 

υθμ ημ πνεζαγμφιεκμ φθμξ ςξ ηαζ ζε Παηνζάνπδ». ηζξ ζ.71/197 έςξ 75/201 εα δδιμζζεφζεζ ημ βνάιια 

ημο ηαζ ζηζξ ζ.65/191 έςξ 196/70 ηα ζπυθζα ημο βζα ηδκ απάκηδζδ ημο Παηνζάνπδ. 
6
 ημ Σαμίδη κνπ εα εηθνάζεζ ηδκ πνυεεζή ημο κα ιδ είλεζ ηδ ενδζηεία, πμο είκαζ ηαοηυζδιδ ιε ημκ 

παηνζςηζζιυ, υπςξ ημο επεζήιακε δ βζαβζά ημο, Γ. Φοπάνδξ, Σν Σαμίδη κνπ, Νεθέθδ, Ώεήκα 1988, 

ζ.54. ημ ίδζμ ένβμ, ζ.111-117, εα δζαηοπχζεζ ημ ζεααζιυ ημο βζα ημ Παηνζανπείμ, αθθά ιυκμ ςξ 

εειαημθφθαηα ημο έεκμοξ, αλία πμο ηδ εεςνεί ακχηενδ απυ ηδ ενδζηεία.  
7
 Βπζζημθή Φθςνίδδ [ηαεδβδηή ηδξ Ρμαενηείμο πμθήξ] ζε Ώ. Πάθθδ, ανάκηα Βηηθδζζέξ, 7/7/1911, 

Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, Εμφθζμξ 1911, 1/166. 
8
 Βπζζημθή Ώ. Μπμθθήνδ, γςβνάθμο, ζε Ώ. Πάθθδ, Κάθοικμξ Γεκάνδ 1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.1, 

3/30, υπμο  επζζδιαίκεζ πυζμ μθέενζα είκαζ δ ζφκδεζδ ημο ιαθθζανζζιμφ ιε ηδκ αεεΐα. Σμ 1914-15 

ζημ Παηάνζ ημο μζζαθζζηζημφ Κέκηνμο Ώεδκχκ μ Μέκμξ Φζθήκηαξ έηακε πνμπαβάκδα βζα ηδκ αεεΎα 
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Δ ζακηαθή εθεκεξίδα Φσο θαη ν εθδφηεο ηεο Γ. Καξαηδάο, πξηλ απφ ην 

εγρείξεκα ηνπ Πάιιε, είρε ηαρζεί ππέξ ηεο κεηάθξαζεο ηνπ Βπαγγειίνπ ζε 

απιή θαηαλνεηή γιψζζα, γηα λα θσηηζηεί ν ιαφο θαη λα ζηεξεσζεί ε πίζηε 

ηνπ1. Άιισζηε, ην θήξπγκα, κηα θαη έρεη απνδέθηε ηνλ πνιχ θφζκν, πξέπεη λα 

γίλεηαη ζε απιή γιψζζα θαη λα πεξηνξίδεηαη ζε πξαθηηθά θαη φρη ζεσξεηηθά 

δεηήκαηα2.  

Δ απφθαζε ηνπ Πάιιε λα θαηαπηαζηεί κε ηε κεηάθξαζε ησλ 

Βπαγγειίσλ, είλαη απφξξνηα ηεο βαζηάο ηνπ πίζηεο αιιά θαη ηνπ ζαπκαζκνχ 

ηνπ γηα ηελ πξνηεζηαληηθή εζηθή3. Σν γεγνλφο επηζεκαίλεη θαη ην επίζεκν 

φξγαλν ηνπ Παηξηαξρείνπ, ε Δθθιεζηαζηηθή Αιήζεηα, ε νπνία ζα απνδνθηκάζεη 

ηε κεηάθξαζε ηνπ Πάιιε θαη ζα ηελ εληάμεη ζηελ πξνηεζηαληηθή ινγηθή ηεο 

πξνζέγγηζεο ησλ Γξαθψλ ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ηνπ θιήξνπ4. Ο Πάιιεο δελ 

απέξξηπηε ηε ζξεζθεία5, αιιά ην ξφιν ηνπ θιήξνπ θαη ηεο Βθθιεζίαο, ε νπνία 

δελ ππεξέηεζε ην έζλνο νχηε ζην παξειζφλ νχηε ζην παξφλ6, άπνςε πνπ 

ζπκκεξίδεηαη κεγάιν κέξνο ησλ δεκνηηθηζηψλ κε ηνπο νπνίνπο 

αιιεινγξαθνχζε7. Δ θαλαηηθά αληηθιεξηθφθξνλε ζηάζε ηνπ απνξξέεη απφ ην 

αλάινγν ξεχκα ηεο Βπξψπεο, πνπ επηδίσθε λα αθαηξέζεη απφ ηε ζξεζθεία 

ηελ πνιηηηθή ηεο ζέζε ζηελ θνηλσλία θαη λα ηελ θαηαζηήζεη ηδησηηθή ππφζεζε. 

                                                                                                                                            
ηαζ ηνυιαγε ημοξ ενβάηεξ, αθ. ιανηονία ημο Ν. Γζακκζμφ, «Μέκμξ Φζθήκηαξ ηαζ Νίημξ Γζακκζυξ», 

Αηνιηθά Γξάκκαηα, ηπ.120, Μάνηδξ-Ώπνίθδξ 1991, ζ.12. 
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 Γ. Ν .Κ[αναηγάξ], «Δ Μεηάθναζζξ ημο Βοαββεθίμο», Φσο, 7/11/1899, αν.141, ζ.1. Δ εθδιενίδα, 

ιάθζζηα, εα εκηάλεζ ζηδκ φθδ ηδξ ηαζ ηδ ζηήθδ «Κονζαηάηζημ Κήνοβια», πμο βνάθεηαζ ζηδ δδιμηζηή, 

αθ. εκδεζηηζηά, «Κονζαηάηζημ Κήνοβια», Φσο, 17/8/1903, αν.64, ζ.2. 
2
 «Παηνίδα ηαζ Θνδζηεία. Ο “Κήνοηαξ” ημο ζαιζχηζημο “Φςηυξ” ΄ξ ημκ “Νμοιά” ηδξ Ώεήκαξ», Ο 

Ννπκάο, 19/10/1903, αν.65, ζ.5. ΐθ. επίζδξ, βζα ημ ίδζμ εέια Θεμθμαμφιεκμξ, «Κήνοηεξ ηαζ 

Κήνοβια», Φσο, 10/11/1902, αν.25, ζ.3 ηαζ 9/2/1903, αν.38, ζ.2. 
3
 P. Mackridge, Language and National Identity, υ.π., ζ.247. 

4
 «Πνμξ ημοξ παν΄ διίκ εηποδασζηάξ ηδξ Ώβίαξ Γναθήξ», Δθθιεζηαζηηθή Αιήζεηα, 28/9/1901, αν.39, 

ζ.377-380. ΐθ., επίζδξ, ηδκ ακάθοζδ ημο Α. ηαιαηυπμοθμο, «Σα υνζα ηδξ “ιέζδξ μδμφ”: 

Οζημοιεκζηυ Παηνζανπείμ ηαζ Γθςζζζηυ Γήηδια ζηζξ ανπέξ ημο 20
μο

 αζχκα», ό.π., ζ.4. 
5
 Καηά ηδ ιανηονία ημο βζμο ημο ηάεε Κονζαηή δ μζημβέκεζα εηηθδζζαγυηακ ηαζ ιάθζζηα μ Πάθθδξ 

δζάααγε ζηα παζδζά ημο ημ Βοαββέθζμ ηδξ διέναξ απυ ηδ δζηή ημο ιεηάθναζδ, χζηε  κα 

παναημθμοεμφκ εοημθυηενα ηαζ κα ιδκ παγεφμοκ, αθ. Ώ. Ώ. Πάθθδ, Ξελεηεκέλνη Έιιελεο, υ.π., ζ.43. 

ΐθ., επίζδξ, ηδκ ηαηάκολδ ζηδκ Πακαβζά ηδκ Μπνμοζζχηζζζα, Ώ. Πάθθδξ, Μπξνπζόο, υ.π., ζ.97. 
6
 Ώ. Πάθθδξ, Μπξνπζόο, υ.π., ζ. 52. 

7
 ΐθ., εκδεζηηζηά, επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 27/10/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, 

οπμθ.1.2, 1/234 (Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.53-56)· επζζημθή Γ. Ναθπθζχηδ ζε Ώ. Πάθθδ, Φακάνζ 

18/4/1911, θ.1, οπμθ.1.1, 1/66· επζζημθή Π. εσζυβθμο ζε Ώ. Πάθθδ, Σζυνθμο, 28/8/1912, θ.2, 

οπμθ.2.2, 2/337· επζζημθή ΐ. Μπέηζμο ζε Ώ. Πάθθδ, Αανδακέθζα Ρέκ-ηζμσ, 30/9/1911, θ.1, οπμθ.1.2, 

1/208· επζζημθή ιδνμο Μπεηέ ζε Ώ. Πάθθδ, 29/11/1919, θ.5, οπμθ.5.1, 5/103, υπμο πνμζοπμβνάθεζ 

ηδ ζηναηδβζηή πμο ημο οπμδεζηκφεζ μ Πάθθδξ εκακηίμκ ημο ηθήνμο ηαζ οπμβναιιίγεζ ηδ θαοθυηδηα 

ηςκ ηθδνζηχκ ηαζ 20/1/1920, θ.5, οπμθ.5.2, 5/115, υπμο ημκίγεζ ηδκ πμθειζηή ημο δδιμηζηζζηζημφ 

πενζμδζημφ Λόγνο εκακηίμκ ημο ηθήνμο ηαζ επζζδιαίκεζ υηζ ηα πνμζςπζηά ζοιθένμκηα είκαζ μ θυβμξ 

ηδξ ακηίδναζδξ ηςκ ηθδνζηχκ (Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.115). 
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Ο Πάιιεο ζπρλά θαηαθέξεηαη ελαληίνλ ηεο αλάκεημεο ηνπ Παηξηάξρε θαη ησλ 

θιεξηθψλ ζηελ πνιηηηθή, θαζψο ε επίζεκε εθθιεζία επζχλεηαη γηα ην κίζνο 

ησλ νξζνδφμσλ εζλψλ απέλαληη ζηνπο Έιιελεο1. Σελ άπνςε φηη πξέπεη λα 

αθαηξεζεί ε πνιηηηθή εμνπζία απφ ηνλ θιήξν, γηαηί δηαπλέεηαη απφ 

ζπληεξεηηζκφ θαη ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπ,  

ζπκκεξηδφηαλ θαη ν Αξαγνχκεο2.  

Ο θίινο ηνπ Πάιιε, δάζθαινο Γ. Καξαηδάο, θηλνχκελνο ζηελ ίδηα 

αληηθιεξηθφθξνλε ινγηθή, πίζηεπε φηη ν θιήξνο θεξδίδεη απφ ηελ πνιεκηθή πνπ 

εμαπνιχνπλ νη δεκνηηθηζηέο ελαληίνλ ηνπ, θαζψο κε ηε ζεηξά ηνπ ν ίδηνο 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ αγψλα ελαληίνλ ηνπ δεκνηηθηζκνχ σο φπιν γηα ηηο πνιηηηθέο 

ηνπ βιέςεηο· «Κακαξψλσ κε ην ζάξξνο πνπ έρεηο θάζε ηφζν θαη ιηγάθη λα 

πηάλεζαη κ΄ απηά ηα ζεξηά, κα δελ ην βξίζθσ θαη θαιή πξαρηηθή. Ο Ρελάλ ζηνλ 

Ώληίρξηζην θάπνπ, ιέεη, πσο ην κεγάιν επηχρεκα ηνπ Παχινπ είηαλε, φηη 

γιήγνξα ηνλ ειεζκνλήζαλε νη παπάδεο· απηή ε μεραζηά έδσζε θαηξφ ζηηο 

ηδέεο ηνπ λα σξηκάζνπλ θαη λα ζξέςνπλ  κηαλ εκέξα ην Υξηζηηαληζκφ. Πνπ ζα 

πε πσο είλαη είλαη κεγάιε απνθνηηά λα δίλεο αθνξκή αδηάθνπε ζην 

παπαδνιφγη λα μεηπιίγε ην θνκπνιφγη ηεο θαθίαο ηνπ»3.   

Ο ιφγνο ελαληίνλ ηνπ θιήξνπ δελ πξνηίζεηαη λα ζίμεη ηε ζξεζθεία, ε 

νπνία πξνβάιιεηαη σο ε εζηθή δχλακε πνπ έζσζε ην έζλνο θαη ζπκπιεξψλεη 

                                                 
1
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, Αιιεινγξαθία Ίσλνο Γξαγνύκε, 27/11/1906, θ.5, οπμθ.4. 

Ώπυζπαζια ηδξ επζζημθήξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.6. ΐθ., επίζδξ, επζζημθέξ 9/11/1908, 

30/5/1909 ηαζ 23/4/1911, ζην ίδην. Θα δδιμζζεφζεζ, ιάθζζηα, ζημ Ννπκά, 6/6/1910, αν.395, ζ.1, 

ζαηονζηυ επίβναιια «ημοξ Αεζπμηάδεξ ηδξ Πυθδξ». Ο ςηήνδξ ηίπδξ, επίζδξ, ζε επζζημθή ζημ 

Αναβμφιδ, 14/6/1912, ό.π., θάη.8, οπμθ.3, εηθνάγεζ ηδκ ίδζα άπμρδ «Πμθφ θμαάιαζ πςξ μ ηθήνμξ 

ιαξ είκε θίδζ πμο εα ιαξ δαβηχζδ πμθφ βθίβμνα, ακ δεκ ημ πηοπήζμοιε αθφπδηα ζημ ηεθάθζ. Σαλίδερα 

αζαζηζηά ζημκ Βθθδκζζιυ ηαζ δεκ έπς πανά ηδκ πζμ αζζπνή ακάικδζδ βζ’ αοηυ ημ παπφζανημ ημπάδζ. 

[…] Ίζςξ βζα ημκ ηθήνμ ηδξ Σμονηζάξ ηαζ πνμπάκηςκ βζα ημκ Παηνζάνπδ κα ιδκ έπς ηδκ ίδζα 

απαζζζμδμλία – υιςξ εοιδεήηε ιε ηζ ιπμζζηζά πένζο έβζκεκ ακηίθςκμ ημο Μζζηνζχηδ, ηζ έαθαρε ημ 

γήηδια ημ βθςζζζηυ, ια ηαζ πάθζ ίζςξ δεκ πνέπεζ κ’ ακηζηνφγεζ ηακείξ ιυκμ έκα γήηδια ζακ πνυηεζηαζ 

βζα ημκ ηθήνμ ηδξ Σμονηζάξ ηαζ ηα Παηνζανπεία- μζ αμθζχηζηεξ υιςξ ζηδκέξ ηαζ ημ γήηδια ηδξ 

πνμημιήξ ημο ΚαΎνδ δε ζαξ θαίκμοκηαζ μζςκμί ιαφνμζ ζακ ηα νάζα ημοξ;». 
2
 Ε. Αναβμφιδξ, ζνη Εσληαλνί, υ.π., ζ.34, 36-37, 42-43. 

3
 Σμ απυζπαζια ζηδκ επζζημθή ημο Γ. Καναηγά ζε Ώ. Πάθθδ, Εενμοζαθήι, 23/10/1911, Αιιεινγξαθία 

Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 1/227. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.112. ΐθ., επίζδξ, επζζημθή 

ημο ζε Ώ. Πάθθδ, Εενμοζαθήι 10/23.1.1912, θ.2, οπμθ.2.1, 2/25. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ 

III, ζ.113. Ο Καναηγάξ έπεζ ανκδηζηή άπμρδ βζα ημκ Παηνζάνπδ Εςαηείι, εα ημκ παναηηδνίζεζ 

αβνάιιαημ ηαζ ανπζζαιαηαηγή ηαζ εα εηθνάζεζ ηδ θφπδ ημο πμο μζ οκμδζημί δεκ ιπμνμφκ κα ημκ 

αθθάλμοκ, αθ. επζζημθή ημο ζε Ώ. Πάθθδ, Εενμοζαθήι 5/18.3. 1911, θ.1, οπμθ.1.1, 1/14. Ώπυζπαζια 

ηδξ επζζημθήξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.111. Δ ζηαεενή ακηζηθδνζηαθζζηζηή εέζδ ημο Καναηγά 

εηθνάγεηαζ ζε επζζημθέξ ημο ζημκ Πάθθδ ημ 1914 (ΐαεφ άιμο 27/10.4.1914, θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/268) 

ηαζ ημ 1922 (Εενμζυθοια 25/8.6.1922, θ.5, οπμθ.5.2, 5/129).  
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ηελ πλεπκαηηθή ππεξνρή ηνπ ειιεληζκνχ1. Ο Λαφο, ε εθεκεξίδα ησλ 

δεκνηηθηζηψλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ζα θαηαθξίλεη ηνλ θιήξν, αιιά ζα 

ππεξαζπηζηεί ηελ Βθθιεζία σο ζεζκφ αλαγθαίν γηα ην έζλνο2. Ο ίδηνο ν 

Πάιιεο δελ ζα δηζηάζεη λα ςπρξάλεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ην ζπληάθηε ηεο 

εθεκεξίδαο Ζκεξεζία κχξλεο, Γ. Ώλαζηαζηάδε, φηαλ ζεσξεί φηη ε 

θαηαγγειίεο ηνπ γηα ζπκκαρία παπάδσλ θαη δεκνζηνγξάθσλ απεηιεί ηελ 

εζληθή ελφηεηα3. Ο Βκκαλνπειίδεο, κάιηζηα, φηαλ ν Πάιιεο ζα θαηεγνξεζεί 

γηα αζέβεηα απφ ηελ Ώκάιζεηα, ζρεηηθά κε έλα απφζπαζκα απφ ην Βπαγγέιηφ 

ηνπ, ζα ππεξαζπηζηεί ηνλ ίδην, αιιά θαη ηε ζρέζε ηνπ ειιεληζκνχ κε ηε 

ζξεζθεία, γξάθνληαο· «Σελ βιαζθεκίαλ δελ ηελ είπελ ν Πάιιεο, νπδ΄ 

εδχλαην λα είπε αλήξ ππέξ παλ άιιν αγαπψλ ηελ ζξεζθείαλ θαη ην Γέλνο 

απηνχ […] ην Γέλνο εκψλ νπδέλ έρεη ηηκηψηεξνλ ηεο ζξεζθείαο ησλ παηέξσλ 

ηνπ, νπδέλ ζεηφηεξνλ ηνπ Τηνχ ηεο Παξζέλνπ»4. Δ εθεκεξίδα Πξφνδνο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, πνπ θαηαθέξεηαη ζπρλά ελαληίνλ ηνπ θιήξνπ, θξνληίδεη 

λα δηαρσξίδεη ηε ζξεζθεία απφ ηελ πνιεκηθή ηεο5, θαζψο ε  ελίζρπζε ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο, παξάιιεια κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ εζληθνχ 

ραξαθηήξα απνηειεί αλάρσκα γηα ην ζνζηαιηζκφ6.  

Ο Ώξγχξεο Βθηαιηψηεο, πνπ εκθνξείηαη απφ ην ίδην αληηθιεξηθφθξνλν 

πλεχκα7, ζην έξγν ηνπ Ηζηνξία ηεο Ρσκηνζχλεο, αλαδεηθλχεη ηελ αμεδηάιπηε 

ελφηεηα Βιιεληζκνχ θαη Υξηζηηαληζκνχ θαη πξνβάιιεη ηε ζξεζθεία σο εγγπεηή 

                                                 
1
 Αάιςκαξ (ρεοδχκοιμ αβκχζημο, ίζςξ ημο Φςηζάδδ), «Γνάιιαηα απ΄ ηδκ Πυθδ, Βεκζηέξ Βοπέξ ηαζ 

Βεκζημί Πυεμζ», Ο Ννπκάο, 20/6/1904, αν.101, ζ.3-4· «Γνάιιαηα απ΄ ηδκ Πυθδ, Γνάιια ηέηανημ, Σα 

ημθεζά», 25/7/1904, αν.106, ζ.2-3· «Γνάιιαηα απ΄ ηδκ Πυθδ, Γνάιια πέιπημ, Γζα ηα Παζδζά ιαξ», 

1/8/1904, αν.107, ζ.3-4, υπμο εκχ πνμηνέπεζ, «Ώξ πνμζπαεήζμοιε κα ειπκεφζμοιε ζημ ιαεδηή ιαξ 

ιζα θμβζηή ενδζηεία ηαζ υπζ αθμζίςζδ ζημοξ ελςηενζημφξ ηδξ θαηνείαξ ηφπμοξ», ηαηαθένεηαζ 

εκακηίμκ ηςκ παπάδςκ πμο αμδεμφκ εθάπζζηα ηαζ εζζπνάηημοκ πμθθά ηαζ ζοιθςκεί ιάθζζηα ιε ημκ 

ΡμΎδδ πμο ηα είπε ζςζηά, αθθά ημκ αθυνζζακ.  
2
 Α. ςζηυξ [ ρεοδχκοιμ ημο Γζάβημο ζχηδ, Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., Βζηία, ζ.96], «Οζ Παππάδεξ ιαξ», 

Λαόο, 25/3/1909, ζ.1. Καζ ζηδκ Ώίβοπημ παναηδνείηαζ δ ίδζα ακηζηθδνζηυθνμκδ πίζηδ, αθ. Κνζηζηή ημο 

Κ. Ρήβα ζημ ένβμ ημο «Υν. ΐανθέκηδ: Ξφπκα Ρςιζέ», Γξάκκαηα, 1913, ζ.166-167.  
3
 Βπζζημθή Γ. Ώκαζηαζζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, ιφνκδ 5/18.3.1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, 

οπμθ.2.1, 2/72. 
4
 Βιι. Υ. Βιιακμοδθίδδξ, «Καθή Πίζηζξ», Ζκεξεζία, 11/1/1908, ζ.3 . 

5
 «Ο ιεηαλφ ηθήνμο ηαζ θαμφ αβχκ παν΄ διίκ δεκ ε΄ ακαπηοπεή υπςξ εκ Γαθθία. Σμ Έεκμξ ιαξ 

πζζηεφεζ ηαζ επμιέκςξ δεκ εα πνμζαάθδ μοδέ εα ηαηαννίρδ ηδκ ενδζηείακ ηςκ παηένςκ ημο. Θα εέζδ 

υιςξ θναβιυκ εζξ ηαξ αηαζεαθίαξ ηαφηαξ ημο ηθήνμο», «Αζέαδζακ ημκ Ρμοαίηςκα!», Πξόνδνο, 

10/2/1910, ζ.1. ΐθ., επίζδξ, ηα ελήξ άνενα ηδξ Πξνόδνπ, «Σμ Έεκμξ κα ζχζδ ηδκ Βηηθδζίακ», 

15/2/1910, ζ.1· «Ο ιέβαξ αβχκ ημο Έεκμοξ», 6/3/1910, ζ.1· «Ο ιέβαξ αβχκ», 18/3/1910, ζ.1-2· «Σμ 

Παθθάδζμκ», 20/3/1910, ζ.1· «Πνμξ δζάθοζζκ ηδξ απάηδξ», 5/4/1910, αν.1953, ζ.1. 
6
 «Κμζκςκζηή Ώκάπθαζζξ», Πξόνδνο, 16/7/1911, αν.2362, ζ.1. 

7
 Ο Αξγύξεο Δθηαιηώηεο ζηα Νενειιεληθά Γξάκκαηα, Πναηηζηά οκεδνίμο Μήεοικαξ (27-29 Εμοθίμο 

2001), Αήιμξ Μήεοικαξ 2002, ζ.39. 
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ηεο εζληθήο ζσηεξίαο1. ηνλ πξφινγν, κάιηζηα, ζα ζεκεηψζεη φηη, αλ θαη 

ζεσξεί νδεγφ ηνπ ζηελ ζπγγξαθή ηνλ Renan, δε ζπκθσλεί καδί ηνπ φηη ε 

Ρσκηνζχλε δελ ήηαλ πνηέ ρξηζηηαληθή, αθνχ ε πίζηε αλακείρηεθε κε ηνλ 

παηξησηηζκφ ζε κηα αμεδηάιπηε ζπλέρεηα απφ ηνπο πξψηνπο ρξηζηηαλνχο 

κάξηπξεο κέρξη ηνλ Κνινθνηξψλε2.  

Δ παξαδνρή φηη ε ζξεζθεία απνηειεί ζεκέιην ζηήξηγκα ηεο θνηλσλίαο 

θαη κέζν εζηθήο αλαηξνθήο ηνπ ιανχ νδεγεί ην ηέθαλν Ρακά λα πξνηείλεη 

ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ, εζηθνχ ξφινπ ηεο ζξεζθείαο, αιιά θαη ηνπ 

πνιηηηθνχ ξφινπ ηεο Βθθιεζίαο κέζσ ηεο κφξθσζεο θαη ηεο εζηθήο 

θαιιηέξγεηαο ηνπ θιήξνπ, αιιά θαη ηεο εηζαγσγήο ηνπ πξαθηηθνχ πλεχκαηνο 

ζηα ζρνιεία. Αελ δηαθέξεη, επνκέλσο, ζεκαληηθά απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπ, 

ηεο «Βηαηξείαο ηεο ππέξ ησλ Παηξίσλ Ώκχλεο», απιψο ελζσκαηψλεη ζην 

επηρείξεκά ηνπ ην ζεηηθηζκφ, ελψ νη άιινη ηνλ αλαζεκαηίδνπλ, έηζη ψζηε λα 

αλαβαζκίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζξεζθείαο αλαθνξηθά κε ηνλ 

θνηλσληθφ θξνλεκαηηζκφ θαη ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ νξακάησλ3.  

Ώπφ ηελ άιιε, ν Αεκήηξεο Γιελφο παξφιν πνπ δελ αξλείηαη ηε  

ζπλάληεζε Υξηζηηαληζκνχ θαη Βιιεληζκνχ, φπσο ζπληειέζηεθε ζηε ζθέςε 

ησλ Σξηψλ Εεξαξρψλ, δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ αξραία ειιεληθή ζθέςε πνπ 

γνληκνπνίεζε ην λεψηεξν δπηηθφ πλεχκα4 θαη, παξάιιεια, ηνλίδεη ην 

πξνβάδηζκα ηνπ έζλνπο έλαληη ηεο εθθιεζίαο5. 

Ο Πάιιεο, παξά ηελ αληηθιεξηθφθξνλε ζηάζε ηνπ, αληηιακβάλεηαη ηελ 

εθθιεζία σο πνιηηηθή δχλακε, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα 

ηνλ πνιηηηθφ ξφιν ηνπ Παηξηαξρείνπ Εεξνζνιχκσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζην 

                                                 
1
 Ώ. Βθηαθζχηδξ, Ηζηνξία ηεο Ρσκηνζύλεο, η. 1

μξ
, Ώεήκα 1901, ζ.36-39, 51, 53-60, 128, 141-153, υπμο 

ακαθένεηαζ ζημκ αοημηνάημνα Θεμδυζζμ, πμο εειεθίςζε ηδκ Ονεμδμλία ηαζ αοηυ ημ ένβμ δζηαζμθμβεί 

ηαζ ηδ αία πμο πνδζζιμπμίδζε, ζηδκ μπμία εκηάζζεζ ηαζ ηδκ ηαηαζηνμθή ανπαίςκ καχκ, ζην ίδην, ζ. 

229. ημ ίδζμ ένβμ εηεεζάγεζ ημοξ ιεβάθμοξ παηένεξ ηδξ εηηθδζίαξ, υπςξ ημκ Ώεακάζζμ, ζ. 73-76 ηαζ 

107-110, 119-121, Μ. ΐαζίθεζμ, Γνδβυνζμ Ναγζακγδκυ, ζ.126-133, Υνοζυζημιμ, ζ.176-187. Σδκ 

ηαφηζζδ ημο πνζζηζακζζιμφ ιε ημκ εθθδκζηυ πμθζηζζιυ εα οπεναζπζζηεί ηαζ μ Γεχνβζμξ Μζζηνζχηδξ, 

Ρεηνξηθνί Λόγνη, Ώεήκα 1903, ζ.362, 371-380.   
2
 Ώ. Βθηαθζχηδξ, Ηζηνξία ηεο Ρσκηνζύλεο, υ.π., ζ.6-7.  

3
 . Ραιάξ, «Οζ Πάηνζμζ ηαζ ηα Πάηνζα», ό.π., ζ.145-7. Σδκ επζδίςλδ ηδξ αζηζηήξ ηάλδξ κα 

εκζςιαηχζεζ ζημ θυβμ ηδξ ηδκ επζπεζνδιαημθμβία ηςκ ακηζπάθςκ ζε ζπέζδ ιε ηδ ενδζηεία ηαζ ηδ 

πνδζζιμπμίδζδ ηδξ εηηθδζίαξ ςξ υπθμο, επζζδιαίκεζ μ Υ. Υαηγδζςζήθ, Βζζαβςβή ζηδκ Ηζηνξία ηεο 

Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, υ.π., ζ.22-24. 
4
 Α. Γθδκυξ, «Λυβμξ Πακδβονζηυξ. Βμνηή ηςκ Σνζχκ Εενανπχκ», Άπαληα, η.Ώ΄, ζ.79-86. Εδζαίηενα, 

ζ.82-84. Ώκηίεεηα, ζηδ ζηέρδ ηςκ Σνζχκ Εενανπχκ δ ζπέζδ πνζζηζακζζιμφ ηαζ ανπαίαξ θζθμζμθίαξ 

είκαζ ζπέζδξ οπαβςβήξ ηδξ δεφηενδξ ζημκ πνχημ, αθ. Β. Γαγή, Ο Γεύηεξνο Βίνο ησλ Σξηώλ 

Ηεξαξρώλ.Μηα γελεαινγία ηνπ «ειιελνρξηζηηαληθνύ πνιηηηζκνύ», Νεθέθδ, Ώεήκα 2004, ζ.212-226. 
5
 Α. Γθδκυξ, «Έεκμξ ηαζ Γθχζζα», οπμηεθάθαζμ «Βηηθδζία ηαζ βθχζζα», Α.Β.Ο., η.10(1922), ζ.88-

93. Δ ιεθέηδ βνάθηδηε ημ 1916.  
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πξφζσπν ηνπ Παηξηάξρε Αακηαλνχ. Ο Γ. Καξαηδάο, σο θαζεγεηήο ζηελ 

Εεξαηηθή ζρνιή ηεο Εεξνπζαιήκ, δελ πξνσζεί κφλν ηηο γισζζηθέο ηδέεο1,αιιά  

παξαθνινπζεί ηα ηεθηαηλφκελα θαη ππνζηεξίδεη ηνλ Παηξηάξρε Αακηαλφ πνπ 

«ζέιεη λα πεξηνξίζεη ηνπο θαινγέξνπο απφ ην λα ξνθαλίδνπλ ηνλ άγην Σάθν», 

θαηά ηελ άπνςε ηνπ Πάιιε2. Δ ζεκαζία πνπ δίλεη ν Πάιιεο ζηελ 

αληηπαξάζεζε θαίλεηαη θαη απφ ην φηη παξνηξχλεη ηνλ Καξαηδά λα κε θχγεη 

απφ ηελ Εεξνπζαιήκ, αιιά λα κείλεη λα βνεζήζεη ηνλ Παηξηάξρε ζην έξγν 

ηνπ3.   

Δ αληηπαξάζεζε ηνπ Αακηαλνχ θαη ηεο Ώγηνηαθηθήο Ώδειθφηεηαο 

εληάζζεηαη ζηε ζχγθξνπζε δχν παξαηάμεσλ, ησλ «ειιελνξζνδφμσλ, 

ειιελνθεληξηθψλ», πνπ ηαπηίδεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ Έιιελα κε απηή ηνπ 

νξζφδνμνπ θαη επηηάζζεη ηελ δηαθχιαμε ησλ δηθαίσλ ηεο ειιελνξζφδνμεο 

θνηλφηεηαο απφ ηνπο κνλαρνχο θαη ησλ «νηθνπκεληζηψλ, νζσκαληζηψλ», κε 

ηνπο νπνίνπο ζπκπαξαηάζζεηαη ν Αακηαλφο, πνπ ζηελ νπζία δελ 

ακθηζβεηνχζε ηελ πξσηνθαζεδξία ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ, αιιά ηελ 

                                                 
1
 Βπζζημθή Γ. Καναηγά ζε Ώ. Πάθθδ, Γενμζυθοια 20/3.6.1906, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.600. Υάνδ ζηζξ 

εκένβεζέξ ημο έπεζ δδιζμονβδεεί ημ 1912 αδενθάημ ιε 20 ιέθδ ιεηαλφ ηςκ ιαεδηχκ, αθ. επζζημθή 

ΐαζίθδ ΐαζζθεζάδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Άδ Σάθμξ 24/12/1912, Εεναηζηή πμθή Jerusalem, Αιιεινγξαθία Α. 

Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.3, 2/465.  
2
 Γζα ηδκ εηηίιδζδ ημο Πάθθδ ζημκ Ααιζακυ ηαζ ηδ δζαθςκία ημο ιε ημκ Φςηζάδδ, επεζδή δ εθδιενίδα 

Λαόο επζηέεδηε ζημ Ααιζακυ, αθ. επζζημθέξ Ώ. Πάθθδ ζε Φ. Φςηζάδδ, 1/2/1909 ηαζ 11/3/1909,  Γ. 

Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην «Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο», υ.π., Β.Λ.Ε.Ώ, ζ.337 ηαζ 

345. Σμ απυζπαζια ζηδκ πνχηδ επζζημθή. Ο Πάθθδξ ημκ Ώπνίθδ ημο 1908 εα επζζηεθεή ηα 

Εενμζυθοια, υπμο ιπυνεζε «κα ιεθεηήζδ εη ημο ζφκεββοξ ηδκ ηυζμ εκδζαθένμοζακ ημ διέηενμκ 

Γέκμξ ηαηάζηαζζκ ηδξ ιδηνυξ ηςκ Βηηθδζζχκ ηαζ ηδκ εοενβεηζηήκ δνάζζκ ηδξ Ώ. Μαηανζυηδημξ ημο 

Παηνζάνπμο Εενμζμθφιςκ η. Ααιζακμφ», «Ώ. Πάθθδξ», Ζκεξεζία, 24/4/1908, ζ.3. Γζα ηζξ δζαιάπεξ 

ζημ Παηνζανπείμ Εενμζμθφιςκ δ εθδιενίδα Ακάιζεηα ιφνκδξ εα πάνεζ εέζδ εκακηίμκ ημο Παηνζάνπδ 

ηαζ οπέν ηδξ Ώδεθθυηδηαξ, πμο εηηζκμφιεκδ απυ παηνζςηζηά ζοκαζζεήιαηα δεκ εέθεζ κα εηπςνήζεζ 

ζημοξ ανααυθςκμοξ ηδ ζοιιεημπή ζηδ δζαπείνζζδ ηςκ ααημοθζηχκ ηηδιάηςκ, αθ. «Σεναηχδδ», 

Ακάιζεηα, 8(21)/1/1909, ζ.2, «Δ Πμθζηζηή ηςκ εκ Παθαζζηίκδ. Ο Παηνζάνπδξ ηαζ δ Ώδεθθυηδξ», 

14(27)/1/1909, ζ.3, «Φςκή ελ Εενμζμθφιςκ», 5(18)/2/1909, ζ.2, «Νίηδ ηςκ Βπενχκ ημο Βθθδκζζιμφ», 

19(4)/2/1909, ζ.2, «Ώκάβηδ Θοζζχκ», 21(6)/2/1909, ζ.2. Σδκ ίδζα ανκδηζηή εέζδ εα ηναηήζεζ ηαζ δ 

εθδιενίδα Πξόνδνο  ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ, δ μπμία ιαξ πθδνμθμνεί βζα ηδ ζφιπκμζα ηαζ ηςκ 

εθδιενίδςκ Νενιόγνο, Ακεξόιεπηνο ηαζ Νέα Δθεκεξίο, αθ. «Ώκ ηνίκδ», Πξόνδνο, 7/1/1911, ζ.3. 
3
 Βπζζημθή Γ. Καναηγά ζε Ώ. Πάθθδ, Εενμοζαθήι 5/18.4.1910, ό.π., θ.1, οπμθ.1.1, 1/2. Ώπυζπαζια 

ηδξ επζζημθήξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.111. Ο Καναηγάξ, επίζδξ, εα ζπμθζάζεζ ημ πχξ ημ 

βθςζζζηυ γήηδια πνδζζιμπμζείηαζ ςξ υπθμ ηδξ ακηζπμθζηεοηζηήξ πναηηζηήξ ημο Παηνζανπείμο 

Κςκζηακηζκμοπυθεςξ εκάκηζα ζημ Παηνζανπείμ Εενμζμθφιςκ. Δ εθδιενίδα ηδξ Πυθδξ Ακεξόιεπηνο 

(εηδυηδξ μ Δθίαξ Καααθάηδξ, ακηζδδιμηζηζζηήξ, αθ. Πξαθηηθά πλειεύζεσλ Κνηλόηεηαο 

ηαπξνδξνκίνπ, 24/4/1911)  πνδζζιμπμίδζε ημ βθςζζζηυ γήηδια ςξ πνυζπδια βζα κα ημκ ειπμδίζεζ κα 

δζεηπεναζχζεζ οπμεέζεζξ ημο Παηνζανπείμο Εενμζμθφιςκ, αθ. επζζημθή Γ. Καναηγά ζε Ώ. Πάθθδ, 

Εενμοζαθήι 1/23.1.1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.2, 2/25 (Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.113). Άθθςζηε, εα 

επζζδιάκεζ υηζ δ άβκμζα ημο Παηνζάνπδ βζα ημ βθςζζζηυ ζοιααδίγεζ ιε ηδκ άβκμζά ημο βζα ημ 

Εενμζμθοιδηζηυ, αθ. επζζημθή Γ. Καναηγά ζε Ώ. Πάθθδ Εενμοζαθήι 5/18.3.1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.1, 

1/14 (Ώπυζπαζια ηδξ επζζημθήξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.111). Δ εθδιενίδα Φσο είπε επαζκέζεζ 

ηαζ οπμζηδνίλεζ ημκ Ααιζακυ απυ ηδκ ακάννδζή ημο ζημκ παηνζανπζηυ ενυκμ, «Ο Μαηανζχηαημξ 

Παηνζάνπδξ Εενμζμθφιςκ Ααιζακυξ» ηαζ «Αυλα ηαζ ηζιή εζξ ηδκ Ώνεηήκ», Φσο, 24/8/1897, αν.29, ζ.1 

ηαζ «Δ Βηηθδζία Εενμζμθφιςκ», Φσο, 4/8/1902, αν.11, ζ.1. 
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πξσηνθαζεδξία ηνπ ειιαδηθνχ θξάηνπο1. Ο  Παηξηάξρεο, θαηά ηε καξηπξία 

ηνπ Καξαηδά, αληηκεησπίδεη ην ζέκα σο εζληθφ πξφβιεκα2, επηβεβαηψλνληαο 

φηη, ζε ζρέζε κε ηελ αλάδπζε ηνπ απηφρζνλνο αξαβηθνχ εζληθηζκνχ, ν νπνίνο 

επηδίσθε ηελ ζπκκεηνρή ή θαη ηελ «αξαβνπνίεζε» ηνπ Παηξηαξρείνπ θαη 

πξνέβαιε ηνλ άξαβα νξζφδνμν απέλαληη ζηνλ ξσκηφ, ν Αακηαλφο επηδίσθε 

ζηελ νπζία παξαρψξεζε ζηε ιατθή θνηλφηεηα δηθαησκάησλ δεπηεξεχνπζαο 

ζεκαζίαο πνπ δελ επεξέαδαλ νχηε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε νχηε ηνλ 

ειιεληθφ ραξαθηήξα ηνπ θαζηδξχκαηνο3.  

Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Πάιιε γηα ηνλ Αακηαλφ παξακέλεη ακείσην θαη ην 

1918, νπφηε απεπζχλεηαη ζην Foreign Office γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

ηχρε ηνπ, κεηά ηελ θαηάιεςε ησλ Ώγίσλ Σφπσλ απφ ηηο βξεηαληθέο δπλάκεηο4. 

Δ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ Παλάγηνπ Σάθνπ απφ ην Αακηαλφ ζα αιιάμεη 

ηε ζηάζε ηνπ Καξαηδά απέλαληη ζηνλ Παηξηάξρε ην 1924, γεγνλφο πνπ ζα 

ζεκάλεη ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ηα Εεξνζφιπκα5. 

Ώληίζεηα απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ δεκνηηθηζηψλ, ν Πέηξνο ΐιαζηφο θαη 

ν Ίσλ Αξαγνχκεο ζα απνξξίςνπλ ηε ζξεζθεία, γηαηί επεξεαζκέλνη απφ ηε 

ζθέςε ηνπ Νίηζε6, ζα ηε ζπλδέζνπλ κε ηελ αλζξψπηλε αδπλακία. Ο ΐιαζηφο 

έρεη δειψζεη φηη ν ίδηνο είλαη άζενο, «Τπάξρεη χιε – δελ ππάξρεη ζεφο»7 θαη ν 

                                                 
1
 Κ. Υ. Παπαζηάεδξ, «Σμ ηεκυ ελμοζίαξ ζημ παηνζανπείμ Εενμζμθφιςκ (1917-1918)», Σα Ηζηνξηθά, ηπ. 

51, Αεηέιανζμξ 2009, ζ. 332-335, 341-345. 
2
 Βπζζημθή Γ. Καναηγά ζε Ώ. Πάθθδ, Εενμοζαθήι 5/18.4.1910, ό.π.. 

3
 Κ. Υ. Παπαζηάεδξ, «Σμ ηεκυ ελμοζίαξ ζημ παηνζανπείμ Εενμζμθφιςκ (1917-1918)», υ.π., ζ.335-345. 

4
 ΐθ. ηδκ απάκηδζδ ημο Foreign Office ζημκ Ώ. Πάθθδ, 14/3/1918, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, 

οπμθ.4.3, 4/288. Δ επζζημθή ημο Πάθθδ εζηάθδ ζηζξ 2/3/1918. Δ πθδνμθμνία πμο δίκεηαζ ιε ηδκ 

έβηνζζδ ημο Τπμονβμφ Βλςηενζηχκ Balfour είκαζ πςξ μ Ώνπζεπίζημπμξ Ααιζακυξ ιεηαθένεδηε ζηδ 

Ααιαζηυ, πνζκ απυ ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ Εενμοζαθήι. Γζα ηδκ ηαηάζηαζδ ζημ Παηνζανπείμ Εενμζμθφιςκ 

ηαηά ηδκ απμοζία ημο Ααιζακμφ, αθθά ηαζ ηδκ πμθζηζηή ηςκ ΐνεηακχκ, αθ. Κ. Υ. Παπαζηάεδξ, υ.π., 

ζ.346-359. 
5
 Βπζζημθή Γ. Καναηγά ζε Ώ. Πάθθδ, Εενμοζαθήι 21/4/1924, ό.π., θ.5, οπμθ.5.2, 5/133. Ώπυζπαζια 

ηδξ επζζημθήξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.114. ΐθ. ηαζ Κ. Υ. Παπαζηάεδξ, υ.π., ζ.335, 363 υπμο 

ζδιεζχκεηαζ υηζ δ επζζηνμθή ημο Ααιζακμφ ζημκ παηνζανπζηυ ενυκμ ημ 1918 ζδιαημδμηείηαζ απυ ηδκ 

αθθαβή ηδξ ζδεμθμβζηήξ ημο βναιιήξ ηαζ ηδκ ηαφηζζδ ιε ηζξ εέζεζξ ηςκ ιέπνζ ηυηε ακηζπάθςκ ημο. Δ 

εεκμηεκηνζηή πμθζηζηή θυβς ηδξ αθθαβήξ ηςκ ζοκεδηχκ είπε ηαηζζπφζεζ. Ο Καναηγάξ εα απμπςνήζεζ 

απυ ηδκ Εενμοζαθήι απμβμδηεοιέκμξ ημ 1924, επζζημθή Γ. Καναηγά ζε Ώ. Πάθθδ, Εενμοζαθήι 

19/6/1924, ό.π., θ.5, οπμθ.5.2, 5/137. Ώπυζπαζια ηδξ επζζημθήξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.114.   
6
 Γζα ηζξ απυρεζξ ημο Νίηζε, ζδζαίηενα ζημ ένβμ ημο Ο Αληίρξηζηνο, αθ. Σ. Πεγιαγυβθμο, Ζ Εσή ηνπ 

Υξηζηνύ ηεο Πελειόπεο Γέιηα θαη ε αλέθδνηε αιιεινγξαθία ηεο κε ηνλ κεηξνπνιίηε Υξύζαλζν (1919-

1936), Βζηία, Ώεήκα 2009, ζ.21-39, υπμο ζπμθζάγεηαζ δ αθθδθμβναθία ηδξ Αέθηα ιε ημκ ΐθαζηυ. 

Εδζαίηενα βζα ηζξ κζηζεσηέξ απυρεζξ, αθ. ζ.22-23. ΐθ., επίζδξ, Α. Γθδκυξ, «Νμζηαθβυξ ή πνμθήηδξ. Έκα 

ζφκημιμ ζηίηζμ βζα ημ Νίηζε ηαζ ηδ θζθμζμθία ημο», Δθιερηέο ειίδεο, η.Ώ΄, ημπαζηήξ, ζ.84, 97, 

υπμο πνμαάθθεηαζ δ επζεοιία ημο Νίηζε κα ηαηανβήζεζ ηδ πνζζηζακζηή δεζηή ηςκ ζηθάαςκ ηαζ 

ηονζανπεί δ απαλίςζδ ημο βζα ημοξ Βαναίμοξ ηαζ ηδ ενδζηεία ηδξ ζοιπυκμζαξ.  
7
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, 28/6.8.1897, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.1, οπμθ.3. 
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Αξαγνχκεο κεδεληζηήο1. Γηα ην Αξαγνχκε ν ρξηζηηαληζκφο είλαη ρξήζηκνο 

εθφζνλ ππεξεηεί ην έζλνο, φπσο ζπλέβε ζην βπδαληηλφ θξάηνο, φπνπ ν 

ειιεληζκφο αλαβίσζε κε ηδαληθφ ηνπ ην ρξηζηηαληζκφ2. 

Ο ΐιαζηφο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζα ηνλίζεη ηελ αληηπάζεηα ηνπ γηα ηε 

ζξεζθεία, αιιά ηδηαίηεξα απνξξηπηηθφο ήηαλ γηα ην ρξηζηηαληζκφ πνπ ηνλ 

ζπλέδεε κε ηνπο αδχλακνπο θαη ηνπο ζθιάβνπο, πνπ έρνπλ αλάγθε ηε 

θηιαλζξσπία, θαη ηηο ζεσξίεο γηα ηελ αζαλαζία ηεο ςπρήο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηε δσή3. Οη ρξηζηηαληθέο θνηλσλίεο είλαη θνηλσλίεο 

εθθπιηζκέλεο απφ ην ζνζηαιηζκφ, ηηο ηδέεο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δηθαηνζχλεο 

θαη ηεο αγάπεο. «Σηο παλάξραηεο αξηαλέο ζξεζθείεο ηηο μεηνπίδαλε νη 

βξσκεξέο ζεφηεηεο ηεο πξίαο ηνηκάδνληαο έηζη ην δξφκν γηα ηελ χζηαηε 

ζεκηηηθή χδξα –ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία. […] Κ΄ ελψ βιέπνπκε απφ ηε κηα 

κεξηά ηνπ Άξηνπ ηε ζξεζθεία λα πκλεί ηελ ππεξνρή ηνπ δπλαηνχ θαη ηνπ 

σξαίνπ, δελ απνξνχκε ζαλ απαληνχκε απφ ηελ άιιε ηηο λεβξηθέο 

ππεξαηζηεζίεο θαη ηελ ππνθξηηηθή θαινζχλε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ. Δ πξψηε 

βαζίδεηαη ζε θνηλσλία νιηγαξρηθή θαη παιεθαξίζηα, ε δέθηεξε βγαίλεη απφ ηηο 

ζνζηαιηζηηθέο αλεηιηθξίλεηεο θαη ηηο παλάζιηεο ζηελνθεθαιηέο ηνπ ζθιάβνπ – 

θαη κάιηζηα ηνπ ζθιάβνπ πνπ θαθνθφξκηζε ηε ζεκηηηθή Ώζία θαη ηελ 

πιαησληθή Ώζήλα»4. Δ ελαληίσζή ηνπ ζηε ζξεζθεία δελ ηνλ εκπνδίδεη, ζην 

ζέκα ηεο νξγαλσκέλεο θαη θαηεζηεκέλεο εθθιεζίαο, λα εθθξάζεη ηελ 

πξνηίκεζή ηνπ γηα ηνλ πξνηεζηαληηζκφ θαη ηελ πλεπκαηηθή θαη εζληθή 

δπλακηθή πνπ αλαπηχζζεη ζε αληίζεζε κε ηελ παζεηηθφηεηα ηεο βπδαληηλήο 

νξζνδνμίαο5. Θα ζπλδέζεη, κάιηζηα, ηνλ Κχξηιιν Λνχθαξη κε ηηο 

                                                 
1
 John Dragoumis, A man of action and of letters, Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, θ.3, οπμθ.3.1, ζ.13. 

2
 Ίςκ Αναβμφιδξ, Ζ Μεγάιε Ηδέα, 1908, ζ.10.  

3
 Ένιμκαξ, «Delenda Carthago», Ο Ννπκάο, 1/1/1906, αν.179, ζ.4 ηαζ «Ώπμζημθζηή επζζημθή», Ο 

Ννπκάο, 15/1/1906, αν.181, ζ.6. Δ επζζημθή ημο απμηεθεί απάκηδζδ ζημ άνενμ ημο Ε.., «Νμζμημιεία 

ηαζ Υνζζηζακζζιυξ», Ο Ννπκάο, 8/1/1906, αν.180, ζ.1, υπμο δζαηοπχκμκηαζ δζαθςκίεξ βζα ηζξ απυρεζξ 

ημο ΐθαζημφ βζα ημ πνζζηζακζζιυ.  
4
 Π. ΐθαζηυξ, «Κνζηζηέξ Ώκαπμδζέξ», ηεθ. «Ο Αςδεηάθμβμξ ημο Γφθημο. Κχζηα Παθαιά», Κξηηηθά 

Σαμίδηα, 1912, ζ.114, 121. Πνςημδδιμζζεφηδηε ζημκ Ννπκά, 25/9/1907, αν.258, ζ.1, 3. ηδ ιεθέηδ «Δ 

Φοθή», ζοιαμθή ζηδ ζογήηδζδ εεκζηζζηχκ ηαζ ζμζζαθζζηχκ ημο Ννπκά, εα ζοκδέζεζ ηα ηαηαζηνμθζηά 

ημζκςκζηά απμηεθέζιαηα ημο πνζζηζακζζιμφ, ηδξ βαθθζηήξ επακάζηαζδξ ηαζ ημο ζμζζαθζζιμφ, 

Ένιμκαξ, «Δ Φοθή», Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Γεκνηηθηζκόο θαη Κνηλσληθό πξόβιεκα, υ.π., ζ.83. Σμ 

1912 ημ δδιμζζεφεζ ζηα Κξηηηθά Σαμίδηα, 1912, ζ.148. Σζξ απυρεζξ ημο εκακηίμκ ημο εανασζιμφ ηαζ ημο 

πνζζηζακζζιμφ, βζα ημ πθήεμξ πμο ζακ ημπάδζ αμοθζάγεζ ζηζξ ενδζηείεξ, αθθά ηαζ ημ πυζμ 

ηαηαπζεζηζηή είκαζ δ πίζηδ ζηδκ αεακαζία, επακαθαιαάκεζ ζημ ιεζμπυθειμ, Π ΐθαζηυξ, 

Παξαβιάζηαξα, Βζηία, 1937, ζ.10, 30-31. Βπίζδξ, εα ζοκδέζεζ ηδ ενδζηεία ιε ημκ πςνζάηδ ηαζ υπζ ιε 

ημκ πμθζηζζιέκμ άκενςπμ, ζην ίδην, ζ.64-66. 
5
 Σζξ ζηέρεζξ αοηέξ ηζξ δζαηοπχκεζ βζα πνχηδ θμνά ημ 1904 ηαζ ηζξ δδιμζζεφεζ ημ 1912, Π. ΐθαζηυξ, 

Κξηηηθά Σαμίδηα, 1912, ημ ηεθάθαζμ «ημ Καζιίνζ», ζ.6-52. Σδκ πνμηίιδζή ημο βζα ημκ 
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πξνηεζηαληηθέο αξρέο, αληηθξνχνληαο ηηο απφςεηο πνπ εμέθξαζε ν Μάξθνο 

Ρεληέξεο ην 1859 ζην έξγν ηνπ, Κχξηιινο Λνχθαξηο. Ο Οηθνπκεληθφο 

Παηξηάξρεο1.   

Σν ΐπδάληην γηα ην ΐιαζηφ είλαη ε επνρή, φπνπ ε ζξεζθεία θαη ε 

θιεξηθνθξαηία, αιιά θαη ε ππνηαγή ηνπ ιανχ ζηηο επηηαγέο ηεο ηεξνζχλεο 

ειάηησζε ηε θπιεηηθή ξσκαιεφηεηα ηνπ ειιεληζκνχ, γη΄ απηφ θαη 

θαηαδηθάδεηαη· «ε ζξεζθνκαλία θαη ην κνλαζηήξη αθάληζαλ ηε θπιή καο […] ν 

θαιφγεξνο θαη ηα δφγκαηα απφξημαλ ηε δφμα καο […] ε παζηαζκέλε ζενθνβία 

θ΄ νη ππεξνχζηνη δηαιερηηζκνί μεραξβάισζαλ ηελ ηζηνξία καο θαη καο θέξαλε 

ζηε ζθιαβηά. Γηαηί απφ ηα ρξφληα ηεο Άγηαο Βιέλεο- ηφηε πνπ λίθεζαλ πηα νη 

ζθιάβνη θαη ρξηζηηαληζκφο ηε ζπαξηηάηηζα Ρψκε θαη ηηο θπιεηηθέο νιηγαξρίεο- 

ην ζαξάθη ην εθθιεζηαζηηθφ […] θαηαρψλεςε ηε Ρσκηνζχλε […] απφ θεη 

νινέλα ράλνπληαλ ην αίκα ηνπ έζλνπο θαη γη΄ απηφ θαηάληεζε λα κελ έρε πηα 

πνιίηεο κεδέ πνιεκηζηάδεο κα ξάζα κφλν θαη ραξέκηα θαη πεγαδφζηνκνπο 

αξρνληάδεο θαη δαζθαιάθηα ζηελνθέθαια. Δ ζενθξαηία ε θάγνπζα ραληάθσζε 

θαη μεζηξάησζε ην ΐπδάληην. […] Καη γη΄ αθηφ παξαπάλσ απ΄ φια –ζαλ παηψ 

ξσκαίτθν ρψκα- κηζψ ηηο ζξεζθείεο ηηο δνγκαηηθέο, φρη ηηο νιχκπηεο ζξεζθείεο 

πνπ βγαίλαλ αλνηρηφθαξδεο απφ ηε δσή θαη γιεληνχζαλ θη νκφξθαηλαλ θη 

αληξεηέβαλε, θαη πνπ μέξαλε λα πεζάλνπλε ζηελ ψξα ηνπο»2. Γη΄ απηή ηελ 

θαηάζηαζε ζα θαηεγνξήζεη ην βπδαληηλφ ιαφ· «ε παπαδνζχλε έθαγε ην 

ΐπδάληην θαη θαηεγνξνχζα γη΄ αθηφ κνλαρά ηνλ θιήξν. Θα είηαλε πην δίθην λα 

θξηκάηηδα νιάθεξν ην βπδαληηλφ ιαφ αθνχ θείλνο είηαλε ηφζν απφθνηα 

ζξήζθνο θαη θείλνο πίζηεβε θαη πξνζθπλνχζε ηελ ηεξαηηθή ςεθηηά. Δ εθθιεζία 

δε δνχζε αιήζεηα απφ θαθή πίζηε κα γηαηί ηέηνηα ιαηξεία γχξεβε ν 

ζεκηηηζκέλνο φρινο»3. 

                                                                                                                                            
πνμηεζηακηζζιυ εα ζπμθζάζεζ μ Κθέςκαξ Πανάζπμξ, «Ο αημιζζιυξ, μ θοθεηζζιυξ ηαζ ηάπμζεξ άθθεξ 

ζδέεξ ημο Πέηνμο ΐθαζημφ», Διιεληθά Φύιια, Υνζζη. Πνςημπνμκζά 1936, ζ.279-280.  
1
 Ώκηίβναθμ επζζημθήξ Π. ΐθαζημφ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, 9/9/1932, Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, θ.5, 

οπμθ.5.2, 5/210 (Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.140). Ο Πεηνμηυηηζκμξ ημο έζηεζθε ακηζβεβναιιέκα 

απμζπάζιαηα απυ ημ ένβμ ημο Ρεκζένδ, αθ. επζζημθή Α. Πεηνμηηυηζκμο  14/8/1932, ό.π., 5/203.  
2
 Ένιμκαξ, «Γνάιιαηα απυ ηδκ Ώεήκα», Κξηηηθά Σαμίδηα, υ.π., ζ.69. Πνςημδδιμζζεφηδηακ ζημκ 

Ννπκά, 15/1/1906, αν.181, ζ.1-3. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.2. ημ ηείιεκμ ημο Ννπκά αλζμζδιείςηδ είκαζ 

δ πζμ αοζηδνή έηθναζδ πμο ηαηαδζηάγεζ ηδ ενδζηεία, ημ εοαββέθζμ, ημοξ παπάδεξ, εκχ ζημ ηείιεκμ 

ημο 1912 δ ηνζηζηή εκημπίγεηαζ ζημκ ηαθμβενζζιυ ηαζ ηδ ενδζημιακία. 
3
 Ένιμκαξ, «Γνάιιαηα απυ ηδκ Ώεήκα», ό.π., ζ.72. ημ Ννπκά, υ.π., ζ.1. Δ «παπαδμζφκδ» ημο 

ηεζιέκμο, ζηδκ πνχηδ δδιμζίεοζδ ημο Ννπκά ήηακ «πνζζηζακμζφκδ», απυδεζλδ ηδξ άιαθοκζδξ ηδξ 

αοζηδνυηδηαξ εκακηίμκ ημο πνζζηζακζζιμφ ημ 1912, εκχ μ «ζδιζηζζιέκμξ υπθμξ» ημο ηεζιέκμο, ημ 

1906 ήηακ «αάναανα πθήεδ». Σμ ναηζζζηζηυ ημο ιέκμξ αολάκεζ.  
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Οη αξηζηνθξαηηθέο ηνπ πνιηηηθέο επηινγέο θαη ε πίζηε ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο θπιεηηθήο αλσηεξφηεηαο ηνλ νδεγνχλ, παξά ηελ απφξξηςε ηεο 

κεηαθπζηθήο, ζηελ αλάγθε ηηζάζεπζεο ησλ πνιιψλ κέζσ κηαο θνζκηθήο 

ζξεζθείαο πνπ πξνθξίλεη ηε θπιεηηθή επηινγή θαη ηελ πεηζαξρία· «ε κηα 

ηέηνηα ζξεζθεία, εθιερηηθή θαη κεζνδηθή θαη μεθαζαξηζκέλε απφ θάζε 

ρηελψδηθν απνκεηλάξη, ειπίδσ λα καο μαλαθέξεη ζηγά ζηγά ε επηζηήκε ηεο 

δσήο θ΄ ε αλψηεξε θηινζνθηθή θξηηηθή. Αε ζα είλαη θπζηθά ζξεζθεία ηεξαηηθή, 

νχηε θαλ ίζσο ιατθή, κα πεηζαξρία θνηλσληθή θ΄ εζηθή πνπ ζα ηελ ελεξγνχλε 

νη αξρεγνί ησλ αλζξψπσλ»1. 

 

                                                 
1
 Π. ΐθαζηυξ, «ημ Καζιίνζ», Κξηηηθά Σαμίδηα, 1912, ζ.50. 
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22. ΔΘΝΟ: ΣΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ 

ΤΕΖΣΖΖ  

Δ ζρέζε δεκνηηθηζκνχ θαη έζλνπο έρεη αξθεηά κειεηεζεί θαη πξνβιεζεί, 

σο ε θπξίαξρε παξάκεηξνο ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο. Σν Σαμίδη κνπ είλαη ε 

πξνγξακκαηηθή δηαθήξπμε ηεο ζχλδεζεο έζλνπο θαη γιψζζαο, γεγνλφο πνπ 

θαζφξηζε ελ πνιινίο ηελ θπξίαξρε δηάζηαζε ηεο έξεπλαο. Άιισζηε, ην έζλνο 

σο δξσλ ηζηνξηθά ππνθείκελν θαη δεκηνπξγφο ηεο γιψζζαο θαζίζηαηαη ην 

κήινλ ηεο έξηδνο κεηαμχ δεκνηηθηζηψλ θαη θαζαξεπνπζηάλσλ. Σν επίκαρν 

δήηεκα πνπ ηέκλεη ηηο πεξηνρέο, γιψζζα θαη έζλνο, είλαη ην πνηα γιψζζα 

κπνξεί λα επηθπξψζεη ηα δηθαηψκαηα επί ηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο, λα 

δηαθπιάμεη ηελ εζληθή ελφηεηα θαη λα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ 

ηδεσδψλ1. Δ ηαπηφηεηα γιψζζαο θαη έζλνπο ηελ νπνία πξνβάιινπλ νη 

δεκνηηθηζηέο έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο απφ ηε ζθέςε ηνπ Herder θαη ηνπ Fichte2, 

ζεσξεηηθέο παξαδνρέο, πνπ ζρεηηθά κε ηνλ πξψην είλαη έκκεζεο, ελψ ζρεηηθά 

κε ηνλ δεχηεξν άκεζεο, αθνχ ππάξρνπλ αλαθνξέο ζε απηφλ απφ ηνλ 

Φπράξε3, ηνλ Ρακά4, ηνλ Γιελφ5.  

Δ παξνχζα εξγαζία δελ ζα επεθηαζεί ζηηο ζεσξεηηθέο παξαδνρέο ησλ 

δεκνηηθηζηψλ γηα ηελ ηαχηηζε έζλνπο θαη γιψζζαο, σο ζρέζε 

αλαληηθαηάζηαηε, θαζψο ε γιψζζα απνηειεί ζεκαηνθχιαθα ηεο εζληθήο 

                                                 
1
 «Βιείξ ηδξ πνςζημφιε ηδξ Ρςιζμζφκδξ, πμο εα πδ παηνζςηζζιυξ, ηα πζμ ιεβάθα ιαξ ζδακζηά. 

Αμοθέαμοιε βζα ηδκ Βθθάδα η΄ ίζςξ ιζα ιένα δ Ρςιζμζφκδ υθδ […] βίκδ ιζα Βθθάδα ηαζ ιυκδ. Μζα 

ιένα εα ηαηαθάαδ η΄ δ Βθθάδα ημ ζημπυ ιαξ, εα ηαηαθάαδ πςξ ζα αβήηαιε κα εειεθζχζμοιε ηδκ 

εεκζηή ηδ βθχζζα, εειεθζχζαιε ηαζ ηδκ εκυηδηα ηδκ εεκζηή», Γ. Φοπάνδξ, «Ώθζενςηζηυ βνάιια», Ο 

Ννπκάο, 18/1/1904, αν.79, ζ.8 ηαζ ζηα Κξηηηθά Κείκελα, Ώ΄, υ.π., ζ.336. Σμ παναπάκς ηείιεκμ 

απμηεθεί ιένμξ ημο πνμθυβμο ημο ιοεζζημνήιαημξ Σα δύν αδέξθηα πμο έβναρε μ Φοπάνδξ ημ 1903, 

αθθά εηδυεδηε ημ 1911. Ο πνυθμβμξ δδιμζζεφηδηε ζε ηνεζξ ζοκέπεζεξ ζημ Ννπκά, αν.77, 78, 79(1904). 
2
 Γζα ηδ θζθμζμθία ηδξ ζζημνίαξ ημο Herder ηαζ ημο Fichte, ηδκ ακάδεζλδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ 

δζαθμνεηζηυηδηαξ, υπμο δ βθχζζα απμηεθεί ηεκηνζηυ ζδιείμ ηαζ βζα ηδκ ηαφηζζδ ηδξ βθχζζαξ ιε ηδκ 

εεκζηή μοζία, ζημζπείμ ααζζηυ ημο ζφβπνμκμο εεκζηζζιμφ, αθ. Β. Kedourie, Nationalism, υ.π., ζ.51-91.  
3
 Ο Φοπάνδξ ακαθένεζ υηζ έπεζ ιεθεηήζεζ ημ ένβμ ημο Fiche, Reden an die deutsche Nation, 1808, , 

«Γζα ημ Ρςιέσημ Θέαηνμ», Κξηηηθά Κείκελα, η.Ώ΄, υ.π., ζ.184.
 

4
 Ο Ραιάξ εα ααζίζεζ ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ημο απυρεζξ ζηζξ ακηίζημζπεξ ημο Fichte, η. Ραιάξ, Λνμνί 

ηξαηνθόπνη, υ.π., ζ.14, 33. Γζα ηδκ μοζία ημο εηπαζδεοηζημφ πνμβνάιιαημξ πμο πνμηείκεζ μ Fichte, ημ 

μπμίμ απμηεθεί ημκ πονήκα ηδξ εεκζηζζηζηήξ ημο εεςνίαξ, αθ., E. Kedourie, ό.π., ζ.81-84. 
5
 Ο Γθδκυξ ιεηαθνάγεζ βζα ημ Αεθηίμ ημο Βηπαζδεοηζημφ Οιίθμο απυζπαζια απυ ένβμ ημο Οφββνμο 

O. Ghibu, «Δ ζπμθζηή δζβθςζζία ηαζ δ πμθζηζηή», (Γ.Δ.Ο., 7/1911, ζ.188-203 ηαζ Άπαληα, η.ΐ΄, υ.π., 

ζ.39-50). ηδ ιεθέηδ αοηή πνμαάθθεηαζ δ άπμρδ ημο Fichte, υηζ ημ ηνάημξ δεκ πνέπεζ κα ακαθαιαάκεζ 

απμηθεζζηζηά ηδκ εοεφκδ ηδξ παζδείαξ ηαζ κα πενζμνίγεζ ημοξ οπυθμζπμοξ πανάβμκηεξ πμο ιπμνμφκ κα 

δνάζμοκ ζε αοηυκ ημκ ημιέα, αθ. Άπαληα, υ.π., ζ.43. Ο ίδζμξ πνμεημίιαγε ημ 1909 ή 1910 κα πνμηάλεζ 

δζάθελδ βζα ημκ Fichte ζε ιζα ζεζνά εηπαζδεοηζηχκ δζαθέλεςκ, «υπζ ηυζμ βζα ηαπμηέθεζια πμφθενε μ 

εεκζηυξ αβχκαξ ημο Φίπηε, υζμ βζα ηδκ οπμηεζιεκζηή πνμζπάεεζα ηαζ βζα ημ θνυκδια», (Άπαληα, η. Ώ΄, 

ζ.505 ηαζ ζδι., ζ.601-602), υπμο ακαθένεηαζ, επίζδξ, υηζ ζημ ανπείμ ημο εκημπίζηδηακ ζδιεζχζεζξ 

απυ ιάεδια ημο Lambrecht ζηδ Λεζρία βζα ηδκ επμπή ημο Fichte. 
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νπζίαο, ηεο εζληθήο ςπρήο. Αελ ζα αζρνιεζεί, δειαδή, κε ην πνιηηηζκηθφ 

ζθέινο ηνπ εζληθηζκνχ, αιιά ζα επηρεηξήζεη λα αλαδείμεη ην πψο εθβάιινπλ νη 

εζληθέο παξαδνρέο ησλ δεκνηηθηζηψλ ζην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Θα 

πξνζπαζήζεη λα θαηαγξάςεη, απφ ηελ κηα, ηηο ηζηνξηνγξαθηθέο απφπεηξεο ησλ 

δεκνηηθηζηψλ, φπνπ θπξηαξρεί ε ζρέζε παξειζφληνο - παξφληνο θαη 

απνθαιχπηεηαη ε εκκνλή ζηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηνπ έζλνπο θαη, ηαπηφρξνλα, 

λα αλαδείμεη ηελ ηζηνξία ζε πεδίν άζθεζεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Ώπφ ηελ 

άιιε, ζα εζηηάζεη ζε φ,ηη ζα κπνξνχζε λα απνθιεζεί «εθαξκνζκέλνο 

εζληθηζκφο» ησλ δεκνηηθηζηψλ, ην πψο δειαδή πήξαλ ζέζε ζηα εζληθά 

δεηήκαηα θαη ηνπνζεηήζεθαλ απέλαληη ζηηο αιπηξσηηθέο θηλήζεηο ηνπ θαηξνχ 

ηνπο, ην πψο δνθηκάζηεθαλ, δειαδή, νη ζεσξεηηθέο, επηζηεκνληθέο, πνιηηηθέο 

ηνπο παξαδνρέο, πνπ είραλ πιαίζην αλαθνξάο ηε Απηηθή Βπξψπε, ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν θαη κεηαηξάπεθαλ ζε ζέζεηο κε πνιηηηθφ βάξνο. Δ 

αιιεινγξαθία ηνπ Ώιέμαλδξνπ Πάιιε καο επηηξέπεη λα θαηαγξάςνπκε ηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπ ίδηνπ, ζην εμσηεξηθφ, ζρεηηθά κε δηεθδηθνχκελα απφ ην 

ειιεληθφ θξάηνο εδάθε.  

Δ δηάθξηζε εζληζκνχ θαη εζληθηζκνχ θαη ε ππνγξάκκηζε ηνπ 

ζπγθξνπζηαθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ δεχηεξνπ φξνπ1 δελ ζα καο απαζρνιήζεη 

εδψ, θαζψο πξνθξίλεηαη ε γεληθεπκέλε ρξήζε ηνπ φξνπ εζληθηζκφο, επεηδή, 

φπσο ζα θαηαδεηρηεί, ζπρλά νη ζεσξεηηθέο εζληθέο παξαδνρέο ησλ 

δεκνηηθηζηψλ ξηδνζπαζηηθνπνηνχληαλ ζηελ επαθή ηνπο κε ηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ίσλα Αξαγνχκε2. 

Δ δεκνηηθή γιψζζα θαη ην έζλνο δελ απνηεινχλ απηφλνκα γεγνλφηα, 

αιιά αμίεο «ελ ησ γίγλεζζαη», ησλ νπνίσλ ε πξαγκάησζε ζα ζπκπέζεη· «Ή 

ζα γίλε έζλνο ε Βιιάδα ή δε ζα γίλε. Άκα γίλε, ζα ηζαθηζηή θ΄ ε πξφιεςε. 

Καη πεηδή αλαληίιερην πσο ζα γίλε έζλνο, ζα πε πσο γηα βέβαην ε λίθε δηθή 

καο, δειαδή ηεο Εδέαο»3. ηε δηαζπνξά δηαηππψλνληαλ ζπλέρεηα απφςεηο 

πνπ παξέπεκπαλ ζηελ εζληθή δηάζηαζε ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο. 

Βλδηαθέξνπζα, κάιηζηα, είλαη ε άπνςε πνπ πξνβάιιεη κηα ελσηηθή αληίιεςε 

                                                 
1
 D. Tziovas, The Nationism of the Demoticists, υ.π., ζ.1-3 

2
 Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, «Ίςκ Αναβμφιδξ. Πδβέξ ηαζ ηυπμζ ημο Βεκζηζζιμφ», Ζ Διιάδα ησλ 

Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ 1910-1914, Β.Λ.Ε.Ώ., 1993, ζ.243-252. ΐθ., επίζδξ, Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, «Ο 

θυαμξ ηδξ Αφζδξ ηαζ δ ακαγήηδζδ ιζαξ εεςνίαξ ημο εεκζηζζιμφ ςξ ακηίδμημο», Οη θόβνη ελόο αηώλα, 

υ.π., ζ.163-191, υπμο ιεηαλφ άθθςκ, ζδζαίηενα πνμαάθθμκηαζ μ εεκζηζζιυξ ημο Ίςκα Αναβμφιδ ηαζ μζ 

εεςνδηζηέξ ημο ακαθμνέξ ζημκ Barrès. 
3
 Γ. Φοπάνδξ, «Ώπμθμβία», Ο Ννπκάο, 25/12/1905, αν.178, ζ.11. 
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πεξί έζλνπο, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηνπο θαζαξνιφγνπο· «Μίζνο, κίζνο ζηε 

θαζαξέβνπζα θαη ζηνπο βνπιγάξνπο φρη ζηνπο θαζαξεβνπζηάλνπο, γηαηί 

[είλαη;] θη΄ αθηνί ξσκηνί γηαηί γηα ην θαιφ θη΄ αθηνί πνιεκνχλε [αο;] είλαη θη΄ απ΄ 

ηνλ αλάπνδν δξφκν»1. 

Παξφιν πνπ ε επίθιεζε ηεο εζληθήο ελφηεηαο εδξάδεηαη ζηελ 

ηδενινγηθή ζχδεπμε γιψζζαο θαη έζλνπο, ππνθξχπηεη θαη ηελ απφπεηξα 

θνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ. Αελ πξφθεηηαη, δειαδή, γηα αζψα ζεσξεηηθή 

ζπδήηεζε, αιιά γηα ζχλζεηε ηδενινγηθή επηινγή. Δ εθεκεξίδα Αθξφπνιηο ζε 

«δεκνςήθηζκα» πνπ ζα πξνθεξχμεη ην 1900 γηα λα απνθαιχςεη ηελ 

πξνηίκεζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ θαζαξεχνπζα ή ηελ δεκψδε γιψζζα, ζα 

αλαδεηήζεη ηε γιψζζα εθείλε «πνπ ζ΄ απνηειέζε ην κέγα Βζληθφλ φξγαλνλ, 

ην ζπκβνιίδνλ ηελ ελφηεηα κηαο θπιήο», ηε γιψζζα πνπ ζα θαηαλννχλ θαη ηα 

θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, νη αγξφηεο θαη νη εξγάηεο. «Πξφθεηηαη πεξί ηεο 

γιψζζεο, σο εληαίαο, κεγάιεο, αδηαζπάζηνπ, ζπκθψλνπ πξνο ηελ λφεζηλ θαη 

ηελ ςπρήλ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ»2.  

ΐιέπνπκε, ινηπφλ, φηη ε εζληθή ελφηεηα παξαπέκπεη θαη ζηελ 

θνηλσληθή ελφηεηα, ηελ νπνία αλαδεηνχλ θαη νη δεκνηηθηζηέο πίζσ απφ ηνλ 

εζληθφ καλδχα. Ο Αξαγνχκεο ζα πξνβάιιεη έλα ιφγν πνιηηηθφ, φπνπ θαλεξέο 

είλαη νη θνηλσληθέο ζπλδειψζεηο ηνπ εζληθνχ δεηήκαηνο. Σν έζλνο πξνβάιιεη 

σο νκνγελνπνηεηηθή δχλακε, αθνχ ελψλεη ζε θνηλή πξνζπάζεηα θησρνχο θαη 

πινχζηνπο, κηθξνχο θαη κεγάινπο3. Ο εζληθφο ιφγνο παξαπέκπεη ζηελ θαη 

εμαζθαιίδεη ηελ θνηλσληθή νκνηνγέλεηα θαη θαιχπηεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, 

αξρή πνπ πξνβάιιεηαη θαη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ ην Ώδεξθάην ηεο 

Βζληθήο Γιψζζαο δηαθεξχηηεη φηη ε θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο σο γισζζηθνχ 

νξγάλνπ ηεο εθπαίδεπζεο ζα ππνηάμεη ηελ θνηλσλία ζην έζλνο· «γηα φξγαλν 

εθπαηδεπηηθφ πξέπεη λα πάξνπκε ηε γιψζζα καο, απηήλ πνπ κηινχκε, ηε 

δεκνηηθή, πσο κνλάρα κ΄ απηή ζα κνξθσζή ην παηδί, ζα ελσζνχλε φιεο νη 

θνηλσληθέο ηάμεο ζε θνηλή εζληθή δσή. […] Δ ηδέα απηή αλάγθε λ΄ 

                                                 
1
 Βπζζημθή Μίθημο οκκεθζά ζε Ώ. Πάθθδ, άιμ ΐαεφ 23/4/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, 

οπμθ.1.1, 1/79. 
2
 «Σμ δδιμρήθζζια ηδξ “Ώηνμπυθεςξ”», Σν Πεξηνδηθόλ καο, 15/10/1900, η.ΐ΄, Ώφβμοζημξ 1900- 

Φεανμοάνζμξ 1901, ζ.157-160. Σα απμζπάζιαηα ζηδ ζ.157. 
3
 «Πνμηήνολδ ζημοξ ζηθααςιέκμοξ ηαζ ζημοξ εθεοεενςιέκμοξ Έθθδκεξ», Ο Ννπκάο, 17/2/1908, 

αν.283, ζ.11. 
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απινρσξέζεη ζ΄ φιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεο»1. Οη εζληθέο ηδέεο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν επηβάιινπλ ηελ πξνηεξαηφηεηά ηνπο ζηελ θνηλσλία. Άπνςε πνπ ζα 

δηαηππψζεη θαη ν Γ. Κφθθηλνο ζηε κειέηε ηνπ γηα ηνλ Ώ. Αεικνχδν, φπνπ ζα 

ζπλδέζεη ηελ πξσηαξρηθφηεηα ηνπ έζλνπο κε ηηο θνξπνξαηηζηηθέο αληηιήςεηο 

ηνπ απφ θαζέδξαο ζνζηαιηζκνχ πνπ ππεξβαίλεη ηηο ηαμηθέο ζπγθξνχζεηο θαη 

θαηαιήγεη ζην ζπληεξεηηζκφ2. 

Σν εζληθφ δήηεκα, αθφκα θαη φπσο πξνβιήζεθε απφ ηνπο 

«λαηζηνλαιίζηεο» δεκνηηθηζηέο ζηε ζπδήηεζε κε ηνπο ζνζηαιηζηέο ζην Ννπκά, 

είλαη κηα ηδενινγία κε θαζαξά θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο. Ώπφ ηε 

κηα, νη ζνζηαιηζηέο, ππεξαζπίδνληαη ηελ αζηηθή ππφζηαζε ηνπ θξάηνπο, σο 

αλαβαζκνχ ζηελ εμέιημε ησλ θνηλσληψλ κέρξη ηελ επηθξάηεζε ηνπ 

ζνζηαιηζκνχ, απφ ηελ άιιε, νη εζληθηζηέο παξαπαίνπλ αλάκεζα ζηελ άξλεζε 

ηεο ηαμηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ζηε ζπγθάιπςή ηεο ππφ ηνλ 

καλδχα ησλ εζληθψλ, αιπηξσηηθψλ αλαγθψλ. Δ ζπδήηεζε απνθαιχπηεη κηα 

ζεηξά απφ ππνθείκελεο ηδενινγίεο, ζρεηηθέο κε ηελ ηαχηηζε (γηα ηνπο 

ζνζηαιηζηέο) ή κε (γηα ηνπο εζληθηζηέο) ησλ ελλνηψλ «πξφνδνο» θαη «εμέιημε»3 

ή ζρεηηθέο κε ηελ νηθνλνκηθή νξγάλσζε θαη ηελ ηδενινγηθή ζπγθξφηεζε ηνπ 

                                                 
1
 Γ. Παπαηχζηαξ, Ο Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην «Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο», υ.π., Βζηία, ζ.73-74. 

Δ οπμβνάιιζζδ δζηή ιμο. 
2
 Γ. Κυηηζκμξ, «Κμζιμεεςνία, Εδεμθμβία, Πμθζηζηήξ ηνάηεοζδ. Δ πενίπηςζδ ημο Ώθέλακδνμο 

Αεθιμφγμο (1880-1956), ό.π., ζ.242-249. 
3
 Οζ εεκζηζζηέξ ανκμφκηακ ημ ζοζπεηζζιυ ηςκ εκκμζχκ, βζαηί πανέπειπε ζημ ζμζζαθζζιυ. Γζα ηδκ 

άνκδζδ ηδξ έκκμζαξ ηδξ πνμυδμο πμο αημθμοεεί ηδκ ειθάκζζδ ημο ημζκςκζημφ γδηήιαημξ, αθ. Υ. 

Υαηγδζςζήθ, Βζζαβςβή ζηδκ Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, υ.π., ζ.20. Ώπυ ηδκ πθεονά ηςκ 

εεκζηζζηχκ, αθ. ηζξ απυρεζξ ημο ηέθακμο Ραιά, «Οζ δδιμηζηζζηαί ηαζ ημ ημζκςκζηυ ιαξ γήηδια», Ο 

Ννπκάο, 30/9/1907, αν.263, ζ.5 ηαζ Ρέκα ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Γεκνηηθηζκόο θαη Κνηλσληθό πξόβιεκα, 

υ.π., ζ.26· «ημοξ μζζαθδδιμηνάηεξ», Ο Ννπκάο, 9/12/1907, αν.273, ζ.3-4 ηαζ Ρέκα ηαονίδδ-

Παηνζηίμο, ό.π., ζ.62-64. Σδκ ακηίεεηδ άπμρδ υηζ πνυμδμξ ηαζ ελέθζλδ ηαοηίγμκηαζ εα οπμζηδνίλεζ μ 

Κ. Υαηγυπμοθμξ, αθ. Π. ΐαζζθζηυξ, «Σμ ημζκςκζηυκ ιαξ γήηδια», Ο Ννπκάο, 28/10/1907, αν.267, ζ.1 

ηαζ Ρέκα ηαονίδδ-Παηνζηίμο, ό.π., ζ.28-29. Σδκ έκκμζα ηδξ ελέθζλδξ πμο λεηίκδζε απυ ηδκ δζαθεηηζηή 

ημο Hegel ηαζ ηαηέθδλε ζηδκ ακηζηεζιεκζηή ελέθζλδ ηδξ ιανλζηήξ εεςνίαξ ηδκ ακέθοζε μ Γ. ηθδνυξ, 

«Αζαθεηηζηυξ οθζζιυξ», Ο Ννπκάο, 27/1/1908, αν.280, ζ.2-8 ηαζ Ρέκα ηαονίδδ-Παηνζηίμο, ό.π., 

ζ.276-286. Σδκ έκκμζα ηδξ ελέθζλδξ ςξ δζαθεηηζηήξ ηαηδβμνίαξ βζα ηδκ ενιδκεία ηςκ ζζημνζηχκ 

θαζκμιέκςκ, ιε παναδείβιαηα απυ ηδκ παβηυζιζα ηαζ εθθδκζηή ζζημνία εα ελεηάζεζ ζε πνμβεκέζηενμ 

άνενμ, Γ. ηθδνυξ, «ημοξ Αδιμηζηζζηάξ», Ο Ννπκάο, 4/11/1907, αν.268, ζ.1-4 ηαζ Ρ. ηαονίδδ, 

Παηνζηίμο, ό.π., ζ.40-50. Βπίζδξ, δ έκκμζα ηδξ πνμυδμο δεκ κμείηαζ λεπςνζζηά απυ ηδκ ακηζηεζιεκζηή 

ελέθζλδ, βζαηί δζαθμνεηζηά εηπίπηεζ ζε οπμηεζιεκζηέξ εηηζιήζεζξ, αθ. Γ. ηθδνυξ, «Σμ Κμζκςκζηυκ ιαξ 

Γήηδια. Οζ “μζζαθζζηάδεξ” ζημοξ “Ναηζζμκαθίζηεξ”», Ο Ννπκάο, 13/4/1908, αν.291, ζ.2, 3 ηαζ Ρ. 

ηαονίδδ –Παηνζηίμο, ό.π., ζ.145, 148. Γζα ηδ θζθμζμθία ηδξ ελέθζλδξ ηαζ ηδξ πνμυδμο ημο Hegel, αθ., 

E. Hobsbawm, Ζ Δπνρή ησλ Δπαλαζηάζεσλ 1789-1848, υ.π., ζ.352-355. Ώκηί-πεβηεθζακή μπηζηή 

αημθμοεεί μ Πέηνμξ ΐθαζηυξ, μ μπμίμξ εεςνεί υηζ μ κυιμξ ηδξ ελέθζλδξ δεκ οπάνπεζ έλς απυ ημκ 

άκενςπμ, αθθά είκαζ δδιζμφνβδια ημο ακενχπμο, αθ. «Πναβιαηζζιυξ», Ο Ννπκάο, 23/3/1908, αν.288, 

ζ.9-12 ηαζ Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, ό.π., ζ.123-136. Σμ άνενμ απμηεθεί απάκηδζδ ζημκ «Αζαθεηηζηυ 

Τθζζιυ» ημο ηθδνμφ ηαζ ακηζπνμηείκεζ ηδ εεςνία ημο πναβιαηζζιμφ πμο ααζίγεηαζ ζημκ ειπεζνζζιυ 

ηαζ ημκ ςθεθζιζζιυ.   
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θξάηνπο· βηνκεραληθφ αζηηθφ θξάηνο θαη εξγαηηθή ηάμε1 γηα ηνπο ζνζηαιηζηέο, 

απφ ηελ κηα, αγξνηηθή νηθνλνκία, θηιειεπζεξηζκφο ή αξηζηνθξαηία γηα ηνπο 

εζληθηζηέο, απφ ηελ άιιε2.  

Βθθξαζηήο ηνπ εζληθνχ νξάκαηνο ηνπ ηέθαλνπ Ρακά, ζην πιαίζην 

ελφο δπλαηνχ, ζηξαηησηηθνχ ειιεληθνχ θξάηνπο, είλαη ν παξαγσγφο ιαφο, απφ 

ηνπο εκπνξνβηνκήραλνπο κέρξη ηνπο εξγάηεο, πνπ ηνπο ελψλεη ε παηξίδα θαη 

ην κίζνο θαηά ηνπ Σνχξθνπ3, ζε κηα θνξπνξαηηζηηθή αληίιεςε ηεο νηθνλνκίαο. 

Ο Ίσλ Αξαγνχκεο παξαζέηεη έλα πνιηηηθν-θνηλσληθφ πξφγξακκα πνπ 

επηδηψθεη ηε δεκηνπξγία εληαίνπ εζληθνχ ρψξνπ γηα ηελ απξφζθνπηε δξάζε 

ηνπ θεθαιαίνπ. Δ πξνζέιθπζε ησλ ξαγηάδσλ ζηελ εζληθή ηδενινγία, θαηά 

αλαινγία κε ηελ ηαθηηθή ηνπ ΐίζκαξθ, ζα αλέηξεπε θαη ζα εμπγίαηλε ην 

ειιαδηθφ θξάηνο, θαηαζθεπάδνληαο έλα θξάηνο εκπνξηθφ θαη βηνκεραληθφ κε 

ζαθψο δηαρσξηζκέλεο ηάμεηο· «Ώιιά, ελψ ν θ. θιεξφο ζα ζηεξηρηεί ζηνπο 

πξνιεηάξηνπο […] εγψ […] ζα ζηεξηρηψ ζηελ ηάμε ησλ βηνκεράλσλ θαη 

εκπφξσλ θαη ζα ππνζηεξίμσ ηα ζπκθέξνληά ηεο, ζα πξνζπαζήζσ λα ηνπο 

ζπλαζπίζσ, λα ηνπο δείμσ ηε δχλακε ηεο αιιεινβνήζεηαο θαη ηεο 

αιιειεγγχεο. […] Λνηπφλ απφ ηε κηα κεξηά, ζα ζηεξηρηψ ζηνπο δνχινπο θαη 

ζα ηνπο βνεζήζσ γηα λα γπξέςνπλ θαη λα επηηχρνπλ θαιιίηεξε ηχρε, θαη απφ 

ηελ άιιε, ζα πξνζπαζήζσ λα ελσζνχλ θεθάιαηα ζ΄ φιν ηνλ Βιιεληζκφ γηα 

λα αξρίζνπλ κεγάιεο επηρείξεζεο εκπνξηθέο, λαπηηιηαθέο, βηνκεραληθέο»4. 

Δ δεκνηηθή γιψζζα δελ είλαη γηα ηνπο δεκνηηθηζηέο, απιψο, ε 

θαηάιιειε γηα ηε θηινινγία, αιιά εθείλε πνπ ζα δψζεη ζηνπο εζληθνχο, αιιά 

θαη πνιηηηθν-θνηλσληθνχο ζηφρνπο, έλα ξεαιηζηηθφ πεξηερφκελν. Γηα ηνλ 

Φπράξε ηελ επηθξάηεζε ηεο δεκνηηθήο, ηεο «εζληθήο γιψζζαο», ζηελ Βιιάδα 

ζα δηαδερηεί ε επηθξάηεζή ηεο ζηελ Ώλαηνιή, φπνπ ε θαζαξεχνπζα βαζηιεχεη, 

                                                 
1
 Δ ακάπηολδ ηδξ εθθδκζηήξ αζμιδπακίαξ εεςνείηαζ ακαπυθεοηηδ ελέθζλδ βζα ημκ Κ. Υαηγυπμοθμ, «Σμ 

ημζκςκζηυκ ιαξ γήηδια», Ο Ννπκάο, 28/10/1907, αν.267, ζ.3-4 ηαζ Ρέκα ηαονίδδ-Παηνζηίμο, ό.π., 

ζ.34-37.  
2
 Ώκηίεεηα, μ ηέθακμξ Ραιάξ ανκείηαζ ηδκ φπανλδ αζμιδπακίαξ, άνα ηαζ ενβαηζηήξ ηάλδξ ηαζ  

ακαπηφζζεζ ημ υναιά ημο βζα ηδκ μζημκμιζηή ελέθζλδ ηδξ Βθθάδαξ, πμο ααζίγεηαζ ζηδ βεςνβία ηαζ ηδκ 

ηηδκμηνμθία ηαζ υπζ ζηδ αζμιδπακία, . Ραιάξ, «Οζ Αδιμηζηζζηαί ηαζ ημ “Κμζκςκζηυ ιαξ γήηδια”», Ο 

Ννπκάο, 30/9/1907, αν.263, ζ.5 ηαζ Ρ. ηαονίδδ –Παηνζηίμο, ό.π., ζ.24-5. Γζα ηδκ πνμηίιδζδ ημο J.S. 

Mill βζα ηδκ αβνμηζηή μζημκμιία, αθ. E. Biagini, Liberty, Rretrenchement and Reform Popular 

Liberalism in the Age Of Gladstone, υ.π., ζ.86. Σμ πμθζηζηυ ημο υναια ημο Ραιά, είκαζ, υπςξ έπμοιε 

ήδδ δεζ, ανζζημηναηζηυ, αθ. «ημοξ ζμζζαθδδιμηνάηεξ», Ο Ννπκάο, 9/12/1907, αν.273, ζ.5 ηαζ Ρέκα 

ηαονίδδ-Παηνζηίμο, ό.π., ζ.68-9.  
3
 . Ραιάξ, «Σέθμξ πςνίξ ζοκέπεζα», Ο Ννπκάο, 10/5/1909, αν.343, ζ.2 ηαζ Ρέκα ηαονίδδ-Παηνζηίμο, 

ό.π., ζ.228-9. 
4
 Ίδαξ, «Κμζκςκζζιυξ ηαζ Κμζκςκζμθμβία», Ο Ννπκάο, 11/5/1908, αν.295, ζ.3 ηαζ Ρέκα ηαονίδδ-

Παηνζηίμο, ό.π., ζ.168-171. ΐθ. ηαζ ηα ζπυθζα ηδξ Παηνζηίμο, ό.π., ζ.πζη΄-πδ΄. 
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γεγνλφο πνπ ζα ζεκειηψζεη ηελ παξακνλή ησλ Βιιήλσλ ζηελ Ώλαηνιή1, 

αίηεκα πνπ σο πξννξηζκφο ηεο θπιήο πξνβάιιεηαη θαη ζηελ Ώίγππην απφ 

ηνπο δεκνηηθηζηέο. Δ επηινγή ηεο γιψζζαο θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο, κέζσ 

απηήο, ηεο εθπαίδεπζεο, ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφνδν ηνπ έζλνπο. Δ Μεγάιε 

Εδέα, δειαδή, εκπινπηίδεη ην ξνκαληηθφ ηεο πεξηερφκελν κε ζηφρνπο 

πνιηηηθνχο. Γξάθεη ν Πάιιεο ην 1899 ζηνλ Κξεηηθφ δηθεγφξν, Παλάγν 

Φησηάθε· «Σν δήηεκα […] είλαη εζληθφ θαη ζπνπδαίν, ζπνπδαηφηαην. Με ην λα 

θπλεγά ην έζλνο αθηφ ην θάληαζκα ηεο αξραίαο, έκεηλε πίζσ –πην πίζσ απ΄ 

φια ηα ΐαιθαληθά θξάηε. […] ινη καο πεξλνχκε ηα ληάηα καο γηα λα κάζσκε 

γξακκαηηθή δχζθνιε, θαη πνπ αηηεί απνθιεηζηηθή πξνζνρή, θη΄ έηζη φινη 

βγαίλνπκε απ΄ ηα ζθνιηά ρσξίο θακηά ζεηηθή γλψζε. […] Βίλαη ινηπφλ αλάγθε 

λα ηελ θάλνπκε έθθνιε ηε γιψζζα, λα κε ζέιεη ηφζε ζπνπδή φζε ηψξα, γηα 

λα καο κέλεη θαηξφο λα θαηαγηλφκαζηε θαη ζ΄ άιια πην ζεηηθά καζήκαηα»2.  

Οη ζνζηαιηζηέο ηεο ζπδήηεζεο ζηνλ Ννπκά πξνέηαμαλ ηελ θνηλσλία ηνπ 

έζλνπο θαη απνδέρηεθαλ ηνλ εζληθηζκφ σο έθθαλζε ηεο ηδενινγίαο ηεο 

αζηηθήο ηάμεο, δηέζπαζαλ, δειαδή, ηελ θπξίαξρε νκνγελνπνηεηηθή αληίιεςε 

γηα ην έζλνο3. Βπνκέλσο, νη έλλνηεο ηνπ έζλνπο θαη ηνπ θξάηνπο είλαη 

ηζηνξηθέο θαηεγνξίεο, πνπ ε εξγαηηθή ηάμε ηηο αληηιακβάλνληαη δηαθνξεηηθά 

απφ ηνπο αζηνχο4. 

Δ επέθηαζε ησλ ζπλφξσλ κε ηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο θαη νη λέεο 

πξννπηηθέο πνπ δηαλνίγνληαη γηα ην θξάηνο ζα νδεγήζνπλ ζηε δηαηχπσζε 

πξνβιεκαηηζκψλ ζρεηηθά κε ην κέιινλ θαη ζηελ απφπεηξα άξζξσζεο ελφο 

θαζνιηθνχ ιφγνπ γηα ην έζλνο πνπ ππεξβαίλεη  ηελ  θξαηηθή ζηελφηεηα  θαη 

γίλεηαη ν δεκηνπξγφο ηνπ πνιηηηζκνχ. Σν φξακα γηα ην έζλνο κεηά ηνπο 

βαιθαληθνχο πνιέκνπο ζα αλαδεηήζεη ε «Έξεπλα γηα ηηο κειινληηθέο 

θαηεπζχλζεηο ηεο θπιήο», πνπ δηεμήγαγε ην πεξηνδηθφ Γξάκκαηα ηεο 

                                                 
1
 Γ. Φοπάνδξ, «Δ ηαεανέαμοζα η΄ δ ζηθααζά», Ρόδα θαη Μήια, Ώ΄, 1903, ζ.176-77. 

Πνςημδδιμζζεφηδηε ςξ απάκηδζδ ζημκ Ώβδζίθαμ Γζακκυπμοθμ Δπεζνχηδ ζηδκ Δθεκεξίδα ημο 

Κμνμιδθά 4/9/1888. Καηά ημκ Φοπάνδ δεκ πνέπεζ κα ιζθάιε βζα δδιμηζηή, αθθά βζα εεκζηή βθχζζα, 

αθμφ ημ βθςζζζηυ γήηδια είκαζ γήηδια εεκζηυ, «Δ βθχζζα πμο δεκ είκαζ εεκζηή είκαζ ιζα άθθδ 

βθχζζα», ζημ ίδζμ, ζ.178. 
2
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Π. Φζςηάηδ, Liverpool 1/13.7.1899, Αλέθδνηε Αιιεινγξαθία Αιέμαλδξνπ 

Πάιιε, (έηδ. Νζημθάμο ΐ. Σςιαδάηδ), (ακάηοπμ απυ Κξεηηθέο ειίδεο, έημξ Ώ΄, 1936-37), ζ.8. Οζ 

οπμβναιιίζεζξ δζηέξ ιμο.  
3
 Υ. Υαηγδζςζήθ, Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20

νπ
 αηώλα, υ.π., ζ.20-1. 

4
 Γ. ηθδνυξ, «Σμ Κμζκςκζηυκ ιαξ Γήηδια. Οζ “μζζαθζζηάδεξ” ζημοξ “Ναηζζμκαθίζηεξ”», Ο Ννπκάο, 

20/4/1908, αν.292, ζ.2[;] ηαζ Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Γεκνηηθηζκόο θαη θνηλσληθό πξόβιεκα, υ.π., 

ζ.153-4.  
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Ώιεμάλδξεηαο1. Πέξα απφ ηνλ εζληθηζηηθφ ιφγν, ηα θνβηθά ζχλδξνκα απέλαληη 

ζηε Αχζε θαη εηδηθά ηε Γαιιία, ηελ επηζπκία αλαβίσζεο ηεο Ώλαηνιηθήο 

Ώπηνθξαηνξίαο, εηδηθά απφ ηνλ Ίσλα Αξαγνχκε2, ε αληηπαιφηεηα εζληθηζηψλ 

θαη ζνζηαιηζηψλ ζπλερίδεηαη. Οη νπαδνί ηνπ αζηηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ 

πξνθξίλνπλ ηε ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ γηα ηελ έλσζε ηεο θπιήο.  

Ο Φπράξεο, παξά ηνλ γισζζηθφ ηνπ ληεηεξκηληζκφ θαη ηελ αλαγσγή  

ηνπ έζλνπο ζηελ εζληθή γιψζζα,  πνπ ηαπηίδεηαη κε ην θσο, ζα δηαηππψζεη 

ηελ άπνςε φηη ε πξαγκάησζε ηεο κεγάιεο Εδέαο, ηνπ «ηδαληζκνχ», απαηηεί 

νηθνλνκηθή επκάξεηα θαη ζηξαηησηηθή εηνηκφηεηα, αιιά θαη ζπκκαρίεο κε ηνπο 

έξβνπο θαη ηνπο Ρνπκάλνπο ελαληίνλ ησλ ΐνπιγάξσλ3. Ο Πεηξνθφθθηλνο ζα 

κηιήζεη γηα «ηκπεξηαιηζκφ απνθιεηζηηθνχ παηξησηηζκνχ», πνπ επηβάιιεη ηε 

ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ, πνπ ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ πνιηηηζκηθή 

επέθηαζε, ηνλ «παηξησηηζκφ πνιηηηζκνχ», φπσο νλνκάδεη ηηο εκπνξηθέο θαη 

ζηξαηησηηθέο ζπκκαρίεο4. Ο Πέηξνο ΐιαζηφο, παξάιιεια κε ηηο γλσζηέο 

θπιεηηθέο ηνπ ζέζεηο θαη ηελ πξνηίκεζή ηνπ γηα ηηο ηεπηνληθέο, ηηο άξεηεο 

θπιέο, ζχκθσλα κε ηελ αηνκνθεληξηθή, θηιειεχζεξε αληίιεςε ηνπ, 

απνξξίπηεη ηνλ θξαηηζκφ θαη ζηελ νηθνλνκία ηνλ πξνζηαηεπηηζκφ θαη ηνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο5. 

Ο Ίσλ Αξαγνχκεο ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα κε ην έξγν ηνπ 

Διιεληθφο Πνιηηηζκφο6, ην νπνίν ζα απνηειέζεη αθνξκή γηα αληηπαξάζεζε κε 

ηνλ Ν. Γηαλληφ. ην έξγν απηφ ν Αξαγνχκεο ζα κηιήζεη γηα ηελ αλαγέλλεζε 

ηνπ έζλνπο κεηά ηελ ήηηα ηνπ 1897 θαη ζα ζεσξήζεη πεγή δσήο ηε δεκνηηθή 

παξάδνζε, πνπ ηελ αληηκάρνληαη ε ινγηψηαηε παξάδνζε, θιεξνλνκηά ηνπ 

ΐπδαληίνπ, θαη ν επξσπατθφο πνιηηηζκφο. Ο πνιηηηζκηθφο ηνπ εζληθηζκφο7 

                                                 
1
 Έξεπλα γηα ηηο κειινληηθέο θαηαθηήζεηο ηεο θπιήο, Ώθελάκηνεζα, έηδμζδ «Γναιιάηςκ» 1919. 

2
 Έπμοκ ακαθοεεί έλμπα απυ ηδ Ρέκα-ηαονίδδ-Παηνζηίμο, «Μεηά ημοξ ΐαθηακζημφξ Πμθέιμοξ. Ο 

θυαμξ ηςκ κέςκ ζοκεδηχκ», Οη θόβνη ελόο αηώλα, ό.π., ζ.193-213. 
3
 Γ. Φοπάνδξ, «Πνμξ ημ Φςξ», απάκηδζδ ζηδκ «Ένεοκα βζα ηζξ ιεθθμκηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ ηδξ θοθήξ», 

Γξάκκαηα, η.3(1916), ζ.154-160. Σμ ηείιεκμ βνάθηδηε ζηζξ 13/9/1913. ημ αζαθίμ Έξεπλα γηα ηηο 

κειινληηθέο θαηαθηήζεηο ηεο θπιήο, υ.π., ζ.110-118.  
4
 Έξεπλα γηα ηηο κειινληηθέο θαηαθηήζεηο ηεο θπιήο, υ.π., ζ.56. 

5
 Π. ΐθαζηυξ, «Φοθεηζηή ένεακα βζα ημκ εθθδκζζιυ», Γξάκκαηα, η.3(1916), ζ.544-6. Σμ ηείιεκμ 

βνάθηδηε ζηζξ 13/11/1913. ημ αζαθίμ Έξεπλα γηα ηηο κειινληηθέο θαηαθηήζεηο ηεο θπιήο, υ.π., ζ.53-55.  
6
 Ε. Αναβμφιδξ, Έξγα. 1. Ο Διιεληζκόο κνπ θη νη Έιιελεο(1903-1909) 2. Διιεληθόο Πνιηηηζκόο (1913), 

Ώεήκα 1927 ηαζ Έξεπλα γηα ηηο κειινληηθέο θαηαθηήζεηο ηεο θπιήο, υ.π., ζ.11-51. 
7
 «Πμθζηζζιμφξ βεκκμφκ ηα έεκδ ηαζ αοηά ιμκάπα […]. ζα δείπκμκηαζ άλζα κα βεκκμφκ πμθζηζζιμφξ 

είκαζ ζδιακηζηά ζημκ ηυζιμ, αλίγμοκ κα γμοκ ηαζ κα πνμηυαμοκ. Σα άθθα πνδζζιεφμοκ ιμκάπα βζα 

δμφθμζ, βζα υνβακα, βζα πάηδια, είκαζ μζ ζηθάαμζ ηςκ πμθζηζζιέκςκ, ημ οπμπυδζμ ηςκ πμδζχκ ημοξ βζα 

κα ακεαμφκ αοηά. Αε θηάκεζ υιςξ κα είκαζ έκα έεκμξ πμθζηζζιέκμ, πνέπεζ ηζυθα κα είκαζ πμθζηζζιέκμ 

απυ δζηυ ημο πμθζηζζιυ», Ε. Αναβμφιδξ, Έξγα, υ.π., ζ.182 ηαζ βζα ημ εθθδκζηυ έεκμξ, «Ώκ ημ έεκμξ ημ 
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ππεξεηείηαη απφ ηελ αξηζηνθξαηία πνπ ελζηεξλίδεηαη ηε δεκνηηθή παξάδνζε 

θαη θηλεηνπνηεί ην έζλνο, σο αηαμηθφ φινλ, γηα λα αλαθαιχςεη ηελ ςπρή ηνπ1. 

Σν θξάηνο πξέπεη λα ππνηάζζεηαη ζην έζλνο2, αλ θαη δέρεηαη ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπο αξθεί λα απνβαίλεη ζε φθεινο ηνπ έζλνπο. Δ αληηθξαηηθή 

ηνπ ζηάζε, βέβαηα, απερεί ηελ αληηπάζεηά ηνπ γηα ηελ δπηηθή πνιηηηθή 

νξγάλσζε, αθνχ δελ αξλείηαη ηελ έλλνηα ηεο παηξίδαο, ηνπ ρψξνπ, ηεο γεο, 

φπνπ ην έζλνο ζα δεκηνπξγήζεη πνιηηηζκφ. Ώπφ εδψ, απνξξέεη θαη ε 

αληηπάζεηά ηνπ γηα ηνλ θνζκνπνιηηηζκφ· «Γηα λα γελλεζεί πνιηηηζκφο 

ρξεηάδεηαη ηφπνο, ρξφλνο θαη άλζξσπνη καδσκέλνη θαη ζπλζεκέλνη ζε έζλνο. 

Οη πνιηηηζκνί γελληνχληαη ν θαζέλαο ζε θάπνηα παηξίδα, ζε θάπνηα επνρή θαη 

ζε θάπνην έζλνο, Έμσ απ΄ απηά δελ κπνξεί λα ζηαζή πνιηηηζκφο. ζν γηα ηνλ 

θνζκνπνιηηηζκφ, είλαη ην απνζηακέλν απνζπφξη ηνπ θάζε πνιηηηζκνχ»3. Γη΄ 

απηφ θαη ζην έξγν ηνπ Ο Διιεληζκφο κνπ θαη νη Έιιελεο απνξξίπηεη ην 

θνηλνβνπιεπηηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα σο μελφθεξην. «Ώλ είκαζηε δσληαλφ γέλνο, 

δε ζα θνιιήζσκε ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ καο θάζηζαλ. Σν ζχληαγκα θαη νη 

βνπιεπηέο είλαη κηα αξξψζηεηα»4. ηελ νπζία ν εζληθηζκφο ηνπ ππνθξχπηεη ην 

θφβν ηνπ ζχγρξνλνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ ζνζηαιηζκνχ· «Αελ είλαη νη 

Ρψζζνη, νη ΐνχιγαξνη, νη Ρνπκάλνη, νη Ώπζηξηαθνί, νη Εηαινί, νη Σνχξθνη, πνπ 

καο επηβνπιεχνληαη […]. Μαο επηβνπιεχνληαη νη idées modernes, ν 

ζχγρξνλνο πνιηηηζκφο κε ηνλ καζνληζκφ ηνπ, κε ηελ θηιαλζξσπία ηνπ, κε ηελ 

αιιεινβνήζεηα ηνπ, κε ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ ηνπ, κε ην ηζνπέδσκά ηνπ, πνπ 

θάλεη φινπο ηνπο αλζξψπνπο ίζνπο κε ηνπο κηθξφηεξνπο, φινο ν ζχγρξνλνο 

πνιηηηζκφο πνπ καο θάλεη κέηξηνπο, άθαθνπο θαη κηθξφηεξνπο, πνπ ζβχλεη ηηο 

δηαθνξέο»5. 

Ο Ν. Γηαλληφο ζα απαληήζεη6, αλνίγνληαο κηα ζπδήηεζε πνπ απνηειεί 

ηνλ απφερν ηεο ζχγθξνπζεο ζνζηαιηζηψλ θαη εζληθηζηψλ κέζα ζηε λέα 

θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί. Ο Γηαλληφο ζα δηαθσλήζεη κε ηνλ 

                                                                                                                                            
εθθδκζηυ είκαζ ηχνα ακάλζμ βζα ιεβάθα ένβα –βζα κα δζπθμεειεθζχζδ βζενυ ηαζ ιεβάθμ ηνάημξ ιε 

ζφκμνά ημο ηδξ θοθήξ ηαζ βζα κα πθάζδ άθθδ ιζα θμνά πμθζηζζιυ- ηαθθίηενα κα ιδκ οπάνπδ, ζην ίδην, 

ζ.185.  
1
 Ε. Αναβμφιδξ, ό.π., ζ.208-9. Σδκ έκκμζα ηδξ ανζζημηναηίαξ ηδκ ακαθφεζ ηαζ ζε λεπςνζζηυ ηεθάθαζμ, 

ζην ίδην, ζ.210-216. 
2
 Ε. Αναβμφιδξ, ό.π., ζ.165-177, 231. 

3
 ην ίδην, ζ.233-4. 

4
 Ε. Αναβμφιδξ, Ο Διιεληζκόο κνπ θαη νη Έιιελεο, Έξγα., υ.π., ζ.8. 

5
 Ε. Αναβμφιδξ, ό.π., ζ.72-73. Δ οπμβνάιιζζδ δζηή ημο. 

6
 Ν. Γζακκζυξ, «Βθθδκζηυξ Πμθζηζζιυξ», Ο Ννπκάο, 31/5/1914 ηαζ 14/6/1914, αν. 527 ηαζ 528, ζ.148-

150 ηαζ 166-168 ακηίζημζπα.  
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Αξαγνχκε, επεηδή εκθαλίδεηαη σο «ν πην θαλαηηθφο ππεξαζπηζηήο ηνπ 

λενειιεληθνχ Εκπεξηαιηζκνχ», θαη ζα αληηθξνχεη ηε ζθέςε ηνπ ζε ηξία ζεκεία. 

Πξψηνλ, νη επηηπρίεο ζηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο δελ πξνήιζαλ απφ ηελ 

εμέιημε ησλ θπζηθψλ καο δπλάκεσλ, σο απνηέιεζκα ηεο κεγαινζχλεο ηεο 

θπιήο, αιιά είλαη πξντφλ ηχρεο1. Αεχηεξνλ, ε δεκνηηθή παξάδνζε γηα ην 

Αξαγνχκε απνηειεί ην κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ηκπεξηαιηζηηθνχ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Σξίηνλ, δελ είλαη ην έζλνο ε γελεζηνπξγφο αηηία ηνπ 

πνιηηηζκνχ, αιιά ε θνηλσλία2.   

Καλείο απφ ηνπο Έιιελεο πνπ απάληεζαλ δελ αξλήζεθε ηελ 

εζληθηζηηθή θαηεχζπλζε ηεο θπιήο θαη φινη αλέδεημαλ ηε ζεκαζία ηεο 

ζξεζθείαο θαη ηεο εθθιεζίαο πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο. 

Μφλν ν Ν. Γηαλληφο κε ην θείκελφ ηνπ «Ο θπζηθφο δξφκνο πξνο ηελ απξηαλή 

Βιιάδα» ζα πξνβιέςεη κηα Βιιάδα θηιειεχζεξε θαη φρη εζληθηζηηθή πνπ ζα 

πξνεηνηκάζεη κέζσ ηνπ «ΐαιθαληθνχ παηξησηηζκνχ» ηελ έιεπζε ηνπ 

ζνζηαιηζκνχ. Ο Βπξσπατθφο Πνιηηηζκφο ζα αιιάμεη θαη ηε ζξεζθεπηηθή 

ηδενινγία αληηθαζηζηψληαο ηελ εζηθή ηεο αληακνηβήο ή ηεο κειινληηθήο 

ηηκσξίαο κε κηα πξαγκαηηθηζηηθή αληίιεςε ηεο δσήο3. Ο Γηαλληφο αληίθεηηαη 

ζηνλ ειιεληθφ ηκπεξηαιηζκφ θαη ζηνλ κηιηηαξηζκφ κε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ζηξαηνχ κεηά ηνπο ληθεθφξνπο πνιέκνπο. Οη επηπηψζεηο ησλ πνιέκσλ είλαη ε 

νμχηεξε εκθάληζε ηνπ αγξνηηθνχ δεηήκαηνο θαη ε γεληθφηεξε αιιαγή ηεο 

νηθνλνκίαο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ λέσλ 

πεξηνρψλ, ε νηθνλνκηθή εμάληιεζε ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηε θνξνινγία πνπ  

επηβάιιεηαη εμαηηίαο ησλ ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ, ε αιιαγή ηνπ θξνλήκαηνο 

ηνπ ιανχ απέλαληη ζηνλ πφιεκν σο κέζν πνιηηηθφ θαη ε εηζδνρή ησλ 

επξσπατθψλ ηδεψλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Ο ίδηνο δηαβιέπεη ηε 

θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο Βιιάδαο σο βήκα πξνο ηνλ ζνζηαιηζκφ θαη πξνθξίλεη 

ηνλ ζπλαζπηζκφ ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ. 

Παξά ηηο αληηξξήζεηο ηνπ, ν Γηαλληφο δελ απέθξνπε ηνλ πφιεκν, φπσο 

ν Κ. Υαηδφπνπινο σο αζχκβαην κε ηνλ ζνζηαιηζηηθφ ηξφπν ζθέςεο, αληίζεηα, 

                                                 
1
 ημ ίδζμ, ζ. 149. 

2
 Ο Ννπκάο εα οπεναζπζζηεί ηζξ εέζεζξ ημο Αναβμφιδ, ημκίγμκηαξ υηζ μ πυθειμξ ηςκ εθθήκςκ δεκ ήηακ 

ζιπενζαθζζηζηυξ, 31/5/1914, αν.527, ζ.153, ζηήθδ Παναβναθάηζα. ΐθ., επίζδξ, ημ άνενμ ημο Λοδμφ 

Πμδαανμφ, «Μζα ηαζ ηαθή» 28/6/1914, αν.529, ζ.178-179, υπμο ακαπανάβεζ ημκ εεκζηυ θυβμ. 
3
 Ν. Γζακκζυξ, «Ο θοζζηυξ δνυιμξ πνμξ ηδκ αονζακή Βθθάδα», Έξεπλα γηα ηηο κειινληηθέο θαηεπζύλζεηο 

ηεο θπιήο, Ώθελάκηνεζα 1919, ζ.94-109.  Γνάθηδηε ημ Αεηέιανζμ ημο 1913. 

Βζδζηά ηα ζοιπενάζιαηα, ζ.107-109.
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ζεσξνχζε, ζηνλ πξψην βαιθαληθφ πφιεκν, ηελ απειεπζέξσζε «ζθιάβσλ 

Βιιήλσλ» «ηδέα ζνζηαιηζηηθή». Βίλαη βέβαηα πηζαλφ ε αξρηθή ηνπ αληίιεςε λα 

έρεη αιινησζεί απφ ηελ κεηαγελέζηεξε ηδενινγία ηνπ, θαζψο ε άπνςή ηνπ, 

απνηειεί εθ ησλ πζηέξσλ ζρφιην ζε επηζηνιή ηνπ Υαηδφπνπινπ ζηηο 

5/10/19121. Ο Κ. Υαηδφπνπινο, αληίζεηα, πξνβιεκαηηδφηαλ γηα ηνλ πφιεκν σο 

κέζν επίηεπμεο ησλ ηζηνξηθψλ αιιαγψλ, αιιά θαη γηα ηελ επίδξαζε ησλ 

βαιθαληθψλ πνιέκσλ, εηδηθφηεξα, ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο2.  

Ο Γηαλληφο, επίζεο, παξφιν πνπ θαηεγνξεί ηνλ Αξαγνχκε, φηη 

ππεξηνλίδεη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπιήο, δελ κπνξεί θαη ν ίδηνο λα 

μεθχγεη εληειψο, απφ κηα παξφκνηα απνηίκεζε, γηα ηελ αλσηεξφηεηα ηεο 

θπιήο· «ηελ αξρή ζηνλ πξψην πφιεκν ν Ρσκηφο θάλεθε αιήζεηα ηππνηηθή 

ςπρή ή κάιινλ αζπλείζηζηνο ζην έγθιεκα. Ώξγφηεξα ζπλείζεζε θαη ζην 

ΐνπιγάξηθν πφιεκν έθαςε θη απηφο αλζξψπνπο δσληαλνχο θηι. είηε επεηδή 

ηνπ ην δεηνχζαλ (είρε βγεη θαη βαζηιηθή δηαηαγή!) είηε απφ αληεθδίθεζε, είηε 

απφ γνχζην. Σν ζπκπέξαζκα φκσο είλαη πσο ν ιαφο καο δελ έρεη κέζα ηνπ 

νξκέο θαηαζηξνθήο θ΄ είλαη αξθεηά πνιηηηζκέλνο εζηθά θαη αηζζεηηθά ελ 

ζπγθξίζεη κε ηνπο ΐαιθαληθνχο. Φπζηθά ν πφιεκνο ηνλ βαξβάξσζε κα ζην 

πνιηηηζκέλν πάιη πεξηβάιινλ πνπ μαλακπαίλεη ζα μαλααλπςσζή»3.  

Ο Γεψξγηνο Παπαλδξένπ, επεξεαζκέλνο απφ ηε ζθέςε ηνπ Γ. 

θιεξνχ, ζα πξνζθέξεη ζηελ «Έξεπλα γηα ηηο κειινληηθέο θαηαθηήζεηο ηεο 

θπιήο» κε πιεξφηεηα ην φξακα ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο. Γηα ηνλ Παπαλδξένπ 

ην κέιινλ σο αέλαε εμέιημε θαη πξφνδνο, πνπ ππαθνχεη ζηηο αλάγθεο ησλ 

θνηλσληψλ θαη φρη ζηε δξάζε ησλ εμαηξεηηθψλ αηφκσλ, απνηειεί ηζηνξηθή 

αλαγθαηφηεηα. Δ ζθέςε ηνπ δηέπεηαη απφ ηε ρεγθειηαλή δηαιεθηηθή, φπνπ ν 

«Κεθαιαηνθξαηηζκφο», ν «Εκπεξηαιηζκφο» θαη ε «ηξαηνθξαηία», απφ ηε κηα 

θαη ηα ζνζηαιηζηηθά θαη γπλαηθεία ξεχκαηα, ν δηεζληζκφο, ε πξνζηαηεπηηθή 

θνηλσληθή λνκνζεζία, απφ ηελ άιιε, πνπ ζπλππάξρνπλ θαη ζπγθξνχνληαη 

                                                 
1
 Βπζζημθή Κ. Υαηγυπμοθμο ζε Ν. Γζακκζυ, München 5/10/12 ζημ «Πεκήκηα ακέηδμηα Γνάιιαηα ημο 

Κ. Υαηγυπμοθμο πνμξ ημκ ζμζζαθζζηή Ν. Γζακκζυ ηαζ ηδ βοκαίηα ημο Ώεδκά Γασηάκμο-Γζακκζμφ», Νέα 

Βζηία, 737(1957), ζ.403. Σμ ζπυθζμ ημο Γζακκζμφ ζηδ ζ.403, οπμζ.2. Σμ 1908 μ Υαηγυπμοθμξ είπε 

ζοκδέζεζ ημκ εεκζηζζιυ ιε ηδκ αζηζηή ηάλδ, ζπμθζάγμκηαξ ηδ ζοιπενζθμνά ημο Ίδα ηαζ ημο Ραιά ζηδ 

ζογήηδζδ ημο Ννπκά· «Γκήζζμζ αζημί οπκςηίγμκηαζ ιμκάπα απ΄ ηδκ ρεοηζά ηδξ παηνζδμθμβίαξ», αθ. 

επζζημθή Κ. Υαηγυπμοθμο ζε Ν. Γζακκζυ, Berlin 24/2/08, «Πεκήκηα ακέηδμηα Γνάιιαηα», υ.π., 

ζ.1336. 
2
 Κ. Υαηγυπμοθμξ, «Μζα ηνίζδ βζα ημκ πυθειμ», Γξάκκαηα Ώθελάκδνεζαξ, η.2(1913-1914), ζ.499-500.  

3
 Βπζζημθή Ν. Γζακκζμφ ζε Κ. Υαηγυπμοθμ, Θδζείμ 14/12/1913, Αξρείν Κσλζηαληίλνπ Υαηδόπνπινπ, 

«Βπζζημθέξ πνμξ Υαηγυπμοθμ Ώ-Γ». 
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ζηελ Απηηθή Βπξψπε, ζα εμαζθαιίζνπλ ην κέιινλ. Οηθνλνκηθά, πξνβιέπεη ηε 

ζρεηηθή εθβηνκεράληζε, ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξίνπ. 

Πνιηηηθά, ε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία ζα βαζηζηεί ζε θφκκαηα αξρψλ, 

ηαμηθά, αλ θαη νη αληηζέζεηο ζηελ Βιιάδα δελ είλαη νμείεο. Ώπφ ηε κηα, ην 

ζπληεξεηηθφ ησλ Φηιειεπζέξσλ, πνπ ζα αληηπξνζσπεχεη ηνπο 

θεθαιαηνθξάηεο, απφ ηελ άιιε, ην πξννδεπηηθφ Λατθφ, ησλ κηθξναζηψλ, 

«κηθξνλνηθνθπξαίσλ», πνπ ζα απνξξνθήζεη θαη ηνπο εξγάηεο, επεηδή ε 

πεξηνξηζκέλε εθβηνκεράληζε, ην εζληθφ αίζζεκα ζπκθηιίσζεο, ε πξνζηαζία 

ηνπ θξάηνπο θαη ε ειιηπήο ηαμηθή ζπλείδεζε ζα εκπνδίζνπλ ηε δεκηνπξγία 

ζνζηαιηζηηθνχ θφκκαηνο. ΐαζηθή ζπληζηψζα ηεο ζθέςεο ηνπ παξακέλεη  ν 

εζληθφο θίλδπλνο, κφλν πνπ πξνηείλεηαη, εθηφο ηεο πνιεκηθήο θαη ε εηξεληθή 

δξάζε1.  

 

22.1 Απόπεηξα αλακόξθσζεο ηνπ ηζηνξηνγξαθηθνύ θαλόλα:  

Ηζηνξηζκόο, εζληθή ζπλέρεηα 

Οη δεκνηηθηζηέο δελ ζπγθξνηνχλ κηα ζπκπαγή θηινζνθία ηεο ηζηνξίαο 

θαη ην ηζηνξηνγξαθηθφ πεδίν δελ απνηέιεζε πεδίν ζχγθξνπζεο κε ηνπο 

θαζαξνιφγνπο, φπσο ε ινγνηερλία θαη ε εθπαίδεπζε. Παξφια απηά, νη αξραίνη 

έιιελεο θαη μέλνη θπξίσο ηζηνξηνγξάθνη, πνπ ππνδεηθλχνπλ σο νδεγνχο ηνπο 

ζηελ ηζηνξηθή ζθέςε, απνθαιχπηνπλ ηηο ζεσξεηηθέο ηνπο θαηεπζχλζεηο. 

Ο Ώιέμαλδξνο Πάιιεο ζην έξγν ηνπ Μπξνπζφο (1920) ζα αλαθέξεη 

ηνπο ηζηνξηθνχο πνπ ζεσξεί ζεκαληηθνχο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ αδηαθηινλίθεηα 

δεζπφδεη ν Θνπθπδίδεο· «Ο θφζκνο χζηεξα απφ ηνλ Θνπθπδίδε έβγαιε θάηη 

θνινζαίνπο ηζηνξηθνχο –ηνλ Σάθηην, ηνλ αηλζηκφλα, ην Γίββνλα, θαη άιινπο- 

κα θαλείο δελ πέξαζε, ιέλε νη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί, κήηε θαλ έθηαζε ηελ ηέρλε 

ηνπ Ώζελαίνπ»2. Δ γξακκή απηή πνπ ζπλδέεη ηνπο αξραίνπο θαη ηνπο 

λεψηεξνπο επξσπαίνπο ηζηνξηνγξάθνπο είλαη ε απφπεηξα εμηζνξξφπεζεο ηεο 

επηζηεκνληθήο θαη θαιιηηερληθήο θχζεο ηεο ηζηνξίαο. Οη παξαπάλσ 

πξνηηκήζεηο ζπλδένπλ ηηο πξνζπάζεηεο λα ζεκειησζεί ν επηζηεκνληθφο 

ραξαθηήξαο ηεο ηζηνξίαο κε ηελ αηζζεηηθή θαη ινγνηερληθή πιεπξά ηεο 

                                                 
1
 Γ. Παπακδνέμο, «Βθθδκζηυ Μέθθμκ», Έξεπλα γηα ηηο κειινληηθέο θαηαθηήζεηο ηεο θπιήο, 

Ώθελάκηνεζα, έηδμζδ «Γναιιάηςκ» 1919, ζ.57-71. Γνάθηδηε ζημ ΐενμθίκμ ημκ Εακμοάνζμ ημο 1914. 

Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.71. 
2
 Ώ. Πάθθδξ, Μπξνπζόο, υ.π. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.33. 



499 

 

ηζηνξηνγξαθίαο, δχν παξαδφζεηο, πνπ αλ θαη θαληάδνπλ αληίζεηεο, ήηαλ 

δσληαλέο ηνλ 19ν αηψλα1.  

Ο Πάιιεο αλαγλσξίδεη φηη ε επηζηεκνληθφηεηα ηεο ηζηνξίαο βαζίδεηαη 

ζηελ αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο, φρη σο πξαγκαηνινγηθήο παξάζεζεο 

ιεπηνκεξεηψλ, φπσο ζηηο ρξνλνγξαθίεο, αιιά σο λνεηηθήο ζχιιεςεο πνπ 

αληηιακβάλεηαη θαη αλαζπλζέηεη, κε κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηελ αθαίξεζε θαη 

ηε ζχλζεζε, ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ γεγνλφησλ· «ηζηνξηθή αιήζεηα δε ζα 

πεη έηζη αιήζηα ζηα θαζέθαζηα παξά θαη αιήζηα σο πξνο ηε γεληθή εηθφλα. 

Ώθαηφξζσηε εμφλ κε εθινγή, ζχκπιεγκα θαη ηδεαιηζκφ»2. Σελ εκκνλή ηνπ 

Πάιιε γηα ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα, αθφκα θαη αλ απηή είλαη επίπνλε γηα ην έζλνο, 

έρεη επηζεκάλεη ν γηνο ηνπ, ζρεηίδνληάο ηελ κε ηνλ πγηή παηξησηηζκφ3. 

Παξάιιεια, φκσο, ελδηαθέξεηαη θαη γηα ην χθνο ηεο γξαθήο, αθνχ ε 

ηζηνξία απνηειεί θαη αθήγεζε. ρνιηάδνληαο ηε κεγαινθπΎα ηνπ Θνπθπδίδε, 

επηκέλεη ζηε δσληάληα θαη θαζαξφηεηα ηεο αθήγεζεο πνπ θαζειψλεη ηνλ 

αλαγλψζηε θαη ηνλ κεηαβάιιεη ζε ζεαηή ησλ αλζξψπηλσλ παζψλ4. Δ εκκνλή 

ζηελ πθνινγηθή ηειεηφηεηα θαη ε δσληάληα ηεο αθήγεζεο, θαζψο θαη ε 

ηζηνξηθή αθξίβεηα ζηελ απφδνζε ηνπ κνλαξρηθνχ θφζκνπ πνπ νδεγνχληαλ 

ακεηάθιεηα ζην ηέινο ηνπ ηνλ ζπγθηλνχλ ζηνλ Louis de Rouvroy duc de Saint-

                                                 
1
 G. Iggers, Ζ Ηζηνξηνγξαθία ζηνλ 20

ν
 αηώλα. Από ηελ επηζηεκνληθή αληηθεηκεληθόηεηα ζηελ πξόθιεζε 

ηνπ κεηακνληεξληζκνύ, Νεθέθδ, Ώεήκα 1999, ζ.14 -15, 39. 
2
 Ώ. Πάθθδξ, Μπξνπζόο, υ.π., ζ.34. Ο Πάθθδξ ακαθένεζ υηζ ημ απυζπαζια ειπκέεηαζ απυ ηζξ απυρεζξ 

πμο δζαηοπχκεζ μ ηαεδβδηήξ ηδξ ανπαζμθμβίαξ ηαζ ιεθεηδηήξ ημο Υνζζηζακζζιμφ, William Mitchell 

Ramsay (1851-1939) ζημ ένβμ ημο Pictures of the Apostolic Church: Studies in the Books of Acts, π.π., 

ζ.xiii, xv, υπμο δ ζζημνία πανμοζζάγεηαζ ςξ υθμκ ηαζ δ αθήεεζα ςξ βεκζηή ηαζ πκεοιαηζηή ζφθθδρδ 

οπενζζπφεζ ηςκ θεπημιενεζχκ. ΐθ., επίζδξ, ημ άνενμ ημο Υ. Υαηγδζςζήθ, «Ο ζζημνζηυξ ηαζ μ 

ηονίανπμξ», Σα Ηζηνξηθά, ηπ.50, Εμφκζμξ 2009, ζ.8-9, υπμο βίκεηαζ ζαθέξ υηζ δ παναπάκς άπμρδ ημο 

Πάθθδ ζοιθςκεί ιε ηδκ ακηίθδρδ πενί ζζημνίαξ ζημ δεφηενμ ιζζυ ημο 18
μο

 αζχκα, υπμο πνμαάθθεηαζ 

ημ αίηδια ηδξ επζζηδιμκζηυηδηαξ ηδξ ζζημνίαξ. Ο βενιακυξ ζζημνζηυξ August Ludwig Schlözer, βζα κα 

ζδιεζχζεζ ηδκ αθθδθελάνηδζδ ηςκ βεβμκυηςκ, ακαθένεηαζ ζημκ υνμ «ζοιπθμηή» ημο ζζημνζημφ 

Πμθφαζμο, υνμ ακάθμβμ ιε ημκ υνμ «ζφιπθεβια», πμο ιεηαπεζνίγεηαζ μ Πάθθδξ. 
3
 Ώ. Ώ. Πάθθδξ, «Μενζηέξ ακαικήζεζξ ημο Ώθέλ. Πάθθδ», Διιεληθά Φύιια, υ.π., ζ.311-313. πεηζηά 

ιε ηδκ ακηίθδρή ημο βζα ηδκ ζζημνζηή αθήεεζα, ζ.312. «Ήημ ιεκ εενιυξ παηνζχηδξ, ια μ παηνζςηζζιυξ 

ημο δεκ ήημ ημο ηφπμο εηείκμο –ημο οπενεεκζηζζηζημφ- πμο ηάκεζ πμθθμφξ ακενχπμοξ, απυ εζθαθιέκδ 

ακηίθδρδ παηνζςηζημφ εβςσζιμφ , κα παναπμζμφκ ή κα πανενιδκεφμοκ εεθδιαηζηά ηα ζζημνζηά 

βεβμκυηα ηαζ ηδ δνάζδ ζζημνζηχκ πνμζχπςκ. […] Φνμκμφζε πςξ βζα κα έπμοκε πναβιαηζηή αλία ηα 

δζδάβιαηα ηδξ ζζημνίαξ ηαζ κα ιδ δδιζμονβείηαζ ιζα ρεφηζηή ζζημνζηή πανάδμζδ, πμο ιμκάπα βζα 

εζςηενζηή ηαηακάθςζδ ιπμνεί κα πνδζζιέρεζ, πνέπεζ κα θέβεηαζ ηαζ κα βνάθεηαζ πάκημηε δ αθήεεζα 

υζμ ηαζ ακ είκε αοηή δοζάνεζηδ. Γζ΄ αοηυ ακηζπαεμφζε πμθφ ημ ιςνασηζζιυ, πμο ακηζπνμζςπεοηζηυ 

ημο ηφπμ εεςνμφζε ημκ Κμθμημηνχκδ, ηαζ πμο οπήνλε αζηία χζηε δ πνχηδ θαιπνή θάιρδ ηδξ 

Βπακάζηαζδξ κα πκζβεί ιέζα ζημκ ηοηεχκα ηςκ ιζηνμθζθμδμλζχκ ηαζ αημιζηχκ ζοιθενυκηςκ ηςκ 

δζαθυνςκ Κμηγαιπάζδδςκ ηαζ μπθανπδβχκ».  
4
 Ώ. Πάθθδ, Μπξνπζόο, υ.π., ζ.34. 
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Simon (1675-1755), ην γάιιν ηζηνξηθφ ηεο απιήο ηνπ Λνπδνβίθνπ ΕΑ΄1. Ο 

ζπλδπαζκφο επηζηήκεο θαη ηέρλεο2, αιιά θαη ε επίθξηζε ζηελ θαηεζηεκέλε 

ρξηζηηαληθή ζξεζθεία, είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ηνλ γνεηεχνπλ ζην έξγν ηνπ 

Edward Gibbon. 

Ώιιά θαη ν Γεψξγηνο Καξαηδάο απφ ηε άκν θαίλεηαη φηη αλαδεηά ηελ 

επηζηεκνληθφηεηα απέλαληη ζηε ξνκαληηθή αθήγεζε. Δ αγσλία γηα ηνλ εζληθφ 

μεπεζκφ ηνλ σζεί ζηελ αλαδήηεζε ηεο αιεζηλήο ηζηνξίαο θαη ζηελ απνθήξπμε 

ησλ κχζσλ πνπ ηνπο ηαπηίδεη κε ηα  ηζηνξηθά θιελαθήκαηα, «παππαξδέιιεο», 

ηνπ ππξίδσλνο Λάκπξνπ, ηνλ νπνίν ζα ραξαθηεξίζεη «μεκσξακέλν 

παξακπζά». Μειεηάεη αξραία ηζηνξία ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο 

επηζηήκεο θαη έρεη πξφηππφ ηνπ ην έξγν La Grèce ancienne ηνπ Gabriel d‟ 

Azambuja, ν νπνίνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θνηλσληνινγηθή κέζνδν, 

πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα κε ηελ αλεχξεπζε αηηίαο θαη 

απνηειέζκαηνο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θνηλσληθψλ λφκσλ ησλ ζχγρξνλσλ 

θνηλσληψλ ζηηο αξραίεο3. Ο ίδηνο πιεξνθνξεί ηνλ Πάιιε φηη έγξαςε δχν 

θεθάιαηα γηα ηνλ Σξσηθφ Πφιεκν θαη ζπλερίδεη γηα ηηο απνηθίεο. Θα ήηαλ 

ελδηαθέξνλ λα κπνξνχζακε λα κειεηήζνπκε απηή ηελ εξγαζία, αιιά δελ 

ζψδεηαη, γηα λα δηαπηζηψζνπκε θαηά πφζνλ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο 

ηζηνξηνγξαθηθέο απφπεηξεο ηνπ Ώξγχξε Βθηαιηψηε, πνπ αλαδηαηάζζεη ηελ 

παπαξξεγνπνχιεηα ηζηνξηθή εθδνρή κε ζηφρν ηελ εζληθή δηδαρή. 

Ο Πέηξνο ΐιαζηφο ζα εθθξάζεη ηελ πξνηηκεζή ηνπ γηα ηνπο Πιάησλα, 

Ernest Renan θαη Hippolyte Taine, γηα ηε θηινζνθηθή δηάζηαζε ηνπ έξγνπ 

ηνπο, αιιά θαη γηα ηηο αξηζηνθξαηηθέο ηνπο απφςεηο4. Σν 1937 ζα εθζεηάζεη ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ Taine ζηελ ηζηνξηθή απφδνζε ηεο Γαιιηθήο 

Βπαλάζηαζεο5. Βπίζεο, απφ πνιχ λσξίο, κειεηά θαζ΄ ππφδεημε ηνπ Ίσλα 

Αξαγνχκε ηνλ Jacob Burckhardt, πνπ απέξξηπηε ηελ παξάδνζε ηνπ 

Αηαθσηηζκνχ θαη αζθνχζε ακείιηθηε θξηηηθή ζηνλ νξζνινγηζκφ, αλ θαη ζε 

                                                 
1
 Γζα ηζξ παναπάκς ανεηέξ ηςκ Memoirs ημο ααζζημφ ένβμο ημο Saint-Simon, αθ. Emmanuel le Roy 

Ladurie, Saint-Simon and the court of Louis XIV, The University of Chicago Press 2001, 1
δ
 έηδμζδ 

1997, ζ.16-17. 
2
 G. Iggers, Ζ Ηζηνξηνγξαθία ζηνλ 20

ν
 αηώλα, υ.π., ζ.39. 

3
 Βπζζημθή Γ. Καναηγά ζε Ώ. Πάθθδ, Μαναευηαιπμξ άιμο 5/18.9.1917, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, 

θ.3-4, οπμθ.4.2, 4/227. 
4
 Ένιμκαξ, «Πνυθμβμξ» ζηδ ιεηάθναζδ ημο Εππυθοημο, ζημ ένβμ Σεο Εσήο, Βζηία 1904, ζ.99. 

Π. ΐθαζημφ, Παξαβιάζηαξα, Ώεήκα 1937, ζ.99. Σμ 1934 εα πνμζεέζεζ ηαζ ημκ Δνυδμημ ηαζ ημκ 

Gibbon, αθ., Π. ΐθαζηυξ, «Υζχηζηα Υνμκζηά», Παξαβιάζηαξα, υ.π., ζ.217-222. Σμ απυζπαζια πμο 

ιαξ αθμνά, ζ.217. Πνςημδδιμζζεφηδηε ζημ πενζμδζηυ Ηδέα, αν.15, Μάνηδξ 1934, ζ.179. 
5
 Π. ΐθαζηυξ, Παξαβιάζηαξα, Ώεήκα 1937, ζ.51-2. 
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επηζηνιή ηνπ ζηνλ Αξαγνχκε επηζεκαίλεη κφλν ηε ζπκθσλία ηνπ κε ηηο 

απφςεηο ηνπ Burckhardt γηα ηε γιψζζα1.  

Παξά ηνπο επξχηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο, ε ηζηνξία γηα ηνπο 

δεκνηηθηζηέο, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, είλαη ε εζληθή ηζηνξία. Οη 

ηζηνξηνγξαθηθέο απφπεηξεο ηνπ Ώξγχξε Βθηαιηψηε θαη νη ζθφξπηεο ζθέςεηο 

πεξί ηζηνξίαο πνπ ππάξρνπλ ζηα έξγα ησλ ππνινίπσλ, αλαδεηθλχνπλ ηελ 

πξνζπάζεηα αλαδηάξζξσζεο ηνπ θαλφλα ηεο εζληθήο ηζηνξίαο κε ηάζεηο 

δηδαθηηζκνχ απέλαληη ζηνλ απνπξνζαλαηνιηζκέλν ειιεληθφ ιαφ. Οη ηάζεηο 

απηέο ζπλάδνπλ κε ην ηζηνξηνγξαθηθφ ξεχκα ηνπ ηζηνξηζκνχ πνπ αλάγεη ην 

ηζηνξηθφ γίγλεζζαη ζηελ κφλε αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη επηβάιιεη ηε 

ζπλέρεηα έλαληη ησλ ξήμεσλ. Σν πνιηηηθφ θαη φρη ηζηνξηνγξαθηθφ πξφηαγκα 

είλαη εθείλν ηειηθά πνπ επηβάιιεη ζηνλ ηζηνξηθφ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο, 

θαζηζηψληαο ηνλ ηζηνξηζκφ, θαηά ηελ έθθξαζε ηνπ Υ. Υαηδεησζήθ, 

«ζπιινγηθή απηνινγνθξηζία»2.  

Οη δεκνηηθηζηέο απνδέρνληαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο εζληθήο 

ηζηνξηνγξαθίαο3. Γηα ηνλ Βθηαιηψηε θαη ηνλ Ρακά ε απνζηνιή ηεο 

δηακφξθσζεο ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο ησλ πνιηηψλ είλαη ν ππέξηαηνο ζηφρνο. 

Ώθφκα θαη ν ΐιαζηφο, παξφιν πνπ ζπρλά εθθξάδεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ γηα ηελ 

αλζξσπφηεηα παξά γηα ην έζλνο4, δελ παξαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο ηζηνξίαο 

θαη ηδηαίηεξα ηεο εζληθήο ηζηνξίαο, γηα ηελ νπνία έρεη κηα αξηζηνθξαηηθή 

αληίιεςε. Ο παηξησηηζκφο αθνξά κηα νκάδα αλψηεξε πλεπκαηηθά, ηνπο 

«πνιηηηζκέλνπο» Έιιελεο5, άπνςε πνπ παξαπέκπεη ζηνλ ηζηνξηζκφ θαη ηνλ 

                                                 
1
 Γζα ημκ ακηζδζαθςηζζιυ ημο Burckhardt, αθ. G. Iggers, Ζ Ηζηνξηνγξαθία ζηνλ 20

ν
 αηώλα, υ.π., ζ.18, 

28, 184-5. Γζα ηδ ιεθέηδ ημο ένβμο ημο Burckhardt, αθ. επζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, 

Λίαενπμοθ 22/8/1901, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θ.1, οπμθ.3.  
2
 Γζα ημκ ζζημνζζιυ, αθ. Υ. Υαηγδζςζήθ, «Ο ζζημνζηυξ ηαζ μ ηονίανπμξ», υ.π., ζ.13. Βπίζδξ, E. 

Hobsbawm, Ζ Δπνρή ησλ Δπαλαζηάζεσλ(1789-1848), υ.π., ζ.346-8. Γζα ημκ ζζημνζζιυ ηαζ ηδκ 

ακηίθαζδ ιεηαλφ ηδξ απαίηδζδξ βζα ακηζηεζιεκζηή ένεοκα ηαζ ηδξ απμδμπήξ ηαηεζηδιέκςκ πμθζηζηχκ, 

αθ. G. Iggers, Ζ Ηζηνξηνγξαθία ζηνλ 20
ν
 αηώλα, υ.π., «Ο ηθαζζηυξ ζζημνζηζζιυξ», ζ.39-49. Γζα ημκ 

ζζημνζζιυ ςξ ακηίδναζδ ζημ Αζαθςηζζιυ, αθ. Z. Sternell, La droite révolutionnaire 1885-1914, υ.π., 

ζ.XV, XXXI. 
3
 Γζα ηδκ ζηνμθή ηδξ εθθδκζηήξ ζζημνζμβναθίαξ απυ ηα πνμηάβιαηα ημο Αζαθςηζζιμφ, πμο 

ακηζθαιαακυηακ ηδκ ακενχπζκδ ζζημνία ςξ εκζαία ελεθζηηζηή δζαδζηαζία ζηδκ εεκζηή ζζημνζμβναθία, 

αθ. Ώ. Πμθίηδξ, Ρνκαληηθά Υξόληα. Ηδενινγίεο θαη Νννηξνπίεο ζηελ Διιάδα ηνπ 1830-1880, Μκήιςκ 

1998, ζ.36-47. 
4
 Βπζζημθέξ Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, 9/11/1904 ηαζ 3/11/1904,  Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.1, 

οπμθ.4· επζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Κ. Πανάζπμ, 27/5/1935, Αξρείν Π. Βιαζηνύ, θ.6, οπμθ.6.1, 6/55· 

επζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, Liverpool 31/10/1934, Αξρείν Γ. Πεηξνθόθθηλνπ, αν.6· 

επζζημθή Π.ΐθαζημφ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, Liverpool 16/2/1940, ζην ίδην, αν.59. 
5
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, 3/11/1904, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θ.1, οπμθ.4. 
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θχθιν ησλ εηδηθψλ, ησλ εγγξάκκαησλ πνπ θαζνδεγνχλ ην θνηλφ1. Ο ίδηνο είρε  

εθθξάζεη ηελ επηζπκία λα γλψξηδε κφλν κηα μέλε γιψζζα, δηθαηψλνληαο ηνλ 

Barrès2. Παξφια απηά, ζην κεζνπφιεκν, ν ΐιαζηφο ζπληάζζεηαη κε ηελ 

αλνξζνινγηθή επίζεζε ηνπ Nietzsche ζηελ Εζηνξία. Γηα ηνλ ΐιαζηφ δελ 

ππάξρεη αληηθεηκεληθφηεηα ζηελ ηζηνξία, αιιά κφλν ν ηξφπνο ζέαζεο ησλ 

πξαγκάησλ απφ ηνπο ηζηνξηθνχο3. Δ απφξξηςε ηνπ νξζνινγηζκνχ, αιιά θαη 

ηνπ επηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα ηεο ηζηνξίαο είλαη εκθαλήο θαη παξαπέκπεη 

ζηνλ Nietzsche4, ν νπνίνο απνηέιεζε ηνλ ηδενινγηθφ ζσηήξα γηα ηε γεληά πνπ 

αλδξψζεθε ην 18975.  

Ο θηινζνθηθφο ζηνραζκφο ηνπ ΐιαζηνχ ππνηάζζεη ηελ ηζηνξία ζηηο 

πνιηηηθέο ηνπ απφςεηο, εθφζνλ ηελ αληηιακβάλεηαη σο ζχζηεκα 

αιιεινεμαξηψκελσλ γεγνλφησλ, πνπ απνθαιχπηνπλ ηε δηακάρε κεηαμχ 

κάδαο θαη αξηζηνθξαηίαο. ηηο θαηαιεθηηθέο ζειίδεο ηεο κειέηεο ηνπ 

                                                 
1
 Υ. Υαηγδζςζήθ, «Ο ζζημνζηυξ ηαζ μ ηονίανπμξ», υ.π., ζ.15.  

2
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, Λίαενπμοθ 31/3/1901, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θ.1, οπμθ.3. 

3
 Π. ΐθαζηυξ, «Υζχηζηα Υνμκζηά», Παξαβιάζηαξα, υ.π., ζ.217-8. Πνςημδδιμζζεφηδηε ζημ πενζμδζηυ 

Ηδέα, αν.15, Μάνηδξ 1934, ζ.180-2. 
4
 G. Iggers, Ζ Ηζηνξηνγξαθία ζηνλ 20

ν
 αηώλα, υ.π., ζ.18-19, 22-23. Γζα ηζξ εέζεζξ ημο Nietzsche 

απέκακηζ ζηδκ ζζημνία, αθ. F. Nietzsche, «Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben», 

Unzeitgemäβe Betractungen. Βζδζηά, ηεθάθαζμ 6: http://gutenberg.spiegel.de/buch/unzeitgemasse-

betrachtungen-3244/20, (06/09/2014). ημ ένβμ αοηυ ακηζηνμφεζ ηδ πεβηεθζακή ακηίθδρδ ηδξ ζζημνίαξ, 

ηεθ.8: http://gutenberg.spiegel.de/buch/unzeitgemasse-betrachtungen-3244/22, (06/09/2014). ΐθ., 

επίζδξ, Νίηζε, Έηζη κίιεζε ν Εαξαηνύζηξα, Πακμπηζηυκ, 2010. Βκδεζηηζηά, αθ. ζ.73-76, επίεεζδ 

εκακηίμκ ημο ηνάημοξ· ζ.78, επίεεζδ εκακηίμκ ηςκ δβεηχκ· ζ.90, «Γζα ηδκ χνα δ ακενςπυηδηα δεκ έπεζ 

αηυια ζημπυ»· ζ.194-199, υπμο απμηαεδθχκεζ ηα ιεβάθα βεβμκυηα. ΐθ., επίζδξ, Α. Γθδκυξ, Δθιερηέο 

ειίδεο, υ.π., ημ ηεθάθαζμ, «Νμζηαθβυξ ή Πνμθήηδξ. Έκα ζφκημιμ ζηίηζμ βζα ημ Νίηζε ηαζ ηδ 

θζθμζμθία ημο», ζ.96-7. Σμ ηείιεκμ βνάθηδηε ημ 1942. Γζα ηδκ ηενάζηζα επίδναζδ πμο άζηδζε o 

Nietzsche ζημκ Πέηνμ ΐθαζηυ, αθθά ηαζ βεκζηά ζηδκ εθθδκζηή ζηέρδ, αθ. Α. Λαιπνέθθδξ, Ζ επίδξαζε 

ηνπ Νίηζε ζηελ Διιάδα, υ.π.  
5
 Ο Κθέςκ Πανάζπμξ εα επζζδιάκεζ ηδκ ηενάζηζα επίδναζδ πμο άζηδζε μ Νίηζε ζημκ ΐθαζηυ ηαζ ημ 

Αναβμφιδ. Σμ δαηηοθυβναθμ ηείιεκμ ηδξ ιεθέηδξ ημο, «Ο Ώημιζζιυξ, μ Φοθεηζζιυξ ηαζ ιενζηέξ 

άθθεξ Εδέεξ ημο Πέηνμο ΐθαζημφ», (δδιμζζεφηδηε ζημ πενζμδζηυ Διιεληθά Φύιια, Υνζζημφβεκκα-

πνςημπνμκζά 1936, ζ.279-285), μ Πανάζπμξ ημ έζηεζθε ζημ ΐθαζηυ βζα κα ημ δζμνεχζεζ, αθ. επζζημθή 

Κθ. Πανάζπμο ζε Π. ΐθαζηυ, Ώεήκα 21/10/1935, Αξρείν Π. Βιαζηνύ, θ.6, οπμθ.6.1, 6/97. Βίκαζ 

παναηηδνζζηζηυ υηζ μ ΐθαζηυξ απάθεζρε έκα ιεβάθμ απυζπαζια πμο ακαθένεηαζ ζηδκ επίδναζδ ημο 

βενιακμφ θζθμζυθμο ζηδ ζηέρδ ημο, επίδναζδ πμο απμδίδεηαζ ζηζξ ημζκςκζηέξ ηαζ ζδεμθμβζηέξ 

ζοκεήηεξ πμο δδιζμφνβδζε ημ 1897.  Μένμξ ημο απμζπάζιαημξ είκαζ ημ ελήξ· «ηδκ πκεοιαηζηή ηαζ 

ηδκ ροπζηή δζαιυνθςζδ ημο ΐθαζημφ, υπςξ ηαζ ημο Ίςκμξ Αναβμφιδ […] λακμίβμοιε (ηαζ υπζ ςξ 

ςνζζιέκδ πενίμδμ, υπςξ ζημ Αναβμφιδ, ια ςξ ζήιενα αηυια), ιζα ηονίανπδ επίδναζδ ημο Νίηζε.. 

“Βιείξ, βνάθεζ ζε ιζα απυ ηζξ πζμ ζδιακηζηέξ ημο ιεθέηεξ, μ ΐθαζηυξ, είιαζηε ηα παζδζά ημο 97” […]. 

Γζα θυβμοξ, υπζ πζα ροπζημφξ ια μνβακζημφξ ιπμνεί ηακέκαξ κα πδ, μ Νίηζε πενζζζυηενμ αηυιδ παν΄ 

υ,ηζ βζα υθδ ηδκ άθθδ λεπεζιέκδ Βονχπδ, ήηακ βζα ηδκ Βθθάδα, ημο 1900, 1906, ημο 1908, βζα 

ιενζημφξ κέμοξ Έθθδκεξ πμο ηυηε επθάεμκηακ δ ροπή ημοξ, μ ζςηήναξ, μ ιεβάθμξ ειροπςηήξ, μ 

Μεζζίαξ πμο δίκεζ γςή ηαζ ακαζηαίκεζ. Ώ! ιε ηζ πονεηυ ηαζ ιε ηζ δίρα ηα παζδζά αοηά ημο 97 […] εα 

νίπηδηακ ζηα αζαθία, ηα βειάηα απυ ηδκ πζμ ηνακή πίζηδ πμο θθυβζζε πμηέ ζηήεδ ακενχπζκα, ημο 

ιεβάθμο πνμθήηδ. πζ ηυζμ βζαηί ημοξ έδζκε ζδέεξ πμο ιπμνμφζακ ηυζιμοξ κα ηαηαθφζμοκ ηαζ 

ηυζιμοξ κα λακαζηοθχζμοκ. […] Μα βζαηί ιε ημ πκεφια ημο ημ δνςσηυ, ημ ποιέκμ ζηα ένβα ημο, ιε 

ηδκ υθδ ημο ζηάζδ άκηζηνο ζηδ γςή, δοκάιςκε ηδκ ροπή ημοξ, ηαζ απυ έκα ηέημζμ ηονίςξ δοκάιςια, 

απυ έκα αρή ημκςηζηυ, είπακ ακάβηδ ηα παδζά ημο 97», υ.π., ζ.6-8. 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/unzeitgemasse-betrachtungen-3244/20
http://gutenberg.spiegel.de/buch/unzeitgemasse-betrachtungen-3244/20
http://gutenberg.spiegel.de/buch/unzeitgemasse-betrachtungen-3244/22
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«Γεσκεηξηζκφο θαη Σατθάο» πνπ αληηπαξαζέηεη ηνλ φριν ζηε αξηζηνθξαηία, 

ζηα εθιεθηά άηνκα θαη πξνθξίλεη ηα δεχηεξα, γξάθεη· «Ο άλζξσπνο 

πεγαηλνέξρεηαη ηαληνπιίδνληαο απφ ηνλ ηατθά ζηελ αξηζηνθξαηηθή νιηγαξρία, 

θαη πίζσ πάιη απφ αηψλα ζ΄ αηψλα. Σν θπκάηηζκα απηφ είλαη ε νπζηαζηηθή 

γξακκή ηεο ηζηνξίαο άκα ηε γδχζεηο απφ ηα παξαπαληζηά-ηεο ζηνιίδηα»1.  

Ώπφ ηελ άιιε, ν Αεκήηξεο Γιελφο, πξνζπαζψληαο λα απαληήζεη ζην 

εξψηεκα γηα ην λφεκα ηεο ηζηνξίαο, δηεπξχλεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ 

«ηζηνξηζκφο»2. Ο Γιελφο αληηδηαζηέιιεη ηνλ ηζηνξηζκφ απφ ηελ ηζηνξία σο 

επηζηεκνληθή δηαδηθαζία, δίλνληαο ζηνλ πξψην κεγαιχηεξε ζεκαζία, θαζψο 

ζπκβάιιεη λα δηαηεξεζνχλ νη αμίεο ηνπ παξειζφληνο3. Ο ηζηνξηζκφο έρεη δχν 

εθθάλζεηο, ηνλ «άγνλν» θαη ηνλ «δεκηνπξγηθφ». Ο πξψηνο αθνξά ηελ 

απφιπηε κίκεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ ηνπ παξειζφληνο, ελψ ν δεχηεξνο ηε 

«κεηνπζίσζε αμηψλ». Φνξείο ηνπ πξψηνπ είλαη νη εγεηηθέο θνηλσληθέο ηάμεηο, 

ελψ ηνπ δεχηεξνπ κηα ππνδέεζηεξε θνηλσληθή ηάμε πνπ ζα απνθηήζεη 

νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ή έλα έζλνο πνπ ζα απνθηήζεη απηνηειή ςπρηθή 

ζπλείδεζε ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο. Δ ρξήζε θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ φξσλ σο εξγαιείσλ πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο, ηαπηφρξνλα κε 

ηελ αλαθνξά ζηηο ςπρηθέο δπλάκεηο θαη δηαζέζεηο ελφο ιανχ απνθαιχπηεη ηηο 

δπζθνιίεο ζπγθεξαζκνχ ελλνηψλ, φπσο έζλνο θαη πξφνδνο. Ο ίδηνο 

ζπκβηβάδεη ηηο έλλνηεο, απνξξίπηνληαο ηνλ νξζνινγηζκφ ηνπ Αηαθσηηζκνχ 

πνπ επηηάζζεη, ζε πεξηφδνπο «δεκηνπξγηθήο δχκσζεο», ηελ πιήξε απνθνπή 

απφ ην παξειζφλ θαη επηθέξεη ηε ξήμε θχζεο θαη πνιηηηζκνχ. Ώληίζεηα, 

απνδερφκελνο φηη κπνξεί ε ηζηνξία λα έρεί λφεκα4, πξνθξίλεη ηελ επηζηξνθή 

ζην παξειζφλ κε θξηηήξην ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο. Δ εζληθή αλάηαζε 

ππεξεηείηαη κε ην δεκνηηθηζκφ, ν νπνίνο «δίλεη ηνπο φξνπο γηα ηελ ηδαληθή 

                                                 
1
 Δ άπμρδ αοηή απμηεθεί αηνμβςκζαίμ θίεμ ηδξ ζηέρδξ ημο Πέηνμο ΐθαζημφ. Τπυ ημ πνίζια αοηυ 

ενιδκεφεζ ηαζ ηδκ εθθδκζηή ζζημνία. Πανάδεζβια απμηεθεί δ ακάβκςζδ ηδξ ζθαβήξ ηδξ Υίμο· «Σμ 

ζοκδείγμοκ ηζυθαξ μζ Ρςιζμί κα ηαιχκμοκηαζ πςξ ηθαίβμκηαζ βζαηί μ Σμφνημξ έζθαλε ημοξ Υζχηεξ 

ζηα 1822. Φέιαηα. Σμοξ Υζχηεξ ημοξ θημκμφζακ μζ άθθμζ Γναζημί, ηζ μ αθδεζκυξ θυβμξ πμο πήβακ 

ηάπαηεξ κα ημοξ λεζδηχζμοκ είηακε ημ πθζάηζζημ ηαζ ημ ιίζμξ ημο ημονζάνμο ηαζ ημο ηθέθηδ βζα ημκ 

παζηνζημδμφθδ ημ δμοθεθηή […]. Σμ αέααζμ είκαζ πςξ μζ Υζχηεξ ηαηαζηνάθδηακ απυ ηδκ ακμδζία ηαζ 

ημ ηαιάπζ ηςκ άθθςκ Βθθήκςκ. Σδκ πθένςζε υιςξ πμθφ αηνζαά ηδκ αιανηία-ημο αθηή ημ Ρςιαίζημ 

βζαηί έιεζκε έηζζ πςνίξ ανζζημηναηία ηδξ πνμημπήξ. Σα ιεβάθα πζχηζηά ηγάηζα είηακ ηα ηεθεθηαία 

απμιεζκάνζα ηδξ αογακηζκήξ δζμζηδηζηήξ ηάλδξ, ηαζ πςνίξ ηδ αμήεεζα-ημοξ δεκ ιπυνεζε παναΰζηενα κα 

ηοαενκδεεί ζςζηά ημ παθζμααζίθεζμ. Σμκ πμθζηζζιέκμ ημκ άνπμκηα ημκ είπε πνμδχζεζ ζηδκ Σμονηζά δ 

γμφθζα ημο ηαηζζημηθέθηδ», αθ. Π. ΐθαζηυξ, «Υζχηζηά Υνμκζηά», Παξαβιάζηαξα, υ.π., ζ.220.   
2
 Α. Γθδκυξ, «Έεκμξ ηαζ Γθχζζα», Μένμξ ΐ΄, Γειηίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ, η. 10, 1922, ζ.53-93. 

3
 ημ ίδζμ, ζ.55.  

4
 ΐαζζηή άπμρδ ημο Hegel, αθ. Peter Singer, Hegel. A very short Introduction, Oxford University 

Press, New York 1983, ζ.14.  
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έλσζε ηζηνξηζκνχ θαη ζπγρξνληζκνχ»1. Δ επηθξάηεζε ηεο ηδενινγηθήο νπηηθήο 

ησλ πξαγκάησλ, ηνλ νδεγεί ζηελ αλαγλψξηζε ηεο θαζνιηθήο, ζρεδφλ 

νπζηνθξαηηθήο δχλακεο ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Ο δεκνηηθηζκφο αλάγεηαη ζε εζληθή 

θαη εζηθή αμία, πνπ ελλνεκαηψλεη ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα θαη νδεγεί ζηελ 

αλαγέλλεζε, ππεξβαίλνληαο ηε γισζζνινγηθή πιεπξά ηνπ δεηήκαηνο2.  

Οη θαζαξεπνπζηάλνη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα φπια ηνπ ηζηνξηζκνχ, γηα 

λα ηαπηίζνπλ ηηο γισζζηθέο θαη ηζηνξηνγξαθηθέο απφπεηξεο ησλ δεκνηηθηζηψλ 

κε ηνλ αλζειιεληζκφ ηνπ Fallmerayer, ηνλ νπνίν ν Ώ. Βθηαιηψηεο 

ραξαθηήξηζε «ζεφηξειιν ςπρνπαίδη ηεο επηζηήκεο»3. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ν Γ. Υαηδηδάθηο, ν νπνίνο ηαπηίδεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ 

δεκνηηθηζηψλ ζρεηηθά κε ην φλνκα «Έιιελεο» κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ 

Fallmerayer θαη εξκελεχεη ηε ζηάζε απηή ησλ δεκνηηθηζηψλ κε ην επηρείξεκα 

φηη δνπλ ζην εμσηεξηθφ, είλαη μέλνη πνιίηεο, δελ καζαίλνπλ ειιεληθά ζηα παηδηά 

ηνπο, άξα δελ έρνπλ ην γισζζηθφ αίζζεκα ησλ γεγελψλ4.  

Παξά ηηο θαηεγνξίεο νη δεκνηηθηζηέο αληηιακβάλνληαη ηελ ηζηνξία σο 

εζληθή ζπλέρεηα. Οη κφλεο ξσγκέο πνπ επηρεηξνχλ ζηελ αδηάιεηπηε ζπλέρεηα 

ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, φπσο ηε δηακφξθσζε ην ηξίζεκν ζρήκα ηνπ 

Παπαξξεγφπνπινπ θαη ζηελ απνδνρή ηνπ έζλνπο σο ηνπ νληνινγηθνχ 

ππνθεηκέλνπ ηεο εζληθήο δξάζεο, είλαη φηη πξνθξίλνπλ ην παξφλ έλαληη ηνπ 

θιαζζηθνχ παξειζφληνο θαη ζεσξνχλ ηα ηζηνξηθά ιάζε ζχκθπηα κε ηελ 

επηινγή ηεο γιψζζαο. Ο Παπαξξεγφπνπινο θαηαδηθάδεηαη φρη γηα ηελ νπζία 

ηνπ ηζηνξηνγξαθηθνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο, αιιά γηα ηε γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. Μ΄ απηφ ηνλ ηξφπν νη δεκνηηθηζηέο επηρεηξνχλ λα απηνλνκεζνχλ 

απφ ηελ θπξίαξρε αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο πνπ δελ πεξηειάκβαλε ηε δηάζηαζε 

                                                 
1
 Α. Γθδκυξ, «Έεκμξ ηαζ Γθχζζα», ό.π., ζ.73. 

2
 Α. Γθδκυξ, «Έεκμξ ηαζ Γθχζζα», Μένμξ ΐ΄, υ.π., ζ.86-7. ηδ ιεθέηδ ημο «Δ Κνίζδ ημο 

Αδιμηζηζζιμφ», Γ.Δ.Ο., 11(1923-4) εα οπενεειαηίζεζ ζπεηζηά ιε ηδ αλία ημο δδιμηζηζζιμφ, 

βνάθμκηαξ, «Ο δεκνηηθηζκόο αθθάγεζ ηδ εέζδ ιαξ ηαζ απέκακηζ ζημ πανυκ ηαζ απέκακηζ ζημ πανεθευκ 

ιαξ, είκαζ βζα ημκ εθθδκζζιυ δ ημπενκζηακζηή ιεηαζηνμθή ηδξ ζζημνζηήξ ημο ζοκείδδζδξ, δ δεζηή ημο 

πεζναθέηδζδ», ό.π., ζ.32. Δ οπμβνάιιζζδ δζηή ημο. 
3
 Ώ. Βθηαθζχηδξ, Ηζηνξία ηεο Ρσκηνζύλεο, πνχημξ ηυιμξ, Βζηία, Ώεήκα 1901, ζ.275. Ο Φοπάνδξ ηαζ μ 

Γθδκυξ δεκ εα ανκδεμφκ ηδκ επζιεζλία ιε άθθμοξ θαμφξ, αθθά εα ημκίζμοκ ηδκ αθμιμζςηζηή δφκαιδ 

ημο εθθδκζζιμφ, Γ. Φοπάνδξ, Σν Σαμίδη κνπ, υ.π., ζ.46· «Ώπυ Νζημπυθεςξ εζξ Οθοιπίακ», Κξηηηθά 

Κείκελα, η.ΐ΄, υ.π., ζ.723-725· επζζημθή Φοπάνδ ζε Ν. Πμθίηδ, Rosmapamon 18/8/1885, Β. Κνζανάξ, 

Γξάκκαηα Φπράξε πξνο Νηθόιαν Γ. Πνιίηε, Θεζζαθμκίηδ 2003, ζ.13-17, υπμο οπμζηδνίγεζ ηδ ζθααζηή 

ηαηαβςβή ημο ιφεμο ζημ ηναβμφδζ ημο Νεηνμφ Ώδενθμφ ηαζ ζδιεζχκεζ, «Θακαζνέζμοιε πμηέ πμο 

πφεδηε ζηδκ Βθθάδα αίια ζθααζηυ;», ζην ίδην, ζ.15. ΐθ., επίζδξ, Α. Γθδκυξ, «Έεκμξ ηαζ Γθχζζα», 

Μένμξ ΐ΄, ό.π., ζ.48. Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ζδεχκ ημο Fallmerayer, αθ. Γ. ΐεθμοδήξ, Ο Jakob 

Philipp Fallmerayer θαη ε γέλεζε ηνπ ειιεληθνύ ηζηνξηζκνύ, Β.Μ.Ν.Β. – ΜΝΔΜΧΝ 1982.  
4
 Γ. Υαηγζδάηζξ, «Νεςηάηδ θάζζξ ημο βθςζζζημφ γδηήιαημξ», Παλαζήλαηα, 31/1/1902, ζ.250. 
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ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο· δηάζηαζε πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη λα ππνηάμνπλ ηνλ 

ηζηνξηθφ ιφγν ζηελ εζληθή απνζηνιή. Ώπηφ δε γίλεηαη κφλν γηα λα 

νηθεηνπνηεζνχλ ηα φπια ησλ θαζαξνιφγσλ, αιιά γηαηί έηζη νπζηψλεηαη ν φξνο 

«εζληθή γιψζζα» πνπ θηινδνμνχλ λα θαζηεξψζνπλ γηα ηε δεκνηηθή. 

Δ επηινγή ηεο δεκνηηθήο ζπλάδεη κε ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα, αθνχ δελ 

δηαξξεγλχεη ηε ζρέζε κε ην ιακπξφ αξραηνειιεληθφ παξειζφλ. Δ αδηάπησηε 

ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ ζπλέρεηα ηεο 

γιψζζαο, αθνχ ε δεκνηηθή είλαη θφξε ηεο αξραίαο1. Δ αξραία Βιιάδα δελ 

παξαγλσξίδεηαη, αιιά απνξξίπηεηαη ν θπξίαξρνο ξφινο ηεο πνπ 

θαηαδπλαζηεχεη θαη εμαθαλίδεη ηηο ππφινηπεο θάζεηο ηεο ηζηνξίαο θαη ηδηαίηεξα 

ην παξφλ. Δ πξνζθφιιεζε ζην έλδνμν παξειζφλ απνξξξίπεηαη απφ ηνλ  

Φπράξε2, ηνλ Π. ΐιαζηφ3, ηνλ Ώ. Πάιιε4, ν νπνίνο, κάιηζηα, ζπλδέεη ηνλ 

παηξησηηζκφ κε ηε κειέηε ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ θαη φρη κε ηα «ζπληξίκηα»5, θαη 

ηνλ Α. Γιελφ6. Ο Ώ. Καξθαβίηζαο ζα γξάςεη ραξαθηεξηζηηθά· «Αελ εκπνξνχζε 

λα κείλε γηα πνιχ αθφκε έζλνο νιάθεξν, αιπζζνδεκέλν ζην παινχθη ηεο 

δαζθαισζχλεο. Ώιινηψο λα αηζζάλεηαη, λα ζθέθηεηαη, λα κηιή θη΄ αιινηψο λα 

γξάθε. Να δε ηε ζχγρξνλε δσή θαη λα πεγαίλε πίζσ ρηιηάδεο ρξφληα. Να 

ζβχζε ηε ζπλέρεηα ηεο εζληθήο ηνπ δσήο γηαηί έηπρε λα κε ζακπψλε ην κάηη 

                                                 
1
 Δ άπμρδ αοηή απμηεθεί ημζκυ ηυπμ ηδξ ζηέρδξ ηςκ δδιμηζηζζηχκ, πανά ηζξ δζαθμνέξ πμο ημοξ 

δζέηνζκακ. Ο Φοπάνδξ απυ ημ 1888 έπεζ ζζπονζζηεί υηζ ηυνδ ηδξ ανπαίαξ είκαζ δ δδιμηζηή ηαζ ηδξ 

ζηθααζάξ δ ηαεανεφμοζα, «Δ ηαεανέαμοζα η΄ δ ζηθααζά», Ρόδα θαη Μήια, Ώ΄, 1901, ζ.168, 171-172, 

173-4, 176. Βπίζδξ, μ Φοπάνδξ ηαζ ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ ηυκζγε ηδ ζπέζδ ηαηαβςβήξ ηδξ δδιμηζηήξ 

απυ ηδκ ανπαία βθχζζα. ΐθ., εκδεζηηζηά, «Ώπυ Νζημπυθεςξ εζξ Οθοιπίακ», Κξηηηθά Κείκελα, η. ΐ΄, 

υ.π., ζ.724-5. Βπίζδξ, «Γζα ημ Ρςιέσημ Θέαηνμ», Κξηηηθά Κείκελα, η. Ώ΄, υ.π., ζ.181· «Μζα ιαηζά ζηδκ 

εθθδκζηή θμβμηεπκία», Κξηηηθά Κείκελα, η. ΐ΄, υ.π., ζ.741· «Γθχζζα ηαζ Πμθζηζηή ζηδκ Βθθάδα», 

Κξηηηθά Κείκελα, η. ΐ΄, υ.π., ζ.524. Γζα ηδκ αδζάπηςηδ ζοκέπεζα ηδξ βθχζζαξ ιίθδζε ηαζ μ Πέηνμξ 

ΐθαζηυξ ζε ιεθέηδ ημο ιε ηίηθμ «Modern versus ancient Greek», Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, θ.3, 

οπμθ.3.1, 3/19, ζ.2. Σδκ ίδζα άπμρδ έπμοκ δζαηοπχζεζ μ Κςζηήξ Παθαιάξ, («Φζθμθμβία ηαζ Γθχζζα. 

Βλ αθμνιήξ ηςκ θυβςκ ημο Λμηί βζα ηδ βθχζζα ιαξ», Σν Πεξηνδηθόλ καο, η. Ώ΄, Μάνηζμξ-Εμφθζμξ 

1900, ζ.330) ηαζ μ Α. Γθδκυξ (Α. Φςηεζκυξ, «Έεκμξ ηαζ Γθχζζα», Γ.Δ.Ο., 5/1915, ζ.49-50 ηαζ Α. 

Γθδκυξ, «Έεκμξ ηαζ Γθχζζα», ιένμξ ΐ΄, Γ.Δ.Ο., 10/1922, ζ.71-72).  
2
 Γ. Φοπάνδξ, Σν Σαμίδη κνπ, υ.π., ζ.56. 

3
 Ένιμκαξ, «Πνυθμβμξ» ζηδ ιεηάθναζδ ημο Εππυθοημο, ζημ ένβμ Σεο Εσήο, Βζηία 1904, ζ.99-100. ε 

υθεξ ηζξ ιμνθέξ ηέπκδξ, θζθμθμβία, δνάια, βθοπηζηή, ανπζηεηημκζηή, ιμοζζηή, γςβναθζηή, θζθμζμθία, 

δ απυζηαζδ απυ ηδκ ανπαία Βθθάδα είκαζ παχδδξ, αθμφ άθθμηε ιεζμθααεί ημ ΐογάκηζμ, άθθμηε δ 

Αφζδ ηαεμνίγεζ ηδκ ελέθζλδ, ηαεχξ είκαζ «αδφκαημ κα λακαπενάζμοιε ακαααίκμκηαξ πίζς ιονζυπνμκδ 

ζζημνία», ζην ίδην, ζ.103. 
4
 Ώ. Πάθθδξ, Σακπνπξάο θαη Κόπαλνο. Σξαγνύδηα, Σοαίββδ 1910, ζ.60. ημ ζπυθζμ πμο ζοκμδεφεζ ημ 

πμίδιά ημο «Κακάνδξ» ζηδθζηεφεζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ Έθθδκεξ εκδζαθένμκηαζ ιυκμ βζα ηδκ ανπαία 

ζζημνία ημοξ. 
5
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Π. Αέθηα, Liverpool 16/10/1911, Αιιεινγξαθία Π. . Γέιηα, υ.π., ζ.78-79. 

6
 Α. Γθδκυξ, «Λυβμξ Πακδβονζηυξ», 1906, Άπαληα, η. Ώ΄, ζ.85-6, 524. 
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ησλ δαζθάισλ. Να μεράζε ηελ Ώγηά νθηά θαη λα βιέπε ηνλ Παξζελψλα. 

Ώπηφ ζα ην έθεξλε άθεπθηα ζην ζάλαην»1.  

Δ άπνςε απηή, φπσο θαη ε έλλνηα ηνπ παξφληνο, απνδέρεηαη ηελ 

έληαμε ηνπ ΐπδαληίνπ ζηνλ θνξκφ ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, αληηθαηνπηξίδνληαο 

ηελ εγγχηεηά ηνπ κε ηε ζχγρξνλε Βιιάδα ζε ζρέζε κε ηελ αξραηφηεηα. Σν 

έξγν ηνπ Ώξγχξε Βθηαιηψηε Ηζηνξία ηεο Ρσκηνζχλεο ηνπ 1901 θαη ε 

ζπδήηεζε πνπ γέλλεζε ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ησλ φξσλ «Ρσκηνζχλε» θαη 

«Βιιεληζκφο» ζρεηίδνληαη κε ηε ζεκαζία πνπ απνδφζεθε ζηε βπδαληηλή 

ηζηνξία2.  

Δ αλάδεημε ηεο ηδέαο ηεο «Ρσκηνζχλεο» ζε ζρέζε κε ηνλ φξν 

«Βιιεληζκφο» δείρλεη ηελ πξφζεζε ησλ δεκνηηθηζηψλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ 

απφ ηελ θπξίαξρε «θαζαξνινγηθή» ηζηνξηθή αληίιεςε θαη λα αλαγλψζνπλ 

δηαθνξεηηθά ηελ ειιεληθή ηζηνξία δίλνληαο έκθαζε φρη ζηελ αξραία Βιιάδα, 

αιιά ζην ΐπδάληην θαη ηελ Οζσκαληθή πεξίνδν3. Σν ΐπδάληην, κάιηζηα, 

εθιακβάλεηαη σο γελέζιηνο ηφπνο θαη ρξφλνο ηεο δεκνηηθήο παξάδνζεο4. Ο 

Αεικνχδνο ζηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο πνπ εθαξκφδεη ζην Παξζελαγσγείν 

ηνπ ΐφινπ αθνινπζεί ην ηξίζεκν ζρήκα, αιιά ην πξνζεγγίδεη εθθηλψληαο απφ 

ην λέν ειιεληζκφ θαη δίλνληαο ζεκαζία ζηε δεκνηηθή θαη φρη ζηε ιφγηα 

παξάδνζε ηνπ βπδαληηλνχ θαη λένπ Βιιεληζκνχ5. ε άιιε πεξίπησζε ζα 

                                                 
1
 Ώ. Κανηααίηζαξ, «Συζα πνυκζα πίζς», Κξηηηθή, η. Ώ΄, 1903, ζ.753 ηαζ Άπαληα, (επζι. Ν. ζδενίδμο), 

Γαπανυπμοθμξ, Ώεήκα 1979, ζ.1521-22. Ο ίδζμξ ηαηά ηδκ παναιμκή ημο ζηδ Μοηζθήκδ ημ 1914 εα 

εηπθαβεί απυ ηα μκυιαηα ηςκ βοκαζηχκ πμο είκαζ αδζάρεοζημζ ιάνηονεξ ηδξ εεκζηήξ ζοκέπεζαξ, ζηδκ 

μπμία ζοιπενζθαιαάκεζ ημ ΐογάκηζμ, Ώ. Κανηααίηζαξ, «Σμ ηαθοαάηζ», Υαξαπγή, 16/2-15/3 1914, έημξ 

Α΄, αν.76-77, ζ.111. 
2
 D. Tziovas, The Nationism of the Demoticists, υ.π., ζ.77-78 ηαζ 81, 83. Γζα ηδκ απμδμπή ημο 

ΐογακηίμο πμο ζήιαζκε βζα ηάπμζμοξ δδιμηζηζζηέξ, υπςξ μ Φοπάνδξ ηαζ μ Αναβμφιδξ αθθαβή ηδξ 

ζηάζδξ ημοξ απέκακηζ ζηδ Αφζδ ηαζ ηδ ζφβηνμοζδ εονςπασζηχκ ηαζ εθθδκμηεκηνζηχκ ζηδ 

θμβμηεπκία, αθ. ζην ίδην, ζ.298-322. 
3
 Γζα ημκ Βηπαζδεοηζηυ ιζθμ ζδιαζία έπεζ ημ ζζημνζηυ πανυκ, αθμφ μ εθθδκζζιυξ δεκ ηεθείςζε ιε 

ηδκ πηχζδ ημο ΐογακηίμο, αθθά ζοκεπίζηδηε ζηδ Φναβημηναηία ηαζ ηδκ Σμονημηναηία, αθ. «Οζ λέκμζ 

θίθμζ ημο δδιμηζηζζιμφ ηαζ μ Βηπαζδεοηζηυξ ιζθμξ», Γ.Δ.Ο., 4/1912, ζ.156. 
4
 D. Tziovas, ό.π. ΐθ., επίζδξ, Ώ. Λζάημξ, «Πνμξ επζζηεοήκ μθμιέθεζαξ ηαζ εκυηδημξ. Δ δυιδζδ ημο 

εεκζημφ πνυκμο», Δπηζηεκνληθή πλάληεζε ζηε κλήκε ηνπ Κ. Θ. Γεκαξά, Κέκηνμ Νεμεθθδκζηχκ 

Βνεοκχκ, Ώεήκα, ζ.191-192 ηαζ R. D. Argyropoulos, Les intellectuels grecs à la recherche de Byzance 

(1860-1912), Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Athènes 2001, ζ.68-69, υπμο μζ 

δδιμηζηζζηέξ ελεηάγμκηαζ εκηυξ ιζαξ εονφηενδξ δζακμδηζηήξ πνμζπάεεζαξ έκηαλδξ ημο ΐογακηίμο ζημκ 

ημνιυ ηδξ εεκζηήξ ζζημνζμβναθίαξ. Γζα ηζξ ζπέζεζξ ηδξ Πδκεθυπδξ Αέθηα ιε ημ ΐογάκηζμ ηαζ ηδ 

ζφκδεζδ δδιμηζηζζιμφ ηαζ αογακηζκχκ ζπμοδχκ, αθ Σ. Κζμοζμπμφθμο, «Δ Πδκεθυπδ Αέθηα ηαζ ημ 

ΐογάκηζμ», Π. . Γέιηα. ύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζην έξγν ηεο, υ.π., ζ.291-312.  
5
 «Αζαθέλεζξ ζημκ ιζθμ», Γ.Δ.Ο, Ώπνίθζμξ 1912, ζ.151-2. 
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δηαθεξχμεη ηελ αληηπαιφηεηα ηνπ θιαζζηθηζκνχ κε ηε δσληαλή παξάδνζε ηνπ 

ΐπδαληίνπ πνπ ελέπλεε ηνλ ειιεληθφ ιαφ θαηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 18211. 

ε Τπφκλεκα πνπ ζπληάζζεη ν Βθπαηδεπηηθφο κηινο θαη απεπζχλεη 

ζην Κεληξηθφ Βπνπηηθφ πκβνχιην ηεο Αεκνηηθήο Βθπαίδεπζεο ν ξφινο ηεο 

ηζηνξίαο ηζνξξνπεί αλάκεζα ζηηο εζληθέο επηηαγέο θαη ηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αλάγθεο· «Δ Ηζηνξία ηδηαηηέξσο πξέπεη λα δψζε ζην 

παηδί κηα μεθαζαξηζκέλε εηθφλα ηεο ηζηνξηθήο εμειίμεσο ηεο θπιήο καο […] θαη 

λα εηνηκάζεη έηζη ηελ θαζαξή αληίιεςε γηα ηε ζεκεξηλή πνιηηηθή, θνηλσληθή, 

θαη εθπνιηηηζηηθή ζέζε θαη απνζηνιή ηνπ έζλνπο. […] Σν θνξχθσκα ινηπφλ 

ηεο ηζηνξηθήο δηδαζθαιίαο πξέπεη λα είλαη ε θαηαλφεζε ηεο ζεκεξηλήο 

θνηλσλίαο, πνπ κέζα ζ΄ απηήλ πξννξίδεηαη λα θηλεζεί θαη λα ελεξγήζεη θάζε 

πνιίηεο. […] Σηο ραξαθηεξηζηηθέο επνρέο ηεο ηζηνξηθήο καο εμειίμεσο, ηηο 

μερνξίδνκε γεληθά ζε αξραίν, κεζαησληθφ θαη λεψηεξν Βιιεληζκφ. Κνξχθσκα 

ηεο δηδαζθαιίαο καο είλαη ν λεψηεξνο»2.  

Ο Ώξγχξεο Βθηαιηψηεο ζα επηρεηξήζεη ηε ζχληαμε ελφο εζληθνχ 

ηζηνξηνγξαθηθνχ θαλφλα. Με ηα δχν έξγα ηνπ, Ηζηνξία ηεο Ρσκηνζχλεο ην 

1901 θαη ηα Ηζηνξηθά Ξεγπκλψκαηα ην 1908 ζα αλαιάβεη ην θηιφδνμν 

εγρείξεκα λα δηνξζψζεη ηελ εζληθή ηζηνξία, λα αλαιχζεη ην ραξαθηήξα ηνπ 

έζλνπο, φπσο παξαδέρεηαη ζε επηζηνιή ηνπ ζηνλ Φπράξε3 θαη λα δηδάμεη4. Δ 

εμέηαζε ησλ δχν έξγσλ θαη ε ζχγθξηζε ησλ απφςεσλ ηνπο κε εθείλεο άιισλ 

δεκνηηθηζηψλ ζα θαηαδείμεη πψο ν δεκνηηθηζκφο ηνπνζεηείηαη απέλαληη ζηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο ηεο επνρήο ηνπ θαη φηη κέζσ ηεο ηζηνξίαο δηαηξαηψλεη ηελ 

πίζηε ηνπ ζηε κεγαινζχλε ηνπ έζλνπο.   

 

                                                 
1
 Ώ. Αεθιμφγμξ, «Πνμξ ηδκ Βηπαζδεοηζηή Ώκαβέκκδζδ», Γ.Δ.Ο., αν.1-4, 1917-1919, ζ.6. 

2
 «.Πνυβναιια Αδιμηζημφ πμθείμο, Ώκχηενμο Πανεεκαβςβείμο ηαζ Αζδαζηαθείμο Κμνζηζζχκ. 

Τπυικδια ημο Βηπαζδεοηζημφ Οιίθμο πνμξ ημ Κεκηνζηυ Βπμπηζηυ οιαμφθζμ ηδξ Αδιμηζηήξ 

Βηπαζδεφζεςξ», Γ.Δ.Ο., Εμφθζμξ 1912, ζ.222. Σμ πνυβναιια ημο δδιμηζημφ ζπμθείμο ζημ μπμίμ 

ακήημοκ ηαζ ηα παναπάκς ζοκηάπηδηε απυ ημκ Α. Γθδκυ, αθ. Άπαληα, η. ΐ΄, 1910-1914, υ.π., ζ.533. 
3
 Βπζζημθή Ώ. Βθηαθζχηδ ζε Φοπάνδ, 21/11/06, Αιιεινγξαθία Η, ζ.675. 

4
 ην ίδην, ζ.675. 
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22.1.1 Ηζηνξία ηεο Ρσκηνζύλεο 

Δ Ηζηνξία ηεο Ρσκηνζχλεο ηνπ Βθηαιηψηε, πνπ μεθηλάεη απφ ηε 

ξσκαηνθξαηία θαη θηάλεη κέρξη ηελ επνρή ηνπ απηνθξάηνξα Ενπζηηληαλνχ, 

απνηειεί απφπεηξα εζληθήο δηδαρήο1, αθνχ πξνέθπςε σο εζληθή αλάγθε κεηά 

ην 1897. Σν ηζηνξηθφ εγρείξεκα πξνβάιιεη σο εζληθφ ρξένο θαη ν ξφινο ηνπ 

ζπγγξαθέα δελ είλαη ν ξφινο ηνπ επηζηήκνλα ηζηνξηθνχ, αιιά εθείλνο ηνπ 

δηαλννχκελνπ πνπ παξεκβαίλεη κεηά ηελ εζληθή ζπκθνξά, γηα λα ππνδείμεη 

ζεξαπεία γηα ην άξξσζην έζλνο2. Σν βηβιίν ζα κειεηήζεη ηελ αξξψζηηα ηνπ, 

ζα αλαδείμεη ηα πξνηεξήκαηα θαη ηα ειαηηψκαηα «ηνπ Ρσκαίτθνπ» 

ραξαθηήξα3, γηα λα γίλεη ην έζλνο άμην λα επαλαθαηαθηήζεη ηε ζέζε πνπ ηνπ 

αξκφδεη δίπια ζηα επξσπατθά θξάηε, φπνπ αλήθεη. Ώπιψο ε καθξνρξφληα 

ζθιαβηά ηνχ ζηέξεζε ηα επξσπατθά θψηα θαη ηνλ απνμέλσζε απφ ηελ 

πξαθηηθή ηξηβή4. Βπνκέλσο, κεηά ηελ ήηηα ηνπ 1897, δελ πξνέρεη ε 

ινγνηερλία, αιιά ε εζληθή απηνγλσζία5, ηελ νπνία κφλν ε ηζηνξία είλαη ηθαλή 

λα εμαζθαιίζεη θαη, ηδηαίηεξα, ε εγγχηεξε πεξίνδνο ζε ζρέζε κε ηελ επνρή ηνπ 

ζπγγξαθέα, ε βπδαληηλή6. 

Ο Βθηαιηψηεο ζα αξρίζεη ηελ ηζηνξία ηνπ απφ ηε ξσκατθή επνρή,  

φπνπ, θαηά ηε γλψκε ηνπ, κπνξεί λα αλαδεηεζεί ε απαξρή ηεο Ρσκηνζχλεο7. 

ηνλ Πξφινγν παξαδέρεηαη φηη ην έξγν δελ απνηειεί πξσηφηππε 

επηζηεκνληθή έξεπλα, αιιά βαζίδεηαη ζε πεγέο ειιεληθέο θαη μέλεο. Δ ηζηνξία 

ηνπ Κ. Παπαξξεγφπνπινπ απνηειεί ηε βαζηθή ηνπ πεγή, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηελ αληηπαξαβνιή ησλ έξγσλ, πνπ δείρλεη φηη ν Βθηαιηψηεο αθνινπζεί 

πιήξσο ηε δνκή ηεο παπαξξεγνπνχιεηαο ηζηνξίαο, ζε κηα ζπληεηκεκέλε 

εθδνρή8. Δ θπξίαξρε εζληθή νπηηθή θαη ε πίζηε ζηε κεγαισζχλε ηεο θπιήο 

επηβάιιεη ηε κεηαθπζηθή αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο, πνπ αλαδεηθλχεη ηηο έκθπηεο 

                                                 
1
 Ο Σνζακηαθοθθίδδξ εα βνάρεζ υηζ μ Βθηαθζχηδξ ηάκεζ εεκζηή ηαηήπδζδ ηαζ απμηεθεί πνυδνμιμ ημο 

Ίδα, αθ. Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, «Ώπμθμβία ηδξ Αδιμηζηήξ», Άπαληα, η.4, υ.π., ζ.187. 
2 ημκ Πνυθμβμ ημο ένβμο εα ακαθενεεί νδηά ζημ άννςζημ έεκμξ, αθ. Ώ. Βθηαθζχηδξ, Ηζηνξία ηεο 

Ρσκηνζύλεο, πνχημξ ηυιμξ, Βζηία, Ώεήκα 1901, ζ.13-14. 
3
 ην ίδην, ζ.5. 

4
 ην ίδην, ζ.7-8. 

5
 ημ εζζαβςβζηυ ηεθάθαζμ, ιε ηίηθμ «Ώθζένςια», υπμο ζδιεζχκεηαζ υηζ ημ ένβμ αθζενχκεηαζ ζημκ 

Φοπάνδ, μ Βθηαθζχηδξ εα ακαθενεεί ζημ ζημπυ ημο εβπεζνήιαηυξ ημο, ζην ίδην, ζ.3, 5.  
6
 ην ίδην, ζ.11. 

7
 ην ίδην, ζ.13. 

8
 Σμ βεβμκυξ αοηυ παναδέπεηαζ μ ίδζμξ ζε επζζημθή ημο ζηδκ Π. Αέθηα. Δ επζζήιακζδ βζα ηδκ 

επζζημθή μθείθεηαζ ζηδ Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Οη Φόβνη ελόο αηώλα, υ.π., ζ.70, ζδι.54. 
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αξεηέο ηεο ξσκηνζχλεο, απφιπηα ζπλδεδεκέλεο κε ην ρψξν1, αιιά θαη ηε 

ζπλεγνξία ηεο Πξφλνηαο ζηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ2. 

Δ ζπκπφξεπζε ειιεληζκνχ θαη ρξηζηηαληζκνχ ζε κηα αμεδηάιπηε 

ελφηεηα, αξρή πνπ ραξαθηήξηζε ην ΐπδαληηλφ θξάηνο ζε φιε ηελ πνξεία ηεο 

κεηεμέιημήο ηνπ απφ ξσκατθφ ζε «θαζάξην ξσκαίτθν»3 θαη ε αλσηεξφηεηα ηεο 

Ώλαηνιήο απέλαληη ζην δπηηθφ δεζπνηηζκφ, ηειηθά, ε πιήξεο ελζσκάησζε 

ηνπ βπδαληίνπ ζηνλ εζληθφ θνξκφ, απνηεινχλ ηηο βάζεηο ηεο ηζηνξηνγξαθηθήο 

απφπεηξαο ηνπ Βθηαιηψηε. Σν έξγν δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά κηα απφπεηξα 

ζηξαηεπκέλε λα ππεξεηήζεη πξσηίζησο ηνπο εζληθνχο ζθνπνχο ησλ αξρψλ 

ηνπ 20νπ αηψλα θαη δεπηεξεπφλησο ηνπο γισζζηθνχο κε ηελ ππφδεημε φηη ε 

δεκνηηθή επαξθεί φρη κφλν ζηε ινγνηερλία, αιιά θαη ζηε ζπγγξαθή ηζηνξηθψλ 

έξγσλ.  

Ο Βθηαιηψηεο, φζνλ αθνξά ηε ξσκαηνθξαηία, ζα εζηηάζεη ζηα γεγνλφηα 

εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ειιεληζκφ4. Θα ηνλίζεη ηελ πνιηηηθή δηάζπαζε 

θαη ην δηραζκφ ηνπ αξραίνπ θφζκνπ, αθξηβψο γηα λα πξνβάιιεη ζηε ζπλέρεηα 

ηελ πνιηηηθή ελνπνίεζε πνπ ππήξμε θαηάθηεζε θαη θιεξνδφηεκα ηνπ 

ΐπδαληίνπ5. Δ δηαπινθή δηαρξνλίαο θαη ζπγρξνλίαο, ε ζχγθξηζε ησλ 

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ κε ηα ζχγρξνλα ππεξεηεί κεζνδνινγηθά ηνλ δηδαθηηθφ 

ηνπ ζηφρν6.  

                                                 
1
 ΐθ. ηδκ ακαθμνά υηζ ηδκ ελοπκάδα ηδκ έπεζ ζημ αίια ημο μ νςιζυξ, «δ ιμκαδζηή ιαξ λοπκάδα […]. 

Σμ πχια ηυπεζ, ηζ ηα εεξ. […] Υάνζζια θοζζηυ ηαζ δίπςξ ηυπμ απμπηδιέκμ. Μάνιανμ απυ θοζζηυ ημο 

αλεηίιδημ», ζην ίδην, ζ.10. 
2
 Ο Μέβαξ Κςκζηακηίκμξ ειθακίγεηαζ ςξ υνβακμ ηδξ Πνυκμζαξ, εκχ μ εάκαημξ ημο Άνεζμο απμδίδεηαζ 

επίζδξ, ζηδκ Πνυκμζα, ζην ίδην, ζ.98. Βπίζδξ, ηαζ δ ακάννδζδ ζημ ενυκμ ημο αοημηνάημνα Θεμδμζίμο 

απμδίδεηαζ ζηδκ Πνυκμζα, ιε απμζημθή κα ζχζεζ ηδκ αοημηναημνία, ζην ίδην, ζ.138. Σδκ Πνυκμζα εα 

επζηαθεζηεί ηαζ βζα ηδκ ακάννδζδ ζημ Μδηνμπμθζηζηυ ενυκμ ηδξ Ώθελάκδνεζαξ ημο Ώεακάζζμο, ζην 

ίδην, ζ.92. 
3
 ην ίδην., ζ.127.  

4
 ημ ηεθάθαζμ πμο αθζενχκεζ ζημκ Νένςκα ειιέκεζ ζηα βεβμκυηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ 

«θζθεθθδκζζιυ» ημο αοημηνάημνα, ζπμθζάγμκηαξ, πανάθθδθα, ηδκ ηαηάπηςζδ ημο εθθδκζζιμφ, ηδ 

«δμοθμθνμζφκδ» ηαζ ηδ «ιζηνμπνέπεζα» ηςκ Βθθήκςκ, ζην ίδην, ζ.25. ΐθ., επίζδξ , ηα ζπυθζα, πμο 

ζοκμδεφμοκ ηδκ αθήβδζδ βζα ημοξ αοημηνάημνεξ Σνασακυ, Ώδνζακυ ηαζ Μάνημ Ώονήθζμ. Ώπυ ηδ 

ααζζθεία ημο Θεμδμζίμο ημο ΐ΄ ελαίνεζ ηδ ζδιαζία ηδξ πνμχεδζδξ ηδξ εθθδκζηήξ βθχζζαξ, ζην ίδην, 

ζ.202-3. 
5
 ην ίδην, ζ.19-20. Θα ηαηδβμνήζεζ, ιάθζζηα, ημκ Κςκζηακηίκμ υηζ δζέθοζε ηδκ έκςζδ ηδξ 

Ώοημηναημνίαξ, υηακ ηδ ιμίναζε ζημοξ δζαδυπμοξ ημο, ζην ίδην, ζ.99. Δ ααζζθεία ημο Εμοθζακμφ εα 

απμδείλεζ ημ πανάηαζνμ ημοξ εβπεζνήιαηυξ ημο, ηαεχξ μ παθζυξ ηυζιμξ είπε πανέθεεζ ακεπζζηνεπηί, 

ζην ίδην, ημ ηεθάθαζμ «Δ ααζζθεία ημο Εμοθζακμφ», ζ.115-121. 
6
 Δ ήηηα ημο Πμιπήζμο απυ ημκ Καίζανα ζηα Φάνζαθα ημ 48 ι.Υ. ηαζ δ νήζδ ημο ηεθεοηαίμο πνμξ 

ημοξ Ώεδκαίμοξ βζα ημ πυζεξ θμνέξ εα ημοξ ζχζεζ δ πνμβμκζηή δυλα, υηακ μζ ίδζμζ είκαζ αίηζμζ ηδξ 

ηαηαζηνμθήξ ημοξ, ζοζπεηίγεηαζ ιε ηδκ οπμπχνδζδ ημο εθθδκζημφ ζηναημφ ζηα Φάνζαθα ημ 1897, ζην 

ίδην, ζ.21. ε άθθδ πενίπηςζδ πανμιμζάγεζ ημ οκέζζμ ημκ Κονδκαίμ ιε ημκ Παπαθθέζζα, ζην ίδην, 

ζ.176.  
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Δ ηζηνξία ηνπ απνηειεί κηα απφπεηξα λα αλαδεηεζνχλ ζην παξειζφλ ηα 

ζεκάδηα ελφο άθεπθηνπ θαη πξνδηαγεγξακκέλνπ κέιινληνο, εθείλνπ ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ εζληθνχ θξάηνπο, φρη σο ηζηνξηθήο πηζαλφηεηαο, αιιά σο 

βεβαηφηεηαο πνπ νθείιεη νινέλα λα θξαηαηψλεηαη. Γη΄ απηφ ε ηζηνξία ηνπ 

εκθαλίδεηαη σο έλα απφιπην θαζαξηήξην, φπνπ δηαρσξίδνληαη νη άξηζηνη απφ 

ηνπο αλάμηνπο1, έλα δξηκχ θαηεγνξψ γηα ηηο ειιείςεηο ηνπ παξαπαίνληνο 

ειιεληζκνχ2. ιε ε αθήγεζε ηεο ξσκαηνθξαηίαο θαηαιήγεη ηειενινγηθά ζηηο 

δχν ζσηήξηεο δπλάκεηο, ην Υξηζηηαληζκφ θαη ηνλ Μέγα Κσλζηαληίλν3, ην 

Υξηζηηαληζκφ θαη ην ΐπδάληην4. 

Παξφιν πνπ δελ αξλείηαη φηη ε πνιηηηθή νξγάλσζε ηνπ ξσκατθνχ 

θξάηνπο έπαημε ξφιν ζηε ζεκειίσζε ηεο λέαο ζξεζθείαο, ην βαξχλνλ ζηνηρείν 

ππήξμε ν ειιεληζκφο, είηε κε ηε κνξθή ηεο γιψζζαο θαη ηεο ειιεληθήο 

ζθέςεο, είηε κε ηε δεκνθξαηηθή κνξθή πνπ πήξε ν Υξηζηηαληζκφο ηνπο 

πξψηνπο αηψλεο, φπσο θαη θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία5. Σν ζεκαληηθφ, φκσο, 

είλαη λα θαηαδεηρηεί φηη ζηνπο έιιελεο ππεξηζρχεη ε εζληθή νπζία ηεο 

ζξεζθείαο, αληίζεηα απφ ηε Αχζε6.  

Δ ζχγθξνπζε ηνπ αξραηνειιεληθνχ θαη ηνπ ρξηζηηαληθνχ θφζκνπ 

ζεκαηνδνηείηαη ζην πεδίν ησλ αηξέζεσλ. Οη αηξέζεηο γηα ηνλ Βθηαιηψηε 

ρξεζηκεχνπλ γηα λα θαηαδεηρηνχλ νη ζπαζκνί ηεο αξραηφηεηαο ζε 

αληηπαξαβνιή κε ηελ επξσζηία ηνπ λένπ θφζκνπ πνπ αλέηεηιε, ηνπ 

ρξηζηηαληθνχ. Ο αξραηνειιεληθφο θφζκνο θαη ε θηινζνθία ηνπ δελ κπνξεί λα 

απνξξηθζεί, αθνχ, άιισζηε, είλαη θηήκα ηνπ ειιεληζκνχ. Γίλεηαη απνδεθηφο, 

φκσο, φζν κπνξνχλ νη πλεπκαηηθέο θαηαθηήζεηο ηνπ λα ρξεζηκεχζνπλ σο 

βάζε γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο λέαο ζξεζθείαο, ηνπ λένπ θφζκνπ7. Δ δπλαηφηεηα 

                                                 
1
 Βκδεζηηζηυ πανάδεζβια, δ ηαηαδίηδ ηςκ θζθμζυθςκ ηδξ νςιασηήξ επμπήξ, ζην ίδην, ζ.29-32 ή δ 

ακάδεζλδ ημο Αεφλζπμο πμο έζςζε ηδκ Ώεήκα απυ ημοξ Γυηεμοξ, μ μπμίμξ, ηαηά ημκ Βθηαθζχηδ 

«έκκμζςεε απυ ηάπμζα θιέθηηθε ζηναηδβζηή», ζην ίδην, ζ.42. Δ οπμβνάιιζζδ δζηή ημο.    
2
 ην ίδην, ζ.51. 

3
 ην ίδην, ζ.36. 

4
 ην ίδην, ζ.44. 

5
 ην ίδην, ζ.44 ηαζ ηεθ, «Ο Υνζζηζακζζιυξ», ζ.52-60.  

6
 ην ίδην, ζ.57. Οζ απυρεζξ αοηέξ απμηεθμφκ ακαπαναβςβή ηςκ ακηίζημζπςκ ημο Κ. 

Παπαννδβυπμοθμο, Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, ΐζαθίμκ υβδμμκ, Γαθαλίαξ 2001 (ακαπαναβςβή ηδξ 

έηδμζδξ ημο 1886), ζ.110-113, 121-124. Καζ ζε άθθα ζδιεία ημο ένβμο ημο μ Βθηαθζχηδξ εα ημκίζεζ 

ηδκ ζοιπυνεοζδ μνεμδμλίαξ ηαζ έεκμοξ, ηδ ζδιαζία ηδξ πίζηδξ πμο ακάζηδζε ηδκ κεηνςιέκδ 

θζθμπαηνία, Ηζηνξία ηεο Ρσκηνζύλεο, υ.π., ζ.110, 229. Γζα ημκ Βθηαθζχηδ δ Αφζδ ζηα ενδζηεοηζηά 

γδηήιαηα είκαζ δεζπμηζηή, αθμφ μ Πάπαξ αημθμοεείηαζ ηοθθά, εκχ ακηίεεηα δ Ώκαημθή είκαζ 

δδιμηναηζηή, ζην ίδην, ζ.226-7. 
7
 Γζα ηδκ ακάθοζδ αοηήξ ηδξ ζπέζδξ οπαβςβήξ, αθ. Β. Γαγή, Ο δεύηεξνο βίνο ησλ ηξηώλ Ηεξαξρώλ. Μηα 

γελεαινγία ηνπ «Διιελνρξηζηηαληθνύ Πνιηηηζκνύ», υ.π., ζ.211 ηαζ ζ.212-226, ημ ηεθάθαζμ,  
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απηή βξήθε ηελ ηειείσζή ηεο ζην πξφζσπν ηνπ Ώζαλάζηνπ1, ηνπ αληίπαινπ 

ηνπ Άξεηνπ2.  

Δ πξνζπάζεηα ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ δχν θφζκσλ, θαλέλαο απφ ηνπο 

νπνίνπο δελ κπνξεί λα απνξξηθζεί, αθνχ απνηειεί θνκκάηη ηνπ ειιεληζκνχ, 

θαηαδεηθλχεη ηηο δπζθνιίεο ηεο παξνπζίαζεο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο σο 

εληαίαο, γξακκηθήο πνξείαο πξνο ηελ αλαγέλλεζε3. Σνλ Βθηαιηψηε, βέβαηα, 

δελ ηνλ απαζρνινχλ ηφζν απηνί νη πξνβιεκαηηζκνί, φζν ε θνηλσληθή θαη 

εζληθή ζπλνρή. Δ θαηαδίθε ηνπ αξεηαληζκνχ, ηηο θηινζνθηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ 

νπνίνπ ηηο ζεσξεί πεξηζζφηεξν ηαηξηαζηέο ζηνπο Ώγγινζάμσλεο ηεο επνρήο 

ηνπ, ζρεηίδεηαη κε ηελ πξσηκφηεηα πξνβιεκαηηζκψλ ζρεηηθά κε ηε ζετθή θχζε 

ηνπ Εεζνχ, πνπ κπνξνχλ λα απνβνχλ απεηιή γηα ηε ζξεζθεία θαη θαη΄ 

επέθηαζε γηα ην έζλνο, επεηδή πξνθαινχλ ζχγρπζε ζηα ρακειφηεξα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα4. Ο εζληθφο ζθνπφο, άιισζηε, είλαη εθείλνο πνπ 

ππεξηεξεί. Σν θεθάιαην πνπ αθηεξψλεη ζηελ επάλνδν ηνπ Ώξείνπ ζην 

πξνζθήλην θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο ηαξαρέο έρεη ηίηιν ««Ώξρίδεη θαη βξάδεη ην 

ιεβέηη ηεο Ρσκηνζχλεο»5. Δ λέα ζξεζθεία έρεη ηαπηηζηεί κε ηε Ρσκηνζχλε6. 

Αελ επζχλεηαη, φκσο, κφλν ε ζξεζθεία γηα ηελ αλαγέλλεζε ηεο 

Ρσκηνζχλεο, αιιά θαη ε πνιηηηθή ηνπ Κσλζηαληίλνπ, γεγνλφο πνπ ηνπ 

επηηξέπεη λα εθζεηάζεη ηε κνλαξρηθή ηνπ εγεζία έλαληη ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

παξειζφληνο7. Ο Βθηαιηψηεο ζα θαηαδηθάζεη ηνπο ηζηνξηθνχο εθείλνπο πνπ 

δελ είδαλ φηη ν Κσλζηαληίλνο έζσζε ην ειιεληθφ έζλνο, γεγνλφο πνπ ηνλ 

                                                                                                                                            
«“Βθθδκζζιυξ” ηαζ “Υνζζηζακζζιυξ”: ιζα δφζημθδ ζοκφπανλδ». Δ αία πμο πνδζζιμπμίδζε μ 

Θεμδυζζμξ εκακηίμκ ηςκ εεκζηχκ ηαζ δ ηαηαζηνμθή ηςκ ανζζημονβδιάηςκ ηδξ ανπαζυηδηαξ εα 

θοπήζεζ ημκ Βθηαθζχηδ, αθθά, ηαοηυπνμκα, εα εεςνήζεζ υηζ πνδζίιεοζε, χζηε ζημζπεία ηδξ ανπαίαξ 

ενδζηείαξ, ηδξ εεκζηήξ ιαξ δδθαδή ηθδνμκμιζάξ κα ιπμθζάζμοκ ημ πνζζηζακζζιυ ηαζ κα δζαζςεμφκ, 

αθ. Ώ. Βθηαθζχηδξ, Ηζηνξία ηεο Ρσκηνζύλεο, υ.π., ηεθ. «Θεμδυζζμξ ηαζ Ονεμδμλία», ζ.141-153. Δ 

πανέιααζδ ηςκ αοημηναηυνςκ ζηα ενδζηεοηζηά γδηήιαηα είκαζ απμδεηηή, εθυζμκ δζαζχγεζ ηδκ 

εκυηδηα ηδξ αοημηναημνίαξ, πμο βζα ημκ Βθηαθζχηδ είκαζ δ εεκζηή εκυηδηα εκακηίμκ ηςκ ααναάνςκ, 

ζ.229.  
1 ημ πνυζςπυ ημο εα ζοκακηδεεί μ εθθδκζζηήξ ηαζ μ πνζζηζακυξ, ζοκδοαζιυξ πμο ςθέθδζε ημκ 

δεφηενμ, ζην ίδην, ζ.73. 
2
 ην ίδην, ζ.71. ηζξ αζνέζεζξ εα επακέθεεζ ιε ημκ Νεζηυνζμ ηαζ ημκ ιμκμθοζζηζζιυ ημο Βοηοπή, 

ζ.206-210. 
3
 Γζα ηδ δοζημθία αοηή ζημ ένβμ ημο Κ. Παπαννδβυπμοθμο ηαζ ηδ ζφβηνζζδ ηδξ δζαπναβιάηεοζδξ ηςκ 

αζνέζεςκ ιε εηείκδξ ημο E. Gibbon, αθ. Α. ηαιαηυπμοθμξ, Σν Βπδάληην κεηά ην Έζλνο. Σν πξόβιεκα 

ηεο ζπλέρεηαο ζηηο βαιθαληθέο ηζηνξηνγξαθίεο, Ώθελάκδνεζα 2009, ζ.71-79. 
4
 Ώ. Βθηαθζχηδξ, Ηζηνξία ηεο Ρσκηνζύλεο, υ.π., ζ.92, ζδι.1. 

5
 ην ίδην, ζ.89-99. 

6
 Σδκ άπμρδ υηζ ημ εθθδκζηυ πκεφια εκζςιάηςζε ημ Υνζζηζακζζιυ ηαζ έηζζ ιπυνεζε ημ έεκμξ κα 

ακαζηδεεί, «ακέγδζεκ», ζημ αογακηζκυ ηνάημξ, ελέθναζε ηαζ μ Ίςκ Αναβμφιδξ, Ζ Μεγάιε Ηδέα, 1908, 

ζ.10. 
7
 Ώ. Βθηαθζχηδξ, Ηζηνξία ηεο Ρσκηνζύλεο, υ.π., ζ.90-1.  
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ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ νπηηθή ηεο ηζηνξίαο ηνπ1, αιιά θαη ηνλ 

δπηηθφ θφζκν, θαζηζηψληαο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πξνπχξγην ελάληηα ζηε 

βαξβαξφηεηα ηεο Ώλαηνιήο. Θα θαηνλνκάζεη, κάιηζηα ηνλ Edward Gibbon θαη 

ηνλ Voltaire πνπ ππήξμαλ δξηκείο επηθξηηέο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, αλ θαη ζην 

ζέκα ηεο ζξεζθείαο ν πξψηνο είλαη αξθεηά δηαιιαθηηθφο ζρεηηθά κε ηηο 

πξνζέζεηο ηνπ Κσλζηαληίλνπ2. 

Γηα ηνλ Βθηαιηψηε, ην ΐπδαληηλφ θξάηνο αξρίδεη κε ηνλ Κσλζηαληίλν θαη 

ζηαδηαθά ζα κεηαζρεκαηηζηεί ζε ξσκαίηθν, παξά ηηο ακθηβνιίεο ησλ δπηηθψλ 

ηζηνξηθψλ3. Δ εζληθή ζεκαζία ηεο νξζφδνμεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο απνηειεί 

ηνλ ππξήλα ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο, γη΄ απηφ θαη ζηελ εμηζηφξεζε ηνπ 

έρεη ζεκαίλνπζα ζέζε ε ζξεζθεπηηθή δξάζε ησλ απηνθξαηφξσλ, αιιά ε 

δξάζε κεγάισλ ζξεζθεπηηθψλ κνξθψλ, φπσο ν Ώζαλάζηνο4, ν Μέγαο 

ΐαζίιεηνο5, ν Γξεγφξηνο ν Ναδηαλδελφο6, ν Υξπζφζηνκνο7. 

Σνλ Ενπζηηληαλφ ηνλ εθζεηάδεη ν Βθηαιηψηεο γηα ηελ επξπκάζεηά ηνπ, γηα 

ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα επηιέγεη άμηνπο ζπλεξγάηεο, γηα ην έξγν ηνπ, πνιεκηθφ, 

                                                 
1
 ημ ζδιείμ αοηυ ζοιθςκεί απμθφηςξ ιε ημκ Κ. Παπαννδβυπμοθμ, μ μπμίμξ ζδιεζχκεζ υηζ ηα 

ζημζπεία εηείκα ηδξ πμθζηζηήξ ημο Κςκζηακηίκμο πμο επέζονακ ηδκ ιήκζκ ηδξ Αφζδξ είκαζ αηνζαχξ 

εηείκα ημ μπμία δζέζςζακ ημκ εθθδκζζιυ ημ ιεζαίςκα ηαζ ελαζθάθζζακ βζα αζχκεξ ηδ ιεβαθμζφκδ 

ημο, αθ. Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, ΐζαθίμκ υβδμμκ, υ.π., ζ.199-201.  
2
 Ώ. Βθηαθζχηδξ, Ηζηνξία ηεο Ρσκηνζύλεο, υ.π., ζ.101, 105. Ο Κ. Παπαννδβυπμοθμξ πνχημξ εα εκηάλεζ 

ημκ ΐμθηαίνμ ηαζ ημκ Γίααςκα ζημοξ θζθμζυθμοξ ημο ΕΔ΄ αζχκα πμο απμζηνέθμκηαζ ημ ενήζηεοια 

ηαζ ζδζαίηενα ημ πνζζηζακζηυ ηαζ εα ημοξ ηαηαδζηάζεζ, επεζδή  απμζζχπδζακ υθεξ ηζξ ανεηέξ ημο 

ακδνυξ, ενδζηεοηζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ, αθ. Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, ΐζαθίμκ υβδμμκ, υ.π., ζ.197-8.    

Σμ βεβμκυξ υηζ μ Gibbon εκηάζζεζ ημκ Κςκζηακηίκμ ζηδκ παναηιή ηδξ Ρςιασηήξ Ώοημηναημνίαξ ηαζ 

πνμαάθθεζ ηδκ αζιμζηαβή ηαζ ιμκανπζηή πμθζηζηή ημο ζημ ιεζμονάκδιά ημο,  επέζονε ηδκ 

απμδμηζιαζία ημο Παπαννδβυπμοθμο ηαζ ημο Βθηαθζχηδ. ΐθ. ηα ηεθάθαζα «Foundation of 

Constantinople» ηαζ «Character of Constantine and his Sons», E. Gibbon, History of the Decline and 

Fall of the Roman Empire, η.2: http://www.gutenberg.org/files/891/891-h/891-h.htm#linkch17-p1, 

(08/09/2014) ηαζ  http://www.gutenberg.org/files/891/891-h/891-h.htm#linkch18-p1, (08/09/2014). 

Πανυθα αοηά, ζημ εέια ηδξ ενδζηείαξ δ βζααςκζηή ζζημνία δεκ είκαζ αδζάθθαηηδ. Βλεηάγμκηαξ ηδκ 

πενίπηςζδ ημο μνάιαημξ ημο Κςκζηακηίκμο, πνζκ απυ ηδκ ιάπδ ιε ημκ Μαλέκηζμ, μ ιεκ Βθηαθζχηδξ 

εα ημ οζμεεηήζεζ άηνζηα, μ δε Gibbon, εα ημ εκηάλεζ ζημ ενδζηεοηζηυ ηθίια ηδξ επμπήξ ηαζ δεκ εα 

δζζηάζεζ κα απμδχζεζ ηαθέξ πνμεέζεζξ ηαζ εζθζηνίκεζα ζημκ Κςκζηακηίκμ απέκακηζ ζηδ κέα ενδζηεία, 

απμννίπημκηαξ ηδκ πμθζηζηή ζημπζιυηδηα, πμο ακαηαθφπημοκ μζ πνμηεζηάκηεξ πίζς απυ ημ ρεφδμξ. 

ΐθ. E. Gibbon, History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Worldworth classics of World 

Literature, 1998, ημ ηεθάθαζμ 20, «Conversion of Constantine», ζ.368-406. Βπίζδξ, μ Βθηαθζχηδξ 

ακαβκςνίγεζ ηδκ εοζέαεζα ημο Κςκζηακηίκμο, αθθά ζδιεζχκεζ, πανάθθδθα, πςξ  πανέπαζε ακάιεζα 

ζηδ κέα ενδζηεία ηαζ ημκ παβακζζιυ, βεβμκυξ πμο ακαδεζηκφεηαζ ηαζ απυ ημκ  Gibbon, ζην ίδην, ζ.368-

374. Ο Βθηαθζχηδξ, υιςξ, εα ελορχζεζ ημκ αοημηνάημνα, ηαεχξ ιαξ πθδνμθμνεί υηζ απυ ηδ ζηζβιή 

πμο ααπηίζηδηε δεκ λακαθυνεζε ηδ ααζζθζηή πμνθφνα, Ώ. Βθηαθζχηδξ, Ηζηνξία ηεο Ρσκηνζύλεο, υ.π., 

ζ.100, 102-4. 
3
 ην ίδην, ζ.127-8. 

4
 ην ίδην, ζ.128.  

5
 ην ίδην, ζ.128-133. 

6
 ην ίδην, ζ.128-9, 133, 145-8. 

7
 ην ίδην, ζ.176-187. Θα ημο απμδχζεζ, ιάθζζηα, ηαζ «ημζκςκζζηζηέξ» ζδέεξ, ηαεχξ επζδίςηε ηδκ 

ζζυηδηα, υπζ ηδκ πμθζηζηή, αθθά ηδκ ημζκςκζηή, αθμφ επζγδημφζε μζ πθμφζζμζ κα δίκμοκ έκα ιένμξ ηδξ 

πενζμοζίαξ ημο ζημοξ θηςπμφξ, ζ.185, 188. 

http://www.gutenberg.org/files/891/891-h/891-h.htm#linkch17-p1
http://www.gutenberg.org/files/891/891-h/891-h.htm#linkch18-p1
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λνκνζεηηθφ, αξρηηεθηνληθφ, γηα ηε ρξηζηηαληθή ηνπ πίζηε θαη γηα ηελ απφθαζή 

ηνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ειιεληθή γιψζζα ζηε ζχληαμε ησλ δεκνζίσλ 

εγγξάθσλ, φπσο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο βηνκεραλίαο. Θα 

ηνλ ηνπνζεηήζεη, φκσο, ζηνλ αληίπνδα ηνπ Μ. Κσλζηαληίλνπ θαη ζα ηνπ 

θαηαινγίζεη ππέξκεηξε θηινδνμία, αθνχ κε ηηο ιακπξέο ηνπ εθζηξαηείεο ζηε 

Αχζε επηδίσθε ηελ αλαζχζηαζε ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο θαη δελ 

ελδηαθεξφηαλ ηφζν γηα ην Ώλαηνιηθφ θξάηνο. Σε ζηξέβισζε ηεο πνιηηηθήο πνπ 

δηαπίζησζε ζηε ζρέζε ηνπ Ενπιηαλνχ κε ηε ζξεζθεία, ζηνλ Ενπζηηληαλφ ηελ 

είδε ζε ζρέζε κε ηηο βιέςεηο ηνπ γηα ηε Ρψκε1.    

Δ ελαζρφιεζε κε ηνλ Ενπζηηληαλφ ζα ηνπ δψζεη ηελ επθαηξία, 

αμηνινγψληαο ηελ αμηνπηζηία ηνπ ηζηνξηθνχ Πξνθφπηνπ, ν νπνίνο ζε άιια 

έξγα εγθσκηάδεη ηε βαζηιεία ηνπ Ενπζηηληαλνχ, ελψ ζε άιια θαηαδηθάδεη ηε 

θαπιφηεηα ηνπ βαζηιηθνχ δεπγαξηνχ, λα εθθέξεη θξίζεηο γηα ηελ ηζηνξία θαη λα 

δηαθσλήζεη κε ηνλ Παπαξξεγφπνπιν. Ο Βθηαιηψηεο αληηκεησπίδεη ηελ 

ηζηνξία σο εζηθή. Γη΄ απηφ ζα θαηαδηθάζεη ηνλ Πξνθφπην, γηαηί, ελψ ζηα πξψηα 

ηνπ έξγα, πνπ αθνξνχλ ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Ενπζηηληαλνχ, 

αθνινπζεί ηα θιαζζηθά πξφηππα, ζηα κεηέπεηηα, ην έλα πνπ αλαθέξεηαη ζηα 

Κηίζκαηα ηνπ Ενπζηηληαλνχ θαη ζηα Ώλέθδνηα, ζηεξείηαη εζηθήο, ζπγθξηλφκελνο 

κε ηνπο παιηνχο ηζηνξηθνχο. Παξφια απηά, φηαλ πξέπεη λα απνθαζίζεη, αλ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηα Ώλέθδνηα σο ηζηνξηθή πεγή, ζα απνξξίςεη ηε γλψκε ηνπ 

Παπαξξεγφπνπινπ γηα ηελ αμηνπνίεζε κφλν ησλ ζεκείσλ εθείλσλ πνπ 

επηβεβαηψλνληαη θαη απφ άιιεο πεγέο θαη ζα ζπληαρζεί κε ηελ άπνςε ηνπ 

Gibbon φηη ηα Ώλέθδνηα παξά ηηο ππεξβνιέο ηνπο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεγή. Ο ίδηνο, παξφια απηά, ζα απνθαιέζεη ηνλ 

Πξνθφπην, αθξηβψο γηα απηφ ην έξγν, «Κνπξφπην»2. 

Δ ηάζε ηνπ Νίθα είλαη έλα αθφκα παξάδεηγκα γηα ην φηη ν ζθνπφο ηνπ 

Βθηαιηψηε είλαη ηδενινγηθφο θαη φρη επηζηεκνληθφο, ζε ζεκείν πνπ λα 

ππεξβαίλεη ηνλ εζληθφ δήιν ηνπ Παπαξξεγφπνπινπ. Ο Κ. Παπαξξεγφπνπινο 

                                                 
1
 ην ίδην, ζ.237-246, 261. Σμ πάεμξ ημο Εμοζηζκζακμφ βζα ηδκ ακαζφζηαζδ ηδξ Ρςιασηήξ 

Ώοημηναημνίαξ θαίκεηαζ ηαζ ζημ κμιμεεηζηυ ημο ένβμ, υηακ ζοκέηαλε υθδ ηδ κμιμεεζία ζηδ θαηζκζηή, 

ζ.278-9. Βπεζδή υιςξ δεκ ιπμνμφζε «καθθάλδ δνυιμ ημ εεκζηυ ημ νέια», μζ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ 

Νεανέξ ζοκηάζζμκηαζ ζηα εθθδκζηά ηαζ ιεηαθνάγμκηαζ ζηαδζαηά ηα ιεβάθα ένβα ημο Σνζαςκζακμφ, 

ζ.279.   
2
 ην ίδην, ζ.241-2. Σμ πνμζςκφιζμ ζημκ Πνμηυπζμ, ζ.238. ΐθ., επίζδξ, Κ. Παπαννδβυπμοθμξ, Ηζηνξία 

ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, ΐζαθίμκ έκαημκ, Συιμξ α΄, υ.π., ζ.102-3, υπμο απμηαθφπηεηαζ υηζ δ πνήζδ ηςκ 

Ώκεηδυηςκ ςξ πδβήξ πνμηνίκεηαζ απυ ημκ Gibbon , εκχ ζηδκ ζζημνία ημο Βθηαθζχηδ ακαθένεηαζ δ 

άπμρδ, πςνίξ κα ηαημκμιάγεηαζ μ άββθμξ ζζημνζηυξ.  
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δελ αξλείηαη ηνλ ειιεληθφ ραξαθηήξα ηνπ Εππνδξφκνπ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απνδίδεη ζηηο θαηξίεο πνιηηηθφ ξφιν, γεγνλφο πνπ 

ζπλάδεη κε ην ραξαθηήξα ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, αιιά πξνζπαζεί λα είλαη 

ζπγθξαηεκέλνο  ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ηεο ζηάζεο σο έθθξαζεο ηεο εζληθήο 

ζέιεζεο ελαληίνλ ηεο κνλαξρίαο1. ε θακία, φκσο, πεξίπησζε δε 

ζπκκεξίδεηαη ηελ ηζηνξηθή άπνςε φζσλ ζπλδένληαη κε ηνλ Αηαθσηηζκφ, φπσο 

ν Gibbon, αιιά θαη ν έιιελαο Π. Καιιηγάο, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ηνπο 

Πξάζηλνπο θαη ηνπο ΐέλεηνπο σο έλαλ φριν εγθιεκαηηψλ πνπ επηδίσθαλ 

αηηκσξεζία2.  

Ο Βθηαιηψηεο ζα κηιήζεη θαζαξά γηα θίλεκα εζληθφ, γηα ιατθφ 

μεζεθσκφ, πνπ αληίθεηηαη ζηελ απφιπηε κνλαξρία θαη ζα παξνπζηάζεη ην ιαφ 

σο ζψκα πνπ, αληηκεησπίδνληαο ηελ αδηθία, θεξδίδεη ζε πνιηηηθή, αζηηθή 

ζπλεηδεηνπνίεζε3. ηε ζηάζε απηή ν Βθηαιηψηεο ζα δεη ην μχπλεκα ηεο 

πνιηηηθήο ζπλείδεζεο· «είηαλε […] ε θάζε θαηξία φρη απινί θξνληηζηάδεο ηνπ 

ηππνδξνκίνπ, παξά πνιηηηθά ζψκαηα παξκέλα απφ ην ιαφ θαη παξαδεγκέλα 

απφ ηελ θπβέξλεζε. Καη θαηαληνχζαλε κάιηζηα θάηη ζπνπδαηφηεξνη απφ ηνλ 

θνηλφ ιαφ, αθνχ είηαλ αζηνί, είραλε δειαδή θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα, φρη 

κνλάρα αζηηθά θαζψο εθείλνο»4. Καη θαηαιήγεη φηη, παξφιν πνπ ν ιαφο δελ 

ππνςηαδφηαλ ηε δεκνθξαηία, φηαλ θαηαπαηνχληαλ ηα δηθαηψκαηά ηνπ 

μεζεθσλφηαλ θαη ππνδείθλπε φηη ν ίδηνο λνκηκνπνηνχζε ηελ εμνπζία ησλ 

απηνθξαηφξσλ. Δ ήηηα ηνπ ιανχ νδήγεζε ζηελ επηθξάηεζε ηεο αραιίλσηεο 

                                                 
1
 Κ. Παπαννδβυπμοθμξ, Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, ΐζαθίμκ έκαημκ, Συιμξ α΄, υ.π., ζ.121. Βπίζδξ 

βζα ημκ παναηηήνα ηςκ θαηνζχκ, αθ. ζ.122· «αζ ζππμδνμιζηαί θαηνίαζ ηδξ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ […] 

πνμζέθααμκ, ιάθζζηα απυ ηςκ ιέζςκ ηδξ πέιπηδξ εηαημκηαεηδνίδμξ, ηαζ ηζκα πμθζηζηυκ παναηηήνα. 

[…] Αεκ εέθμιεκ κα απμδχζςιεκ εζξ ηδκ πμθζηζηήκ ηαφηδκ εκένβεζακ ηςκ ζππμδνμιζηχκ θαηνζχκ 

ζπμοδαζυηδηα πθείμκα ηδξ πνμζδημφζδξ, μοδέ κα οπμθάαςιεκ ηαξ θαηνίαξ ηαφηαξ ςξ εηπνμζςπμφζαξ 

μπςζδήπμηε ηδκ εεκζηήκ εέθδζζκ απέκακηζ ηδξ απμθφημο ιμκανπίαξ. […] Παναηδνμφιεκ ιυκμκ υηζ, 

ακηί κα πενζμνζζεχζζκ εζξ παζδανζχδεζξ ηαζ εκίμηε ηηδκχδεζξ πενί ηδξ κίηδξ ημο δείκμξ ή δείκμξ 

πνχιαημξ δζεκέλεζξ οπέηορακ εζξ ημκ έκθπηνλ ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο ραξαθηήξα, ηαζ ιεηεαθήεδζακ εκ 

Κςκζηακηζκμοπυθεζ εζξ θαηνίαξ πμθζηζηάξ». Οζ οπμβναιιίζεζξ δζηέξ ιμο. 
2
 Γζα ηζξ εέζεζξ ημο Gibbon, ηεθάθαζμ, Reign of Justinian» Part II, ό.π.: 

http://www.gutenberg.org/files/734/734-h/734-h.htm#link402HCH0002, (08/09/2014). Γζα ηζξ απυρεζξ 

ημο Π. Καθθζβά, μ μπμίμξ απμδίδεζ ηδ ζηάζδ ζημ θακαηζζιυ ηαζ ηδ ζηναημηναηία ηςκ ιζζεμθυνςκ 

ααναάνςκ πμο παναηηδνίγμοκ ηδκ επμπή, αθ. «Πενί ηδξ ζηάζεςξ ημο Νίηα (532)», Μειέηαη θαη Λόγνη, 

εκ Ώεήκαζξ 1882, ζ.329-347. Γζα ημκ Καθθζβά, «μ θαυξ δζεηέθεζ εκ πθήνεζ αιαεεία ηαζ ααναανυηδηζ», 

ζ.330. Γζα ημκ Π. Καθθζβά ςξ εηπνυζςπμ ημο Αζαθςηζζιμφ ηαζ ακηίπαθμ ημο Παπαννδβυπμοθμο ζημ 

εέια ηδξ αογακηζκήξ αοημηναημνίαξ, αθ. Κ. Θ. Αδιανάξ, Διιεληθόο Ρσκαληηζκόο, Βνιήξ, Ώεήκα 1985, 

ζ.380.  
3
 Ώ. Βθηαθζχηδξ, Ηζηνξία ηεο Ρσκηνζύλεο, υ.π., ζ.248. 

4
 ην ίδην, ζ.248. Δ οπμβνάιιζζδ ζημ ηείιεκμ. 

http://www.gutenberg.org/files/734/734-h/734-h.htm#link402HCH0002
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απφιπηεο κνλαξρίαο πνπ δεκίσζε ην έζλνο1. Δ αληίζεζή ηνπ κε ηηο απφςεηο 

ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ Αηαθσηηζκνχ πνπ αληηιακβάλνληαλ ην ΐπδάληην σο 

ζθνηεηλή θαη παξαθκηαθή επνρή είλαη απφιπηε. Παξάιιεια, είλαη εκθαλήο ε 

πξνβνιή ζε εθείλε ηελ επνρή ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ηνπ γηα ηηο πνιηηηθέο 

εμειίμεηο ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα, πξνβιεκαηηζκνί πνπ δέρνληαη ηε ζαθή 

επίδξαζε ηνπ αγγιηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ. 

 Ο Βθηαιηψηεο δελ ζα κπνξνχζε λα κελ αζρνιεζεί κε ηε γιψζζα, 

παξαδερφκελνο φηη, αλ θαη δελ είρε δηακνξθσζεί αθφκα ε ξσκέηθε, 

επηθξαηνχζε ε θνηλή γιψζζα ησλ Βπαγγειίσλ, ελψ επίζεκε γιψζζα ήηαλ ε 

ιαηηληθή.  Παξφια απηά, ζεκεηψλεη φηη θαη ζηελ θαζεκεξηλή νκηιία, αιιά θαη 

ζηε γιψζζα ησλ γξακκαηηζκέλσλ, πνπ κηκνχληαη ηελ αηηηθή δηάιεθην, 

παξαηεξνχληαη θαηά ηνλ 6ν αηψλα ζηαδηαθέο αιιαγέο, πνπ πξνεηνίκαδαλ ηελ 

θαηνπηλή επηθξάηεζε ηεο λέαο γιψζζαο2.   

Σν ηζηνξηθφ εγρείξεκα ηνπ Βθηαιηψηε, απφιπηα εληαγκέλν ζηε 

ξνκαληηθή αληίιεςε πεξί εζληθήο ηζηνξίαο, ελλνεί ην έζλνο σο άξξσζην 

νξγαληζκφ θαη ηελ ηζηνξία σο γξακκηθή πνξεία πνπ επηδηψθεη ηελ αλάδεημε 

ηεο δπλακηθήο ηνπ ειιεληζκνχ αλά ηνπο αηψλεο θαη νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηελ 

εζληθή αλαγέλλεζε3. Οη θαζαξνιφγνη, αληίπαινη ζπλνιηθά ζην ζέκα ηεο 

γιψζζαο, δελ είλαη φινη αληίπαινη ζε ζρέζε κε ηελ ηζηνξία. Γηα ηνπο 

δεκνηηθηζηέο, αληίπαινη ζηελ νπζία ζην ηζηνξηθφ πεδίν είλαη νη νπαδνί ηνπ 

Αηαθσηηζκνχ, πνπ απνξξίπηνπλ ην ΐπδάληην, ελψ νη ίδηνη ζηνηρίδνληαη κε ηνλ 

Παπαξξεγφπνπιν θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νιφηεηαο ηνπ 

έζλνπο4. 

Οη ζνβαξέο αληηδξάζεηο πνπ πξνθάιεζε ην έξγν απηφ νθείινληαη 

θπξίσο ζηε ρξήζε ηνπ φξνπ ξσκηνζχλε αληί ειιεληζκφο5. Οη εθηφο ειιεληθνχ 

θξάηνπο δεκνηηθηζηέο ζπκκεξίδνληαη ηηο απφςεηο ηνπ Βθηαιηψηε. ηε κχξλε 

ν ππεξαζπηζηήο ηνπ δεκνηηθηζκνχ Βκ. Βκκαλνπειίδεο ζα απνδερηεί ηελ 

                                                 
1
 ην ίδην, ζ.256-7. 

2
 ην ίδην, ζ.317-320. 

3
 Ώηυια ηαζ δ ηέπκδ απμδεζηκφεζ ηδκ εεκζηή εονςζηία. Δ αογακηζκή ηέπκδ ηαζ ζδζαίηενα δ 

ανπζηεηημκζηή ιανηονά ηδκ εεκζηή ιαξ ζδζμθοΎα, ζην ίδην, ζ.287. Δ Ώβζά-μθζά ιανηονά ηδκ 

αθμιμζςηζηή δφκαιδ ημο εθθδκζζιμφ, ζ.285.   
4
 Γζα ηδ ιεηάααζδ απυ ηδκ, απμννζπηζηή βζα ημ ΐογάκηζμ, άπμρδ ημο Αζαθςηζζιμφ ζηδκ έκκμζα ηδκ 

εκυηδηαξ ημο εθθδκζζιμφ, αθ. Κ. Θ. Αδιανάξ, «Δ ζδεμθμβζηή οπμδμιή ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ», 

Διιεληθόο Ρσκαληηζκόο, υ.π., ζ.336-341, 363-366, 374-390, 402-404. 
5
 Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Οη θόβνη ελόο αηώλα, υ.π., ζ.68-74 ηαζ D. Tziovas, The Nationism of the 

Demoticists and the impact of their literary theory, υ.π., ζ.77-85.  
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ελζσκάησζε ηεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ ζηελ ειιεληθή ηζηνξία1. ηελ Κχπξν, 

ην ΐπδάληην απνηειεί γηα ην Μελέιαν Φξαγθνχδε ην εζληθφ ηνπ φξακα θαη ηνλ 

γελέζιην ηφπν ηεο γιψζζαο. Βθείλνη πνπ πξνζπάζεζαλ λα ην απνθφςνπλ 

απφ ην ζψκα ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη λα πεξηνξίζνπλ ην θξάηνο ζηα φξηα 

ηεο αξραίαο Βιιάδαο, είλαη εθείλνη πνπ δεκηνχξγεζαλ ηελ θαζαξεχνπζα2. Αελ 

πηζηεχεη ζηελ αλάζηαζε ηνπ Γέλνπο, πνπ πξνυπνζέηεη ηε ξήμε κε ην 

παξειζφλ, αιιά ζηε ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη κάιηζηα ηνικά λα 

δηαηππψζεη ηελ άπνςε φηη ν κεζαησληθφο θαη λεψηεξνο ειιεληζκφο είλαη 

«πεξηζζφηεξνλ ειιεληθφο απφ ηνλ αξραίνλ»3. Δ αλσηεξφηεηα ηνπ 

κεζαησληθνχ Βιιεληζκνχ πηζηνπνηείηαη θαη απφ ηε ζπκπφξεπζή ηνπ κε ην 

Υξηζηηαληζκφ θαη ην γεγνλφο φηη ην πιέγκα ησλ αμηψλ ηνπ, αιιά αθφκα θαη νη 

ερζξνί ηνπ είλαη ίδηνη κε ησλ ζχγρξνλσλ Βιιήλσλ. Βπίζεο, ε δσή ηεο 

Ώπηνθξαηνξίαο «θαίηνη παξεγλσξίζζε θαη εγθιεκαηηθψο εγλνήζε, είλε 

πάληνηε γλψξηκνο θαη αξξήθησο απλδεδεκέλνο πξνο ηελ ιατθήλ ηνπ έζλνπο 

ςπρήλ»4. Ο ιαφο, άιισζηε, θαηά ηνλ Φξαγθνχδε, γηα αηψλεο δελ πξνζέβιεπε 

ζηελ αξραία Βιιάδα, αιιά ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.  

Ο Φπράξεο ζα ππεξακπλζεί ηνπ εγρεηξήκαηνο ηνπ Βθηαιηψηε θαη κε 

ηελ επθαηξία απηή ζα ζπγθξίλεη ηελ ηζηνξία κε ηελ πνίεζε, ηελ νπνία ζεσξεί 

αλψηεξε· «Ο πνηεηήο εμνπζηάδεη ηα γεγνλφηα· ν ηζηνξηθφο εμνπζηάδεηαη απ΄ 

απηά. Ο έλαο δεκηνπξγεί, ν άιινο είλαη ην δεκηνχξγεκα». ηελ πεξίπησζε, 

βέβαηα, ηνπ Βθηαιηψηε νη δχν ηδηφηεηεο ελψλνληαη ζηνλ ίδην άλζξσπν5. Ο 

Φπράξεο ζα ππεξαζπηζηεί ηε ρξήζε ησλ φξσλ Ρσκηφο θαη Ρσκηνζχλε, 

αλαζθεπάδνληαο ηηο θαηεγνξίεο φηη απηέο νη ιέμεηο αιιάδνπλ ην φλνκα θαη ηελ 

                                                 
1
 «Ώζ δφμ Λέλεζξ», Ζκεξεζία κύξλε, 3/1/1908, ζ.3.  ΐθ. ηαζ ημκ έπαζκμ ημο Φοπάνδ βζα ηδ ηυθιδ ημο 

Βιιακμοδθίδδ κα δζαηδνφλεζ πςξ είκαζ Ρςιδυξ, αθθά ηαζ ημκ εαοιαζιυ ημο βζα ηδ βεκζηυηενδ ζηάζδ 

ημο, Γ. Φοπάνδξ, Ρόδα θαη Μήια, η. Α΄, Ώεήκα 1907, ζ.143. 
2
 «Αζα ηδκ βθχζζακ», Αιήζεηα, 9/12/1905, αν.(424)1288, ζ.1.  

3
 «Πακδβονζηυξ εηθςκδεείξ ηδκ εζπένακ ηδξ 25

δξ
 Μανηίμο εκ ημζξ “Παηνίμζξ” οπυ ημο Κμο Μ. Α. 

Φναβημφδδ», Αιήζεηα, 1/4/1910, αν.(648)1512, ζ.1-3. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.1. ΐθ. επίζδξ, Ώ. Λζάημξ, 

«Πνμξ επζζηεοήκ μθμιέθεζαξ ηαζ εκυηδημξ. Δ δυιδζδ ημο εεκζημφ πνυκμο», υ.π.,  ζ.180 ηαζ 183, υπμο 

δ έκηαλδ ημο ΐογακηίμο ζηδκ εεκζηή ζζημνία απμηεθεί ηδκ άνζδ ηδξ ζφβηνμοζδξ ιεηαλφ ηςκ εκκμζχκ 

ηδξ «ακααίςζδξ» ηαζ ηδξ «ζοκέπεζαξ», αθμφ εηηυξ ημο υηζ ζοιπθδνχκμκηαζ ηα «ηεκά», ημ ΐογάκηζμ 

πνμαάθθεζ ηαζ ςξ μ πχνμξ ηαηαβςβήξ ημο κέμο εθθδκζζιμφ. 
4
 Αιήζεηα, 1/4/1910, αν.(648)1512, υ.π., ζ.2. 

5
 Γ. Φοπάνδξ, «Ώπυ ηδ Μοηζθήκδ ζηδ ΐνεηάκδ», Κξηηηθά Κείκελα, η. ΐ΄, υ.π., ζ.763. Σμ ηείιεκμ 

δδιμζζεφηδηε βαθθζηά, «De Mytilène en Bretagne», La Grande Revue, 2, 1/2/1902. 
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πίζηε ησλ Βιιήλσλ θαη ππεξεηνχλ ηελ «ξσκαλνθαζνιηθή» πξνπαγάλδα, 

φπσο είρε γξάςεη ν Γ. σηεξηάδεο1.  

Ο Φπράξεο δηαθεξχηηεη φηη αξλνχκελνο θαλείο ηνλ φξν Ρσκηφο, 

αξλείηαη ηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα, ην ηζηνξηθφ κεζνδηάζηεκα πνπ ελψλεη ηελ 

αξραία κε ηε ζχγρξνλε Βιιάδα, δειαδή ην ΐπδάληην. Σα θέξδε πνπ 

απνθφκηζε ην έζλνο απφ ην ΐπδάληην είλαη φηη Ρσκαίηθν ζεκαίλεη ηνλ 

ειιεληζκφ θαη ηελ νξζνδνμία καδί θαη φηη ην έζλνο ππεξέβε ηνλ 

θαηαθεξκαηηζκφ ηεο αξραηφηεηαο θαη θαηέθηεζε ηελ εληαία εζληθή θαη θξαηηθή 

ηνπ ππφζηαζε. Γηα ηνλ Φπράξε, δειαδή, ε έληαμε ηνπ ΐπδαληίνπ ζην θνξκφ 

ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο επηβάιιεηαη απφ ηελ αλάγθε ππέξβαζεο ηνπ πνιηηηθνχ 

θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο αξραίαο Βιιάδαο, απφ ηελ αλάγθε επηβνιήο πνιηηηθήο 

ελφηεηαο2. Σελ άπνςε απηή ηε ζεσξεί ν Φπράξεο πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο θαη 

ζα ηελ επαλαιάβεη θαη ζε άιια θείκελά ηνπ3. Δ ηδέα ηεο εζληθήο ελφηεηαο πνπ 

θιεξνδφηεζε ην ΐπδάληην δηθαηψλεη ηε Μεγάιε Εδέα4. 

                                                 
1
 Γ. Φοπάνδξ, «Ρςιζυξ ηαζ Ρςιζμζφκδ», Ρόδα θαη Μήια, η. Ώ΄, υ.π., ζ.39-40. Γζα ηζξ ηαηδβμνίεξ ημο 

ςηδνζάδδ, αθ. Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Οη θόβνη ελόο αηώλα, υ.π., ζ.72-74. Σμ αζαθίμ ημο Βθηαθζχηδ 

μ Φοπάνδξ εα ημ οπεναζπζζηεί ζημ «Εζημνία ηδξ Ρςιζμζφκδξ», Κξηηηθά Κείκελα, η. ΐ΄, υ.π., ζ.734-740. 

Αδιμζζεφηδηε ανπζηά ζηα βαθθζηά ζηδ Revue Critique XXXV1901. Σμ βαθθζηυ ηείιεκμ, ιε ηίηθμ 

«Une Histoire Romaique», δδιμζζεφηδηε ζηα Κξηηηθά Κείκελα, η. Ώ΄, υ.π., ζ.249-255. 
2
 Γ. Φοπάνδξ, «Ρςιζυξ ηαζ Ρςιζμζφκδ», Ρόδα θαη Μήια, υ.π., ζ.46-47. Σζξ ίδζεξ απυρεζξ εα εηθνάζεζ 

ηαζ ζημ «Ώπυ ηδ Μοηζθήκδ ζηδ ΐνεηάκδ», Κξηηηθά Κείκελα, η. ΐ΄, υ.π., ζ.764-768. Θα βνάρεζ 

ζοβηεηνζιέκα, ακαθενυιεκμξ ζημκ ελεθθδκζζιυ ηδξ αοημηναημνίαξ, ζ.764-766· «Έκα απυ ηα 

ηαθφηενα παζπκίδζα πμο μζ Έθθδκεξ έπαζλακ ζημοξ Ρςιαίμοξ ήηακ κα ημοξ πάνμοκ ημ υκμιά ημοξ […] 

ημ υκμια Έθθδκαξ, επεζδή είπε βίκεζ ζοκχκοιμ ημο παβακζζηήξ, ήηακ ιζζδηυ, πενζθνμκδιέκμ […]. 

Ώηυια ηαζ ημ υκμια Βθθδκζζιυξ ζήιαζκε αηνζαχξ ηθαζζηή παζδεία ηαζ έθενκε αιέζςξ ζημ ιοαθυ 

ιζακ ακηζενδζηεοηζηή ζδέα. Σμ υκμια Γναζηυξ δεκ ήηακ επίζδξ απμδεηηυ […]. Πανυθα αοηά, 

θεάκμοιε ζημ 10
μ
 αζχκα ηαζ δεκ οπάνπεζ μφηε έκαξ Ρςιαίμξ ζημ ΐογάκηζμ! Βίκαζ υθμζ Γναζημί. Δ 

θοθή επέιεζκε ηαζ κίηδζε. […] Έκαξ Κθέθηδξ, πεεαίκμκηαξ βζα ηδκ εθεοεενία, θχκαλε υηζ δεκ είκαζ 

Σμφνημξ, υηζ είκαζ Ρςιζυξ, πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ είκαζ Γναζηυξ ηαζ πνζζηζακυξ». Σζξ ίδζεξ ζδέεξ ηδξ 

ζζημνζηήξ ζοκέπεζαξ πμο μδήβδζακ ιέπνζ ηδκ επακάζηαζδ ημο 1821 επακαθαιαάκεζ ζημ «Γζα ημ 

Ρςιέσημ Θέαηνμ», Κξηηηθά Κείκελα, η. Ώ΄, υ.π., ζ.172-175. Δ επζθμβή ημο υνμο Ρςιζυξ οπήνλε 

ακηζηείιεκμ ακαγήηδζδξ. Ο Φοπάνδξ ημ 1886 ζηδκ μιζθία πμο επνυηεζημ κα δχζεζ ζημκ Φζθμθμβζηυ 

φθθμβμ Κςκζηακηζκμοπυθεςξ, πνδζζιμπμζεί ημκ υνμ «βναζηυξ», αθ., εκδεζηηζηά, «Εζημνζηά ηαζ 

Γθςζζμθμβζηά Γδηήιαηα», Ρόδα θαη Μήια, η. Ώ΄, υ.π., ζ.125, 146, ηαζ ηδκ ελήβδζδ πμο δίκεζ μ ίδζμξ· 

«Σμ πζμ πενίενβμ είκαζ πμο ζηδ ιεθέηδ ιμο, μ Ρσκηόο μκμιάγεηαζ πάκηα Γξαηθόο. Ο Ρσκηόο, ζε ηείκα 

ηα πνυκζα, δε πηοπμφζε υιμνθα ζηαθηί· βνάθμκηαξ ηα νςιαίσηα ηαζ ιεθεηχκηαξ ηδκ ροπή ηδξ 

Ρςιζμζφκδξ, ηαηαθάααιε πςξ έπεζ ηζ αθηυξ ηα ηαθά ημο ηαζ ημ ιεβαθείμ ημο», ζημ ίδζμ, ζ.55. Οζ 

οπμβναιιίζεζξ δζηέξ ημο. Καηά ημκ P. Mackridge μ Φοπάνδξ αβςκίζηδηε κα ιεηααθδεεί απυ 

«Γναζηυξ», ιέθμξ δδθαδή ηδξ εθθδκζηήξ δζαζπμνάξ, ζε «Ρςιζυ», δδθαδή αοηυπεμκα έθθδκα, αθ. P. 

Mackridge, Language and National Identity, ό.π., ζ.217. Γζα ηζξ ζδιαζίεξ ηςκ υνςκ Έθθδκ, Γναζηυξ, 

Ρςιζυξ, ηδ  ζζημνζηή αανφηδηα πμο ημοξ δυεδηε ηαζ ηζξ ζοβηνμφζεζξ ηςκ θμβίςκ, αθ. Π. Γμοκανίδδξ, 

Γέλνο Ρσκαίσλ: Βπδαληηλέο θαη λενειιεληθέο εξκελείεο, Ίδνοια Γμοθακδνή-Υυνκ, Ώεήκα 1996· D. 

Livanios, «The Quest for Hellenism: Religion, Nationalism and Collective Identities in Greece(1453-

1913)», The Historical Review, III(2006), ζ.56-57, 68-69. 
 

3
 Γ. Φοπάνδξ, «Ο Έπαζκμξ», Κξηηηθά Κείκελα, η. Ώ΄,υ.π., ζ.262-3. 1

δ
 δδιμζίεοζδ ζημ Άζηπ, 9/7/1901. 

4
 Γ. Φοπάνδξ, «Ώπυ ηδ Μοηζθήκδ ζηδ ΐνεηάκδ», Κξηηηθά Κείκελα, η. ΐ΄, υ.π., ζ.766-7. Σζξ απυρεζξ ημο 

μ Φοπάνδξ εα δζαηοπχζεζ ηαζ ζε επζζημθέξ ημο ζημκ Νζηυθαμ Πμθίηδ μ μπμίμξ επζπεζνδιαημθυβδζε 

οπέν ημο υνμο εθθδκζζιυξ, αθ. επζζημθέξ Φοπάνδ ζε Ν. Πμθίηδ, 2/ 7/1901, ζ. 38-9, 9/9/1901, ζ.44-6 
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Δ ξήμε κεηαμχ δηαθσηηζκνχ θαη ξνκαληηζκνχ, πνπ δηέζπαζε ηνλ 

αθαδεκατθφ θαη επηζηεκνληθφ ρψξν ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ηνπ ΐπδαληίνπ ζηνλ 

θνξκφ ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο δελ άθεζε αλεπεξέαζηνπο ηνπο δεκνηηθηζηέο, ε 

ζηάζε ησλ νπνίσλ δελ είλαη νκνηφκνξθε νχηε απέλαληη ζηε βπδαληηλή ηζηνξία 

νχηε απέλαληη ζηνλ φξν Ρσκηφο.  

Δ ακθίζπκε ζρέζε ηνπ Πέηξνπ ΐιαζηνχ απέλαληη ζηε βπδαληηλή 

ηζηνξία, ε ζεκαζία πνπ δίλεη, απφ ηε κηα, ζηελ αλάδπζε ηνπ ξσκέηθνπ 

πνιηηηζκνχ, αιιά ε απαξέζθεηα, απφ ηελ άιιε γηα ηε ζενθξαηία θαη ην 

δνγκαηηζκφ ηεο ζξεζθείαο πνπ επηθξαηνχζε ζην ΐπδάληην, αληηθαηνπηξίδεη κε 

ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηε δηαδηθαζία ηεο ελζσκάησζεο ηνπ κεζαησληθνχ 

ειιεληζκνχ ζηνλ θνξκφ ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο. Ο Πέηξνο ΐιαζηφο ην 1904 

ζεσξεί φηη ε ΐπδαληηλή ηζηνξία αμίδεη λα κειεηεζεί, παξά ηηο επηκέξνπο 

δηαθσλίεο ηνπ, αιιά ζην κεζνπφιεκν εθθξάδεη ηελ απαξέζθεηά ηνπ γηα ην 

ΐπδάληην, επεηδή ζεσξεί πιαζηή ηελ αξηζηνθξαηία ηνπ θαη ςεχηηθε ηελ 

παξάδνζή ηνπ1. Άιισζηε γηα ηνλ ΐιαζηφ ε ειιεληθή ηζηνξία δελ έρεη 

πξνδηαγεγξακκέλε πνξεία, δελ είλαη ηειενινγηθά πξνζαλαηνιηζκέλε ζε 

εληειέζηεξεο κνξθέο θνηλσληθήο θαη θαιιηηερληθήο δσήο. Σν παξφλ ζην νπνίν 

εθβάιινπλ δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί απνηειεί ην πεδίν δξάζεο ηνπ έζλνπο πνπ 

πξέπεη λα βξεη ηηο δηθέο ηνπ κνξθέο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο, απφιπηα 

ππνηαγκέλεο ζηελ ηζηνξηθή αλαγθαηφηεηα2. 

Βίδακε, ζε ζρέζε κε ηε ζξεζθεία, φηη ν Πέηξνο ΐιαζηφο απνξξίπηεη ην 

ΐπδάληην εμαηηίαο ηεο επηθξάηεζεο ηνπ ζενθξαηηθνχ πλεχκαηνο πνπ 

απνκπδνχζε ηε δσηηθφηεηα ηεο θπιήο. Παξά ην φηη επηιέγεη λα κειεηήζεη 

γεγνλφηα ηεο βπδαληηλήο ηζηνξίαο, ππνζηεξηθηηθά ησλ πνιηηηθψλ ή γισζζηθψλ 

ηνπ απφςεσλ3, ε απνξξηπηηθή ηνπ άπνςε είλαη εθείλε πνπ ππεξηζρχεη. ε 

κειέηε ηνπ γηα ηνλ Ρσκαλφ Μεισδφ ην 1935, πνπ ζθνπφ έρεη λα απνξξίςεη 

ηελ πνηεηηθή αμία ηνπ πκλσδνχ, εμπςψλεη ηνλ έιιελα έλαληη ηνπ βπδαληηλνχ 

                                                                                                                                            
ηαζ 3/10/1901, ζ.49, Β. Κνζανάξ, Γξάκκαηα Φπράξε πξνο Νηθόιαν Πνιίηε, Θεζζαθμκίηδ 2003. Γζα ημ 

πχξ μζ ηαζκμφνζεξ πμθζηζηέξ ακάβηεξ βζα επέηηαζδ ημο ηνάημοξ ακαγδημφκ ζημ πανεθευκ ηδ δζηαίςζδ, 

αθ. Ώ. Πμθίηδξ, Ρνκαληηθά Υξόληα, υ.π., ζ.46-47.   
1
 Ένιμκαξ, «Πνυθμβμξ» ζηδ ιεηάθναζδ ημο Εππυθοημο, ζημ ένβμ Σεο Εσήο, υ.π., ζ.93-94. 

2
 ην ίδην, ζ.108-9. 

3
 ΐθ. παναπάκς, ηζξ απυρεζξ ημο βζα ημκ Κφνζθθμ Λμφηανζ, αθθά ηαζ ημ εκδζαθένμκ ημο βζα ηδκ 

πθδνμθμνία ημο Α. Πεηνμηυηηζκμο υηζ μ Μζπαήθ Γ΄ Αμφηαξ είπε ακηζπαθυηδηα ιε ημοξ ιαθθζανμφξ 

ηδξ επμπήξ ημο, επζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, Liverpool 31/10/1934, Αξρείν Γ. 

Πεηξνθόθθηλνπ, αν.6. 
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θαη επηιέγεη ηε Αχζε έλαληη ηεο Ώλαηνιήο1. Άιισζηε ζηελ ίδηα κειέηε ηίζεηαη 

ελ ακθηβφισ θαη ε ειιεληθφηεηα ηεο απηνθξαηνξίαο, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο 

θπιέο ήηαλ μέλεο, φπσο θαη νη απηνθξάηνξεο2. Γηα ηνλ ΐιαζηφ, βέβαηα, ε 

παξαπάλσ δηαπίζησζε δελ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο, αθνχ εθείλν πνπ ηνλ 

ελδηαθέξεη είλαη ε θαζαξφηεηα ηεο αλψηεξεο θπιήο θαη φρη αλαγθαζηηθά ε 

ειιεληθφηεηα. Σν 1912 έρεη ήδε γξάςεη· «Σν ΐπδάληην είηαλε θαη θείλν 

ζεκηηηζκέλν κα ε αξηαλή ηνπ ππεξνρή ην ζπλνξγάλσζε αξθεηά γηα λ΄ αθίζεη 

θιεξνλνκηά πνπ δεη αθφκα θαη ζήκεξα»3. 

Σν 1939 ζα πξνηείλεη ζηνλ Πεηξνθφθθηλν ην βηβιίν ησλ Barres θαη 

Champness The Bishop‟s Mom, γηαηί «ηνπο θάλεη ξεδίιη ηνπο ΐπδαληηλνχο 

(φπσο ηνπο ρξεηάδεηαη)»4. ηηο επηζεκάλζεηο ηνπ Πεηξνθφθθηλνπ γηα ηηο 

ππεξβνιέο ηνπ βηβιίνπ ζα παξαδερηεί φηη ε ρηιηφρξνλε ηζηνξία ηνπ ΐπδαληίνπ 

καξηπξά φηη νη βπδαληηλνί είραλ θάπνηα αμία, παξφιν πνπ ε ςπρή ηνπο ήηαλ 

γεξαζκέλε5. ε ζρέζε κε ηε γιψζζα ν ΐιαζηφο πηζηεχεη φηη ε βπδαληηλή 

παξάδνζε ππήξμε έλα ςέκα6, άπνςε πνπ απφ ην 1900 έρεη δηαηππψζεη ν 

γεξκαλφο ειιεληζηήο Karl Dieterich. Γηα ηνλ Karl Dieterich, ην ΐπδάληην 

απεηέιεζε κηα πλεπκαηηθή θπιαθή πνπ δέζκεπζε ηελ εζληθή ςπρή θαη 

παξήγαγε ην ζρνιαζηηθηζκφ θαη ηελ θαζαξεχνπζα, ηελ νπνία ραξαθηεξίδεη 

«απνκεηλάξη ηεο βπδαληηλήο αθηινθαιίαο»7.  

Ο ηέθαλνο Ρακάο δελ απνθιίλεη απφ ηελ πίζηε ζηε ζπλέρεηα ηνπ 

έζλνπο, δηαθεξχηηνληαο φηη ν βπδαληηλφο πνιηηηζκφο είλαη ην εγγφλη ηνπ 

θιαζζηθνχ8. ε ζρέζε βέβαηα κε ηε ρξήζε ησλ φξσλ Έιιελαο ή Ρσκηφο ν 

Ρακάο ρξεζηκνπνηεί θαη ηνπο δχν φξνπο, ην κελ πξψην, επεηδή ζεσξεί φηη έηζη 

νλνκάδνληαλ πάληνηε νη θάηνηθνη ηεο Βιιάδαο, ην δε δεχηεξν, επεηδή επηζπκεί 

                                                 
1
 Π. ΐθαζηυξ, «Ο Ρςιακυξ μ Μεθςδυξ», Κππξηαθά Γξάκκαηα, αν.17-18, 15/5/1935-1/6/1935, ζ.547-

556. Σμκ εκμπθεί, επίζδξ, ημ βεβμκυξ υηζ μ Ρςιακυξ έβναρε ηδκ ηαεανεφμοζα ημο ηαζνμφ ημο, ζημ 

ίδζμ, ζ.555-556. Θα ζοβηνίκεζ, ιάθζζηα, ημ ημκηάηζμ ηςκ Υνζζημοβέκκςκ ημο Ρςιακμφ ιε πμίδια ηδξ 

ίδζαξ εειαημθμβίαξ ημο πμζδηή Milton.  
2
 Π. ΐθαζηυξ, «Ο Ρςιακυξ μ Μεθςδυξ», ό.π., ζ.548. 

3
 Π. ΐθαζηυξ, «Δ Φοθή», Κξηηηθά Σαμίδηα, 1912, ζ.150. ηδκ πνμβεκέζηενδ εηδμπή ημο πμο 

δδιμζζεφηδηε ζημκ Ννπκά, αν.279/20.1.1908, ημ παναπάκς απυζπαζια δεκ οπάνπεζ. 
4
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, Liverpool 22/5/1939, Αξρείν Γ. Πεηξνθόθθηλνπ, αν. 40. 

5
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Α. Πεηνμηυηηζκμ, Liverpool 29/6/1939, Αξρείν Γ. Πεηξνθόθθηλνπ, αν. 44. 

6
 Ώκηίβναθμ επζζημθήξ Π. ΐθαζημφ ζε Κ. Πανάζπμ, Πνςημιαβζά 1935, Αξρείν Π. Βιαζηνύ, θ.6, 

οπμθ.6.1, 6/39. 
7
 «Σμ Γθςζζζηυκ Γήηδια. Γκχιαζ Βθθήκςκ ηαζ λέκςκ ζοββναθέςκ», Σν Πεξηνδηθόλ καο, η.Ώ΄, 

Μάνηζμξ-Εμφθζμξ 1900, ζ.349-350. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.350. 
8
 ΐθ. ηδκ πνμζθχκδζδ ημο, εη ιένμοξ ημο Βηπαζδεοηζημφ Οιίθμο, ζε λέκμοξ εθθδκζζηέξ ζημοξ μπμίμοξ 

μ ιζθμξ πανέεεζε βεφια ημ Μάνηζμ ημο 1912, «Οζ Ξέκμζ θίθμζ ημο Αδιμηζηζζιμφ ηαζ μ 

Βηπαζδεοηζηυξ ιζθμξ», Γ.Δ.Ο., Ώπνίθζμξ 1912, ζ.159. 
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λα ζπκβνιίζεη ηελ νπζηαζηηθή κεηάβαζε ησλ πνιηηψλ απφ ηελ αδξάλεηα  ηνπ 

ζρνιαζηηθηζκνχ ζηε δπλακηθή ηνπ πξαθηηθνχ πλεχκαηνο, απφ ηελ 

πξνγνλνπιεμία ζηελ απνδνρή ηνπ παξφληνο. Άιισζηε, γηα ην Ρακά ζεκαζία 

δελ έρεη ην φλνκα, αιιά ε ηθαλφηεηα ηνπ πνιίηε λα ζπγθξνηήζεη θξάηνο ζσζηφ 

θαη λα δηεθδηθήζεη ηα δίθαηά ηνπ1. 

ρεηηθά κε ηε βπδαληηλή ηζηνξία, φπσο θαη νη δεκνηηθηζηέο πνπ είδακε, 

επηιέγεη απφ ηε βπδαληηλή παξάδνζε ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αλάδπζε ηεο εζληθήο γιψζζαο, ελψ απνξξίπηεη ην ζρνιαζηηθηζκφ πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ επηθξάηεζε ηεο θαζαξεχνπζαο. Σν 1904 ζε κειέηε ηνπ ζην 

Ννπκά κε ηίηιν «Σα παιηά θαη ηα θαηλνχξηα» επηθξνηεί ηελ άπνςε ηνπ 

Montesquie φηη ε κηθξφλνηα δηακφξθσζε ην ραξαθηήξα ηνπ βπδαληηλνχ 

έζλνπο2 θαη ππεξαζπίδεηαη ηελ ηζηνξηθή αλαγθαηφηεηα πνπ επηβάιιεη ηελ 

εζληθή αλαγέλλεζε κέζα απφ λέεο κνξθέο έθθξαζεο θαη εζηθήο, φπσο 

επηβάιιεη ν Υξηζηηαληζκφο. Βκβιεκαηηθέο κνξθέο ζηελ πξνζπάζεηα 

αληηζηξνθήο ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο ηνπ ειιεληζκνχ ν Ενπιηαλφο θαη ν 

Μηζηξηψηεο3.  

Δ εμάπισζε ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, γηα ην ηέθαλν Ρακά, νθείιεηαη ζην 

ιαφ θαη ηε ιατθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνίεζε σο κέζν, γεγνλφο πνπ 

πξνεηνίκαζε ηελ εζληθή αλαγέλλεζε. Πφιεκν ελάληηα ζηελ ζπλχπαξμε 

ρξηζηηαληζκνχ θαη ειιεληζκνχ απνηεινχλ νη αηξέζεηο, δηάζηαζε ηελ νπνία 

ηφληζε θαη ν Ώ. Βθηαιηψηεο ζηελ Ηζηνξία ηεο Ρσκηνζχλεο, φπσο ήδε είδακε. 

Σν θιίκα απηφ νδήγεζε ζηελ επηθξάηεζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θαλαηηζκνχ πνπ 

ζα θαηέπληγε ην θξάηνο, αλ δελ κεζνιαβνχζε ε πεξίνδνο ηεο Βηθνλνκαρίαο, 

ηελ νπνία αληηιακβάλεηαη σο πξνζπάζεηα αληίζηαζεο ζην πλεχκα ηνπ 

ζρνιαζηηθηζκνχ πνπ ζπλήγεηξε ην ιαφ θαη νδήγεζε ζηελ εζληθή ηνπ 

                                                 
1
 . Ραιάξ, Οη Πάηξηνη θαη ηα Πάηξηα, η.Ώ΄, ηπ.V, 1903, ζ.178-9.  

2
 Σδκ άπμρδ αοηή δζαηφπςζε μ Montesquie ζημ ένβμ ημο Considérations sur les causes de la grandeur 

des Romains et de leur décadence, 1734, ζ.107, «le petit esprit étant parvenu à faire la caractère de la 

Nation, il n’ y eut plus de sagesse dans les entreprises, et l’ on vit des troubles sans cause et des 

révolutions sans motifs ». Ο Ραιάξ ιεηαθένεζ ιεηαθναζιέκδ ηδ θνάζδ ςξ ελήξ· «Ώθυημο […] δ 

ζπμθαζηζηή ζηεκμηεθαθζά έβεζκε μ παναπηήναξ ημο ΐογακηζκμφ ηνάημοξ ηακέκαξ ζημπυξ δε δζεφεοκε 

ημο θμζπμφ ηαξ επζπεζνήζεζξ ηαζ ζοπκά πςνίξ θυβμ έβεζκακ ηαναπέξ ηαζ δίπςξ αθμνιή επνμηθήεδζακ 

ζηάζεζξ», . Ραιάξ, «Σα παθζά ηαζ ηα ηαζκμφνζα. Δ πδβή ημο ηαημφ», Ο Ννπκάο, 24/10/1904, αν.119, 

ζ.2. Ώλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μ Montesquie ιζθάεζ βζα εθθδκζηή ζζημνία, «L’ Histoire grecque», ό.π., 

ζ.107. Ώπυ ημκ Δνάηθεζμ ηαζ ιεηά ακηζηαεζζηά ημκ υνμ «νςιασηή αοημηναημνία» ιε ημ υνμ 

«εθθδκζηή αοημηναημνία», ζ.103. 
3
 . Ραιάξ, «Σα παθζά ηαζ ηα ηαζκμφνζα», ό.π., ζ.3. 
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ζπλεηδεηνπνίεζε1. Εζηνξηθφ θαζνδεγεηή έρεη ηνλ ππξίδσλα Γακπέιην θαη ην 

έξγν ηνπ Βπδαληηλαί Μειέηαη ηνπ 18572. Ο Ρακάο ηνλίδεη ηδηαίηεξα ηε ιατθή 

βάζε ηεο Βηθνλνκαρίαο, ε νπνία επηδεηεί ρεηξαθέηεζε κέζσ κηαο 

εθθνζκηθεπκέλεο παηδείαο, γεγνλφο πνπ ζα επηδξνχζε επεξγεηηθά θαη ζηελ 

εζληθή αλαγέλλεζε. πκθσλεί, κάιηζηα, κε ηνλ Γακπέιην, ν νπνίνο ζα κηιήζεη 

γηα ηελ αλάδπζε ηεο Κνηλήο Γλψκεο, γηα κηα ηξίηε ηάμε κεηαμχ ησλ αηηηθηζηψλ 

θαη ησλ ζενιφγσλ, ηεο νπνίαο ε θσλή «πςψζε ρακφζελ» θαη δελ επεδίσθε 

επηζηξνθή ζην παξειζφλ, νχηε εμαζθάιηζε ηεο κέιινπζαο δσήο, αιιά λα 

αγσληζηεί ε ίδηα γηα ην παξφλ3. Σα απνηειέζκαηα ηεο κεηαξξχζκηζεο ππήξμαλ 

ζεκαληηθά γηα ην ιαφ, ν νπνίνο ζπλεηδεηνπνίεζε ηε δχλακή ηνπ, παξά ηελ 

ηειηθή απνηπρία· «ΐξηζθφκαζηε ζηνλ αηψλα πνπ αθνχζηεθε ε ιατθή θσλή 

ζηνλ άκβσλα. […] Σν πλεχκα ησλ κεγαινθπψλ κεηαξξπζκίζεσλ 

ρεηξαθεηεκέλν απφ πξνιήςεηο, δεηζηδαηκνλίεο, κνηξνιαηξείεο4. Βπεηδή φκσο ε 

επνρή δηέζεηε πνιχ νιίγα κέζα, ε ιατθή εθπαίδεπζε δελ εμαπιψζεθε θαη ε 

κεηαξξχζκηζε απέηπρε […] δηφηη βξήθε αλέηνηκν ηνλ αηψλα. Μνιαηαχηα ηα 

εθαηφ ρξφληα ηεο λίθεο ηνπ ιανχ απέλαληη ηνπ δάζθαινπ εζηάζεθαλ ηθαλά λα 

πξνεηνηκάζνπλ ηελ επνπνηΎα ηνπ ΐπδαληίνπ θαη ηελ αλάζηαζε ηνπ 

θξνλήκαηνο ελφο ιανχ»5. Ο Παπαξξεγφπνπινο, αληίζεηα, ζα εξκελεχζεη ην 

γεγνλφο σο πνιηηηθή θαη θνηλσληθή κεηαξξχζκηζε πνπ θνηλσληθά 

                                                 
1
 . Ραιάξ, «Σα παθζά ηαζ ηα ηαζκμφνζα. Δ πδβή ημο ηαημφ», Ο Ννπκάο, 31/10/1904, αν.120, ζ.2-4. 

2
 Ο Ραιάξ αδζαθμνεί βζα ηζξ ανκδηζηέξ βζα ηδκ Βζημκμιαπία απυρεζξ πμο είπε εηθνάζεζ μ Γαιπέθζμξ 

ζημ πνμβεκέζηενμ ένβμ ημο, Άζκαηα Γεκνηηθά (1852), βζα ημ μπμίμ είπε δεπηεί ηδκ ηνζηζηή ημο Κ. 

Παπαννδβυπμοθμο. Γζα ηδ δζαθςκία αοηή, αθ. Α. ηαιαηυπμοθμξ, «Δ Βζημκμιαπία ςξ 

Μεηαννφειζζδ», Σν Βπδάληην κεηά ην Έζλνο, υ.π., ζ.83-89. Γζα ηζξ δζαθμνέξ ηδξ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ 

Βζημκμιαπίαξ ζηα δφμ ένβα ημο Γαιπέθζμο, αθ. I. Koubourlis, La Formation de l’ Histoire Nationale 

Grecque. L’ Apport de Spyridon Zambélios (1815-1881), Athènes 2005, ημ ηεθάθαζμ, «Les 

réorientations des Études Byzantines», ζ.284-309. Βζδζηά βζα ηδκ Βζημκμιαπία, ζ.301-304. 
3
 . Γαιπέθζμξ, Βπδαληηλαί Μειέηαη. Πεξί πεγώλ Νενειιεληθήο Δζλόηεηνο από Ζ΄ άρξη Η΄ 

εθαηνληαεηεξίδνο κ.Υ., εκ Ώεήκαζξ 1857, ζ.192, 213-4. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.214. Σμ απυζπαζια πμο 

αθμνά ηζξ θασηέξ επζδζχλεζξ εα ιεηαθένεζ μ Ραιάξ ζημ άνενμ ημο, αθμφ ημ ιεηαθνάζεζ ζηδ δδιμηζηή, 

αθ. . Ραιάξ, «Σα παθζά ηαζ ηα ηαζκμφνζα», υ.π., ζ.2. Βπίζδξ μ Ραιάξ  ζημ ίδζμ άνενμ δακείγεηαζ ηζξ 

απυρεζξ πμο παναεέηεζ μ Γαιπέθζμξ ζπεηζηά ιε ηδ παναηηήνα ηαζ ηζξ ζδέεξ ημο Λέμκηα Γ΄ ημο 

Εζαφνμο, αθ. . Γαιπέθζμξ, Βπδαληηλαί Μειέηαη, υ.π., ζ.201. 
4
 Οζ ααζζηέξ απυρεζξ ηαζ ηα ζπεηζηά ιε ηδ βθχζζα πνμένπμκηαζ απυ . Γαιπέθζμ, ζην ίδην, ζ.235-6. 

5
 . Ραιάξ, «Σα παθζά ηαζ ηα ηαζκμφνζα», υ.π., ζ.2. Καηά ημκ Γαιπέθζμ δ Βζημκμιαπία μδδβεί ζηδκ 

εηπθήνςζδ «ηαεδηυκηςκ ενδζηεοηζηχκ ηαζ παηνζςηζηχκ», Βπδαληηλαί Μειέηαη, υ.π., ζ.246. Γζα 

ακέημζιμ αζχκα εα ιζθήζεζ ηαζ μ Γαιπέθζμξ (ζην ίδην, ζ.248), ακ ηαζ εα απμδχζεζ ηδκ απμηοπία ηδξ 

ιεηαννφειζζδξ ζηδκ «οπένιεηνμκ δεζηήκ εθεοεενίακ», ηδκ μπμία ηυζμ πνχζια παναπχνδζε. Γζα ηδκ 

αδοκαιία ελάπθςζδξ ηδξ θασηήξ εηπαίδεοζδξ εα ιζθήζεζ μ Κ. Παπαννδβυπμοθμξ, Ηζηνξία ηνπ 

Διιεληθνύ Έζλνπο, ΐζαθίμκ Αέηαημκ, α΄, υ.π., ζ.44 
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ππνζηεξηδφηαλ απφ ηηο αλψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο ιατθψλ θαη θιεξηθψλ, ελψ 

ε πιεηνςεθία ηνπ ιανχ ήηαλ αληίζεηε1. 

Δ Βηθνλνκαρία έρεη απαζρνιήζεη θαη άιινπο δεκνηηθηζηέο, θαζψο ζε 

απηή βξίζθνπλ εθείλν ην πλεχκα πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ αλακνξθσηηθή δχλακε 

ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Ο Σξηαληαθπιιίδεο ζα δηαζαθελίζεη απηή ηελ αληηζηνηρία2. 

Ο Υ. Υξεζηνπιάθεο ζα ηνλίζεη ηε ζχγθξνπζε ηνπ λεσηεξηθνχ πλεχκαηνο κε 

ηελ παξάδνζε θαη ηελ αδπλακία ηεο βπδαληηλήο θνηλσλίαο λα ελζηεξληζηεί ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο, κε απνηέιεζκα λα παξαδνζεί ζην ζρνιαζηηθηζκφ πνπ 

ηαιαλίδεη θαη ηε ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία3. Ο Γ. Καξαηδάο ζα ππνζηεξίμεη 

φηη ν ιαφο ήηαλ πλεπκαηηθά αλέηνηκνο λα απνδερηεί ηηο κεηαξξπζκίζεηο4. 

Ώληίζεηα, ν Ώξγχξεο Βθηαιηψηεο ζα δηθαηνινγήζεη ηελ πξνζθφιιεζε ηνπ 

ιανχ ζηηο εηθφλεο, αθνχ επηδεηνχζε έλα ζηήξηγκα ζηε λέα ηνπ πίζηε ελαληίνλ 

ηεο εηδσινιαηξείαο5.  

εκαληηθή, επίζεο, ήηαλ γηα ηνπο δεκνηηθηζηέο ε επνρή ηνπ ΐαζίιεηνπ 

ηνπ ΐνπιγαξνθηφλνπ. Δ δξάζε ηνπ εμππεξεηεί είηε ηηο γισζζηθέο είηε ηηο 

εζληθέο θαη πνιηηηθέο αλάγθεο. Γηα ηελ Πελειφπε Αέιηα είλαη ην πξφηππν ηνπ 

εγεκφλα πνπ αληαλαθιά ην ζαπκαζκφ ηεο γηα ηνλ Ίσλα Αξαγνχκε θαη 

εθθξάδεη ηηο αλεζπρίεο ηεο γηα ηε Μαθεδνλία6. Γηα ηνλ Γ. Καξαηδά θαη ηνλ Π. 

ΐιαζηφ ε αληίζεζή ηνπ ζηνπο ινγίνπο θαη ε πξνηίκεζή ηνπ ζηελ απιφηεηα ηνπ 

χθνπο ρξεζηκεχεη σο φπιν ελαληίνλ ηεο θαζαξεχνπζαο θαη ζπλεγνξεί ππέξ 

ηνπ πξαθηηθνχ πλέπκαηνο7. 

                                                 
1
 Κ. Παπαννδβυπμοθμξ, Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, υ.π., ζ.34-40. Καζ μ πονίδςκ Γαιπέθζμξ 

ημκίγεζ ηδκ επζδίςλδ κα ζηναθεί δ αογακηζκή ημζκςκία «επί ημ πμθζηζηχηενμκ», Βπδαληηλαί Μειέηαη, 

υ.π., ζ.154, 211-2, 244.  
2
 Μ. Σνζακηαθοθθίδδξ, «Ώκμζπηυ βνάιια βζα ημ βθςζζζηυ γήηδια», Άπαληα, 4, υ.π., ζ.28-29. 

Πνςημδδιμζζεφηδηε ζημκ Ννπκά, απυ 28/1/1907, αν.232 έςξ 25/2/1907, αν.236. 
3
 Βπζζημθή Υ. Υνδζημοθάηδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 30/3/911, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θ.2, οπμθ.2. Δ 

επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.20-22. 
4
 Βπζζημθή Γ. Καναηγά ζε Ώ. Πάθθδ, Εενμζυθοια 22/5.4.1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.1, 

2/98. Ώπυζπαζια ηδξ επζζημθήξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.113-114. 
5
 Ώ. Βθηαθζχηδξ, Ηζηνξία ηεο Ρσκηνζύλεο, υ.π., ζ.303. 

6
 Σ. Κζμοζμπμφθμο, «Δ Πδκεθυπδ Αέθηα ηαζ ημ ΐογάκηζμ», Π. . Γέιηα. ύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζην 

έξγν ηεο, υ.π., ζ.297-304. 
7
 Ο Γ. Καναηγάξ, ζπεηζηά ιε ημ ΐμοθβανμηηυκμ, παναπέιπεζ ζηδ Εζημνία ημο Schlumberger, Ζ 

βπδαληηλή επνπνηΐα θαηά ηα ηέιε ηεο Η΄ εθαηνληαεηεξίδνο. Βαζίιεηνο Β΄ ν Βνπιγαξνθηόλνο, εκ Ώεήκαζξ 

1905. Ο Καναηγάξ ακαθένεηαζ ζηδ βκχιδ ημο Φεθθμφ, ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ μ ΐαζίθεζμξ ακέεεηε ηζξ 

ηναηζηέξ οπμεέζεζξ ζε άκηνεξ παιδθήξ ηαηαβςβήξ ηαζ υπζ ζδζαίηενα ιμνθςιέκμοξ, εκχ μ ίδζμξ δεκ 

δζαηνζκυηακ βζα ηδ θεηηζηή ημο ζηακυηδηα, αθθά πνδζζιμπμζμφζε απθυ φθμξ, Schlumberger, Ζ 

βπδαληηλή επνπνηΐα, υ.π., ζ.739-740. Ο Π. ΐθαζηυξ εεςνεί υηζ δ πενζθνυκδζδ πμο έηνεθε μ ΐαζίθεζμξ 

ΐμοθβανμηηυκμξ βζα ημοξ ζδεμθυβμοξ ηδξ επμπήξ ημο πνέπεζ κα απμηεθέζεζ πανάδεζβια, αθμφ ιανηονά 

υηζ ηεθείςζε μ ηαζνυξ ηςκ θυβςκ ηαζ δ πνάλδ πνμαάθθεζ ςξ επζηαηηζηή ακάβηδ, «Κνζηζηέξ Ώκαπμδζέξ. 

Ώπυ ημοξ βφνμοξ ηςκ νοειχκ – Λάιπνμο Ώζηένδ», Ο Ννπκάο, 9/7/1906, αν.205, ζ.7. 
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Ο Γιελφο ην 1906, ελζηεξληδφκελνο ηηο αξρέο ηνπ Αηαθσηηζκνχ, ζα 

θαηαθξίλεη ην ρξηζηηαληζκφ γηα ηνλ αθαληζκφ ηνπ αξραίνπ θφζκνπ, αιιά 

ηαπηφρξνλα ζα εμάξεη ηε ζπκβνιή ησλ Σξηψλ Εεξαξρψλ, αθξηβψο γηαηί 

έλσζαλ ην Βιιεληθφ κε ην Υξηζηηαληθφ πλεχκα. Παξφια απηά, φκσο, ε 

βπδαληηλή επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ θαζνιηθή ζηαζηκφηεηα, ηελ νπνία δελ 

κπφξεζε νχηε ε κεηαξξχζκηζε ησλ Εζαχξσλ λα δηαηαξάμεη1. Ώληί γηα ην 

βπδαληηλφ ηέικα πξνηείλεη ηε κειέηε ηεο ςπρήο ηνπ ιανχ δηαρξνληθά, ηελ 

ζηξνθή πξνο ηε Αχζε πνπ αθνκνίσζε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηηο αξραίεο 

ηδέεο θαη ηε κειέηε ηεο νπζίαο θαη φρη ησλ ηχπσλ ηεο αξραηφηεηαο2. Σν 1916 

ην ΐπδάληην αληηπξνζσπεχεη γηα ην Γιελφ κηα καθξφρξνλε ζηαζηκφηεηα ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο, φπσο επηζηήκε, ινγνηερλία, θηινζνθία, θνηλσληθά θαη 

πνιηηεηαθά θαζεζηψηα, δίθαην, απνηειψληαο κε ηε δνπιηθή κίκεζε ηχπσλ ηνπ 

παξειζφληνο ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηνπ «άγνλνπ ηζηνξηζκνχ»3. Βληνχηνηο, 

αλαγλσξίδεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βπδαληηλήο επνρήο δηαηεξήζεθε ε 

ζπλείδεζε ηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο ηνπ έζλνπο4. 

Ώπνξξηπηηθή δηάζεζε απέλαληη ζην ζθνηαδηζκφ θαη ηελ θιεηζηή 

θνηλσλία ηνπ ΐπδαληίνπ ζα επηδείμεη θαη ν Γεψξγηνο θιεξφο. Οη ηζηνξηθέο 

ζρέζεηο θαη ε ςπρνινγηθή ζπγγέλεηα ηνπ έζλνπο κε ην ΐπδάληην, πνπ 

αλαγλσξίδεη ζην Κνηλσληθφλ καο Εήηεκα5, ζα ζπζρεηηζηνχλ κε ηα ειαηηψκαηα 

ηνπ ζηα χγρξνλα Πξνβιήκαηα ηνπ Διιεληζκνχ. «ε καο βαξχλεη νιφηεια ην 

θιεηζηφ, αζθεηηθφ, αθαιαίζζεην, ζρνιαζηηθφ, ζηείξν θαη δεζπνηηθφ, 

παηξηαξρηθφ πλεχκα ηνπ ΐπδαληίνπ θαη ηεο Ώλαηνιήο». ηε ζθέςε ηνπ 

βαξχλεη ην ζεσξεηηθφ ηνπ ζρήκα πνπ θαηαηάζζεη ην ΐπδάληην ζηηο 

θενπδαξρηθέο θνηλσλίεο, ηηο νπνίεο απνξξίπηεη ζπλνιηθά6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                            
Ώκαδδιμζζεφηδηε ζημ Κξηηηθά Σαμίδηα, 1912, ζ.101-105. Γζα ηζξ ζπέζεζξ ηδξ Π. Αέθηα ιε ημκ 

Schlumberger, ημ ένβμ ημο μπμίμο πνδζζιμπμίδζε ςξ πδβή βζα ηα ζζημνζηά ηδξ ιοεζζημνήιαηα, αθ. Σ. 

Κζμοζμπμφθμο, «Δ Πδκεθυπδ Αέθηα ηαζ ημ ΐογάκηζμ», υ.π., ζ.298-299, 305. 
1
 «Λυβμξ Πακδβονζηυξ. Βμνηή ηςκ Σνζχκ Εενανπχκ», Άπαληα, η.Ώ΄, 1898-1910, υ.π., ζ.82. Ο θυβμξ 

εηθςκήεδηε ημ 1907 ζηδκ Ώκαλαβυνεζμ πμθή ηςκ ΐμονθχκ πμο δίδαζηε ηυηε μ Α. Γθδκυξ. Ο Γθδκυξ 

εα ζοκδέζεζ ημοξ Σνείξ Εενάνπεξ ιε ημκ «δδιζμονβζηυ ζζημνζζιυ», αθ. Α. Γθδκυξ, «Έεκμξ ηαζ 

Γθχζζα», ιένμξ ΐ΄, Γ.Δ.Ο., 10/1922, ζ.64. Δ ιεθέηδ βνάθηδηε ημ 1916. 
2
 «Λυβμξ Πακδβονζηυξ. Βμνηή ηςκ Σνζχκ Εενανπχκ», ό.π., ζ.84. ηαζ ζ.524, ηα ζπυθζα ημο Φ. Δθζμφ. 

3
 Α. Γθδκυξ, «Έεκμξ ηαζ Γθχζζα», ιένμξ ΐ΄, Γ.Δ.Ο., 10/1922, ζ.54-55.  

4
 ημ ίδζμ, ζ.49. 

5
 Γ. ηθδνυξ, Σν Κνηλσληθόλ καο Εήηεκα, Έξγα (επζι. Λμοηά Ώλεθμφ), ζ.109. 

6
 Γ. ηθδνυξ, Σα ύγρξνλα Πξνβιήκαηα ηνπ Διιεληζκνύ, ΄Δξγα, υ.π., ζ.201. Δ απυδμζδ ζημ 

θεμοδανπζηυ αογακηζκυ ηνάημξ ηςκ εθαηηςιάηςκ ημο εθθδκζζιμφ, ζην ίδην, ζ.203-215. Πανυιμζεξ 

απυρεζξ δζαηοπχκεζ ηαζ ζημ δζάθμβμ ημο Ννπκά, ιε ημ άνενμ ημο «ημοξ Αδιμηζηζζηάξ», ζηζξ 

4/11/1907, αθ. Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Γεκνηηθηζκόο θαη Κνηλσληθό Πξόβιεκα, υ.π., ζ.46-47.  
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22.1.2 Ηζηνξηθά Ξεγπκλώκαηα 

Ο Ώξγχξεο Βθηαιηψηεο ζα ζπλερίζεη ηελ ηζηνξηνγξαθηθή ηνπ απφπεηξα 

ζην Ννπκά, κε ζηφρν ηελ εζληθή δηαπαηδαγψγεζε θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο 

εζηθήο αλσηεξφηεηαο. Ώπφ ηηο 27/1/1908 κέρξη ηηο 13/7/19081 ζα δεκνζηεχζεη 

ζε ζπλέρεηεο ηελ εθδνρή ηνπ γηα ηελ ηζηνξία απφ ηελ Άισζε έσο θαη ηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1821. Δ ηζηνξηνγξαθηθή απηή απφπεηξα αζρνιείηαη κε ηελ 

πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, παξφιν πνπ ν Βθηαιηψηεο δελ κπφξεζε λα 

νινθιεξψζεη ηε βπδαληηλή ηζηνξία πνπ είρε μεθηλήζεη κε ηελ Ηζηνξία ηεο 

Ρσκηνζχλεο. ην έξγν απηφ ζα ζπλδηαιιαγεί κε ηελ επίζεκε ηζηνξία, θαζψο 

αληηθείκελν ηεο θξηηηθήο ηνπ θαη νδεγφο ηνπ είλαη θαη πάιη ν «ηζηνξηθφο καο», 

δειαδή, ν Κσλ/λνο Παπαξξεγφπνπινο, αλ θαη δελ θαηνλνκάδεηαη, θαη 

ηδηαίηεξα ην κέξνο ηεο ηζηνξίαο ηνπ πνπ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν2. Δ 

απφπεηξά ηνπ απνηειεί κηα ιεπηνκεξή αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

Παπαξξεγφπνπινπ, ηελ νπνία θξίλεη, φπνπ ζεσξεί φηη απνκαθξχλεηαη απφ ην 

πξφηππν ηεο εζληθήο ζπκπεξηθνξάο. Τπάξρεη ζπλάθεηα ζηφρσλ κε ηελ 

πξνεγνχκελε απφπεηξα· παξαθνινχζεζε θαη αλαζθεπή ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

Παπαξξεγφπνπινπ θαη αλάδεημε ησλ εζληθψλ ηδεσδψλ.   

ηνλ πξφινγφ3 ηνπ ν Βθηαιηψηεο πξνζδηνξίδεη φηη ζθνπφο ηνπ 

εγρεηξήκαηνο είλαη ε αιήζεηα, ε απνθάιπςε κεξηθψλ απφ ηα «θαζθησκέλα 

είδσια ηεο εζληθήο ηζηνξίαο καο», ηφικεκα πνπ εληάζζεηαη ζε ζθνπνχο 

ππεξεηηθνχο ηνπ έζλνπο. Ξεθηλψληαο απφ ηελ  εμέηαζε ηεο δνκήο4, 

παξαηεξνχκε φηη ε ηζηνξηθή απφπεηξα δηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξα θχξηα κέξε: 

Ώ΄ Βύζνο θαη καξαζκόο, ΐ΄ εκάδηα Εσήο, Γ΄ Ξύπλεκα, Α΄ Δζληθά 

ζηνηρεία, πνπ  καξηπξνχλ φηη εκθαλψο αληηκεησπίδεηαη  ε πεξίνδνο ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο ηειενινγηθά σο πξνεηνηκαζία ηεο Βπαλάζηαζεο ηνπ 1821, ηεο 

αλαγέλλεζεο ηνπ Βιιεληζκνχ5. Άιισζηε ε έλλνηα ηεο αιήζεηαο6 ζα πξνβάιιεη 

σο ζενινγηθφο φξνο, σο αιήζεηα εμ απνθαιχςεσο, ζηελ πξνθεηκέλε 

                                                 
1
 Ο Ννπκάο, αν.280 ιέπνζ αν.304. 

2
 Κςκ/κμξ Παπαννδβυπμοθμξ, Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, ΐζαθίμκ Αέηαημκ Σέηανημκ, ΝΔΟ 

ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΗΗ, Γαθαλίαξ, 1971. 
3
 Ο Ννπκάο, 27/1/1908, αν.280, ζ.1. 

4
 Οθυηθδνδ δ δμιή ημο ηεζιέκμο πανμοζζάγεηαζ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III 2, ζ.142-144. 

5
 Ώ. Λζάημξ, «Πνμξ επζζηεοήκ μθμιέθεζαξ ηαζ εκυηδημξ. Δ δυιδζδ ημο εεκζημφ πνυκμο», υ.π., ζ.190-

191. 
6
 Γζα ηδκ ηαφηζζδ ηάεε ηζ εεκζημφ ιε ηδκ αθήεεζα ζηδκ εονςπασηή ηαζ εθθδκζηή ζηέρδ ημο 19

μο
 ηαζ 

20μο  αζχκα, αθ. D. Tziovas, ό.π., ζ.15. 
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πεξίπησζε εζληθήο. Δ ηζηνξία θαηαγξάθεηαη θαη αμηνινγείηαη σο βησκέλνο 

ρξφλνο, φπνπ ην έζλνο δξα σο ζπιινγηθφ ππνθείκελν1 . 

Δ Αχζε θαηαηάζζεηαη ζηνπο ερζξνχο, φπσο αθξηβψο θαη νη Σνχξθνη2. 

Γηα ηνλ Βθηαιηψηε ήηαλ πξνηηκφηεξε ε ζθιαβηά ζηνπο Σνχξθνπο παξά ε 

ζξεζθεπηηθή έλσζε κε ηνπο Απηηθνχο3. Ο  Πέηξνο ΐιαζηφο  θαη ν ηέθαλνο 

Ρακάο ζα εθθξάζνπλ παξφκνηεο απφςεηο. Ο κελ πξψηνο ζα επηζεκάλεη ηνλ 

θίλδπλν πνπ δηέηξεμε ε γιψζζα απφ ηνπο Λαηίλνπο θαη ηηο δχν θνξέο ηεο 

θαηάιεςεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, νπφηε ζσηήξηα ππήξμε ε παξέκβαζε 

ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ Βιιεληζκνχ θαη ησλ Σνχξθσλ αληίζηνηρα4, ελψ ν δεχηεξνο 

ζα ζεσξήζεη φηη ε θαηάιπζε ηνπ βπδαληηλνχ θξάηνπο απφ ηνπο Σνχξθνπο 

ππήξμε ε απαξρή ηεο αλαγέλλεζεο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ5.  

Ο Βθηαιηψηεο, ρσξίο λα αξλεζεί ηε ζπκβνιή ησλ βπδαληηλψλ ινγίσλ 

ζηε δηάδνζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο6, παξφιν πνπ ηε ζεσξεί ζέκα ρξφλνπ, 

θαηεγνξεί φινπο εθείλνπο, ιφγηνπο θαη πξνχρνληεο7, πνπ επέιεμαλ ηε θπγή8. 

Βθείλν πνπ αμηνινγείηαη δελ είλαη ε ζπκβνιή ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζηελ 

παγθφζκηα ηζηνξία9, αιιά ε ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε θάπνηα, 

πξνδηαγεγξακκέλε ζηελ πνηφηεηα ηεο θπιήο, επηηαγή. Οη θάηνρνη εθιεθηψλ 

θπιεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ έπξεπε λα ελεξγήζνπλ «αιιηψο». Ο 

κεζνδνινγηθφο ζηφρνο πξνζηδηάδεη κε εθείλνλ ηεο Ηζηνξίαο ηεο Ρσκηνζχλεο.  

Οκνίσο, αληηηίζεηαη ζηηο ζπκκαρίεο νη νπνίεο πάληα απνδείρηεθαλ 

επηβιαβείο γηα ην έζλνο. Ώξλεηηθά ζα απνηηκήζεη θαη ηε κεηαγελέζηεξε 

εκθάληζε ηεο Ρσζίαο ζην πξνζθήλην10 θαη ζα δηαθσλήζεη κε ηνλ 

                                                 
1
 Ο Ννπκάο, αν.281, ζ.5 ηαζ Ώ. Λζάημξ, ό.π., ζ.173, υπμο δδθχκεηαζ υηζ δ ακηίθδρδ ημο πνυκμο ςξ 

αθήβδζδ ηαοηίγεζ ημ άημιμ ιε ηδ ζοθθμβζηυηδηα ηαζ πνμζςπμπμζεί ημ έεκμξ. 
2
 Βκηεθχξ δζαθμνεηζηή ήηακ δ μπηζηή ημο Νεμεθθδκζημφ Αζαθςηζζιμφ ηαζ ημο Κμναή, πμο πίζηεοακ 

υηζ δ Αφζδ δεπυιεκδ ημοξ έθθδκεξ θυβζμοξ ιεηά ηδκ πηχζδ ηδξ Πυθδξ δζαθοθάηηεζ ηδ ζοκέπεζα ημο 

εθθδκζζιμφ ιέπνζ ηδκ επακειθάκζζή ημο ηαηά ηδκ επακάζηαζδ ημο 1821. ΐθ. D. Tziovas, ό.π., ζ.300.  
3
 Ο Ννπκάο, αν.283, ζ.9,  υπμο ακηζηίεεηαζ ζηδκ άπμρδ ημο Παπαννδβυπμοθμο υηζ δ Αφζδ υθεζθε κα 

ειπμδίζεζ ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ Πυθδξ απυ ημοξ Σμφνημοξ, Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, υ.π., ζ.13-15. 
4
 Ένιμκαξ, «Πνυθμβμξ» ζηδ ιεηάθναζδ ημο Εππυθοημο, ζημ ένβμ Σεο Εσήο, υ.π., ζ.96. 

5
 . Ραιάξ, «Σα παθζά ηαζ ηα ηαζκμφνζα. Δ πδβή ημο ηαημφ», Ο Ννπκάο, 31/10/1904, αν.120, ζ.3· «ημ 

ηέθμξ ημο ΐογακηίμο ι΄ επανμπμίδζε ηαζ ζημκ εάκαηυ ημο είδα έκα θοηνςηή, πμο εθεοεένςζε ημ 

πκεφια ημο Βθθδκζημφ Λαμφ απυ ηα ζίδενα ημο πμθαζηζηζζιμφ. Βηαιάνςζα ζηα ηεηναηυζζα πνυκζα 

ηδξ πμθζηζηήξ ηονακκίαξ ημκ πενζθνμκδιέκμ απυ ηδκ επμπή ηςκ Βζημκμιάπςκ Λαυ κα λακακεααίκδ ζηδ 

ζηδκή ηδξ ζζημνίαξ ηαζ κ΄ ανπζκά κα ζηέπηεηαζ, κα ιζθή, κα εέθδ, κα αοημδδιζμονβήηαζ». 
6
 Πενί ιφεμο πμο εα βμκζιμπμζήζεζ ηαζ ηδ Μεβάθδ Εδέα εα ιζθήζεζ μ Ώ. Λζάημξ, ό.π., ζ.187. 

7
 Οζ ηάλεζξ πμο απμηεθμφκ ηδκ ζζημνία εκυξ ηυπμο, βζ’ αοηυ ηαζ ελαζνεί ημοξ ειπυνμοξ. 

8
 Ο Ννπκάο, αν.282, ζ.3. 

9
 πζ επεζδή δεκ βίκεηαζ απμδεηηή, αθθά επεζδή εεςνείηαζ ακαπυθεοηηδ ζηα πθαίζζα ηδξ ζζημνζηήξ 

εκημθήξ ημο έεκμοξ. πεηζηά αθ. ηαζ Ώ. Λζάημξ, ό.π., ζ.184. 
10

 Ο Ννπκάο, αν.293, ζ. 4. 
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Παπαξξεγφπνπιν ζηελ άπνςε φηη νη Έιιελεο απφ ην 18ν αηψλα αγσλίζηεθαλ 

γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπο1, απνβιέπνληαο ζηε ζπκκαρηθή βνήζεηα ηεο 

Ρσζίαο2. Ο αληηξξεηηθφο ηνπ ιφγνο έρεη θαη πάιη εζληθή βάζε, αθνχ θαηεγνξεί 

ην έζλνο πσο πεξηκέλεη βνήζεηα απφ ηνπο μέλνπο. Τπ‟ απηφ ην πξίζκα «ε 

ειπίδα ηεο αλεμαξηεζίαο, θη ν αιηξνπηζκφο ηεο Ρνπζίαο είηαλε παξακχζηα»3 

θαη ε βνήζεηα πνπ πξνζέθεξε ε δχλακε απηή ην 1821 ήηαλ αλαγθαζηηθή ππφ 

ηελ πίεζε ησλ Βιιήλσλ πνπ ηφηε «αγσλίζηεθαλ»4 αιεζηλά. ην ίδην πιαίζην 

ζα εληάμεη θαη ην ξφιν ηνπ Ναπνιένληα. Θεσξεί φηη ν Ρήγαο Φεξαίνο 

ιαλζαζκέλα αλέκελε βνήζεηα απφ ην «ηέθλν ηεο Γαιιηθήο ηεο Μεγάιεο 

Εδέαο»5. 

Δ επίζεκε Βθθιεζία, δειαδή ην Παηξηαξρείν, απνηηκάηαη αξλεηηθά, 

αθνχ, αληί λα αλαιάβεη «ζνβαξή πνιηηηθή» θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο «κηαο δεχηεξεο εζληθήο γέλλαο»6, ελδηαθεξφηαλ κφλν γηα ην 

θέξδνο7. Βλδηαθέξνπζα, κάιηζηα, είλαη ε επηζηξάηεπζε ελφο θαζαξά 

«κεηαθπζηθνχ» ιφγνπ γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο παξαπάλσ ζηάζεο· 

«κεηακνξθσζήθαλε, ζαλ απφ θαηάξα ή απφ καγηφ, ζε δαηκνληζκέλνπο 

ηεξνθάπεινπο»8. Παξάιιεια, ν Βθηαιηψηεο εηξσλεχεηαη ηνλ 

Παπαξξεγφπνπιν γηα ηελ θαηεγνξία πνπ απεπζχλεη ζην Παηξηαξρείν φηη κέζα 

ζε ηέζζεξηο αηψλεο δε θξφληηζε λα αθνκνηψζεη ηνπο ΐνχιγαξνπο, έξβνπο, 

Ώξβαλίηεο θαη Ώξκέληνπο9, έλα εγρείξεκα πνπ ν ίδηνο ζεσξεί φηη δελ κπνξνχζε 

λα επηηεπρζεί κε γιψζζα ηελ «Βπγεληνβνπιγάξηθε», αιιά κφλν κε ηε «δηδαρή 

ηεο γιψζζαο ηνπ Διιεληθνχ Λανχ»10.  

Βθείλν πνπ απνηειεί ην δηαξθέο κέιεκά ηνπ είλαη ε αλαδήηεζε ησλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ αηφκσλ εθείλσλ πνπ ε δξάζε ηνπο καξηπξά ην μχπλεκα 

                                                 
1
 Δ πνάλδ αοηή εεςνείηαζ απμηέθεζια ηδξ δζάδμζδξ ηδξ παζδείαξ, Κ. Παπαννδβυπμοθμξ, ό.π. ζ.241. 

2
 ην ίδην, ζ.244. 

3
 Ο Ννπκάο, αν.294, ζ.3. 

4
 ην ίδην, ζ.7. 

5
 Ο Ννπκάο, αν.296, ζ.2-4. Οζ ζμζζαθζζηέξ, απμηζιχκηαξ ημ ένβμ ημο Ρήβα, εα ημκίζμοκ, ζδζαίηενα, ηδ 

δδιμηναηζηή ηαζ ημζκςκζηή δζάζηαζδ ημο ηδνφβιαημξ ημο, αθ. Γ. ηθδνυξ, «Γήηδια ηδξ Ώκαημθήξ» 

(Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Γεκνηηθηζκόο θαη Κνηλσληθό Πξόβιεκα, υ.π., ζ.325-326) ηαζ ύγρξνλα 

Πξνβιήκαηα ηνπ Διιεληζκνύ (Έξγα, υ.π., ζ.230-231), πανυθμ πμο ηαζ μ ίδζμξ μ ηθδνυξ ακαβκςνίγεζ 

υηζ ζηζξ ηυηε ζοκεήηεξ ήηακ θοζζηυ κα επζηναηήζεζ δ εθθδκζηή εεκζηή ζδέα. 
6
 Ο Ννπκάο, αν.284, ζ.4. 

7
 Ο Ννπκάο, αν.285, ζ.1-2. Δ θζθμπνδιαηία ηαζ δ θζθανπία παναηηδνίγμοκ ημ Παηνζανπείμ· ιμκαδζηή 

ελαίνεζδ μ Κφνζθθμξ Λμφηανζξ. Γζα ηδκ ζδιαζία πμο απέδζδακ ζημ πνυζςπμ ημο Λμφηανζ μ Πάθθδξ 

ηαζ μ ΐθαζηυξ επδνεαζιέκμζ απυ ηζξ ζδέεξ ημο πνμηεζηακηζκμφ, αθ. ημ ηεθάθαζμ Θνδζηεία. 
8
 Ο Ννπκάο, αν.284, ζ.4. Δ οπμβνάιιζζδ δζηή ιμο. 

9
 Κ. Παπαννδβυπμοθμξ, ό.π., ζ.85-88. 

10
 Ο Ννπκάο, αν.286, ζ.8. Δ οπμβνάιιζζδ ζημ ηείιεκμ. 
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ηεο θπιήο. Δ αλαδήηεζε ζα μεθηλήζεη απφ ηα κέζα ηνπ 17νπ αηψλα ζηηο 

κεγάιεο νηθνγέλεηεο ηεο Πφιεο θαη ησλ Παξαδνπλάβησλ Δγεκνληψλ πνπ ζα 

απνηειέζνπλ ηελ αλψηεξε ππαιιειία ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο θαη ζα 

θαηαιήμεη ζηνπο Φαλαξηψηεο. Αε ζα αξλεζεί ηελ λνεκνζχλε ηνπο, δείγκα ηεο 

κεγάιεο θπιήο ζηελ νπνία αλήθαλ, αιιά ζα απνηηκήζεη αξλεηηθά ηελ 

πξνζθνξά ηνπο ζηελ εζληθή ππφζεζε1. Αελ ηνπο ραξαθηεξίδεη, φπσο ζπρλά ε 

επίζεκε ηζηνξία θαη ν ΐιαζηφο, αξηζηνθξαηία2 θαη πξνηηκάεη ηνλ φξν 

ζπληερλία. Ώπαληψληαο ζηα εγθψκηα ηνπ Παπαξξεγφπνπινπ γηα ηνπο 

Φαλαξηψηεο3, γξάθεη φηη απηνί μεπνπινχζαλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζην 

νπιηάλν, ακαπξψλνληαο ηελ ηζηνξία ηνπο απέλαληη ζην Έζλνο4.  

Δ κεγαινζχλε ηεο θπιήο είλαη ην θνκβηθφ ζεκείν ηεο Εζηνξίαο ηνπ5. Σν 

Έζλνο ππήξμε ην ίδην ν ζσηήξαο ηνπ εαπηνχ ηνπ. Δ θαζαξφηεηα ηεο θπιήο, 

πνπ δελ αλακείρηεθε πνηέ κε θακηά άιιε, ε απνξξνθεηηθή ηεο δχλακε θαη ε 

γιψζζα ππήξμαλ νη θπξηφηεξνη ζπληειεζηέο ηεο αλαγέλλεζεο, ηεο αθχπληζεο. 

Δ ξσκαιεφηεηα ηνπ γέλνπο πξνβάιιεη σο ζπλερέο θαη αδηάπησην 

ραξαθηεξηζηηθφ απφ ηελ αξραία Βιιάδα6. Ώθχπληζε θαη ζπλέρεηα7 είλαη δχν 

έλλνηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζθέςε ησλ δεκνηηθηζηψλ θαη ηνπο βνεζνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ «θαζαξεχνληα» ιφγν εληαζζφκελνη πιήξσο ζην 

αληηιεπηηθφ ηνπ ζχκπαλ. Ο παηξησηηζκφο ηεο ειιεληθήο θπιήο δελ είλαη 

απνηέιεζκα ησλ γξακκάησλ θαη ηεο παηδείαο, αιιά «χπαξρε πάληα»8, ζε 

                                                 
1
 Ο Ννπκάο, αν.287, ζ.5 ηαζ αν.288, ζ.1, υπμο εα ακαηνέρεζ ημοξ επαίκμοξ ημο Παπαννδβυπμοθμο βζα 

ημκ Πακαβζςηάηδ Νζημφζδ, (Κ. Παπαννδβυπμοθμξ, ό.π.,ζ.102-108), ημκ πνχημ μιμβεκή Μεβάθμ 

Αζενιδκέα, βζαηί δ ελοπκάδα πμο ακαιθζζαήηδηα δζέεεηε ήηακ «αδζάκηνμπδ» ηαζ επεζδή ηεθζηά «δ 

εεκζηή ζοκείδδζδ έθεζπε, έθεζπε θμζπυκ ηαζ ηάεε άθθδ ζοκείδδζδ». Ώπυ ηδκ ίδζα μπηζηή βςκία ημο 

εεκζημφ ζοιθένμκημξ εα ηνίκεζ ηαζ ηδκ πμθζηεία ημο Ώθέλακδνμο Μαονμημνδάημο, ημ 17
μ
 αζ., Κ. 

Παπαννδβυπμοθμξ, ζην ίδην, ζ.108-118 ηαζ Ο Ννπκάο, αν.289, ζ.7-8. Γεκζηά ημ ιέκμξ ημο εκακηίμκ 

ηςκ Φακανζςηχκ είκαζ ιεβάθμ, Ο Ννπκάο, αν.290,ζ.2-5. ημοξ Φακανζχηεξ ζε ακηζδζαζημθή ιε ημοξ 

Ώναακίηεξ μ Βθηαθζχηδξ έπεζ αθζενχζεζ λεπςνζζηυ άνενμ ζημ Ννπκά, «Φακανζχηεξ ηζ Ώναακίηεξ», 

16/11/1903, αν.70, ζ. 1-2.  
2
 «είδμξ ηζ πμθζηζηήξ ημο έεκμοξ ανζζημηναηίαξ» εα ημοξ παναηηδνίζεζ μ Κ. Παπαννδβυπμοθμξ, ό.π., 

ζ.122. ημ ζδιείμ αοηυ δζαθςκεί ηαζ ιε ημκ Πέηνμ ΐθαζηυ πμο ημπμεεηεί ηδ «θακανζχηζηή 

ανζζημηναηία», ζε εηείκεξ ηζξ ημζκςκζηέξ δοκάιεζξ πμο πνμεημίιαζακ ημ «Μεβάθμ δηςιυ», αθ.,  

Ένιμκαξ, Σεο Εσήο, υ.π., ζ.98.    
3
 Ώπακηάεζ ζοβηεηνζιέκα ζηδ δζαπίζηςζδ ημο Παπαννδβυπμοθμο, ό.π. ζ.125· «Ώθθ’ δ δζηαζμζφκδ 

απαζηεί κα μιμθμβήζςιεκ, υηζ πάκηα εηείκα ηα εθαηηχιαηα, δ οπενμρία, δ θζθανπία, δ πηςπαθαγςκεία 

απακηχκηαζ ηαηά ημ ιάθθμκ ηαζ ήηημκ εζξ απάζαξ ηαξ ακςηέναξ θεβμιέκαξ ημζκςκζηάξ ηάλεζξ· μζ δε 

Φακανζχηαζ ελδβυναγμκ ηαξ ηαηίαξ ηαφηαξ δζα πνμηενδιάηςκ ηα μπμία δεκ εονίζημιεκ πάκημηε εζξ 

ηαξ ηάλεζξ ηαφηαξ, ηαζ υηακ αφηαζ δζαηεθχζζκ εζξ εοηοπεζηέναξ πενζζηάζεζξ». 
4
 Ο Ννπκάο, αν.290, ζ.4. 

5
 Ο Ννπκάο, αν.281, ζ.6. 

6
 Ο Ννπκάο ,αν.291, ζ.2. 

7
 Γζα ηδ δοζημθία ζοκηαζνζάζιαημξ ηςκ δφμ εκκμζχκ, αθ. Ώ. Λζάημξ, ό.π., ζ.174-175. 

8
 Ο Ννπκάο, αν.292, ζ.2. 
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αληίζεζε κε ηελ άπνςε ηνπ Παπαξξεγφπνπινπ φηη ε αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο 

παηδείαο νδήγεζε ζηελ ηφλσζε ηνπ εζληθνχ ζπλαηζζήκαηνο1. Δ αληζηνξηθή 

ηνπ άπνςε γηα ηνλ παηξησηηζκφ αληηθάζθεη κε άιιεο δηαπηζηψζεηο, φηαλ  

ηνλίδεη πσο νη αγψλεο ησλ Βιιήλσλ κέρξη ην 18ν αηψλα δελ απέξξεαλ απφ 

εζληθή αλαγθαηφηεηα, αιιά ππεξεηνχζαλ ηδηνηειείο ζθνπνχο2 κέρξη λα έρνπκε 

ηελ αξρή ηεο εζληθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο ζηνπο θφιπνπο ηεο Κιεθηνπξηάο3 ή 

φηαλ ηζρπξίδεηαη φηη ν φξνο «εζληθή ζπλείδεζε», παξφιν πνπ έρεη ηζηνξηθέο 

ξίδεο θαη θξαηαηψζεθε κε ηα θεξχγκαηα ηεο Γαιιηθήο Βπαλάζηαζεο, δελ 

πξέπεη λα απνδνζεί ζηελ Βιιεληθή παηδεία νχηε ζηε θπζηθή εζληθή πξφνδν, 

αιιά ζηε ζπγθπξία, ζηελ αλάγθε πνπ απέξξεε απφ ηηο εζληθέο ζπθνξέο θαη 

ζηελ ειπίδα πνπ γέλλεζε ε ξσζηθή πνιηηηθή4. Ο Παπαξξεγφπνπινο 

αλπςψλεη ηνλ αξραίν ειιεληζκφ ζε δεκηνπξγφ ηνπ λεψηεξνπ έζλνπο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε Γαιιηθή επαλάζηαζε5, ηελ επίδξαζε ηεο νπνίαο απνδέρεηαη 

θαη ν Βθηαιηψηεο σο έξγν ηεο Πξφλνηαο6.  

Βθείλνο πνπ, θαηά ηνλ Βθηαιηψηε, ελζάξθσζε «ηελ ηδέα ηεο εζληθήο 

πξσηνβνπιίαο»7, πνπ επέδεημε αλεμάξηεην ραξαθηήξα θαη δίδαμε ηνλ αιεζηλφ 

παηξησηηζκφ ήηαλ ν Λάκπξνο Καηζψλεο. Ο Ώιή-παζάο ραξαθηεξίδεηαη 

«ζηελνθέθαινο θαη πνηαπφο»8, αιιά ππήξμε ε αθνξκή λα αλαδεηρηνχλ νη 

νπιηψηεο, «ε κεγαιχηεξε θπιή πνπ θάλεθε ζηνλ ηφπν χζηεξ‟ απφ ηνπο 

παξηηάηεο»9. Ο Λάκπξνο Καηζψλεο θαη νη νπιηψηεο εμέθξαζαλ θαηά ηνλ 

Βθηαιηψηε «ηα εξσηθφηεξα ςπρφξκεηα ηεο θπιήο», ζεκειίσζαλ ηνλ 

«απηφηειν θαη αλεμάξηεην Βιιεληζκφ κέζα ζηε ξσκαίηθε ςπρή» θαη 

γνληκνπνίεζαλ θαη ηνλ έμσ Βιιεληζκφ πνπ εκθνξνχληαλ απφ ηηο ηδέεο ηνπ 

λεψηεξνπ πνιηηηζκνχ, αιιά απνπξνζαλαηνιηδφηαλ απφ ην δαζθαιηζκφ. Δ 

Φηιηθή Βηαηξία ζα θέξεη ηελ έλσζε θαη ζα νινθιεξψζεη ην έξγν10. 

                                                 
1
 Κ. Παπαννδβυπμοθμξ, ό.π., ζ.241. 

2
 Ο Ννπκάο, αν.293, ζ.5. 

3
 Ο Ννπκάο, αν.298, ζ.5. 

4
 Ο Ννπκάο, αν.295, ζ.2. ηδ ζοκφπανλδ ηδξ βεκζηήξ ακαβέκκδζδξ πμο πνμηάθεζε δ βαθθζηή 

Βπακάζηαζδ ηαζ ζημ ααάζηαπημ αάνμξ ηδξ ηονακκίαξ εα απμδχζεζ «έκα είδμξ εεκζηή ζοκείδδζδ ηαζ 

θζθμηζιία» πμο οπήνπε θίβα πνυκζα πνζκ απυ ηδκ Βπακάζηαζδ, ό.π., αν.298, ζ.2. 
5
 Κ. Παπαννδβυπμοθμξ, ό.π., ζ.213. 

6
 Ο Ννπκάο, αν.293, ζ.5-6. «Σδ γοβζάζαιε […] ηαζ ηδκ ηαηαηάλαιε πνχηδ ιέζα ζη’ αθδεζκά 

αμδεήιαηα πμο ιαξ έθενε ηδκ επμπή εηείκδ δ Πνυκμζα», Ο Ννπκάο, αν.303, ζ.2. 
7
 Ο Ννπκάο, αν.295, ζ.5. 

8
 Ο Ννπκάο, αν.296, ζ.5-6. ΐθ. ηδκ ακηίεεηδ άπμρδ πμο ακαπηφζζεζ μ ηθδνυξ ζηα ύγρξνλα 

Πξνβιήκαηα ηνπ Διιεληζκνύ, ό.π., ζ.225-228. 
9
 Ο Ννπκάο, αν.296, ζ.6 ηαζ αν.297, ζ.2-5. 

10
 Ο Ννπκάο, αν.298, ζ.5-6. 
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Βθείλν πνπ απνκέλεη γηα λα νινθιεξψζεη ην ζρήκα ηνπ είλαη ε 

αλαθνξά ζηα πιηθά, θνηλσληθά, εζηθά θαη λνεηηθά θεθάιαηα πνπ θαηείρε ην 

έζλνο ηε ζηηγκή ηνπ Ώγψλα. Οη θνηλφηεηεο, παξφιν πνπ ζεσξνχληαη 

ξηδσκέλεο ζηελ ειιεληθή θπιή1 θαη παξά ηελ εκπνξηθή επηηπρία θαη ηνλ 

πινχην ηνπο, πνπ νθείινληαλ ζην φηη ε θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο θαη ην θέξδνο 

ξπζκίδνληαλ κε ζνζηαιηζηηθνχο φξνπο2, δελ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ 

επηηπρή δηαθπβέξλεζε. Οη Κνηλφηεηεο, αληίζεηα, απνηεινχλ εκπφδην ζηελ 

εζληθή ελφηεηα, ζεκειηψδε φξν ηεο αζηηθήο ζθέςεο· «ην πακπάιαην θπζηθφ 

ηεο θπιήο, λα κνηξάδεηαη δειαδή ζε θνηλνηηθά θέληξα αλεμάξηεηα ηφλα απφ 

ηάιιν, ζε νιηγαξρηθέο λα πνχκε δεκνθξαηνχιεο, έπαηξλε ηέηνην δξφκν απηνχο 

ηνπο θαηξνχο, πνπ α δελ άιιαδε ηελ φςε ηεο ξσκηνζχλεο ε ελσηηθή επηξξνή 

ηνπ λένπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο Φηιηθήο Βηαηξίαο, ζα είρακε ίζσο σο ηα ζήκεξα 

αξίζκεηεο ηέηνηεο Κνηλφηεηεο […] είδνο νπδέηεξε χπαξμε, κήηε Κφιαζε κήηε 

Παξάδεηζν, θαη ην ρεηξφηεξν, κήηε Έζλνο»3. Δ άπνςή ηνπ απηή έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε εθείλε ησλ Ίσλα Αξαγνχκε θαη Γ. θιεξνχ4. Δ πξνζθνξά ησλ 

θνηλνηήησλ ήηαλ φηη απνηέιεζαλ ηελ πλεπκαηηθή θηβσηφ ηεο θπιήο, αθνχ 

δηαθχιαμαλ ηε γιψζζα, ηα ήζε, ηε ζξεζθεία, κ‟ έλα ιφγν ηελ Παξάδνζε· 

ζεκείν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν, αθνχ ηνλ νδεγεί ζηα λνεηηθά θαη 

εζηθά θεθάιαηα ηνπ Βιιεληζκνχ, πεδίν φπνπ ζα δηαηππσζνχλ θαη νη 

νπζησδέζηεξεο δηαθσλίεο ηνπ κε ηνλ Παπαξξεγφπνπιν. 

Ο Βθηαιηψηεο δελ ζα θάλεη ηίπνηε άιιν ζ‟ απηφ ην ζεκείν παξά λα 

επαλαδηαηππψζεη ην ινγνηερληθφ θαλφλα ησλ δεκνηηθηζηψλ5, δηαβάδνληαο 

                                                 
1
 Ο Ννπκάο, αν.299, ζ.2.  

2
 Ο Ννπκάο, αν.299, ζ.4. 

3
 Ο Ννπκάο, αν. 300, ζ. 4.  

4
 Τπέν ηςκ ημζκμηήηςκ εα ζοκδβμνήζμοκ μ Ίςκ Αναβμφιδξ ηαζ μ Γ. Υαηγήξ (ζοιιεηείπε ζηδ 

ζογήηδζδ ημο Ννπκά ημ 1908 ιε ημοξ εεκζηζζηέξ, αθ. Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Γεκνηηθηζκόο θαη 

Κνηλσληθό Πξόβιεκα, υ.π., ζ.θβ-θδ). ε άνενα ημοξ ζημ Νμοιά εα ημκίζμοκ ηδ ζφκδεζδ ηδξ εθθδκζηήξ 

θοθήξ ιε ημκ ημζκμηζηυ ηνυπμ δζαηοαένκδζδξ ηαζ εα εηθνάζμοκ ηδκ ακηίεεζή ημοξ ζημ  

ζοβηεκηνςηζηυ ζφζηδια πμο εθανιυζηδηε ζηδκ Βθθάδα επί εςκα. ΐθ. Ίςκ μ ηθδνυξ, «Ο Νυιμξ 

πθαηχκεζ έκακ Βθθδκζηχηαημ ακευ», Ο Ννπκάο, 2/4/1906, θ.192, ζ.1-3, Γ. Υαηγήξ, «Οζ Κμζκυηδηεξ», 

Ο Ννπκάο, θ.306-315, απυ 24/8/1908 έςξ 16/10/1908 ηαζ Ίδαξ «ηναηυξ ηαζ άθθα», Ο Ννπκάο, 

11/10/1909, θ.361, ζ.7-9, υπμο ημκίγεζ ηδ ζδιαζία ηδξ ακάεεζδξ ελμοζζχκ ζηδκ ημπζηή αοημδζμίηδζδ 

ηαζ ηδξ δζαηήνδζδξ ηςκ ημζκμηήηςκ ζηζξ αθφηνςηεξ πενζμπέξ. Ο ηθδνυξ, επίζδξ, εα επζηεεεί ζημκ 

Καπμδίζηνζα, επεζδή ηαηάνβδζε ημ θζθεθεφεενμ ζφζηδια ηδξ ημπζηήξ αοημδζμίηδζδξ, αθ. Σα ύγρξνλα 

Πξνβιήκαηα ηνπ Διιεληζκνύ, υ.π., ζ.258. 
5
 Ο Ννπκάο, αν.301, ζ.2-7 ηαζ αν.302, ζ.2-3. ΐθ. επίζδξ ιε πμζμ ηνυπμ μζ δδιμηζηζζηέξ, πανυθμ πμο 

έδςζακ έιθαζδ ζημ πανυκ αζπιαθςηίζηδηακ ζημ πανεθευκ, αθμφ εειεθίςζακ ημ αίζεδια ηδξ 

ηαηαβςβήξ ηαζ ηδξ ζοκέπεζαξ, ημ εεκζζηζηυ ημοξ ζφιπακ δδθαδή, ζε ιζα ζεζνά βναπηά ηείιεκα, έκα 

corpus πμο εα ακέηνεπε ηα επζπεζνήιαηα ηςκ ηαεανμθυβςκ, D. Tziovas, The nationism of the 

Demoticists and its impact on their literary theory, υ.π., ζ.208-220.  



530 

 

μαλά ην Κεθάιαην Γ΄ «Οξγάλσζηο ηνπ λένπ ειιεληζκνχ. Αηαλνεηηθφο βίνο. 

Αεκνζία παίδεπζηο» απφ ηελ ηζηνξία ηνπ Παπαξξεγφπνπινπ1, ζηνλ νπνίν 

αλαγλσξίδεη θάπνηα κεηξηνπάζεηα έλαληη ησλ ππνινίπσλ, αθνχ δε δηζηάδεη λα 

παξαδερηεί ηελ αμία ηνπ νισκνχ θαη ησλ θιέθηηθσλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ. 

 Δ θηινινγία (φξνο πνπ ρξεζηκνπνηεί αληί γηα ηνλ φξν ινγνηερλία)2 ηνλ 

ελδηαθέξεη απφ εζληθή ζθνπηά, γηαηί δελ ππάξρεη ιαφο ρσξίο ινγνηερληθή 

παξαγσγή, ε νπνία απνθαιχπηεη ηελ εζληθή ςπρή3. Ο ινγνηερληθφο θαλφλαο 

γηα ηνλ Βθηαιηψηε πεξηιακβάλεη ηνλ Βξσηφθξηην, ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα θαη 

ην νισκφ4. Σν ζρήκα ηνπ δηαρσξηζκνχ ηνπ έζλνπο ζε δχν ζηξψκαηα, έλα 

ιατθφ θαη έλα ιφγην5, ηνλ βνεζάεη λα ηεθκεξηψζεη ηε ινγνηερληθή αμία ησλ 

δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ, βαζηδφκελνο ζηελ αληίζεζε νκηιίαο θαη γξαπηνχ 

ιφγνπ θαη πξνθξίλνληαο ηελ πξνθνξηθφηεηα σο ηελ απαξρή ησλ γισζζψλ6. 

Μ‟ απηφ ηνλ ηξφπν ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλέρεηα κε ην 

παξειζφλ7. ην ίδην πιαίζην θηλνχκελνο ζα δηαθσλήζεη κε ηελ άπνςε ηνπ 

Παπαξξεγφπνπινπ φηη ν λένο Βιιεληζκφο, αλ θαη δελ δεκηνχξγεζε 

ινγνηερλία αλψηεξε απφ ηε δεκψδε, δηακφξθσζε ηε γξαπηή θαη πξνθνξηθή 

γιψζζα κε ηνλ Κνξαή8. Γηα ηνλ Βθηαιηψηε ε ιαινχκελε δελ άιιαμε θαη ε 

ζεσξία γηα ηε θηψρεηα ηεο ζε επηζηεκνληθνχο ή θηινζνθηθνχο φξνπο είλαη 

αλππφζηαηε, αθνχ θαη ε δεκνηηθή κπνξεί λα δαλείδεηαη απφ παιηφηεξνπο 

ηχπνπο ηεο γιψζζαο «επεηδή δσληαλεχεη ηε λεθξή ηε ιέμε κε δηθνχο ηεο 

ηχπνπο»9. 

Σειεηψλεη, επαλαιακβάλνληαο ηε δηαπίζησζε φηη ν ιαφο δηαζψζεθε 

ρσξίο λα έρεη θσηηζκέλνπο νδεγνχο κφλν ράξε ζηα «αζάλαηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θπιήο»10. Αχν είλαη νη θνβεξέο εζληθέο αξξψζηεηεο πνπ αθφκα θαη ηε 

                                                 
1
 Κ. Παπαννδβυπμοθμξ, ό.π., ζ.191-213. 

2
 Βπδνεαζιέκμξ απυ ημκ Φοπάνδ, υπςξ είδαιε παναπάκς. 

3
 Ο Ννπκάο, αν.301, ζ.2. Γζα ηδ ζοζπέηζζδ εεμθμβζημφ ηαζ εεκζηζζηζημφ θυβμο ηαζ βζα ημ νυθμ ηδξ 

«εεκζηήξ ροπήξ» πμο παίγεζ ημ νυθμ ημο εεμφ, αθ. D. Tziovas, ό.π., ζ.209. 
4
 Ο Ννπκάο, αν.301, ζ.5.    

5
 ΐθ. ηαζ ηδκ άπμρδ ημο Αναβμφιδ βζα ηζξ δομ παναδυζεζξ πμο ζοκοπάνπμοκ ζημκ εθθδκζζιυ· ιζα 

ζπμθαζηζηή, θμνέαξ ηδξ μπμίαξ είκαζ ημ Κνάημξ, δ εηηθδζία ηαζ μζ θυβζμζ ηαζ ιζα θασηή δδιμηζηή, 

θμνέαξ ηδξ μπμίαξ είκαζ μ αβνάιιαημξ θαυξ, Ε, Αναβμφιδξ, ζνη Εσληαλνί, υ.π., ζ.21-22 ηαζ 

Διιεληθόο Πνιηηηζκόο, Ώεήκα 1927 (α΄ έηδ. 1913), ζ.189-192. 
6
 Ο Ννπκάο, αν.301, ζ.5. Γζα ημ πχξ μ εεκζζιυξ εειεθίςζε ηδκ μνβακζηή δμιή ημο έεκμοξ ζηδκ 

πνμθμνζηυηδηα ηςκ δδιμηζηχκ ηναβμοδζχκ ηαζ ζηδκ εζςηενζηυηδηα ημο ήπμο, αθ. D. Tziovas, ό.π., 

ζ.232-234. 
7
 Ο Ννπκάο, αν.301, ζ.6. 

8
 Κ. Παπαννδβυπμοθμξ, ό.π., ζ.211. 

9
 Ο Ννπκάο,αν.301, ζ.7. 

10
 Ο Ννπκάο, αν.304, ζ.6. 
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ζηηγκή πνπ κηιάεη ηαιαλίδνπλ ηνλ ειιεληζκφ· «ν δαζθαιηζκφο θ‟ ειπίδα ηεο 

μέλεο βνήζεηαο». Δ εξψηεζε αλ «Θα θαηνξζσζεί άξαγεο ε πνιηηηθή ε έλσζε 

ηεο θπιήο;» ζα απνηειέζεη ην επηζηέγαζκα ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ 

δεκνηηθηζκψλ, ην νπνίν κπνξεί λα πξαγκαησζεί κε ηε κειέηε ηεο Βζληθήο 

Εζηνξίαο. 

Με ηηο βαζηθέο ζέζεηο ηνπ Βθηαιηψηε γηα ηε ζεκαζία ησλ αξκαησιψλ 

θαη θιεθηψλ, ησλ εκπφξσλ, αιιά θαη γηα ηε ζεκαζία ηεο θξεηηθήο 

ινγνηερλίαο, ηνπ Ρήγα θαη ηνπ νισκνχ σο παξαγφλησλ απνθαζηζηηθψλ 

ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο Βπαλάζηαζεο ηνπ 1821 ζπκθσλεί θαη ν Πέηξνο 

ΐιαζηφο1. 

Ο Βθηαιηψηεο ζπλνιηθά δε δηαθσλεί επί ηεο νπζίαο κε ηνλ 

Παπαξξεγφπνπιν, αθνχ απνδέρεηαη ην ρξφλν απφ ηελ Άισζε κέρξη ην 1821 

σο πξνπαξαζθεπαζηηθφ ηεο εζληθήο αλαγέλλεζεο. Δ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ, 

φκσο, αληηηίζεηαη ζηελ θπξίαξρε ηζηνξηθή αληίιεςε ζε ηξία ζεκεία. Πξψηνλ, ε 

ερζξφηεηα πξνο ηε Αχζε αληαλαθιά ηε κεηάβαζε ησλ δεκνηηθηζηψλ απφ ην 

ηδεψδεο ηνπ ειιεληθνχ Αηαθσηηζκνχ, πνπ ζπλνςίδεηαη ζην δίπηπρν: Αχζε θαη 

αξραία Βιιάδα, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηδέαο γηα ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ 

ΐπδαληίνπ θαη ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο2, θαζψο θαη ηελ πξνζπάζεηα 

θαιιηέξγεηαο κηαο ινγνηερλίαο «εζληθήο», θαζαξήο απφ μέλεο επηδξάζεηο3. 

Ώπηή ε ηάζε εληζρχεηαη άιινηε απφ ηελ ηζηνξηθή ζπγθπξία4 άιινηε 

ζπλνςίδεηαη ζηελ απεηιή πνπ ζπληζηνχζε ν δπηηθφο πνιηηηζκφο5. Παξφια απηά 

ε ζηάζε ησλ δεκνηηθηζηψλ απέλαληη ζηε Αχζε ήηαλ ακθίζεκε· κπνξνχζε λα 

ακθηηαιαληεχεηαη αλάκεζα ζηνλ Φπράξε πνπ επαηλεί ηνλ Καξθαβίηζα, γηαηί 

δελ κηινχζε μέλεο γιψζζεο, επνκέλσο δελ είρε αιινησζεί απφ ην δπηηθφ 

πνιηηηζκφ θαη κπνξνχζε λα δηαβάζεη ηελ ςπρή ηεο θπιήο ηνπ6, αιιά ν ίδηνο 

ήηαλ γέλλεκα ηνπ θνζκνπνιηηηζκνχ θαη ζην Αξαγνχκε, ν νπνίνο, ελψ 

                                                 
1
 Ένιμκαξ, Σεο Εσήο, υ.π., ζ.98. 

2
 «εμέγεξζε εκακηίμκ ιζαξ εζηυκαξ ημο εεκζημφ εαοημφ δ μπμία είπε επζαθδεεί ηαζ οζμεεηδεεί απυ ηδκ 

εονςπασηή ημοθημφνα», εα παναηηδνίζεζ ηδκ έκηαλδ ηδξ αογακηζκήξ ζζημνίαξ ζημ ζχια ηδξ εεκζηήξ 

ζζημνίαξ μ Ώ. Λζάημξ, ό.π., ζ.180-181. 
3
 Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ Βονχπδξ απυ ημοξ δδιμηζηζζηέξ ηαζ βζα ηδ ζφβηνμοζδ εθθδκμηεκηνζηχκ 

ηαζ εονςπασζηχκ ζηδ θμβμηεπκία, αθ. D. Tziovas, ό.π., ζ.293-322.    
4
 Β. ημπεηέα, «Οζ Έθθδκεξ ηαζ μζ επενμί ημοξ», Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20

νπ
 αηώλα, Ώ2, υ.π., ζ.32. 

5
 Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Οη θόβνη ελόο αηώλα, υ.π., ζ.14, 18, 140, 157, 163-191. 

6
 Γ. Φοπάνδξ, «Ο Ώθμνζζιέκμξ», Κνζηζηά Κείιεκα, ΐ΄, υ.π., ζ.718. 
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πξνέθξηλε ηελ Ώλαηνιή, δήισλε θάπνηε φηη κφλν φζνη έρνπλ επξσπατθφ ή 

θξάγθηθν αίκα αμίδνπλ1.   

Αεχηεξνλ, φιε ε πνξεία απφ ηελ Άισζε έσο θαη ηνλ 18ν αηψλα 

ραξαθηεξίδεηαη αληεζληθή, αθνχ θπξηαξρνχλ νη ζπλαιιαγέο κε ηνλ θαηαθηεηή, 

ε επηδίσμε πξνζσπηθψλ θεξδψλ θαη ε παληειήο απνπζία εζληθήο 

ζπλείδεζεο. Δ απνθπγή, φκσο, νπνηαζδήπνηε σξαηνπνίεζεο ηνπ 

παξειζφληνο δελ ζα ηνλ απνκαθξχλεη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο «εζληθήο 

αλάγλσζεο» ηεο ηζηνξίαο, ζηελ νπνία ζπλππάξρνπλ εηεξφθιεηα ζηνηρεία, 

φπσο ε αλάπηπμε εζληθήο ζπλείδεζεο ππφ ηελ επίδξαζε ησλ θηιειεχζεξσλ 

ηδεψλ ηεο Γαιιηθήο Βπαλάζηαζεο, ε πξνλνηαθή αληίιεςε ηεο ηζηνξίαο θαη ν 

θπιεηηθφο πξννξηζκφο2. Δ ππνηαγή ηεο ηζηνξίαο ζε εζληθέο ζθνπηκφηεηεο 

πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα απνζείζεη ηηο θαηεγνξίεο πνπ 

εθηφμεπαλ νη θαζαξνιφγνη ελαληίνλ ησλ δεκνηηθηζηψλ γηα αληεζληζκφ. Ώπφ ηελ 

άιιε, φκσο, ν Βθηαιηψηεο δελ ζα κπνξνχζε λα μεθχγεη απφ ην γεγνλφο φηη ν  

ιφγνο πνπ αλέπηπμαλ νη δεκνηηθηζηέο γηα ηε γιψζζα ήηαλ θαηεμνρήλ εζληθφο3. 

Σξίηνλ, ε πην νπζηψδεο αληίξξεζε αθνξά ην εξψηεκα πνηα γιψζζα 

είλαη ε θαηάιιειε λα αλαγνξεπηεί ζε εζληθή θαη πνηα έξγα απνηεινχλ ην 

ππφδεηγκα γηα ηελ εζληθή ινγνηερλία. Δ ζπκβνιή ηεο θιαζζηθήο παηδείαο 

απνξξίπηεηαη θαη πξνθξίλεηαη άιινο θαλφλαο. 

Γηα ηνλ Βθηαιηψηε, επνκέλσο, εθηφο απφ ηηο νπζηψδεηο αληηξξήζεηο ηνπ 

γηα ηε γιψζζα, ππάξρεη έλα πξφηππν εζληθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ απνξξέεη 

απφ ηα αλαιινίσηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπιήο θαη αληαπνθξίλεηαη ζ‟ έλαλ 

εζληθφ πξννξηζκφ. Δ ηζηνξηθή ηνπ απφπεηξα ππνηάζζεηαη ζ‟ απηφ ην πξφηππν 

θαη ππεξεηεί ην ζρήκα ηεο εζληθήο αθχπληζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζ‟ έλα 

ρξνληθφ ζπλερέο4. Λφγσ απηνχ κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ ζηελ ηζηνξηθή ηνπ 

                                                 
1
 Σμ ακαθένεζ μ Α. Πεηνμηυηηζκμξ ζε επζζημθή ημο ζημκ Π. ΐθαζηυ, 10/12/1936, Αξρείν Πέηξνπ 

Βιαζηνύ, θ.6, οπμθ.6.2, 6/195.
    

2
 Δ ζζημνία ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ απμζημθή ημο έεκμοξ ηαζ δ Θεία Πνυκμζα ηδκ εκκμδιαηχκεζ, αθ. Ώ. 

Λζάημξ, ό.π., ζ.178. 
3
 D. Tziovas, ό.π., ζ.90-91.   

4
 Ώ. Λζάημξ, ό.π., ζ.180 ηαζ 183, υπμο δ έκηαλδ ημο ΐογακηίμο ζηδκ εεκζηή ζζημνία απμηεθεί ηδκ άνζδ 

ηδξ ζφβηνμοζδξ ιεηαλφ ηςκ εκκμζχκ ηδξ «ακααίςζδξ» ηαζ ηδξ «ζοκέπεζαξ», αθμφ εηηυξ ημο υηζ 

ζοιπθδνχκμκηαζ ηα «ηεκά», ημ ΐογάκηζμ πνμαάθθεζ ηαζ ςξ μ πχνμξ ηαηαβςβήξ ημο κέμο εθθδκζζιμφ. 

Γζα κα ακαβκχζμοιε ηαθφηενα ημκ εεκζηζζιυ ημο Βθηαθζχηδ εα ιαξ πνδζίιεοε μ δζαπςνζζιυξ πμο 

ηάκεζ μ Anthony Smith, (Δζληθή ηαπηόηεηα, Οδοζζέαξ 2000, ζ.23-32 ηαζ 121-123), ζε εδαθζημφξ 

εεκζηζζιμφξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηα «έεκδ ημο πμθίηδ»  ηαζ ημοξ εεκμηζημφξ εεκζηζζιμφξ πμο 

πνμηφπημοκ απυ ηα «εεκμηζηά – βεκεαθμβζηά ιμκηέθα». Οζ εεκζηζζιμί ημο δεφηενμο ηφπμο δίκμοκ 

ιεβάθδ ζδιαζία ζηδκ έκκμζα ηδξ ηαηαβςβήξ ηαζ ζηδ βθχζζα, ηαεχξ ηαζ ζημ θαυ ςξ θμνέα ηδξ 

πανάδμζδξ. Οζ δζακμμφιεκμζ ζ’ αοηυ ημ ιμκηέθμ, (ζην ίδην, ζ.97-103), εθμδζάγμοκ ημ έεκμξ ιε ζζημνία 
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θαηαζθεπή ν ζενινγηθφο ιφγνο, ε Πξφλνηα σο θηλεηήξηα δχλακε ηεο Εζηνξίαο, 

ε έλλνηα ηνπ «πξννξηζκνχ» ηεο θπιήο, καδί κε ηελ έλλνηα ηνπ ιανχ θαη ηνπ 

ιατθνχ δπλακηζκνχ1· έλαο ιφγνο κεηαθπζηθφο, εκπινπηηζκέλνο κε λεσηεξηθά 

ζηνηρεία (γιψζζα, ιαφο, γαιιηθή επαλάζηαζε). 

 Μεηαθπζηθά ζεκειησκέλε2, φκσο, ζα παξακείλεη ε εζληθή 

ηζηνξηνγξαθία, αθφκα θαη ζηηο ζνζηαιηζηηθέο ηεο εθδνρέο. Ο Γ. θιεξφο 

παξφιν πνπ ζα πξνθξίλεη ηε δηαιεθηηθή κέζνδν εμήγεζεο ησλ θνηλσληθψλ 

θαηλνκέλσλ3 έλαληη ηεο κεηαθπζηθήο4 ηειηθά ζα αληηκεησπίζεη ην θνηλσληθφ 

δήηεκα σο ηδενινγηθφ5. ηα χγρξνλα Πξνβιήκαηα ηνπ Διιεληζκνχ ζα εληάμεη 

αλάκεζα ζηνπο νπζηψδεηο παξάγνληεο ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη ην θπιεηηθφ, 

κε ηνλ νπνίν ζα επηρεηξήζεη λα εμεγήζεη πιεπξέο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο6. ε 

απηφλ, κάιηζηα, ζα απνδψζεη θαη ηελ πεξηνξηζκέλε απήρεζε ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ7.  

Ο Γιελφο, επίζεο, ζην κεζνπφιεκν, ζην άξζξν ηνπ «Δ θξίζε ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ»8, ζα ηαπηίζεη ηελ θαζνιηθή αλακνξθσηηθή δχλακε ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ κε ηελ αλαγέλλεζε, αθφκα θαη ηε βηνινγηθή· «ην ζηακάηεκα ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ κφλν ζηε γισζζηθή αιιαγή είλαη αδηαλφεην. Ώλ ν Βιιεληζκφο 

έρεη δσή, ή ζα είλαη ν δεκνηηθηζκφο θάηη πέξαλ απφ ηε κνξθηθή απηή 

κεηαβνιή, αιιαγή νπζίαο, ηδεψλ, επηζηήκεο, πλεπκαηηθνχ θφζκνπ, αμηψλ 

πνιηηηζκνχ, ή φια (θαη απηή ε γισζζηθή κεηαβνιή) ζα γίλνπλ κηζά, άηεια, 

θησρά, αλαηνιίηηθα, γηαηί ε δσηηθή δχλακε ηνπ Βιιεληζκνχ, ε βηνινγηθή ηνπ 

αμία ζα είλαη κεησκέλε»9. 

Σα «Εζηνξηθά Ξεγπκλψκαηα», παξά ηνλ πξνθιεηηθφ ηίηιν ηνπο, φρη 

κφλν δελ αλαηξέπνπλ ην ηξίζεκν ζρήκα ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

                                                                                                                                            
ηαζ ιάθζζηα αλζμπμζμφκ ζδζαίηενα ιζα πνοζή επμπή, (ζην ίδην, ζ.103). Ο Λζάημξ εα εκηάλεζ ηζξ εεςνίεξ 

ηδξ εεκζηήξ αθφπκζζδξ ζηα ζημζπεία ζοβηνυηδζδξ ημο έεκμοξ, επζπεζνχκηαξ ιζα ζοβπχκεοζδ ηςκ δομ 

εεςνζχκ, αθ. ό.π., ζ.172-173. 
1
 Ώ. Λζάημξ, ό.π., ζ.181. 

2
 Ώ. Λζάημξ, ό.π., ζ.185. 

3
 Γ. ηθδνυξ, «ημοξ δδιμηζηζζηάξ», Ο Ννπκάο, 4/11/1907, Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Γεκνηηθηζκόο θαη 

Κνηλσληθό Πξόβιεκα, υ.π., ζ.40-50. 
4
 ημ ίδζμ, ζ.42. 

5
 Υ. Υαηγδζςζήθ, Βζζαβςβή ζηδκ Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νπ αηώλα., Ώ1, υ.π., ζ.16. 

6
 Γ. ηθδνυξ, Σα ύγρξνλα Πξνβιήκαηα ηνπ Διιεληζκνύ, υ.π., ζ.178-179, 199-211, 278, 280-281, 352-

354. 
7
 ην ίδην, ζ.294-295. 

8
 Γειηίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ(ΓΔΟ), η.ΕΕ, 1923-1924, ζ.3-45. 

9
 ην ίδην, ζ.34.    
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Παπαξξεγφπνπινπ1, αιιά ην εληζρχνπλ πεξηζζφηεξν, παξφιν πνπ ε άξλεζή 

ηνπο λα δερηνχλ ηελ εζληθή πξνζθνξά νξηζκέλσλ αηφκσλ ή νκάδσλ κπνξεί 

επηθαλεηαθά λα ζεσξεζεί φηη δηαζπά ηελ ελφηεηα ηεο εζληθήο ηζηνξίαο. Δ 

αιήζεηα ηεο άπνςεο φηη ην θχξην κέιεκα ησλ δεκνηηθηζηψλ ήηαλ ε 

«κεηακφξθσζε ηνπ ξεπεξηνξίνπ ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο κέζσ ηεο 

ινγνηερλίαο θαη ηεο γισζζηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη φρη κέζσ ηεο ηζηνξηθήο 

γξαθήο»2, δελ αθπξψλεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Βθηαιηψηε λα αλακεηξεζεί κε 

ηελ εζληθή ηζηνξία, αλ θαη δελ θαηάθεξε λα μεθχγεη απφ ηελ θπξίαξρε γξακκή 

ηεο εζληθήο ηζηνξηνγξαθίαο. Πηζαλφλ γηαηί ηνλ ελδηέθεξε, απφ ηε κηα, ε 

ηζηνξηθή δηθαίσζε ηεο δεκνηηθήο θαη ε  επηβνιή ηεο σο εζληθήο γιψζζαο θαη, 

απφ ηελ άιιε, δελ δηαθσλνχζε ηδενινγηθά κε ηε γξακκή απηή. 

 

22.2 Δθαξκνζκέλνο Δζληθηζκόο: Δζληθή ηδενινγία θαη εδαθηθέο 

δηεθδηθήζεηο 

Οη νηθνλνκηθέο δηεθδηθήζεηο κεηαθεξφκελεο ζην ηδίσκα ηεο εζληθήο 

ηδενινγίαο ζα κεηαθξαζηνχλ ζε εδαθηθέο δηεθδηθήζεηο έλαληη  ερζξηθψλ ιαψλ. 

Οη εζληθέο δηεθδηθήζεηο απνηεινχλ ην πεδίν ζην νπνίν εγγξάθεηαη ε παξνπζία 

ησλ δεκνηηθηζηψλ, κε ηε κνξθή είηε ησλ ζεσξεηηθψλ πξνβιεκαηηζκψλ είηε 

ηεο άζθεζεο πνιηηηθήο, φπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ώιέμαλδξνπ 

Πάιιε. Δ αιπηξσηηθή πνιηηηθή, ηα δηεθδηθνχκελα, δειαδή, εδάθε ζε Κξήηε, 

Μαθεδνλία, Ασδεθάλεζα, Μηθξά Ώζία πνπ επηβάιινπλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

εζληθήο εηεξφηεηαο, ηνπ ερζξνχ, ηνπνζεηνχλ ηνπο δεκνηηθηζηέο ζηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηεο Μεγάιεο Εδέαο, παξά ηηο επηκέξνπο δηαθνξέο πνπ 

θαηαγξάθνληαη.  

Ο Φπράξεο ηαιαληεχεηαη αλάκεζα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηελ 

επίηεπμε πην εθηθηψλ ζηφρσλ, φπσο ηα λεζηά ηνπ Ώηγαίνπ3. Ο Αξαγνχκεο 

απνπνηείηαη ην ξνκαληηθφ πεξηερφκελν ηεο Μεγάιεο Εδέαο, σο αλαβίσζεο ηεο 

ΐπδαληηλήο Ώπηνθξαηνξίαο, ηελ νπνία απνξξίπηεη σο πνιπεζληθφ κφξθσκα, 

αιιά θαη ην κίδεξν ζχγρξνλν ειιεληθφ θξάηνο, γηα λα ηα αληηθαηαζηήζεη κε ηε 

                                                 
1
 Δ ειιμκή ηςκ δδιμηζηζζηχκ ζημ ΐογάκηζμ δεκ ιπμνεί κα αβκμήζεζ ηδκ πνμζθμνά ημο 

Παπαννδβυπμοθμο ζηδκ έκηαλδ ηδξ αογακηζκήξ ζζημνίαξ ζηδκ εεκζηή ζζημνζμβναθία, αθ. R. 

Argyropoulos, ό.π., ζ.39-40. 
2
 Ώ. Λζάημξ, ό.π., ζ.192. 

3
 Φοπάνδξ, Σν Σαμίδη κνπ, υ.π., ζ.112-113.  
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δπλακηθφηεηα ηεο ειιεληθήο θπιήο, πνπ ζα αλαγελλεζεί κέζα ζε 

απξνζδηφξηζηα θπζηθά ζχλνξα, κε κέζα ηελ αζηηθή πνιηηηθή, ηελ πξαθηηθή 

γλψζε θαη ην ζηξαηφ1.  

Αηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν ζηε κεγάιε Εδέα ζα δψζεη ην 1904 ν 

Αεκήηξηνο αξάηζεο, πνπ ηε ζπλδέεη κε ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ παηδεία θαη φρη 

κε ηε ζηξαηνθξαηία. Έρνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηελ αξρή ησλ εζλνηήησλ 

ηελ νπνία δηθαίσζε ε ειιεληθή επαλάζηαζε θαη δηαθήξπμε ν Giuseppe 

Mazzini2, πξνηηκά ηελ νηθνλνκηθή δηείζδπζε ζε πεξηνρέο, φπσο ε Μαθεδνλία ή 

ε Σνπξθία, αληί γηα ηελ θαηαζπαηάιεζε ηνπ ρξήκαηνο ζε ζηξαηησηηθνχο 

εμνπιηζκνχο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα επηηεπρζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα νη 

εζληθέο δηεθδηθήζεηο3.  

Ο Φπράξεο πξνζπάζεζε λα δηαρσξίζεη ηελ επηζηεκνληθή αιήζεηα απφ 

ηελ άζθεζε πνιηηηθήο γηα ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ. Σν 1885 ζα 

γξάςεη ζηνλ Νηθφιαν Πνιίηε φηη σο επηζηήκνλαο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηε 

ζιαβηθή θαηαγσγή ηνπ κχζνπ ζηνλ νπνίν βαζίδεηαη ην Σξαγνχδη ηνπ Νεθξνχ 

Ώδεξθνχ, σο έιιελαο, φκσο, ζα πνιεκνχζε ελαληίνλ ησλ ιάβσλ4. ην 

επηζηεκνληθφ πεδίν ζα επηζεκάλεη, άιισζηε, φηη νη ππεξβνιέο ησλ Βιιήλσλ 

ζηελ παξαδνρή ηεο εζληθήο ζπλέρεηαο δελ επέηξεςαλ ηε λεθάιηα 

αληηκεηψπηζε ησλ απφςεσλ ηνπ Fallmerayer, ν νπνίνο έπξεπε λα 

αληηθξνπζηεί κε ηε κειέηε ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο γιψζζαο, πνπ 

απνδεηθλχεη ηε ζπλέρεηα κε ηελ αξραία ειιεληθή θαη φρη κε εζληθέο πζηεξίεο5. 

                                                 
1
 Ε. Αναβμφιδξ, «Σζ είκαζ ημ βθςζζζηυ γήηδια», Ο Ννπκάο, 16/12/1907, αν.274, ζ.1-2. ηδκ ίδζα αάζδ 

εα ζοκεπίζεζ ηδ ζηέρδ ημο ζημ ηείιεκμ «ηναηυξ ηαζ άθθα», Ο Ννπκάο, 11/10/1909, αν.361, ζ.5-11, 

υπμο ημκίγεηαζ υηζ ιεηά ηδκ επακάζηαζδ ηςκ Νεμημφνηςκ δεκ ιπμνμφιε κα εθπίγμοιε ζηδκ δζάανςζδ, 

εη ηςκ έζς, ηδξ αοημηναημνίαξ ηαζ ηδκ ακααίςζδ ημο αογακηζκμφ μκείνμο· ημ εθθδκζηυ ηνάημξ πνέπεζ 

κα ζοιπενζθάαεζ ηδ Μαηεδμκία, ηδκ Ήπεζνμ, ηα κδζζά έςξ ηδκ Κφπνμ ηζ ακ ηάπμηε βίκεζ δοκαηυ 

ιπμνεί κα εθπίγεζ ζηδκ Πυθδ ηαζ ηδκ Ώκαημθή. Σδκ άπμρδ υηζ ημ έεκμξ πνεζάγεηαζ παζδεία ηαζ ζηναηυ 

πνμαάθθεζ ηαζ μ Φοπάνδξ ζημ Σαμίδη κνπ, υ.π., ζ.119, 179-180, 201-2.  
2
 Γζα ηζξ εεκζηέξ ηαζ πμθζηζηέξ απυρεζξ ημο Mazzini, ημο δβέηδ ηςκ δδιμηναηζηχκ ηαηά ηδκ πενίμδμ 

ηδξ ζηαθζηήξ εκμπμίδζδξ, αθ. Ώ. Λζάημξ, Ζ Ηηαιηθή Δλνπνίεζε θαη ε Μεγάιε Ηδέα, υ.π., ζ.51-65 ηαζ 

δζάζπανηα. 
3
 Α. ανάηζδξ, «Πνμ πακηυξ πμθίηαξ ηαζ υπζ ζηναηυκ», δδιμζίεοια ζηδκ εθ. Ζ Θεζζαιία, 25/1/1904, 

Αξρείν Γεκήηξε Η. αξάηζε, η.Ώ΄, υ.π., ζ.29-31. Σμ απυζπαζια ζηδ ζ.31. Καζ ζε άθθδ πενίπηςζδ ηδκ 

ίδζα επμπή εα ζηδθζηεφζεζ ηδκ παηνζδμηαπδθεία, ημ «παηνζςηζηυκ θαενειπυνζμκ», υπςξ ημ μκμιάγεζ, 

«Παηνζςηζζιυξ ηαζ Θέαηνμκ», δδιμζίεοια ζηδκ εθ. Ζ Θεζζαιία, 1/9/1904, Αξρείν Γεκήηξε Η. 

αξάηζε, η.ΐ΄, υ.π., ζ.292. 
4
 Βπζζημθή Φοπάνδ ζε Ν. Πμθίηδ, Rosmapamon 18/8/1885, Β. Κνζανάξ, Γξάκκαηα Φπράξε πξνο 

Νηθόιαν Γ. Πνιίηε, υ.π., ζ.15-6. 
5
 «Ο Πενζηθήξ πανέιεκε αηυιδ γςκηακυξ· δ βθχζζα ημο δπμφζε αηυιδ ζηα αεδκασηά ζηυιαηα· ημ 

αίια ημο, ηαεανυ απυ ηάεε πνυζιζλδ, ηοθμφζε άθεμκα ζηζξ θθέαεξ άιεζςκ απμβυκςκ. Ο Fallmerayer 

εεςνήεδηε ςξ επζηίκδοκμξ ηαζ αζεαήξ κεςηενζζηήξ, επεζδή έεεζε πάθζ ζηδκ ηοηθμθμνία αοηήκ ηδκ 

ημζκυημπδ ηαζ ζπεδυκ παζδζάζηζηή αθήεεζα υηζ μζ Έθθδκεξ, υπςξ υθμζ μζ θαμί ηδξ βδξ, δεκ είπακ γήζεζ 
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ε απηφ ην πιαίζην ζα εληάμεη θαη ηε ζηάζε απέλαληη ζηνπο 

ΐνχιγαξνπο, παξφιν πνπ αληηκεησπίδεη κε λεθαιηφηεηα ηηο ππεξβνιέο θαη 

ησλ δχν πιεπξψλ, θαη επηδεηά ψξηκε θαη κεηξηνπαζή ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο 

Έιιελεο1, πξνζπαζψληαο λα δηθαηνινγήζεη ηε ζπκπάζεηα ηεο Απηηθήο 

Βπξψπεο γηα ηελ ηθαλφηεηα απηνχ ηνπ ιανχ.  Δ επηινγή ηνπ λα ηαρζεί ππέξ 

ησλ αγψλσλ ηεο Κξήηεο γηα ηελ έλσζε κε ηελ Βιιάδα θαη ε επίδξαζε ηεο 

γαιιηθήο πνιηηηθήο ηνλ νδεγνχλ λα ζέζεη ζε δεχηεξε κνίξα ηηο δηεθδηθήζεηο 

ζηε Μαθεδνλία2.  

Ώιιά, αλ ην εζληθφ ηνπ κέλνο απέλαληη ζηνπο ιαχνπο κπνξνχζε λα 

ρεηξαγσγεζεί, απέλαληη ζηνπο Σνχξθνπο ήηαλ αλεμέιεγθην. Γηα ηνλ Φπράξε νη 

Σνχξθνη είλαη ν πξναηψληνο ερζξφο, ε αληηπαιφηεηα κε ηνπο νπνίνπο 

εμειίζζεηαη φρη κφλν ζην «ρψξν», κε ηε δηεθδίθεζε Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη 

Κξήηεο, αιιά θαη ζην «ρξφλν», δηάζηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζην πνιηηηζκηθφ 

επίπεδν αληηπαξάζεζεο, ζηελ αλσηεξφηεηα ησλ Βιιήλσλ. Σν κίζνο γηα ηνλ 

Σνχξθν θαη ε αγάπε γηα ηελ παηξίδα θαη ηε γιψζζα ζπληζηνχλ ηελ εζληθή 

νπζία3. Σν κίζνο ηνπ επηβάιιεη ηε δπλακηθή αληίδξαζε ησλ Βιιήλσλ, ηελ 

πνιεκηθή αληηπαξάζεζε4. 

Οη εζληθέο ζέζεηο ηνπ Πάιιε δηαπλένληαη απφ κίζνο γηα ηνπο Σνχξθνπο, 

ην νπνίν, ελψ ζεσξεηηθά ζρεηίδεηαη κε ηηο απφςεηο ησλ Φηιειεχζεξσλ απφ ηελ 

επνρή ηνπ Γιάδζησλα, πξαθηηθά επεξεάδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ ζηάζε ζην 

                                                                                                                                            
έλς απυ ηάεε επαθή ιε ημοξ βείημκέξ ημοξ ηζ υηζ, ηαηά ζοκέπεζα, δ εθθδκζηή θοθή είπε απμννμθήζεζ 

εηενμβεκή ζημζπεία, δ απμοζία ηςκ μπμίςκ ζημ εθθδκζηυ αίια εα είπε ηάηζ ημ εηπθδηηζηυ. Ο 

Fallmerayer […] οπενέααθθε ζηζξ εέζεζξ ηδξ απυθαζήξ ημο. Ώθθά πμζμξ ζηεθηυηακ κα ημο απακηήζεζ 

ιε ζςζηά επζπεζνήιαηα, κα εθέβλεζ ηζξ εεςνίεξ ημο ιε ηδ αμήεεζα ιζαξ ηνζηζηήξ ιεευδμο, ήνειδξ ηαζ 

ζζμννμπδιέκδξ;», «Ώπυ Νζημπυθεςξ εζξ Οθοιπίακ», Κξηηηθά Κείκελα, η.ΐ΄, υ.π., ζ.723-4. Σμ ηείιεκμ 

απμηεθεί ηνζηζηή ζημ αζαθίμ ημο Α. ΐζηέθα, De Nicopolis à Olympie, 1885. Δ ηνζηζηή δδιμζζεφηδηε 

βαθθζηά ζημ Autour de la Grèce, 1895, ζ.57-75 ηαζ ζημ Κξηηηθά Κείκελα, η.Ώ΄, υ.π., ζ.136-145.  
1
 Γ. Φοπάνδξ, «Ώπυ Νζημπυθεςξ εζξ Οθοιπίακ», Κξηηηθά Κείκελα, η.ΐ΄, υ.π., ζ.725-727. 

2
 Βπζζημθή . ηζαδανέζδ ζε Ε. Αναβμφιδ, π.π., Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.7, οπμθ.4. Δ επζζημθή 

βνάθηδηε πνζκ απυ ηδκ απμπχνδζδ ημο πνίβηζπα Γεςνβίμο απυ ηδκ φπαηδ ανιμζηεία ηδξ Κνήηδξ ημ 

1906. «Πνμπεέξ είδα ημκ Φοπάνδ ηαζ πμθφ ιε αδδίαζε μ θεαακηζκζζιυξ ημο· θέεζ πςξ ηίπμηε δεκ είκαζ 

πζμ πνμδμηζηυ πανά αοηά ηα ηζκήιαηά ιαξ εκακηίμκ ηςκ ΐμοθβάνςκ, πςξ ειείξ πνέπεζ κα ζοιπνάλςιε 

ι’ αοημφξ ηαζ πςξ μζ Αοκάιεζξ είπακ ζημκ Πνζβη. Γεχνβζμκ υηζ δεκ εκκμμφκ κα δχζμοκ ηδκ Κνήηδ ςξ 

αιμζαή ηδξ πνμδμζίαξ ιαξ. […] Καζ υθα αοηά κα λένδξ υηζ πνμένπμκηαζ απυ ηδκ επζεοιία ημο κα 

ημθαηεφδ ημ ηυιια πμο είκε ηχνα ζηα πνάβιαηα ηαζ είκε θζθμαμφθβανμ. Οοδέκ ζζπαιενχηενμκ 

νςιδμφ». 
3
 Γ. Φοπάνδξ, Σν Σαμίδη κνπ, ό.π., ζ.39. ε πμθθά ζδιεία ημο ένβμο εα εηθνάζεζ ηδκ αβακάηηδζδ ηαζ 

ημ ιίζμξ ημο βζα ημκ Σμφνημ, ζ.63-4, 112, 200-1, πςνίξ κα παναβκςνίγεζ ηδκ ζηακυηδηα ημο 

εθθδκζζιμφ ηδξ Οεςιακζηήξ αοημηναημνίαξ πμο ιε ημ ειπυνζμ, ηα πνήιαηα ηαζ ηδκ  ηαθθζένβεζα ηςκ 

βναιιάηςκ έπεζ βίκεζ ζεααζηυξ. 
4
 Γ. Φοπάνδξ, Σν Σαμίδη κνπ, υ.π., ζ.181. 
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δήηεκα ηεο Μηθξάο Ώζίαο. Ο Πάιιεο, ην 1919, ζα κεηαθέξεη ζηνλ Reeves1 ηηο 

απφςεηο ηνπ National Liberal Club φηη νη Σνχξθνη απεηινχλ κε εμαθάληζε ηνπο 

ρξηζηηαλνχο ηεο Μ. Ώζίαο, γη΄ απηφ επηβάιιεηαη ε αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ 

άζθεζε πίεζεο ζηελ θπβέξλεζε, πξηλ απφ ηελ πλδηάζθεςε ζην Λνλδίλν. 

Πξνηείλεηαη, κάιηζηα, απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Βπηηξνπήο Βμσηεξηθψλ 

Τπνζέζεσλ ηνπ National Liberal Club θαη απφ ηνλ John Stavridi2 ε νξγάλσζε 

ζην Λνλδίλν κηαο κεγάιεο ειιελν-αξκεληθήο ζπλάληεζεο3.  

Ο Πάιιεο, επίζεο, αζθεί πίεζε κέζσ ηνπ ηχπνπ. Σν 1920 

απεπζπλφκελνο ζηελ εθεκεξίδα Daily Post and Mercury, ηνλίδεη φηη πξέπεη λα 

θηλεηνπνηεζεί ην Φηιειεχζεξν Κφκκα θαη ην γπλαηθείν θίλεκα ζην Liverpool, 

ψζηε λα πηέζνπλ γηα ηελ ζθιήξπλζε ηεο πνιηηηθήο απέλαληη ζηνπο Σνχξθνπο, 

νη νπνίνη ζπλερίζνπλ λα εγθιεκαηνχλ θαη λα δνινθνλνχλ, θπξίσο 

γπλαηθφπαηδα4. Βπίζεο, ζε επηζηνιή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Courrier, ζπγθξίλεη 

ηηο ζθαγέο θαη ηηο εθηνπίζεηο Βιιήλσλ θαη Ώξκελίσλ απφ Σνχξθνπο  κε ηελ 

πνιηηηθή ησλ Γεξκαλψλ ζηελ Ώιζαηία-Λσξξαίλε ην 19175. Κηλεηνπνηεί, 

κάιηζηα, ιίγν πξηλ απφ ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ηνλ Sir Arthur Crosfield6, 

ν νπνίνο δεκνζηεχεη επηζηνιέο ζε εθεκεξίδεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ 

Βιιήλσλ ηεο Μηθξάο Ώζίαο θαη πξνζπαζεί λα επεξεάζεη ηε βξεηαληθή 

θπβέξλεζε θαζψο θαη μέλεο θπβεξλήζεηο θαη λα θηλεηνπνηήζεη ηε ρξηζηηαληθή 

θνηλή γλψκε7. Ο ίδηνο ν Πάιιεο ζα θαηαθεξζεί ελαληίνλ ηεο γαιιηθήο θαη 

ηηαιηθήο πνιηηηθήο ππέξ ησλ Σνχξθσλ, ελψ εθθξάδεη ηνλ απνηξνπηαζκφ ηνπ 

                                                 
1
 Καεδβδηήξ ζημ London School of Economics and Social Science ηαζ ιέθμξ ηδξ Anglo-Hellenic 

League. 
2
 (1867-1948) ηναπεγίηδξ ηαζ δζπθςιάηδξ. Πνυεδνμξ ηδξ Εμκζηήξ Σνάπεγαξ. 

3
 Ώκηίβναθμ επζζημθήξ Ώ. Πάθθδ ζε Reeves, 14/12/1919, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.5, οπμθ.5.1, 

5/107. Ο Πάθθδξ ημκ αμθζδμζημπεί βζα κα ελαηνζαχζεζ ηζξ δζαεέζεζξ ηδξ Anglo-Hellenic League. 
4
 Ώκηίβναθμ επζζημθήξ Ώ. Πάθθδ ζε εθ. Daily Post and Mercury, Liverpool 20/2/1920, ό.π., θ.5, 

οπμθ.5.2, 5/121. Σμ ίδζμ δζάζηδια μ M. Kebedgy-Roth βνάθεζ ζημκ Πάθθδ, Lausanne 6/2/20, ό.π., θ.5, 

οπμθ.5.2, 5/118, υηζ μζ Άββθμζ έπμοκ ηενδίζεζ ιε ηδ ιέπνζ ζηζβιήξ ζοιπενζθμνά ημοξ ηδ ζοιπάεεζα 

ημο πθδεοζιμφ ηδξ Ώκαημθήξ ηαζ ιπμνμφκ κα αολήζμοκ αοηυ ημ πμθφηζιμ δεζηυ ηεθάθαζμ, ακ 

δζχλμοκ ημοξ Σμφνημοξ απυ ηδκ Βονχπδ.  
5
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Courrier, Liverpool 20/2/1920, ό.π., 5/122. 

6
 (1865-1938), ζαπςκμαζμιήπακμξ, αμοθεοηήξ ημο Φζθεθεφεενμο ηυιιαημξ (1906-1910), πνυζθενε 

ακενςπζζηζηυ ένβμ ζηδκ Κμζκςκία ηςκ Βεκχκ. ηακ πέεακε, δ εθθδκζηή ηοαένκδζδ ελέθναζε ιε 

δήθςζή ηδξ ζηδκ εθδιενίδα The Times, 23/9/1938, ηδκ εοβκςιμζφκδ ηδξ βζα υζα ηδξ πνυζθενε, αθ. 

John Koch, Daisy Princess of Pless. A discovery 1873-1943, Canada 2003, ζ.195. ηδκ έπαοθή ημο εα 

πακηνεοηεί μ Β. ΐεκζγέθμξ ηδκ Έθεκα ηοθίηζδ  ζηζξ 15/9/1921, αθ. Ίδνοια «Βθεοεένζμξ ΐεκζγέθμξ», 

ΐζμβναθζηυ ηδξ Έθεκαξ ηοθίηζδ: www.venizelos-foundation.gr/elena, (1/11/2010). 
7
 Βπζζημθή Arthur Crosfield ζε Ώ. Πάθθδ, 9/8/1922, ό.π., 5/132. Σμο επζζοκάπηεζ ακηίβναθμ επζζημθήξ 

ημο ζηδκ εθδιενίδα Liverpool Daily Post ζηζξ 7/8/1922, 5/132
α
, υπμο επζζδιαίκεζ ηδκ ακάβηδ άιεζςκ 

ιέηνςκ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ πθδεοζιχκ ηαζ ηαηαβνάθεζ ηζξ ήδδ οπάνπμοζεξ απχθεζεξ ηςκ 

Βθθήκςκ ηαζ Ώνιεκίςκ ζε έιροπμ ηαζ άροπμ οθζηυ. Βπίζδξ, ηαηαδζηάγεζ ηδκ πμθζηζηή ελμοδεηένςζδξ 

ημο εθθδκζημφ ζηναημφ ηαζ ηδκ άνκδζδ κα ημο επζηναπεί δ ηαηάθδρδ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ. 

http://www.venizelos-foundation.gr/elena
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γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο, πξάμε ηελ νπνία ζα απνθαιέζεη δείγκα ηνπ 

«πσξσκέλνπ επξσπατθνχ εγσηζκνχ»1.  

 

22.2.1 Ο Φπράξεο θαη ην Κξεηηθό Εήηεκα 

Δ εκπινθή ηνπ Φπράξε κε ην Κξεηηθφ δήηεκα ζα αλαδείμεη ην κίζνο γηα 

ηνπο Σνχξθνπο ζχκθπην κε ηηο επηξξνέο ηνπ Renan, αιιά θαη ηελ πίζηε ηνπ 

ζηελ εζληθή ηδέα πνπ ηαπηίδεηαη κε ηε γισζζηθή. Σηο απφςεηο ηνπ ζα εθθξάζεη 

ζε δηάιεμε ζην Παξίζη ζηηο 17/2/1897 θαη ζε άξζξν ηνπ πνπ ζα δεκνζηεπηεί ην 

Μάην ηνπ 1897, φπνπ κάιηζηα ζα ζπλεμεηάζεη ην δήηεκα κε ηηο ζθαγέο ησλ 

Ώξκελίσλ.  

ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα επαηζζεηνπνηήζεη ηηο Μεγάιεο Απλάκεηο θαη 

λα ηνπο ππνδείμεη φηη ην ζπκθέξνλ ηνπο είλαη λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο Έιιελεο 

θαη ηνπο Ώξκέληνπο, ζα ρξεζηκνπνηήζεη δχν ηχπνπο επηρεηξεκάησλ, έλαλ 

νπζηνθξαηηθφ, ηδεαιηζηηθφ θαη έλαλ πιηζηηθφ. ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ε 

αληηπαξάζεζε ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκέλνπ θφζκνπ, ζηνλ νπνίνλ εληάζζεη θαη 

ηνπο Ώξκέληνπο, κε ηε βαξβαξφηεηα ησλ Σνχξθσλ δίλεη ην ζηίγκα ηνπ 

εζληθηζκνχ ηνπ, πνπ κπνξεί λα απνθιεζεί ζσβηληζηηθφο. Παξάιιεια, 

ζπζηνηρίδεηαη πιήξσο κε ηελ επνρή ηνπ, φηαλ πξνβάιιεη ηελ αξρή ησλ 

εζλνηήησλ σο ηζηνξηθφ λφκν, αιιά ελζσκαηψλεη ζην ζρήκα ηνπ θαη ηε 

κεηαθπζηθή αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο, ζηα επηρεηξήκαηα γηα ηελ ηζηνξηθή 

ζπλέρεηα ηνπ ειιεληζκνχ, γηα ηελ  παιηθαξηά ησλ θξεηηθψλ σο εγγελή αμία, γηα 

ηελ εμίζσζε ειεπζεξίαο θαη γιψζζαο.   

ηε δηάιεμε  ζα πξνζπαζήζεη λα αθππλίζεη ηνπο Γάιινπο θάλνληαο κηα 

αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηεο Κξήηεο απφ ηε Μηλσηθή πεξίνδν κέρξη ζήκεξα, 

δηεθηξαγσδψληαο ηα βάζαλα ησλ Κξεηηθψλ. Δ Κξήηε είλαη ν ρψξνο φπνπ 

ζπλαληψληαη ζε έλαλ κπζηεξηαθφ ζπλδπαζκφ ν εξσηζκφο θαη ε πνίεζε. Θα 

θάλεη ηδηαίηεξε κλεία ζηνλ Βξσηφθξηην θαη ζην θξεηηθφ ζέαηξν, πνπ θαηέρνπλ 

ζέζε μερσξηζηή ζην ινγνηερληθφ θαλφλα ησλ δεκνηηθηζηψλ. Δ ζχλδεζε ησλ 

γελλαίσλ πξάμεσλ κε ηηο πςειέο ηδέεο πνπ ζπληειείηαη ζηελ Κξήηε, 

παξαπέκπεη ζηηο Θεξκνπχιεο θαη ηνλ κεξν, ελνπνηεί δειαδή ηελ ηζηνξία 

ηεο Βιιάδαο θαη αλαδεηθλχεη ηελ ηξηζρηιηεηή δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο θπιήο, ε 

                                                 
1
 «fresh instance of European callous selfishness», επζζημθή Alex. Pallis ζε Borah,  Liverpool 

18/9/1922, ό.π., θ.5, οπμθ.5.4, 5/369. 
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νπνία δηαηεξεί απαξάιιαθηε ηε ζπλείδεζε ηεο ηδηαηηεξφηεηάο ηεο θαη 

θνξπθαία αξεηή ηεο έρεη «ην παξαδνζηαθφ ζπλαίζζεκα ηεο παηξίδαο». Γη΄ 

απηφ θαη νη Κξεηηθνί ζέινπλ λα είλαη ειεχζεξνη. Δ Κξήηε ζέιεη λα είλαη 

ειιεληθή θαη θαλείο δελ κπνξεί λα αληηηαρζεί ζην εζληθφ ζπλαίζζεκα. ην 

ζεκείν, αθξηβψο, απηφ παξαηεξνχκε φηη ε θπξηαξρία κηαο νπζηνθξαηηθήο 

αληίιεςεο γηα ηα πξάγκαηα, δελ ηνλ εκπνδίδεη λα εληάζζεη ζην επηρείξεκά ηνπ 

ηελ άπνςε ηνπ Renan γηα ηε ζεκαζία ηεο βνχιεζεο, σο εζηθήο ζπλείδεζεο, 

ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ έζλνπο1. Καηά ηε γλψκε ηνπ ε Κξήηε έπξεπε λα ήηαλ 

ειιεληθή απφ ην 1830. 

Οη Σνχξθνη παξνπζηάδνληαη κε ηα πην κειαλά ρξψκαηα. Ώπνηεινχλ κηα 

θαηψηεξε θπιή, πνπ ζεσξεί ερζξηθφ νηηδήπνηε επξσπατθφ, θαηαπηέδεη, θιέβεη, 

αηηκάδεη θαη ζθάδεη ηνπο ρξηζηηαλνχο. Παξαπέκπεη ζηνλ Renan γηα λα 

απνδείμεη ηε βαξβαξφηεηα ηνπ κνπζνπικαληθνχ λφκνπ, «ην Εζιάκ είλαη κηα 

αμεδηάιπηε έλσζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θαη ηνπ θνζκηθνχ, είλαη ε βαζηιεία ηνπ 

ελφο δφγκαηνο, ε αιπζίδα ε πην βαξηά πνπ έρεη πνηέ ζεθψζεη ε 

αλζξσπφηεηα». Καηαζηξνθέαο θάζε επηζηήκεο, «ν ηζιακηζκφο έξρεηαη απφ 

ηελ έξεκν θαη επηθέξεη παληνχ ηελ εξήκσζε».  

Σν θξεηηθφ δήηεκα απνηειεί κέξνο ηνπ αλαηνιηθνχ δεηήκαηνο, κφλε 

ιχζε ηνπ νπνίνπ απνηειεί ν δηακειηζκφο ηεο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο. 

Εδηαίηεξα επηκέλεη ζην ξφιν ηεο Γαιιίαο, ηεο ρψξαο ηνπ πλεχκαηνο. Πάλσ 

απφ ηελ πνιηηηθή θαη ηνπο κειινληηθνχο ζπζρεηηζκνχο δπλάκεσλ ζηε 

Μεζφγεην, ππάξρεη ε «ηδέα», πνπ είλαη αηψληα θαη αληηπξνζσπεχεη ηελ 

αιήζεηα θαη ηε δηθαηνζχλε. Δ Γαιιία θαη ε Βιιάδα, φπσο ελψλνληαη ζην 

πξφζσπφ ηνπ, «είκαη Γάιινο θαη ην αίκα κνπ είλαη ειιεληθφ», έηζη πξέπεη λα 

ελσζνχλ, γηα λα ππεξεηήζνπλ ζην φλνκα ηνπ Υξηζηηαληζκνχ ηελ πςειή Εδέα 

ηνπ Ώλζξσπηζκνχ, κηα ηδέα, φκσο, πνπ ζηε ζθέςε ηνπ Φπράξε έρεη 

ζσβηληζηηθφ πεξηερφκελν κε ηελ πξνβνιή ηεο αλσηεξφηεηαο ηεο Ώξείαο 

θπιήο· «Μηα θίλεζε ηεξάζηηα δηθαηψλεηαη ελψπηνλ ηεο ηζηνξίαο. Σν ζχλνιν 

ησλ εζηθψλ, αξείσλ, εθπνιηηηζηηθψλ θαη […] θηινζνθηθψλ ηδεψλ πνπ 

παξνπζηάδνπκε ζήκεξα ζην φλνκα ηνπ Υξηζηηαληζκνχ είλαη ζίγνπξα ην ζεκείν 

γηα λα πεηχρεη ηελ ηειηθή ηνπ λίθε. Δ Γαιιία […] είλαη πξννξηζκέλε λα ηελ 

νδεγήζεη. Ο ηνχξθνο πξέπεη λα ζηακαηήζεη λα απνηειεί ηε γάγγξαηλα ηεο 

                                                 
1
 E. Renan, What is a nation?, Αζάθελδ 11/3/1882, ιένμξ ΕΕΕ:  http://ig.cs.tu-

berlin.de/oldstatic/w2001/eu1/dokumente/Basistexte/Renan1882EN-Nation.pdf, (08/09/2014). 

http://ig.cs.tu-berlin.de/oldstatic/w2001/eu1/dokumente/Basistexte/Renan1882EN-Nation.pdf
http://ig.cs.tu-berlin.de/oldstatic/w2001/eu1/dokumente/Basistexte/Renan1882EN-Nation.pdf
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Βπξψπεο. Αελ ηνπο θξίλσ ζηα γαιιηθά, δελ ηνπο θξίλσ ζηα ειιεληθά. Σνπο 

θξίλσ ζηε γιψζζα ηνπ Ώλζξψπνπ. Οη δχν ρψξεο πνπ έθαλαλ ηα πεξηζζφηεξα 

γηα ηνλ Άλζξσπν είλαη ε Βιιάδα θαη ε Γαιιία. Αελ θνβάκαη λα ηηο ελψζσ ζε 

κηα θαη ηελ ίδηα Εδέα»1.  

Δ ίδηα επηρεηξεκαηνινγία επηζηξαηεχεηαη θαη ζην άξζξν ηνπ, φπνπ 

ζπγθξίλεη ηνπο Ώξκελίνπο θαη ηνπο Έιιελεο. Καη νη δχν ρξηζηηαληθνί ιανί παξά 

ηνλ εμεπηειηζηηθφ δεζπνηηζκφ, πνπ επζχλεηαη γηα φια ηνπο ηα ειαηηψκαηα, 

παξακέλνπλ «επγελείο θπιέο», αθνχ δηαηήξεζαλ ηηο νπζησδέζηεξεο αμίεο 

ηνπο, νη νπνίεο αλακέλνπλ ηελ αθχπληζή ηνπο. Δ αθχπληζε ηνπ εζληθνχ 

ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο απνηειεί ηελ εξκελεπηηθή βάζε 

ηνπ Ώλαηνιηθνχ Γεηήκαηνο. Σν ζπλαίζζεκα απηφ, ν δεκηνπξγφο ησλ εζλψλ, 

πνπ είλαη ζχκθσλν κε ην λφκν ηεο ηζηνξίαο, πξνθάιεζε ηελ αληίζηαζε ησλ 

Ώξκελίσλ θαη ησλ Κξεηηθψλ. Δ Ώλαηνιή δελ κπνξεί πηα λα είλαη ζθιάβα, απηφ 

επηηάζζνπλ νη λφκνη ηεο εμέιημεο ησλ ιαψλ.  

Αηεπξχλνληαο, φκσο, ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ, επηζεκαίλεη φηη ην εκπφξην 

ηεο Μεζνγείνπ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ Ώξκελίσλ θαη ησλ Βιιήλσλ, άξα, 

«πξνζηαηεχνληαο ην [εζληθφ] ζπλαίζζεκα, πνπ πεξηθξνλνχλ νη δηπισκάηεο, 

πξνζηαηεχνπλ ηελ ίδηα ζηηγκή θαη ηα πιηθά ηνπο ζπκθέξνληα». Οη Σνχξθνη 

επηζεκαίλεη φηη θαηαθεχγνπλ ζηηο ζθαγέο γηα λα αλαγθάζνπλ ηνπο Ώξκελίνπο 

λα παξαηηεζνχλ απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο, γηαηί δίλνπλ ην πξνβάδηζκα ζηνπο 

ρξηζηηαλνχο, εηδηθά ζηελ νηθνλνκία, αιιά θαη επεηδή ην κέζν απηφ είλαη 

ζχκθπην κε ηνλ ηζιακηζκφ θαη κε ηελ ίδηα ηε θχζε ησλ ηνχξθσλ. 

Τηνζεηψληαο ηε δηρνηνκία Αχζε ελαληίνλ Ώλαηνιήο απεπζχλεη έθθιεζε 

ζηηο Μεγάιεο Απλάκεηο λα κελ αδηαθνξήζνπλ, ππεξεηψληαο ην ζπκθέξνλ 

ηνπο, αιιά θαη ηνλ αλζξσπηζκφ, επηηαγή πνπ ππεξβαίλεη ηελ πνιηηηθή θαη ηα 

ζπκθέξνληα. Οη Ώξκέληνη, απφ ηε κηα, είλαη ε πξσηνπνξία ηνπ επξσπατθνχ 

πνιηηηζκνχ ζηελ Ώζία θαη ην αλάρσκα ελάληηα ζηελ πξνέιαζε ησλ αθξαίσλ 

θπιψλ ηεο Ώλαηνιήο θαη ην ειιεληθφ θξάηνο, απφ ηελ άιιε, είλαη  νπδέηεξε 

δψλε πνπ κπνξεί λα εμηζνξξνπήζεη ηηο ακνηβαίεο θηινδνμίεο ηνπο2.  

Σελ εζληθή Εδέα, πνπ απνηειεί λφκν ηεο θπζηθήο θαη ηζηνξηθήο εμέιημεο, 

ζπκπιεξψλεη ζηε ζθέςε ηνπ Φπράξε ε γισζζηθή Εδέα, πνπ έρεη ηα ίδηα 

                                                 
1
 Jean Psichari, «La Crete et la Turquie», Revue bleu, n. 32566, 1897, ζ.264-272. 

2
 Jean Psichari, «Les Armeniens, les Cretois et l’ Europe», La Nouvelle Revue, 1/5/1897, CV1(106), 

Paris 1897, ζ.55-70. 
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ραξαθηεξηζηηθά. ηελ Κξήηε εκθαλίζηεθε ηαπηφρξνλα ν πφζνο γηα ηελ 

ειεπζεξία θαη ε δεκνηηθή γιψζζα ζηελ πνίεζε1. Δ Κξήηε πνπ ζπλδπάδεη ηελ 

παιηθαξηά κε ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε, κπνξεί λα ιχζεη θαη ην γισζζηθφ 

δήηεκα2. Δ δεκνηηθή θαη ε ειεπζεξία ηαπηίδνληαη ζηε ζθέςε ηνπ Φπράξε θαη κε 

παξάδεηγκα ηελ Κξήηε ηαπηίδνληαη κε ην ειιεληθφ έζλνο3. 

Σν θξεηηθφ δήηεκα, επίζεο, απαζρνιεί ηνλ Πάιιε4, ν νπνίνο θαη ζα 

ηαμηδέςεη ζηελ Κξήηε ην θζηλφπσξν ηνπ 18985. Δ εμέιημε ηεο απηνλνκίαο ηνλ 

επραξηζηεί6, αιιά ε έλσζε ζα ηνλ ελζνπζηάζεη, παξφιν πνπ πξηλ απφ ηνπο 

ΐαιθαληθνχο εμέθξαδε ηελ απαηζηφδνμε άπνςε φηη νη Έιιελεο είλαη 

πεζακέλνο θαη εθθπιηζκέλνο ιαφο7. Δ αιιεινγξαθία ηνπ Πάιιε κε Κξεηηθνχο 

απφ ην 1911 θαη κεηά πεξηέρεη επηζηνιέο πνπ ζε ηδενινγηθφ επίπεδν 

ζπλδένπλ ηε δηάδνζε ηεο δεκνηηθήο κε ηε Μεγάιε Εδέα, ην κεγάισκα ηεο 

Ρσκηνζχλεο θαη κε ηελ Έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Βιιάδα8.  

Ο θιεξφο, αληίζεηα, ην 1909 πηζηεχεη ζηελ εηξεληθή επίιπζε ηνπ 

Κξεηηθνχ δεηήκαηνο γηα λα κελ επηζθηάδεη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ησλ 

ειιεληθψλ πξνβιεκάησλ· «Ώλ δελ ιπζεί εηξεληθά ην δήηεκα ηεο Κξήηεο ζα 

επηζθηάζεη γηα θάκπνζν θαηξφ ην Κνηλσληθφ καο!»9. 

 

                                                 
1
 Γ. Φοπάνδξ, «ηδκ Κνήηδ». Γνάιια ζημκ πνυεδνμ ημο βοικαζηζημφ ζοθθυβμο Ρεεφικμο πμο ημκ 

ελέθελε επίηζιμ ιέθμξ. Αδιμζζεφηδηε ζηδκ εθδιενίδα Άζηπ 15/9/1900. Ώκαδδιμζίεοζδ ζηα Ρόδα θαη 

Μήια, η. Α΄, υ.π., ζ.41-45.  
2
 «Σμ βθςζζζηυ γήηδια η΄ δ Κνήηδ», βνάιια ημο Φοπάνδ πμο δδιμζζεφηδηε 13/10/1901 ζηδκ  

Κξεηηθή Δθεκεξίδα. Ώκαδδιμζίεοζδ ζηα Ρόδα θαη Μήια, η.Α΄, υ.π., ζ.114. ε άθθμ ζδιείμ εα βνάρεζ 

«επζδή ηδκ Κνήηδ ειείξ, ηζ υθμ ηδκ Κνήηδ αθέπμοιε ζηα μκείναηά ιαξ ηα πνοζά, δ Κνήηδ υπςξ 

είπαιε, κα βθοηχζδ ηδκ εθθάδα ηζ απυ ηδξ ηαεανέαμοζαξ ηδ ζηθααζά», Ρόδα θαη Μήια, υ.π., ζ.11. 
3
 «Σμ βθςζζζηυ γήηδια η΄ δ Κνήηδ», ό.π., ζ.114. 

4
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε H. Pernot, 19/11/1899, Αξρείν Hubert Pernot, 8, υπμο δδθχκεζ υηζ ηα 

Κνδηζηά ημκ απμζπμφζακ απυ ηδ ιεηάθναζδ ημο Οιήνμο, πςνίξ κα δζεοηνζκίγεζ ηζξ πνςημαμοθίεξ πμο 

έπεζ ακαθάαεζ. Πζεακυηαηα, ακαθένεηαζ ζε ανενμβναθία ζημκ αββθζηυ ηφπμ, πνμζθζθή ζοκήεεζα ημο 

Πάθθδ, βζα ηδκ μπμία, υιςξ, δεκ έπμοιε πθδνμθμνίεξ. 
5
 Γζα ημ ηαλίδζ, ηδ ααεεζά εκηφπςζδ πμο ημο έηακε δ επζηνάηδζδ ημο εεζιζημφ δζηαίμο, αθθά ηαζ δ 

βεκζηεοιέκδ μπθμθμνία ηαζ ηδ βκςνζιία ημο ιε ηδκ μζημβέκεζα Φζςηάηδ, αθ Μπξνπζόο, υ.π., ζ.69-71. 
6
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Π. Φζςηάηδ, Liverpool 1/13.7.99, Αλέθδνηε Αιιεινγξαθία Αιέμαλδξνπ 

Πάιιε, (έηδ. Νζημθάμο ΐ. Σςιαδάηδ), (ακάηοπμ απυ Κξεηηθέο ειίδεο, έημξ Ώ΄, 1936-37), ζ.8. 
7
 Βπζζημθέξ Γςήξ Αναβμφιδ απυ ηδκ Κνήηδ ζε Ώ. Πάθθδ, υπμο θαίκεηαζ υηζ ημ πνμδβμφιεκμ 

ηαθμηαίνζ είπε δζελαπεεί ιεηαλφ ημοξ ζογήηδζδ βζα ημ έεκμξ ηαζ μ Πάθθδξ ήηακ απαζζζυδμλμξ, Υακζά 

17/30.11.1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.3, 2/451 ηαζ Υαθέπα 18/2/1913, θ.3-4, οπμθ.3.1, 

3/42. 
8
 Βπζζημθή Ξεκμθχκηα Καθθένβδ ζε Ώ. Πάθθδ, Δνάηθεζμ 24/3/1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.1, 1/19 ηαζ 

επζζημθή [δοζακάβκςζηδ οπμβναθή], Υακζά 7/2/1912, θ.2, οπμθ.2.1, 2/44. 
9
 Βπζζημθή Γ. ηθδνμφ ζε Κ. Υαηγυπμοθμο, Αξρείν Κσλζηαληίλνπ Υαηδόπνπινπ, Jena 18/VI/09, ζ.4. 
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22.2.2 ηξαηεγηθά δηιήκκαηα ηνπ Μαθεδνληθνύ Εεηήκαηνο θαη 

βαιθαληθνί πόιεκνη 

Ο Ίσλ Αξαγνχκεο ζηελ «Πξνθήξπμε ζηνπο ζθιαβσκέλνπο θαη ζηνπο 

ειεπζεξσκέλνπο Έιιελεο» ζα δηαθεξχμεη φηη «νη πην ρεηξφηεξνί καο ερζξνί, 

δειαδή νη πην επηθίλδπλνη, είλαη νη ιάβνη. Καη ιάβνη είλε νη Ρψζζνη, έξβνη, 

Μαπξνβνπληψηεο, ΐνπξγάξνη»1. Δ δηεθδίθεζε ηεο Μαθεδνλίαο ζα αλαδείμεη σο 

θπξηψηεξνπο αληίπαινπο ηνπο ΐνπιγάξνπο, παξφιν πνπ ν αγψλαο ζηα 

ζρνιεία, φπσο είδακε, πξνυπνζέηεη θαη ηελ αληηπαξάζεζε κε ηηο ππφινηπεο 

εζλφηεηεο2. 

Ο Αξαγνχκεο, πνπ απφ ηνπο δεκνηηθηζηέο πξψηνο ζα αλαθηλήζεη ην 

Μαθεδνληθφ, ππνηάζζεη ηε γιψζζα ζηνπο εζληθνχο ζθνπνχο3. Γη‟ απηφ ίζσο 

ζα πξνζεγγίζεη ηνπο δεκνηηθηζηέο, κέζσ ηνπ Π. ΐιαζηνχ πνπ ήηαλ παηδηθφο 

ηνπ θίινο, γηα λα επηηχρεη ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα ζρέδηά ηνπ ζηε Μαθεδνλία, 

εθκεηαιιεπφκελνο ηελ επηζπκία ηνπο γηα εζληθή αλαγέλλεζε.  Οη ζέζεηο γηα ην 

Μαθεδνληθφ δελ ήηαλ νκφθσλεο. ηελ Ώζήλα δελ ζπκκεξίδνληαη ηνλ 

ελζνπζηαζκφ ηνπ Ίσλα Αξαγνχκε, ν νπνίνο απφ ηε ζέζε ηνπ ππνπξνμέλνπ 

ζην Μνλαζηήξη ην 1902, ζα ηδξχζεη ηελ «Άκπλα», νξγάλσζε ησλ ειιεληθψλ 

θνηλνηήησλ ηεο Μαθεδνλίαο, πνπ ζα απνηειέζεη ην εμσηεξηθφ ζθέινο ηνπ 

«Μαθεδνληθνχ Κνκηηάηνπ»4. Ο πφιεκνο ηνπ 1897 θαη ε ήηηα δελ έρνπλ 

μεραζηεί, φπσο θαίλεηαη απφ δεκνζηεχκαηα ζην Ννπκά, φπνπ θαηαγγέιινληαη 

ηα κεγάια ιφγηα θαη ε αδξάλεηα ησλ Βιιήλσλ5 θαη εθθξάδεηαη  ζαπκαζκφο γηα 

                                                 
1
 Ο Ννπκάο, 17/2/1908, αν.283, ζ.10. Γζα ημκ Αναβμφιδ, μζ ζθαουθςκμζ ηδξ Μαηεδμκίαξ δζαζνμφκηαζ 

ζε εηείκμοξ πμο έπμοκ δεπηεί ηδκ εθθδκζηή επίδναζδ ιέζς ημο ζπμθείμο, ηδξ εηηθδζίαξ ηαζ ιέζς ηδξ 

πανάδμζδξ πμο δδιζμφνβδζακ μζ εεκζημί αβχκεξ ημο εθθδκζζιμφ ηαζ ζε εηείκμοξ πμο μ ίδζμξ μνίγεζ ςξ 

«ένιαζα ηαζ ηηήιαηα ηάεε αίαξ» πμο ημοξ δζεηδζημφκ μζ ΐμφθβανμζ, αθ. Ε. Αναβμφιδξ, Ζ Μεγάιε Ηδέα, 

1908, ζ.8.   
2
 Γζα ημ υηζ μζ ΐμφθβανμζ ήηακ μζ πζμ ζδιακηζημί επενμί ηςκ Βθθήκςκ ζηδ ζοβηονία ηδξ δζεηδίηδζδξ 

ηδξ Μαηεδμκίαξ, μζ μπμίμζ ζοβηέκηνςκακ ηαζ ηδ ζοιπάεεζα ηδξ Αφζδξ. ΐθ. Β. ημπεηέα, «Οζ Έθθδκεξ 

ηαζ μζ επενμί ημοξ. Δ ηαηάζηαζδ ημο έεκμοξ ζηζξ ανπέξ ημο εζημζημφ αζχκα», Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 

20
νπ

 αηώλα, Ώ2, υ.π., ζ.15-20. 
3
 Βπζζημθή Ε. Αναβμφιδ ζε Π. ΐθαζηυ, 8/12/1903, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.88. 

4
 Ε. Αναβμφιδξ, Ο Διιεληζκόο κνπ θαη νη Έιιελεο (1903-1909), Ώεήκα 1927, ζ.7-8· Ε.Β.Β., η.ΕΑ΄, 

ζ.237. ΐθ., επίζδξ, Κ. ΐαηαθυπμοθμξ, Ηζηνξία ηνπ Βόξεηνπ Διιεληζκνύ. Μαθεδνλία, Θεζζαθμκίηδ 

1990, ζ.420 ηαζ 430 ηαζ M. Kaliakatsos, «“Ion Dragoumis and “Machiavelli”: Armed struggle, 

Propaganda, and Hellenization in Macedonia and Thrace (1903-1908)», Journal of Modern Greek 

Studies, Vol.31, /5/2013, ζ.53. 
5
 Ο Ννπκάο, ζηήθδ Φαζκυιεκα ηαζ Πνάβιαηα, 9/1/1903, αν.9, ζ.3 ηαζ  Φ.Π., 2/2/1903, αν.10, ζ.3, υπμο 

πνμηαθεί ηνυιμ δ είδδζδ βζα ηδκ ίδνοζδ ημο εθθδκζημφ Μαηεδμκζημφ Κμιζηάημο, ημ μπμίμ 

ζοβηνίκεηαζ ιε ηδκ Βεκζηή Βηαζνεία ηαζ δ ζφβηνζζδ μδδβεί ζοκεζνιζηά ζημ θυαμ βζα ηδκ επακάθδρδ 

ηδξ ηναβςδίαξ ημο 1897. 
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ηνπο ΐνχιγαξνπο1. Σν ίδην πλεχκα εθθξάδεη θαη ν Πάιιεο, φηαλ ζηειηηεχεη ηελ 

ειιεληθή πνιηηηθή πνπ είλαη αλάμηα λα εθπιεξψζεη ηηο εζληθέο δηεθδηθήζεηο, 

κηιάεη, κάιηζηα, γηα «Κνκηηαηδήδεο ηεο ΐνπιήο»2. ε επηζηνιή ζηνλ αδεξθφ 

ηνπ Ώγακέκλνλα, ππαζπηζηή ηνπ Αηαδφρνπ Κσλζηαληίλνπ, ην 1906, 

θαηαγγέιιεη ηελ αληθαλφηεηα ηεο ειιεληθήο πξεζβείαο ζην Λνλδίλν πνπ δελ 

κπνξεί λα κεηαζηξέςεη ην δπζκελέο θιίκα πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηνλ αγγιηθφ 

ηχπν θαη ηελ θνηλή γλψκε ελαληίνλ ησλ αληηβνπιγαξηθψλ θαη θηιειιεληθψλ 

ζέζεσλ3. 

Ο ΐιαζηφο δε ζπκκεξίδεηαη ην παηξησηηθφ πάζνο ηνπ Αξαγνχκε, πνπ 

ην ζεσξεί δείγκα επηξξνήο, πηζαλφηαηα, ηνπ Nietzsche4, γη‟ απηφ θη φηαλ ν 

ηειεπηαίνο ηνλ θαιεί ζηε Μαθεδνλία5, ζα αξλεζεί ηηο επαλαζηαηηθέο ελέξγεηεο6 

θαη ζα ηνπνζεηεζεί δηαθνξεηηθά ζην πξφβιεκα. Ώλαγλσξίδεη ηε Μαθεδνλία σο 

πνιπεζληθή πεξηνρή, φπνπ, αλ νη Έιιελεο ζέινπλ λα εγεζνχλ ησλ άιισλ 

ιαψλ, πξέπεη λα γίλνπλ αλψηεξνη νηθνλνκηθά, εθκεηαιιεπφκελνη ην εκπφξην 

θαη ηε ζάιαζζα7. Παξά  ηε δηαθσλία ηνπ, φκσο, βνεζάεη ρξεκαηηθά ηνλ 

                                                 
1 Ο Ννπκάο, ζηήθδ Φ.Π., 31/8/1903, αν. 58, ζ.5.  
2
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Μαθακδνίκμ, 10/23.1.1905, Κ. Ώκειμφδδ-Ώνγυβθμο, Αλέθδνηα Γξάκκαηα ηνπ 

Αιέμαλδξνπ Πάιιε, υ.π., ζ.38-39. Σδκ ακζηακυηδηα ηςκ Βθθήκςκ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ ΐμοθβάνςκ εα ζηδθζηεφζεζ ηαζ ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ. ηζξ 21/9/1903, Ο 

Ννπκάο, αν.61, ζ.1 δδιμζζεφεηαζ πμίδια ημο Κ. Σεθανίηδ [ρεοδχκοιμ ημο Πάθθδ] «ημοξ Ρςιζμφξ» 

αθζενςιέκμ ζημκ η. Καγάγδ. Ο Πάθθδξ ζε επζζημθή ημο ζημκ Αναβμφιδ ιεηά ημ εάκαημ ημο Παφθμο 

Μεθά εα βνάρεζ· «θμζ πείζηδηακ πςξ δ Ώκαημθή ηίπμηα δεκ έπεζ κα εθπίγεζ απυ ημοξ Έθθδκεξ […] 

υπμο ηζ α δμηζιάζηδηακ – Βθθάδα, άιμ, Κνήηδ- αβήηακε θεζρμί ηαζ άκανπμζ. Βκχ μζ ΐμφνβανμζ 

έδεζλακ ηαζ παηνζςηζζιυ ηζ’ εκένβεζα ηαζ ελοπκάδα. Ώκ άανζμ ένεμοκ, υπςξ θαίκεηαζ πζεακυ, μζ 

Ρζγμζπαζηζημί ζηδκ ελμοζία εδχ ζηδκ Ώββθία, θμαμφιαζ πςξ ηέθζςζε. Δ Μαηεδμκία εα δμεεί ζημοξ 

ΐμονβάνμοξ», Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, Αιιεινγξαθία, π.π., θάη.5, οπμθ.5. Ο εαοιαζιυξ ημο βζα ηδ 

ΐμοθβανία εα ημκ μδδβήζεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο α΄ ααθηακζημφ πμθέιμο κα πνμαεί ζε δςνεά ζημ 

Σαιείμ (Relief Fund)  ημο αμοθβανζημφ πνμλεκείμο, υπςξ ιαεαίκμοιε απυ ηδκ εοπανζζηήνζα 

απακηδηζηή επζζημθή, αθ. επζζημθή Royal Bulgarian Consulate ζε Ώ. Πάθθδ, Manchester November 

26 1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.3, 2/448.  
3
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζημκ αδενθυ ημο Ώβαιέικμκα, 18/10/1906, Κ. Ώκειμφδδ-Ώνγυβθμο, Αλέθδνηα 

Γξάκκαηα ηνπ Αιέμαλδξνπ Πάιιε, υ.π., ζ.47-49. 
4
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, 18/6/1901, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.1, οπμθ.3. 

5
 Βπζζημθή Ε. Αναβμφιδ ζε Π. ΐθαζηυ, 16/29.3.1903, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.80-81, υπμο ημκ ηαθεί κα 

αμδεήζεζ ζημ ζοκαζπζζιυ υθςκ ηςκ ημζκμηήηςκ ημο έλς εθθδκζζιμφ ζε ιζα πακεθθήκζα άιοκα πμο εα 

βηνειίζεζ ηα αογακηζκά υκεζνα ηαζ εα επακαπνμζδζμνίζεζ ημοξ ζηυπμοξ ημο έεκμοξ. 
6
 «διείςζε πςξ θακηάγμοιε ηδκ εθθδκζηή ακαβέκκδζδ πμο πενζιέκς αθθμζχηζηα απυ επακαζηαηζηέξ 

εκένβεζεξ. πζ πςξ ανκμφιαζ κα πμθειήζς ηαζ κα παθέρς βζα ηδκ Βθθάδα – αάθε ιμο έκα ζηέδζμ 

εεηζηυ, ζηεβκυ, θμβζηυ ιπνμζηά ιμο ηαζ ηυηε ένπμοιαζ. Ώθθά έηζζ ζηα ημοημονμφ δεκ ημ 

ηαηαθαααίκς», επζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, 29/4/1903, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.1, 

οπμθ.4. 
7
 Βπζζημθή Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, 14/10/1903, ό.π. Σδκ ίδζα επμπή απυ ηζξ ζηήθεξ ημο Ννπκά εα 

ακαπηοπεεί ιζα πανυιμζα δζαθςκία ηςκ Ν. Κμκειέκμο ηαζ Δ. ΐμοηζενίδδ βζα ημ Μαηεδμκζηυ. Ο Ν. 

Κμκειέκμξ εα ζοιαμοθεφζεζ ημοξ Έθθδκεξ κα ιδκ ανίγμοκ ημοξ ΐμοθβάνμοξ ηαζ κα ημοξ 

ακαβκςνίζμοκ ημ δζηαίςια κα έπμοκ ακελάνηδηδ εηηθδζία ηαζ κα επζδζχημοκ ημ εεκζηυ ημοξ ιεβαθείμ. 

ΐθ. ηα άνενα «Αφμ ζοιαμοθαίξ», Ο Ννπκάο, 12/10/1903, αν.64, ζ.1-2 ηαζ «Μδ ανίγεηε ημοξ 

ΐμοθβάνμοξ», 28/12/1903, αν.76, ζ.1-2, υπμο ελδβεί υηζ δεκ είκαζ δζηδβυνμξ ηςκ ΐμοθβάνςκ, απθχξ 
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αγψλα1. ην κεζνπφιεκν, εθθξάδεη ηελ πεξηθξφλεζή ηνπ γηα ηνλ πιεζπζκφ 

ηεο Μαθεδνλίαο, ππφ ην πξίζκα ηεο θπιεηηθήο αλσηεξφηεηαο πνπ αλαδεηά, 

θαη ηνλ απνξξίπηεη. Γηα ηνλ ΐιαζηφ νη άλζξσπνη απηνί απνηεινχλ 

«απνβιαθσκέλνπο ρσξηάηεο, ηα δνπιηθά απνκεηλάξηα ηνπ κείγκαηνο ησλ 

θπιψλ πνπ μεπεηάρηεθε απφ ην βπδαληηλφ θφζθηλν θαη θαηαπαηήζεθε ζηε 

ζπλέρεηα απφ ηελ Οζσκαληθή θαηάθηεζε»2. Αελ γλσξίδνπκε αλ απφ ηελ αξρή 

ζπλέηξεραλ νη ίδηνη ιφγνη πνπ ππαγφξεπαλ ηελ επηθπιαθηηθφηεηά ηνπ απέλαληη 

ζηηο εθθιήζεηο ηνπ Αξαγνχκε. 

Ο Πάιιεο ελζηεξλίδεηαη απφιπηα ηηο απφςεηο ηνπ Αξαγνχκε γηα ηελ 

ππεξίζρπζε ηνπ ειιεληζκνχ ζηε Μαθεδνλία, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ 

αιιεινγξαθία κε ηνλ Ίσλα Αξαγνχκε θαη απφ ηε δξάζε ηνπ ζηα ζρνιεία ηεο 

Απηηθήο Μαθεδνλίαο, αιιά θαη απφ ηηο πνιηηηθέο ηνπ παξεκβάζεηο, φηαλ 

ζεσξεί φηη ζίγεηαη ν ειιεληζκφο θαη παξαγλσξίδνληαη ηα δίθαηα αηηήκαηά ηνπ. 

Μηα ηέηνηα πεξίπησζε απνηεινχλ νη επηζηνιέο πνπ αληάιιαμε, ηνλ Οθηψβξην 

θαη Ννέκβξην ηνπ 1913, κε ηνλ H. N. Brailsford, δεκνζηνγξάθν, κέινο ηεο 

Carnegie Commission πνπ εξεχλεζε ηηο βηαηφηεηεο θαηά ηνπο βαιθαληθνχο 

πνιέκνπο ζην ρψξν ηεο Μαθεδνλίαο θαη ζπγγξαθέα ηνπ βηβιίνπ The condition 

of Macedonia. Ο Πάιιεο είρε δηαθσλήζεη κε ηε ζχζηαζε ηεο επηηξνπήο θαη 

εηδηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Brailsford ζε απηή, φπσο έγξαςε ζρεηηθά ζηνλ 

Έιιελα πξεζβεπηή ζην Λνλδίλν Ε. Γελλάδην ζηηο 20 Ώπγνχζηνπ ηνπ 19133.  

Ο Brailsford ζηηο επηζηνιέο πνπ αληαιιάζζεη κε ηνλ Πάιιε ζα 

πξνζπαζήζεη λα απνζείζεη ηηο θαηεγνξίεο γηα θηινβνπιγαξηζκφ, 

επηζεκαίλνληαο ηε κεηαρείξηζε πνπ ηνπ επηθχιαμε ην ειιεληθφ θξάηνο θαη ν 

ηχπνο, πνπ έθηαλε αθφκα θαη ζε άζθεζε βίαο. Αειψλεη ξεηά φηη δελ έρεη 

                                                                                                                                            
οπδνεηεί ηδκ αθήεεζα, βζαηί αοηυ είκαζ ημ ζοιθένμκ ηδξ παηνίδαξ ημο. Ο ΐμοηζενίδδξ ημκ ηαηδβμνεί 

βζα λενή θμβζηή πμο αβκμεί ηζξ ηνίζζιεξ πενζζηάζεζξ ηαζ θηάκεζ κα δζαηοπχζεζ ηδκ απμνία ιήπςξ μζ 

απυρεζξ αοηέξ ακήημοκ ζε ηάπμζμ ΐμφθβανμ, «Οζ εεκζηέξ ανζζζέξ», 19/10/1903, αν.65, ζ.2-3. 
1
 Βπζζημθέξ Π. ΐθαζημφ ζε Ε. Αναβμφιδ, 30/9/03, 21/1/1904, 31/9/1904, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, «57 

θίνεξ βζα ηδ Μαηεδμκία».  
2
 John Dragoumis, a man of action and  of  letters, Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνύ, θ.3, οπμθ.3.1, 3/18.   

3
 Ώκηίβναθμ επζζημθήξ Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Γεκκάδζμ, Liverpool 20/8/1913, Αιιεινγξαθία Α. Πάθθδ, θ.3-4, 

οπμθ.3.2, 3/145. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.100. Γζα ηδκ επζηνμπή, ζηδκ μπμία 

ζοβηαηαθέβεηαζ ηαζ μ θζθμαμφθβανμξ Brailsford, ηδκ έηεεζή ηδξ ηαζ ηζξ ανκδηζηέξ βζα ηδκ Βθθάδα 

εηηζιήζεζξ εα βνάρεζ μ Μζπαήθ Κέπεηγδξ ζημκ Ε. Αναβμφιδ, Λςγάκκδ 4/6/14, Αξρείν Η. Γξαγνύκε, θ.7, 

οπμθ.3, υπμο εηηζιά υηζ μζ ΐμφθβανμζ πέηοπακ ημ ζημπυ ημοξ, αθμφ έααθακ ηαζ ημοξ πνχδκ 

ζοιιάπμοξ ημοξ «dans la meme sac» ηαζ Λςγάκκδ 19/6/14, ό.π., υπμο ζδιεζχκεζ, υηζ πνμέπεζ δ 

ακαζηεοή ηςκ ακαηνζαεζχκ ηδξ έηεεζδξ, ηαεχξ, «εκ Βονχπδ άνπζζακ μζ pacifists(!) βνάθμκηεξ ηαηά 

ηδξ Βθθάδμξ!!». Ο ηέθακμξ Αναβμφιδξ εα ζοιθςκήζεζ ιε ηδ εέζδ ημο Πάθθδ, αθ. επζζημθή Γςήξ . 

Αναβμφιδ ζε Ώ. Πάθθδ, Θεζζαθμκίηδ 21/8/.3/9.1913, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, θ.3.2, 3/153. 

Ώπυζπαζια ηδξ επζζημθήξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.116.        
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θακία πξνθαηάιεςε ελαληίνλ ηεο Βιιάδαο θαη δελ κεξνιεπηεί ππέξ ησλ 

ΐνπιγάξσλ, αθνχ άιισζηε πνιέκεζε ζην πιεπξφ ησλ Βιιήλσλ ην 1897 θαη 

ηνπο ππεξαζπίζηεθε ζην Κξεηηθφ δήηεκα. Ώιιά ζηε Μαθεδνλία νη Έιιελεο 

δελ πνιέκεζαλ γηα ηελ ειεπζεξία φπσο ζηε Κξήηε, αληίζεηα, 

κεραλνξξαθνχζαλ θαη επηδίσθαλ λα ηξνκνθξαηήζνπλ ηελ αληίπαιε θπιή, 

ηαζζφκελνη ζην πιεπξφ ηνπ ρακηδηαλνχ θαζεζηψηνο. Μάιηζηα, αξλήζεθε 

πεηζκαηηθά φηη έγξαςε ή είπε πνηέ φηη νη Έιιελεο ηνπ Liverpool θαη ηεο 

Ώιεμάλδξεηαο ππνθηλνχλ δνινθνλίεο. Ώληηηάρζεθε ζηηο βνπιγαξηθέο 

απαηηήζεηο γηα ηε Θεζζαινλίθε θαη, ελψ ζηε αξρή πίζηεπε φηη πξέπεη λα είλαη 

νπδέηεξε, φηαλ απηφ απνδείρηεθε αδχλαην, ππνζηήξημε ηελ απφδνζή ηεο ζηελ 

Βιιάδα. Δ Καβάια, φκσο, έπξεπε λα δνζεί ζηε ΐνπιγαξία, γηαηί έηζη είρε 

κέιινλ σο εκπνξηθή δχλακε θαη ζα εμαζθαιηδφηαλ θαη ε εηξήλε1.  

Ο γηφο ηνπ Πάιιε ζα γξάςεη γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ παηέξα ηνπ κε ηνλ 

Brailsford. πγθεθξηκέλα ηελ επνρή ηνπ Μαθεδνληθνχ αγψλα ν Brailsford ήηαλ 

κέινο ηνπ «ΐαιθαληθνχ Κνκηηάηνπ» ηνπ Λνλδίλνπ, πνπ αληηζηξαηεπφηαλ ηα 

ειιεληθά ζπκθέξνληα. Θα ζεκεηψζεη, κάιηζηα, φηη ε αηηία ηεο δηαθσλίαο ηνπο 

ήηαλ πσο ν Πάιιεο είρε δαλείζεη ζηνλ Brailsford 500 ιίξεο πνπ εθείλνο ηηο 

ρξεζηκνπνίεζε γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ επαλαζηαηηθή θίλεζε ζηε Ρσζία2 . 

Παξά ην κίζνο ελαληίνλ ησλ ιαχσλ, ε ηζηνξηθή ζπγθπξία ζα νδεγήζεη 

ζηελ αλαδήηεζε ζπκκάρσλ εληφο ησλ ΐαιθαλίσλ, γεγνλφο πνπ πξνβάιιεη 

πηα σο αίηεκα θαζνιηθφ, ηδηαίηεξα ζηνπο θφιπνπο ησλ εζληθηζηψλ. Δ 

επαλάζηαζε ησλ Νενηνχξθσλ, ελψ αξρηθά έγηλε δεθηή κε ελζνπζηαζκφ3, 

γξήγνξα ζα δπζαξεζηήζεη θαη ζα εμνξγίζεη ηνπο Έιιελεο κε ηελ εζληθηζηηθή 

ηεο ζηξνθή4. Δ απνγνήηεπζε απηή ζα νδεγήζεη ζηελ αλαδήηεζε βαιθαληθήο 

ζπκκαρίαο. Οη δπλαηφηεηεο ζπκθσλίαο δηαθαίλνληαη αθφκα θαη ζε ζέκαηα, 

                                                 
1
 Βπζζημθέξ H. N. Brailsford ζε Ώ. Πάθθδ, 5/10 ηαζ 10/11[1913], Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, 

οπμθ.3.2, 3/166 ηαζ 3/188 ακηίζημζπα.  
2
 Ώ.Ώ. Πάθθδ, Ξελεηεκέλνη Έιιελεο, υ.π., ζ.91. Ο ίδζμξ μ Πάθθδξ ζημ ένβμ ημο, Μπξνπζόο, υ.π., ζ.48, 

εα βνάρεζ «πανάδεζβια πνυζθαημ έπμοιε ημο Brailsford, πμο πμθέιδζε ιαγί ιαξ ζηα 1897, ια πμο 

ηχνα ηαηάκηδζε μπηνυξ εακάζζιμξ ηαζ ιαξ έαθαρε ηνμιενά». 
3
 Λοδυξ Πμδαανυξ (ρεοδχκοιμ ημο Ε. ηαικυπμοθμο), «Σζ αθέπμοιε ηαζ ηζ γδημφιε», Ο Ννπκάο, 

7/9/1908, θ.308, ζ.1-2, υπμο εκοπάνπεζ, αέααζα, πανά ηζξ δζαηδνφλεζξ βζα ζζυηδηα ηαζ ζζμπμθζηεία, δ 

εεκζηζζηζηή αάζδ, αθμφ μ ανενμβνάθμξ δζαηοπχκεζ ηδκ άπμρδ υηζ μζ Σμφνημζ είκαζ βέκκδια ημο 

Βθθδκζζιμφ ιέζς ηςκ βεκζηζάνςκ. 
4
 Λοδυξ Πμδαανυξ, «λ΄απ΄ηα δυκηζα (Ώκμζπηυ βνάιια ζημοξ αέδδεξ η΄εθέκηδδεξ)», Ο Ννπκάο, 

26/7/1909, αν.354, ζ.1-3. 
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φπσο ην Μαθεδνληθφ, πνπ απεηέιεζαλ ην κήιν ηεο έξηδνο κεηαμχ ησλ 

βαιθαληθψλ ιαψλ. Δ Ρσζία πξνβάιιεη σο θπζηθφο ζχκκαρνο1.  

Ο Γ. θιεξφο ζην «Γήηεκα ηεο Ώλαηνιήο»2 ζα ηνπνζεηήζεη ηελ 

επαλάζηαζε ησλ Νενηνχξθσλ ζην πιαίζην ηεο ηζηνξηθήο αλαγθαηφηεηαο θαη 

ηεο εμέιημεο, ζρήκαηα γλσζηά απφ Σν Κνηλσληθφλ καο Εήηεκα, θαη κε ηνλ ίδην 

ηξφπν ζα εμεγήζεη θαη ηελ αλάγθε ζπκθηιίσζεο ησλ βαιθαληθψλ ιαψλ3. Καη 

ζα θαηαιήμεη, ρσξίο λα δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ ηελ επηρεηξεκαηνινγία 

ηνπ Πνδαβξνχ «Βπνκέλσο κφλν κηα γεληθή έλσζε φισλ ησλ κε ηνπξθηθψλ 

ζηνηρείσλ (Βιιήλσλ, ΐνπιγάξσλ, έξβσλ, Ώιβαλψλ, ΐιάρσλ θ.η.ι.) ζε έλα 

πνιηηηθφ ζπλαζπηζκφ, θαη κηα αλάινγε παλβαιθαληθή ζπκκαρία θαη επηκαρία 

ησλ θξαηψλ ηνπ Αίκνπ ζα κπνξέζε λα ηζνθαξίζε ηηο δπλάκεηο ηνπ 

κνπζνπικαληθνχ ηνπξθηθνχ φγθνπ, θαη λα βάιε απφ ηε κηα ηηο ζσβηληζηηθέο 

ππεξβνιέο ησλ Νενηνχξθσλ ζε νκαιά φξηα, θη απφ ηελ άιιε λα ππνδείμε ζε 

κεξηθέο κεγάιεο Απλάκεηο […] πσο ην δήηεκα ηεο Ώλαηνιήο είλαη δήηεκα 

κνλάρα ησλ ιαψλ ηεο, πνπ έρνπλ αξθεηά ρεηξαθεηεζεί, ψζηε λα βξνπλ κφλνη 

ηνπο ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηελ πεξηθξνχξεζε ησλ εζληθψλ ηνπο 

δηθαησκάησλ, δειαδή απηνχ ηνπ πνιηηηζκνχ νιάθεξεο ηεο Ώλαηνιήο»4. 

Ο Ίσλ Αξαγνχκεο ζε κηα ζεηξά άξζξα ηνπ ζην Ννπκά, ιίγν πξηλ απφ 

ηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο, ζα ππνγξακκίζεη ηελ αλαγθαηφηεηα αλαγλψξηζεο 

δηθαησκάησλ ζηηο ππφινηπεο εζλφηεηεο ηεο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο απφ 

ηνπο Νεφηνπξθνπο5, αιιά θαη ην πφζν ζπκθέξνπζα ζα ήηαλ κηα ζπλελλφεζε 

αλάκεζα ζε Έιιελεο, ΐνπιγάξνπο θαη έξβνπο, ελαληίνλ ηνπ θνηλνχ ερζξνχ, 

κε ζχλζεκα «ηα ΐαιθάληα γηα ηνπο βαιθαληθνχο ιανχο»6. ηελ Οζσκαληθή 

                                                 
1
 Λοδυξ Πμδαανυξ, «ηναηυ, ια ηαζ οιιάπμοξ», Ο Ννπκάο, 30/8/1909, θ. 355, ζ.6. ΐθ. επίζδξ ηα 

ιδκφιαηα πμο ένπμκηαζ απυ ηδκ Σμονηία Σμονημβκχζηδξ, «Ρςιζμί ηαζ Νευημονημζ», Ο Ννπκάο, 

26/9/1910, θ.406, ζ.119-120, «Ή κα ζοθςκήζμοιε ιε ημοξ έναμοξ, ΐμοθβάνμοξ ηαζ 

Μαονμαμοκζχηεξ, ή κα εκςεμφιε ιε ηαιζά εηηθδζία (πνμηζιυηενμ ημ πνχημ), βζαηί ιμκάπμζ ζε θίβα 

πνυκζα εα παεμφιε· απυδεζλδ πμο ηαζ ηα πζμ ιεβάθα ηαζ δοκαηά ηνάηδ ζήιενα ηάκμοκε ζπκκαρίεο». 
2
 Ο Ννπκάο, 4/10/1909, 18/10/1909 ηαζ 1/11/1909, αν.360, 362 ηαζ 364. ΐθ., επίζδξ, Ρ. ηαονίδδ- 

Παηνζηίμο, Γεκνηηθηζκόο θαη Κνηλσληθό πξόβιεκα, υ.π., ζ.320-336. 
3
 Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, ό.π., ζ.331. 

4
 ην ίδην, ζ.336. 

5
 Ίδαξ, «Δ εέζδ ηδξ Σμονηζάξ Ώ΄, ΐ΄, Γ΄», Ο Ννπκάο,  11 ηαζ 18/12/1911 ηαζ 21/1/1912, θ.459, 460, 

463, ζ. 675-677 ηαζ 689-691 ηαζ 41-42 ακηίζημζπα. 
6
 Ίδαξ, «Βθθδκμαμοθβανζηά», Ο Ννπκάο, 28/1/1912, θ.464, ζ.56-58 ηαζ «Βθθδκμαμοθβανζηά ΐ΄», 

11/2/1912, θ.466, ζ.90-92, υπμο οπμβναιιίγεζ ηα ημζκά ζοιθένμκηα Βθθήκςκ ηαζ ΐμοθβάνςκ, ηαεχξ 

ηαζ ηα ζοιθένμκηα πμο ημοξ δζαπςνίγμοκ (ειπμνζηά ζοιθένμκηα, Μαηεδμκία, εθθδκζηέξ ημζκυηδηεξ 

ζηδ ΐμοθβανία, Οζημοιεκζηυ Παηνζανπείμ ηαζ Βλανπία)· υθα αοηά απαζηείηαζ κα ακηζιεηςπζζημφκ, 

βζαηί μζ δφμ θαμί πνέπεζ κα «πνςημζηαηήζμοκ ζε ιζα ααθηακζηή μιμζπμκδία». Σμ απυζπαζια ημο 

ηεζιέκμο ανίζηεηαζ ζημ α΄ άνενμ, αν.466, ζ.92.   
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Ώπηνθξαηνξία, απηή ηελ αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ ιαψλ, ηε 

ζεσξεί ηελ νπζία ηεο θηιειεχζεξεο πνιηηηθήο, κε ζεηηθφ πεξηερφκελν θαη 

νξαηά απνηειέζκαηα θαη ζηελ Ώλαηνιή, φπνπ ν ειιεληζκφο αλαδεηά 

ζπκκαρίεο, αιιά θαη ζηε Αχζε, φπνπ ε πνιηηηθή ηνπ ζπγθεληξψλεη ηελ 

απνδνρή θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ δπηηθνεπξσπατθψλ θξαηψλ1. Ο Πάιιεο 

ζπκθσλνχζε κε ηηο απφςεηο ηνπ Αξαγνχκε, φπσο θαίλεηαη απφ επηζηνιή ηνπ, 

φπνπ επηδνθηκάδεη ηα παξαπάλσ άξζξα2, αλ θαη είρε εθθξάζεη επηθπιάμεηο γηα 

ην επηζθαιέο ηεο ειιελνβνπιγαξηθήο ζπλελλφεζεο3. Σν εχζξαπζηνλ ηνπ 

εγρεηξήκαηνο ζα απνδεηρηεί κε ην μέζπαζκα ησλ ΐαιθαληθψλ πνιέκσλ, φηαλ 

πξνβάιιεη ε ψξα ηεο κνηξαζηάο4. 

Οη ΐαιθαληθνί Πφιεκνη θαη νη εδαθηθέο θαηαθηήζεηο ζα επαλαθέξνπλ ηε 

ζπδήηεζε γηα ην ραξαθηήξα ηεο πνιεκηθήο αλακέηξεζεο, αιιά θαη γηα ηελ 

κειινληηθή πνξεία ηνπ έζλνπο, κε θπξίαξρεο ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο 

ζπληζηψζεο. Οη πφιεκνη απηνί, αξρηθά, ζα δηαηξαλψζνπλ ηελ εζληθή 

ππεξεθάλεηα, ζα ακβιχλνπλ ηηο αληηπαξαζέζεηο θαη ζα θαηαηάμνπλ ζην 

πάλζενλ ησλ εζληθψλ εξψσλ ην βαζηιηά θαη ην ΐεληδέιν. Υαξαθηεξηζηηθφ 

δείγκα απηήο ηεο ζηάζεο είλαη άξζξν ηνπ Φπράξε ζην Ννπκά, ην επηέκβξε 

ηνπ 1913, κε ηίηιν «Βηξήλε θαη Πφιεκνο»5. Θεσξεί ηε λίθε ησλ Βιιήλσλ 

πεξηζζφηεξν εζηθή θαη δηαηππψλεη δηζπξάκβνπο γηα ηνπο ηξεηο νδεγνχο ηνπο 

έζλνπο· ην Γεψξγην Ώ΄, ην ΐεληδέιν θαη ην Αηάδνρν. ε έλα μέζπαζκα 

εζληθηζκνχ εχρεηαη ηνλ αθαληζκφ ησλ ΐνπιγάξσλ, αθνχ είλαη νη θχξηνη 

                                                 
1
 Ίδαξ, «Νέα Πμθζηζηή ζηδκ Σμονηζά», Ο Ννπκάο, 17/3/1912, θ.471, ζ.171-2. 

2
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, Liverpool 4/4/1912, Αξρείν Η. Γξαγνύκε, θ.5, οπμθ.5. Δ 

ακηαθθαβή απυρεςκ βζα ηα εεκζηά εέιαηα ζοιπθδνχκεηαζ ηαζ απυ ηδκ απμζημθή απυ ημκ Πάθθδ ζημκ 

Αναβμφιδ εθδιενίδςκ ηαζ πενζμδζηχκ βζα ηα εεκζηά εέιαηα, αθ. επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, 

Liverpool 6/6/1912, ζημ ίδζμ.   
3
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 5/18.3.1913, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, οπμθ.3.1, 

3/58. 
4
 ημ Ννπκά εα ειθακζζηεί ζεζνά άνενςκ, λεηζκχκηαξ απυ εηείκμ ημο Αναβμφιδ, μ μπμίμξ ιε ημ 

ρεοδχκοιμ ΐνμφημξ εα οπμβνάρεζ ημ άνενμ «Σζιή ηαζ Ώκάεεια», 29/12/1912, θ. 497, ζ.545-549. Δ 

απμηάθορδ ημο ρεοδςκφιμο βίκεηαζ ζε επζζημθή ημο Σαβηυπμοθμο πνμξ ημ Αναβμφιδ, (28/12/1912, 

Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θάη.8, οπμθ.4), υπμο ημκ πθδνμθμνεί υηζ είκαζ δζαηεεεζιέκμξ κα ακαθάαεζ ηδκ 

εοεφκδ ηδξ ζοββναθήξ ημο άνενμο, ημ μπμίμ «Θα πμκέζεζ […] βζαη’ είκαζ αθδεζκυ. Να βζαηί έπς ηδκ 

ζδέα πςξ εα ηαηαδζςπηεί μ Νμοιάξ». Σμ άνενμ εα πονμδμηήζεζ ζογδηήζεζξ πενί ηςκ εδαθχκ ηαζ πχξ 

αοηά πνέπεζ κα ιμζναζημφκ, αθ εκδεζηηζηά, Λοδυξ Πμδαανυξ, «Ώκάθμβα ιε ηζξ εοζίεξ», Ο Ννπκάο, 

12/1/1913, αν. 498, ζ.1-3, Γνάηπμξ Γναζηυξ, «Σζιή ηαζ υπζ Ώκάεεια», αν.499, ζ.13-14, Καίζαν, «Καζ 

ζο ΐνμφηε;», αν.500, ζ.25-26, Γνάηπμξ Γναζηυξ, «Σα ημο Καίζανμξ ης Καίζανζ…», αν.501, ζ.38-39, 

Λοδυξ Πμδαανυξ, «Δ Πμθζηζηή ηςκ Πναβιάηςκ», αν 502, ζ.50-51. 
5
 Ο Ννπκάο, 21/9/1913, αν.510, ζ.147-151. 
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αληαγσληζηέο ησλ Βιιήλσλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο Πφιεο1. Δ λίθε ζπκπίπηεη 

κε ην μχπλεκα ηεο Εδέαο, φπσο ην είρε δηαηππψζεη ρξφληα πξηλ ζην Σαμίδη. Ο 

Φπράξεο νπζηνπνηεί ηελ Εδέα ηεο γιψζζαο θαη ηεο απνδίδεη κεηαθπζηθέο 

δπλάκεηο· «Θα πάξνπκε ηελ πφιε θαη ζα θπξηαξρήζνπκε ζηε Μεζφγεην άκα 

ζηελ επίζεκε ηε γιψζζα ε „„Βιιάο‟‟ γξαθή „„Βιιάδα‟‟ θαη ν „„ΐαζηιεχο‟‟ γξαθή 

„„ΐαζηιηάο‟‟»2.  

Δ ζχλδεζε ηεο εζληθήο πξννπηηθήο κε ηελ επηθξάηεζε ηεο δεκνηηθήο 

δηαηππψλεηαη θαη απφ ηνλ Γηάλλε Κνξδάην, ζε γξάκκα πνπ ζηέιλεη ζηνλ 

Πάιιε, πξηλ αλαρσξήζεη γηα ηα ζχλνξα, ζηηο 5/10/1912· «Ο κεγάινο αγψλαο 

θαηά ηεο βαξβαξφηεηαο άξρεζε κε ηνπο πην επράξηζηνπο νησλνχο […] Ο 

αγψλαο καο ν Βζληθφο είλε θαη ηεξφο θαη κεγάινο, θαη ζάρεη επίδξαζε θαη ζην 

εζληθφ καο δήηεκα ηεο γιψζζαο ε λίθε ησλ ληνπθεθηψλ καο. Ο ΐεληδέινο ζα 

ζενπνηεζεί θαη δφμα ηνπ, ζα παηάμε ηελ θαζαξεπνπζηάληθε ηδενινγία 

θαηαθέθαια σρηά. Ώπηφ ην ζπζηήλσ θαη ην βιέπσ πσο ε λίθε ηνπ αξμάκελνπ 

αγψλα, ζάλε θαη λίθε ηεο [;] καο γιψζζαο»3. 

 Ο Βθηαιηψηεο  ζα απνδψζεη ηε λίθε ζηα ζπζηαηηθά ηεο θπιήο θαη ζηελ 

Πξφλνηα πνπ «ζέιεζε […] λα καο ραξίζε θιίκα, γεσγξαθηθή ζέζε θη άιια 

ζηνηρεία πνπ δελ κπνξνχζαλε λα γελλήζνπλε δηαθνξεηηθή θπιή». Ώπαηηείηαη, 

φκσο, φρη κφλν πνιεκηθή ελέξγεηα, αιιά θαη πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, 

επηζηεκνληθή θαη θαιιηηερληθή, γηα λα γίλεη ε Βιιάδα θέληξν ηνπ «Νένπ, 

Βιιεληθνχ πνιηηηζκνχ […] πνπ ζαπνξξνθήζε πάιη φζα βάξβαξα ζηνηρεία ηνλ 

ηξηγπξίδνπλ – αιεζηλή επεξγέηξηα ηεο αλαηνιήο, θαη πεγή ηεο επδαηκνλίαο 

ηεο»4. 

Ο ηακπαλίδεο απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ κε 

ηνλ Πάιιε αληαιιάζζεη απφςεηο γηα ηνλ πφιεκν θαη ηνπ δίλεη θαη πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ εθεί θαηάζηαζε5. Οη Σνχξθνη επηρεηξνχλ ηελ νηθνλνκηθή εμφλησζε ηνπ 

                                                 
1
 Ο πυεμξ βζα ηδκ ηαηάθδρδ ηδξ Πυθδξ θαίκεηαζ ηαζ ζε επζζημθή ζημκ Ώ. Πάθθδ ημο παζδζημφ ημο 

θίθμο ηαζ ζοιιαεδηή Μαναβημφ (Μπξνπζόο, υ.π., ζ.11), μ μπμίμξ βνάθεζ· « Πάηναζ ηδ 22 8ανίμο έημξ 

ακαβεκκήζεςξ ηδξ Βθθάδμξ. […] ΐαδίγμιεκ δζα ηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδκ», Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, 

θ.2, οπμθ.2.3, 2/419.  
2
 Ώπυζπαζια απυ ζοκέκηεολδ ημο Φοπάνδ πμο δυεδηε ζημ «Νεμθυβμ» Παηνχκ ζηζξ 23/5/1914 ηαζ 

ακαδδιμζζεφηδηε ζημ Ννπκά, ιε ηίηθμ «Ο Φοπάνδξ ζηδκ Πάηνα», 31/5/1914, αν.527, ζ.155-156. 
3
 Βπζζημθή Γ. Κμνδάημο ζε Ώ. Πάθθδ, Γαβμνά 5/10/1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.3, 

2/385. 
4
 Ώ. Βθηαθζχηδξ, «Ώβχκαξ», Ο Ννπκάο, 2/11/1913, αν.513, ζ.187. 

5
Βπζζημθέξ Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 10/23.10.1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.3, 2/420, υπμο ημκ 

πθδνμθμνεί υηζ μζ εθδιενίδεξ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ ιζθμφκ βζα ημκ ηεηναιέηςπμ» αβχκα πμο 

δζελάβεζ δ Σμονηία ηαζ ημκ νςηάεζ ακ μ πυθειμξ ζοιθένεζ ημκ εθθδκζζιυ· Πυθδ 22/4.11.1912, 4/434, 
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ρξηζηηαληθνχ ζηνηρείνπ· «Σα θαιηκέληα είλαη θαζεκεξηλά, ε θπβέξλεζε γηα λα 

πηάζε πεξηζζφηεξν ην ρξηζηηαληθφ ζηνηρείν, δελ θεξχρλε ην ρξεσζηάζην, 

φπσο ηα 4 βαιθαληθά θξάηε»1. Ο θαηαηξεγκφο ησλ Βιιήλσλ εληάζζεηαη ζην 

γεληθφηεξν ζρέδην εμφλησζήο ηνπο απφ ηνπο Σνχξθνπο, θαηάζηαζε πνπ 

επηηείλεη ε επίδεημε άζθνπνπ παηξησηηζκνχ εθ κέξνπο ησλ Βιιήλσλ2. Παξφια 

απηά, ε λίθε ησλ Βιιήλσλ δξα εμαγληζηηθά γηα ην παξειζφλ, αλπςψλεη ην 

παξφλ θαη ηνπο θνξείο ησλ λέσλ ηδεψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πξσηνζηαηεί ε 

γισζζηθή ηδέα3. Αελ είλαη, φκσο, αηζηφδνμνο γηα ηελ ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο λα 

αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηελ εδαθηθή επέθηαζή ηεο. Δ ιχζε πνπ 

πξνηείλεη ζε έλα πνιηηηθφ πξφβιεκα είλαη ιχζε ηδεαιηζηηθή, ε επηθξάηεζε ησλ 

δεκνηηθηζηψλ σο θνξέσλ ησλ λέσλ ηδεψλ· «Οη Έιιελεο αθφκε δπζηπρψο δελ 

είκαζηε πνιηηηθά ψξηκνη αθφκα. Βπξέζεθε δε θαη ε Βιιάδα απξνεηνίκαζηε 

πνιηηηθψο θαη δηνηθεηηθψο γηα ην δηπιαζίαζκά ηεο. Δ κφλε ζσηεξία ηνπ 

ειιεληζκνχ είλαη ζηελ επηθξάηεζε ησλ καιιηαξψλ, ησλ κφλσλ γεξψλ 

ζηνηρείσλ»4. Δ σξηκφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ γηα αιιαγέο ππνηάζζεηαη 

ζηε κεηαξξπζκηζηηθή δχλακε ηνπ δεκνηηθηζκνχ· «ν ΐεληδέινο επέηπρε γηαηί ην 

έζλνο ηψξα άξρηζε λα βιέπε κε ηα κάηηα ησλ δεκνηηθηζηψλ θαη λα ζθέθηεηαη 

ζχθσλα κε ηηο ηδέεο ηνπο»5. 

Ο Ώιέμαλδξνο Αεικνχδνο ζα δηεπξχλεη ηελ παξαπάλσ νπηηθή 

απνδίδνληαο ζηελ ειιηπή παηδεία ηελ απνηπρία λα δηνρεηεπζεί ε εζηθή 

ππεξνρή ηεο θπιήο καο, πνπ απνδείρηεθε ζηνλ πφιεκν, ζηε δεκηνπξγία 

                                                                                                                                            
υπμο ημκ πθδνμθμνεί υηζ μζ ΐμφθβανμζ έθηαζακ ζηδκ Σζαηάθηγα· Πυθδ, 25/7.2.1913, θ.3-4, οπμθ.3.1, 

3/34, υπμο  εηθνάγεζ ηδκ απμβμήηεοζή ημο πμο δ ηαηάθδρδ ηδξ Θεζζαθμκίηδξ ηυζηζζε ημ Μμκαζηήνζ 

ηαζ ίζςξ ημζηίζεζ ηαζ ηα Γζάκκεκα.   
1
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 6/19.11.1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.3, 2/443. 

2
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ, 31/13.6.1914, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/283, «Οζ 

Σμφνημζ […] είκαζ θοζζζαζιέκμζ εκακηίμκ ιαξ. Σμ Παηνζανπείμ έηθεζζε εηηθδζζέξ ηαζ ζπμθζά. Σμο 

Ώβίμο Κςκζηακηίκμο έβζκε βζα ηδ βζμνηή ημο ααζζθζά εδχ ιζα ηέηζα δζαδήθςζδ εθθδκζηή, πμο δεκ ηδκ 

εκεοιμφκηαζ πμηέ ημοξ. ηακ αημφςκηαζ ζηδκ Βηηθδζζά θςκέξ: γήης μ Ώαένςθ ηαζ ημο πνυκμο ζηδκ 

Ώβ. μθζά ηαζ ηέηζα παζδζαηήζζα θενζίιαηα, υηακ πθδιιφνζζε μ ίζζμξ δνυιμξ […] απυ καηλόκελν 

ηυζιμ ηαζ γδηαηγήδεξ ημο θηδκμφ παηνζςηζζιμφ. […] εα θοζζζάλμοκε μζ Σμφνημζ ηαζ εα ιαξ 

ηαηαηνέπμοκε, θάεμξ, εα ιαξ λεννζγχζμοκε, υπςξ ζηδ Θνάηδ ηαζ ηχνα ζηδκ Ώκαημθή ηαζ έπεζηα εδχ 

ζηδκ Πυθδ, υπςξ είκαζ ημ πνυβναιιά ημοξ, πμο ημ λένς εεηζηχηαηα». Δ οπμβνάιιζζδ δζηή ημο.  
3
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 10/23.7.1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/134.  ΐθ., 

απυζπαζια ηδξ επζζημθήξ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.69. Ρςηάεζ, ιάθζζηα, ηδ βκχιδ ημο Πάθθδ βζα 

ηδ ζοκεήηδ ημο ΐμοημονεζηίμο· «Πζζηεφς απυ ηδ ζοκεήηδ ημο ΐμοημονεζηίμο κάιεζκεξ 

εοπανζζηδιέκμξ, δ Βθθάδα βίκδηε ιεβάθδ ηαζ δμλαζιέκδ», επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, 

Κςκ/πμθδ, 22/4.9.1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/154. ε επυιεκδ επζζημθή εα βνάρεζ «Σμ Κζθηίξ είκαζ 

ακχηενμ απυ ηζξ Θενιμπφθεξ», επζζημθή Πυθδ 29/11.2.1914, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/246. 
4
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ, 31/13.6.1914, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/283. Οζ 

οπμβναιιίζεζξ δζηέξ ημο.  
5
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 14/27.12.1912, ό.π., θ.2, οπμθ.2.3, 2/467.   
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αλψηεξνπ πνιηηηζκνχ θαη φρη απιψο ζε ελέξγεηεο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην 

έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο1
. 

 

22.2.3 Ζ Ήπεηξνο θαη ε ειιελν-αιβαληθή πξνζέγγηζε 

Ο ρψξνο ηεο Δπείξνπ δελ απνζαθελίδεηαη ζηε ζθέςε θαη ηα γξαπηά 

ησλ δεκνηηθηζηψλ. Άιισζηε, κηιάκε γηα έλαλ ρψξν, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ γεσγξαθηθή ξεπζηφηεηα θαη αζάθεηα θαη ζηνλ νπνίν ζπλππάξρνπλ νη 

γιψζζεο, αιβαληθή, βιάρηθε, ειιεληθή θαη νη ζξεζθείεο, ρξηζηηαληθή νξζφδνμε 

θαη κνπζνπικαληθή2. Οη δεκνηηθηζηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κηα ρξνληθή 

ζηηγκή πνπ έρεη δηαθαλεί ν αιβαληθφο εζληθηζκφο, δηαθξηηφο απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ 18803. Υξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά ηνλ φξν Ώξβαλίηεο, γηα λα 

δηαρσξίζνπλ, πξνθαλψο, ηελ εζληθή νκάδα πνπ έρεη θπιεηηθή ζπγγέλεηα κε 

ηνλ ειιεληζκφ4 θαη επηκέλνπλ ζηε ζχκπεμε ζπκκαρίαο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο.  

Άιινη πηζηεχνπλ φηη έλαο ζπλαζπηζκφο ζα αλαδσνγνλήζεη ηε θπιή. Σν 

1903 ν Βθηαιηψηεο ζα γξάςεη ζην Ννπκά άξζξν κε ηίηιν «Φαλαξηψηεο θαη 

Ώξβαλίηεο», φπνπ ζα πξνβάιιεη ηνλ παξαπιεξσκαηηθφ ξφιν ησλ δχν 

νκάδσλ ζηελ ηζηνξηθή πνξεία ηνπ έζλνπο5. Άιινη ζπκπιεξψλνπλ ην 

παξαπάλσ επηρείξεκα κε ηελ άπνςε φηη ε ζχκπξαμε κε ηνπο Ώξβαλίηεο ζα 

απνηειέζεη ην αληίβαξν ηνπ παλζιαβηζκνχ. Καηά ην ΐιαζηφ νη Ώξβαλίηεο είλαη 

                                                 
1
 «ακ Πνυθμβμξ», εζζήβδζδ ημο Αεθιμφγμο ζημκ Βηπαζδεοηζηυ ιζθμ, Γ.Δ.Ο., 1-4 (1913), ζ. ε΄.  

2
 Γζα ηδ βεςβναθζηή νεοζηυηδηα ηδξ πενζμπήξ πμο πενζβνάθεηαζ ιε ημκ υνμ Ήπεζνμξ, αθθά ηαζ ημ 

πχνμ ηδξ Ώναακζηζάξ ή Ώθαακίαξ, αθ. Μ. Κμημθάηδξ, Σν ύζηεξν Γηαλληώηηθν Παζαιίθη. Υώξνο, 

δηνίθεζε θαη πιεζπζκόο ζηελ Σνπξθνθξαηνύκελε Ήπεηξν (1820-1913), Ώεήκα 2003, ζ.29-32 ηαζ βζα ηδ 

δζάζηαζδ ηδξ βθχζζαξ ηαζ ηδξ ενδζηείαξ ςξ ζημζπείςκ πνμζδζμνζζιμφ ηςκ εεκμηήηςκ, αθ. ημ ηεθ. 

«Σμ θοθεηζηυ ηαζ εεκμθμβζηυ οπυααενμ», ζ.47-60. 
3
 ην ίδην, ζ.84 ηαζ 90-92. 

4
 Με ημκ υνμ Ώναακίηεξ πανμοζζάγμκηαζ μζ αθαακυθςκμζ πμο ημκ 19

μ
 αζχκα ειθακίγμκηαζ 

ελεθθδκζζιέκμζ βθςζζζηά ηαζ ζοκεζδδζζαηά. Γζα ημ δζαπςνζζιυ αοηυ πμο αημθμφεδζε ιζα ιενίδα ηδξ 

επίζδιδξ εθθδκζηήξ ζδεμθμβίαξ ηαζ επέθενε ζφβποζδ ζηδκ ζζημνζμβναθία, αθ. Μ. Κμημθάηδξ, ό.π., 

ζ.48 ηαζ 59. Ο βενιακυξ εθθδκζζηήξ Albert Thumb βνάθεζ υηζ μζ μνευδμλμζ Ώναακίηεξ ιεηακάζηεοζακ 

ημκ 13
μ
 ηαζ 14

μ
 αζχκα ζηδκ Βθθάδα ηαζ ελεθθδκίζηδηακ ζηαδζαηά, A. Thumb, «Οζ Νεμέθθδκεξ ηαζ δ 

ηαηαβςβή ημοξ», Γ.Δ.Ο., 3-49(1915), ζ.177-78. Σμ ηείιεκμ απμηεθεί ιεηάθναζδ μιζθίαξ ημο Thumb 

ζηδκ Ώββθία ημ 1913.  
5
 Ώ. Βθηαθζχηδξ, «Φακανζχηεξ ηζ Ώναακίηεξ», Ο Ννπκάο, 16/10/1903, αν.70, ζ.1-2. Bθ. επίζδξ ηαζ Ώ. 

Βθηαθζχηδξ, «Εζημνζηά Ξεβοικχιαηα», Ο Ννπκάο, 25/5/1908, αν.297, ζ.2-3, υπμο ηαοηίγμκηαζ μζ 

μοθζχηεξ ιε ημοξ Ώναακίηεξ, ηζιχκηαζ μζ Πάθθδξ ηαζ Φοπάνδξ ςξ μζ δυλεξ ημο Ώναακζηζζιμφ ηαζ 

δζαηοπχκεηαζ δ ακάβηδ «κα πείζμοιε ημοξ Ώναακίηεξ πςξ είιαζηε βκήζζμζ αδενθμί ημοξ». Ο Φοπάνδξ 

είπε αναακίηζηδ ηαηαβςβή απυ ηδκ πθεονά ηδξ ιδηέναξ ημο, αθ. Γ. Γμθχηαξ, Ηζηνξία ηεο Υίνπ, Ώεήκα 

1928, ζ.831-832. Ο ίδζμξ ηαοηίγεζ ηδκ αθαακζηή θοθή ιε ηζξ πμθειζηέξ επζδυζεζξ ηαζ ημκ δνςζζιυ, «Ο 

Ώθαακυξ είκαζ ζηναηζςηζηυ ζημζπείμ· ζοιαμθίγεζ ηδκ μιμνθζά ημο δνςζζιμφ ηαζ ηδξ ακδνείαξ», αθθά 

δεκ δζαεέηεζ θεπηυηδηα ηαζ αζζεδηζηή, αθ. J. Psichari, Autour de la Grèce, υ.π., ηεθάθαζμ «L’ agneau», 

ζ.252. 
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γλήζηνη Έιιελεο, γηαηί ην αίκα ηνπο δελ αλακείρηεθε κε ην ζεκηηηθφ θαη δελ 

αιινηψζεθαλ απφ ηνλ πνιηηηζκφ. Ώπηνί, άιισζηε, πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ 

Βπαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη  ζεκειίσζαλ ην ειεχζεξν θξάηνο. Θα πξνηείλεη, 

κάιηζηα, ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ επφδσζε ζπκκαρίαο καδί ηνπο πνπ ζα 

ζπληειέζεη ζηε βειηίσζε ηεο θπιήο· ηε δηδαζθαιία ηεο αιβαληθήο, ην 

ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο είηε κε απνζηνιή δαζθάισλ, παπάδσλ, 

βηβιίσλ είηε κε ηε δπλαηφηεηα λα ζπνπδάδνπλ νη Ώξβαλίηεο ζηελ Βιιάδα, ηε 

ζχκπξαμε ζην ζηξαηφ θαη ηε ζπκκαρία ελαληίνλ ησλ ΐνπιγάξσλ1. 

Ο Ίσλ Αξαγνχκεο ζεσξεί ηνπο Ώξβαλίηεο ζπγγελείο πεξηζζφηεξν κε 

ηνπο Σνχξθνπο, παξφια απηά πξνβάιιεη ηελ αλαγθαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζε κηα βαιθαληθή έλσζε θαη νη Ώξβαλίηεο, νη νπνίνη ρξεζηκεχνπλ, παξάιιεια, 

ζηνπο Έιιελεο σο αλάρσκα ζηελ απνθιεηζηηθή επηθξάηεζε ησλ ιαχσλ ζηα 

ΐαιθάληα, αιιά θαη ηηο αθνκνησηηθέο ηάζεηο ησλ Νενηνχξθσλ2. Άιισζηε, δελ 

αξλείηαη ζηνπο Ώξβαλίηεο ην δηθαίσκα ηεο εζληθήο απηνδηάζεζεο3. ηε βάζε 

απηψλ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζπκπίπηνπλ κε ηηο απφςεηο ηνπ Ώ. Πάιιε ζα 

αλαπηπρζεί ε αιιεινγξαθία ηνπο ζρεηηθά κε ην αξβαλίηηθν δήηεκα. 

ρεδηάδνπλ, κάιηζηα, ην 1910 ηελ έθδνζε αξβαλίηηθεο εθεκεξίδαο, ζηφρνο 

πνπ δελ ζα πξαγκαησζεί, θαζψο ν Πάιιεο ζέιεη πξψηα λα πεξάζεη απφ ηελ 

έγθξηζή ηνπ4. 

Ο Ώ. Πάιιεο, πνπ είρε αξβαλίηηθε θαηαγσγή θαη ππνγξάθεη ζπρλά κε 

ην ςεπδψλπκν «Λέθαο Ώξβαλίηεο», ππήξμε ζεξκφο νπαδφο ηεο ειιελν-

                                                 
1
 Ένιμκαξ, «Δ Φοθή», Ρ. ηαονίδδ-Παηνζηίμο, Γεκνηηθηζκόο θαη Κνηλσληθό Πξόβιεκα, υ.π., ζ.84,87. 

Ννπκάο,  20/1/1908, αν.279, ζ.1-6. Σμ ηεθάθαζμ ακαδδιμζζεφηδηε ημ 1912 ζηα Κξηηηθά Σαμίδηα, υ.π., 

ζ.139-158. Σμ ιένμξ πμο αθμνά ημοξ Ώναακίηεξ παναιέκεζ ηαηά ανπήκ ίδζμ, αθθά οπάνπμοκ ηάπμζεξ 

πνμζεήηεξ, ζπεηζηά ιε ημ νυθμ ημο Παηνζανπείμο, «κα πεζεακαβηάζμοιε ημ Παηνζανπείμ  κα επζηνέρεζ 

κα βίκεηαζ δ θεζημονβία αναακίηζηα υπμο ημ εέθμοκ μζ μνευδμλμζ Ώναακίηεξ». ηδ ζοβηονία, 

πζεακυηδηα, θίβμ πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ημο α΄ ααθηακζημφ, πνμηείκεζ ιζα επζεεηζηή πμθζηζηή απέκακηζ 

ζηδκ Σμονηία, «κα πμθειήζμοιε ημκ Σμφνημ βζα κα ημοξ θεθηενχζμοιε. Σμοξ ημ πνςζηάιε βζαηί 

ηείκμζ ιαξ θεθηένςζακ απυ ημκ Σμφνημ ζηα 21», ζημ ίδζμ, ζ.153. Ώπυ ημ 1906 μ ΐθαζηυξ έπεζ ημκίζεζ 

ηδ θοθεηζηή ζοββέκεζα ηςκ Βθθήκςκ ηαζ ηςκ Ώναακζηχκ, «Κνζηζηέξ Ώκαπμδζέξ. Ώπυ ημοξ βφνμοξ ηςκ 

νοειχκ – Λάιπνμο Ώζηένδ», Ο Ννπκάο, 9/7/1906, ζ.7. Ώκαδδιμζζεφηδηε ημ 1912, Κξηηηθά Σαμίδηα,  

υ.π., ζ.101-105. Ο Φχηδξ Φςηζάδδξ ζε επζζημθή ημο ζημκ Π. ΐθαζηυ, 27/8/1907,  Γ. Παπαηχζηαξ, Ο 

Φώηεο Φσηηάδεο θαη ην «Αδεξθάην ηεο Δζληθήο Γιώζζαο», υ.π., ζ.173, εα επζηνμηήζεζ ηζξ ζδέεξ ημο 

ΐθαζημφ βζα ημοξ Ώναακίηεξ ηαζ, ιάθζζηα, υπςξ δζαηοπχκμκηαζ ζε βνάιια ημο ΐθαζημφ ζημ 

Αναβμφιδ πμο ανέεδηε ζηα ηαηάθμζπα ημο Φςηζάδδ, ιε διενμιδκία 26/6/07, υπμο πζζηεφεζ υηζ «μζ 

Ώναακίηεξ πνέπεζ κα βίκμοκ δ ηοαενκήηνα θοθή ηδξ Ρςιζμζφκδξ», Γ. Παπαηχζηαξ, ό.π., ζ.308.  
2
 Ίδαξ, «Ώναακζηζά», Ο Ννπκάο, 25/2/1912, θ.468, ζ.119-121. 

3
 «Πνμηήνολδ ζημοξ ζηθααςιέκμοξ ηαζ ζημοξ εθεοεενςιέκμοξ Έθθδκεξ», Ο Ννπκάο, 17/2/1908, 

αν.283, ζ.10. 
4
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, Liverpool 5/6/1910, Αξρείν Η. Γξαγνύκε, θ.5, οπμθ.4. ΐθ. 

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.6. 
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αιβαληθήο ζπλελλφεζεο1· «ε κφλε καο ειπίδα είλαη λα θεξδίζνπκε ηελ 

αδεξθνζχλε ηεο Ώξβαληηηάο»2. Τπάξρνπλ, φκσο, δπζθνιίεο, θαζψο νη 

Ώξβαλίηεο θαηάληεζαλ κηζέιιελεο, αθνχ ην ειιεληθφ θξάηνο είλαη αθεξέγγπν3 

θαη ε Βθθιεζία δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα κε ηελ αλάκεημή ηεο ζηα εμσηεξηθά 

δεηήκαηα ηεο ρψξαο4. Ο Αξαγνχκεο ζηηο δπζθνιίεο πξνζέγγηζεο 

ζπγθαηαιέγεη θαη ηηο μέλεο δπλάκεηο5.  

Σηο απφςεηο απηέο ζα ζπλνςίζεη ν Ώ. Πάιιεο ζε επηζηνιή ηνπ ζηελ 

εθεκεξίδα «θξηπεξία» ην 1907, φπνπ ζηνπο θπιεηηθά ζπγγελείο, Έιιελεο θαη 

Ώξβαλίηεο, ζα πξνζζέζεη θαη ηνπο Σνχξθνπο, κε άκεζν ζθνπφ ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θνηλνχ ερζξνχ, ησλ ιάβσλ θαη απψηεξν, ηελ εζληθή θαη 

θξαηηθή ελνπνίεζε. Δ πνιηηηθή απέλαληη ζηνπο Ώξβαλίηεο πξέπεη λα είλαη 

πνιηηηθή παξνρψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ· «Βίλαη ηψξα ηξία ηέζζεξα ρξφληα, 

έγξαςα έλα γξάκκα ζηνλ “Πχξξν” φπνπ πξφηεηλα σο πξψηε αξρή πσο ε 

αξβαλίηηθε πξέπεη λα θεξπρηεί σο άιιε εζληθή καο γιψζζα ζηελ Διιάδα θαη 

πσο ηνπ Αηαδφρνπ ηα παηδηά […] πξέπεη λα κάζνπλ αξβαλίηηθα. ε πνιινχο 

θίινπο είπα θαη πσο ην Ανκπφιεην ην θιεξνδφηεκα έπξεπε λα ρξεζηκεθηεί 

ζην λα γίλεη Αξβαλίηηθν Παλεπηζηήκην ή ζηνπο Κνξθνχο ή φπνπ αιινχ είλαη 

θαηαιιειφηεξν θέληξν […] ζνη καο […] είκαζηε Ρσκηνί, ρξεφο καο είλαη κε ηα 

ζθνιηά καο, ηα λνζνθνκεία καο, ηνπο πξνμέλνπο καο, ηνπο παπάδεο καο, λα 

βνεζήζνπκε θάζε εζληθή απαίηεζε θη΄ αλάγθε ηνπ Ώξβαλίηε. Ώ ζέιεη 

καζήκαηα ζηε γιψζζα ηνπ, καζήκαηα ζηε γιψζζα ηνπ πξέπεη αλ ηνπ 

δψζνπκε. Ώ ζέιεη εθθιεζηέο θαη παπάδεο ζηελ γιψζζα ηνπ, εθθιεζηέο θαη  

παπάδεο ζηε γιψζζα ηνπ πξέπεη λαλ ηφλε βνεζήζνπκε λ΄ απνρηήζεη. ,ηη 

δηθφ καο, αο είλαη θαη δηθφ ηνπ. Υξεηάδεηαη δειαδή απφ κέξνο καο αληίζεηε 

πνιηηηθή παξά πνπ αθνινπζήζακε κε ηνπο ΐνπξγάξνπο»6  

                                                 
1
 Ώ. Ώ. Πάθθδξ, Ξελεηεκέλνη Έιιελεο, υ.π., ζ.93-94. 

2
 Βπζζημθή A. Πάθθδ ζε I. Αναβμφιδ, 28/4/1911, ό.π. Καζ ζε πνμβεκέζηενδ επζζημθή, 8/5/1910, ιζθάεζ 

βζα ηδκ ακάβηδ κα ζοιθζθζςεμφκ Έθθδκεξ ηαζ Ώναακίηεξ.  
3
 Βπζζημθή A. Πάθθδ ζε I. Αναβμφιδ, 23/4/1911, ό.π. 

4
 Βπζζημθέξ A. Πάθθδ ζε I. Αναβμφιδ, 27/11/1906, 9/11/1908, ό.π. ηδ δεφηενδ βίκεηαζ πζμ 

ζοβηεηνζιέκμξ ηαζ πζμ ζηθδνυξ· «Πχξ κα ιδ ιαξ ανίγμοκ μζ Ώναακίηεξ, αθμφ πανμοζζαγυιαζηε πςξ 

ειείξ έπμοιε πζμ πμθθά δζηαζχιαηα ηαζ πνέπεζ κα ημοξ ηαείγμοιε ζηδ νάπδ. Ώθηά ηα πενίθδια 

πνμκυιζα πμο αβάθαιε ηχνα ηαζ θςκάγμοιε άθθμ ζημπυ δεκ έπμοκ πανά πςξ μζ παπάδεξ ιαξ κάπμοκ 

ημ δζηαίςια κα πζθαθίγμοκε απυ Ώναακίηεξ ηζ΄ άθθμοξ ηέημζμοξ». 
5
 «Πνμηήνολδ ζημοξ ζηθααςιέκμοξ ηαζ ζημοξ εθεοεενςιέκμοξ Έθθδκεξ», ό.π., ζ.10. 

6
 Ώ. Πάθθδξ, «Σμ Ώναακίηζημ Γήηδια», 1907, αοημηεθέξ θοθθάδζμ. Σμ απυζπαζια  ζηζξ ζ.2-3. Οζ 

οπμβναιιίζεζξ δζηέξ ημο. Σδκ απμβμήηεοζή βζα ημ υηζ ηαιζά απυ ηζξ πνμηάζεζξ ημο δεκ 

πναβιαημπμζήεδηε εηθνάγεζ ζημ Αναβμφιδ, επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, Liverpool 23/4/1911, 

Αξρείν Η. Γξαγνύκε, θ.5, οπμθ.4. ηδκ ίδζα επζζημθή ημκ πθδνμθμνεί υηζ έζηεζθε ιζα Γναθή ημο Φακ 
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Οη θαζαξεπνπζηάλνη ζηνλ πφιεκν ελαληίνλ ησλ δεκνηηθηζηψλ ζα 

επηζηξαηεχζνπλ θαη ηελ αξβαλίηηθή θαηαγσγή ησλ ηειεπηαίσλ, γηα λα 

ηεθκεξηψζνπλ ηε ξνπή ηνπο πξνο ηελ εζληθή πξνδνζία. Βηξσληθή αλαθνξά 

ζηελ αξβαλίηηθε θαηαγσγή ησλ δεκνηηθηζηψλ ζα θάλεη ε εθεκεξίδα Ακάιζεηα 

ηεο κχξλεο ηνπ 19081. Δ θαηαγσγή ηνπ δάζθαινπ Φίιηππνπ ηακπαλίδε 

απφ ην Σεπειέλη2 ζα επηζχξεη ηελ θαηεγνξία ηνπ «αιβαληζηή»3.  

Ο ηακπαλίδεο ζε άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Σαρπδξφκνο ηεο Πφιεο 

ζηηο 15/9/1911, κε ηίηιν «Οη Ώιβαληζηαί θαη ε Ήπεηξνο», ζα αλαπαξαγάγεη φια 

ηα ζηεξεφηππα ηεο εζληθήο ηδενινγίαο γηα ηνπο Ώιβαλνχο πνπ θπξηαξρνχλ 

απφ ην 19ν αηψλα θαη ζα ππνγξάςεη σο «Οξζφδνμνο Πειαζγφο»4. Σν άξζξν 

απνηειεί απάληεζε ζε ζπλέληεπμε ηνπ Λεσλίδα Νάηζε, θαζεγεηή ηεο 

αιβαληθήο ζηελ Βκπνξηθή ζρνιή ηεο Κέξθπξαο, ζηελ εθεκεξίδα Καηξνί, ηελ 

νπνία αλαδεκνζηεχεη ν Σαρπδξφκνο, ζηηο 30/8/1911. Ο ηζρπξηζκφο ηνπ Νάηζε 

φηη «ε Ήπεηξνο είλαη αιβαληθή, φηη ηα Εσάλληλα είλε ε θαξδηά ηεο θάησ 

Ώιβαλίαο», απερεί ηα αηηήκαηα ηνπ αιβαληθνχ εζληθηζηηθνχ θηλήκαηνο πνπ 

αλαδχνληαη κέζα απφ ηελ αιβαληθή εμέγεξζε ηνπ 1910 θαη επεξεάδνπλ αθφκα 

θαη ηνπο ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο5.  

Δ ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα «ρξηζηηαλφο» δελ αξθεί πηα, γηα λα ηαπηίζεη 

κέξνο ησλ Ώιβαλψλ κε ηνπο Έιιελεο, θαζψο ζπρλά ππεξηζρχνπλ εζληθέο 

επηινγέο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην αίηεκα 80 ρξηζηηαλψλ ηνπ Βικπαζάλ πξνο 

ην Μεηξνπνιίηε Απξξαρίνπ γηα αχμεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ηεο αιβαληθήο 

                                                                                                                                            
Νυθζ [ζδνοηήξ ηδξ αθαακζηήξ μνευδμλδξ εηηθδζίαξ ζηδκ Ώιενζηή, πεζνμημκήεδηε ηαζ μ ίδζμξ ημ 1908, 

ελέπςκ ζηέθεπμξ ημο εεκζηζζηζημφ αθαακζημφ ηζκήιαημξ] βζα κα λακαπζάζεζ ζπέζεζξ ιαγί ημο. ε 

επυιεκδ επζζημθή εα ηαηδβμνήζεζ ημκ ζςαζκζζιυ ςξ οπαίηζμ βζα ηδκ απχθεζα ηδξ ζοκενβαζίαξ ηςκ 

Ώθαακχκ ηαζ εα ζδιεζχζεζ βζα ημκ Φακ Νυθζ «Πυζμ μ ζςαζκζζιυξ ηαηαζηνέθεζ, ημ αθέπεζξ ηαζ απυ ημ 

γήηδια ημο Φακ Νυθδ. Βιείξ εεθήζαιε κα ιδ πεζνμημκδεεί […]. Μα εηείκμξ έηαιε θοζζηά ημ ζημπυ 

ημο· ηαζ ζήιενα; ήιενα, υηακ έβζκε μπηνυξ ιαξ, γδημφιε ηδ ζοκένβεζά ημο», επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. 

Αναβμφιδ, Liverpool 28/4/1911, ζημ ίδζμ. 
1
 «Αεθηάνζα», Ακάιζεηα, 4(17)/1/1908, ζ.2. 

2
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 2/15.4.1913, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, οπμθ.3.1, 

3/67. Ο Πάθθδξ ημκ απμηαθεί αθάιδ [απυ ηδκ αθαακζηή θέλδ vlam=ζφκηνμθμξ, αδενθμπμζηυξ] ηαζ ημο 

αθζενχκεζ δφμ πμζήιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ ηαηαβςβή ημο. Σμ πμίδια ιε ηίηθμ «Ώναακίηζζζα» έπεζ ηδκ 

αθζένςζδ «Σμο αθάιδ ζαιπακίδδ, δδιμηζηζζηή ζηοθίηζημο, δαζηάθμο ζημ ηαανμδνυιζ», Ο Ννπκάο, 

14/9/1905, αν.159, ζ.6. ε άθθμ πμίδια ιε ημκ αθαακζηυ ηίηθμ «Υάσκηε Υμφνδε» ηαζ δ αθζένςζδ είκαζ  

ζηα αθαακζηά, Ο Ννπκάο, αν.116(1904), ζ.3. 
3
 Βπζζημθέξ Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 1/4/1911 ηαζ 1/14.6.1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.1, 1/33 ηαζ 

1/142 ακηίζημζπα. Δ πνχηδ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.39-40, δ δεφηενδ, ζ.46-49.  
4
 ημ 19

μ
 αζχκα εα ειθακζζηεί δ άπμρδ υηζ μζ Έθθδκεξ ηαζ μζ Ώθαακμί έθημοκ ηδκ ηαηαβςβή ημοξ απυ 

ημοξ Πεθαζβμφξ ηαζ επμιέκςξ πνέπεζ κα ζοιθζθζςεμφκ, βζα κα ακηζιεηςπίζμοκ ημοξ ηζκδφκμοξ πμο 

εηπμνεφμκηαζ απυ ημοξ Σμφνημοξ ηαζ ημοξ θάαμοξ,  αθ. Φ. Παζπίδδξ, Οη Αιβαλνί θαη ην κέιινλ 

απηώλ ελ ησ Διιεληζκώ. Μεηά παξαξηήκαηνο πεξί ησλ Διιελνβιάρσλ θαηΒνπιγάξσλ, Ώεήκα 1879. 
5
 Μ. Κμημθάηδξ, Σν ύζηεξν Γηαλληώηηθν Παζαιίθη. υ.π., ζ.91. 



554 

 

ζην εθεί Ώξξελαγσγείν1. Ο Μεηξνπνιίηεο Απξξαρίνπ πξνηείλεη αλαβνιή ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αηηεκάησλ ή κεξηθή ππνρψξεζε ζρεηηθά κε απηά, 

ζεκεηψλνληαο ηελ αλάγθε δηνξηζκνχ ειιήλσλ δαζθάισλ2, δηθαηψλνληαο ηηο 

απφςεηο ηνπ Ώ. Πάιιε γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ηεο 

εθθιεζίαο απέλαληη ζηνπο Ώξβαλίηεο.  

Ώιιά θαη ν ηακπαλίδεο, δηαθξίλνληαο ηνλ θίλδπλν ηνπ αιβαληθνχ 

εζληθηζκνχ, ζην παξαπάλσ άξζξν ηνπ, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ επηθξνηεί 

ε εθεκεξίδα κε πξσηνζέιηδν άξζξφ ηεο, ζα δψζεη κηα άιιε δηάζηαζε ηνπ 

ζέκαηνο πνπ δελ έρεη ζηγεί απφ ηνπο ππφινηπνπο δεκνηηθηζηέο. Θα επηρεηξήζεη 

δηαρσξηζκφ ηνπ αιβαληθνχ έζλνπο κε βάζε ηε ζξεζθεία, ζε νξζφδνμνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο Έιιελεο θαη ζε εηεξφδνμνπο. Βπηζεκαίλεη φηη αθφκα θαη 

κνξθσκέλνη Ώιβαλνί εγνχληαη ηεο αλζειιεληθήο εθζηξαηείαο θαη δηαςεχδεη ην 

θιείζηκν αιβαληθψλ ζρνιείσλ. ια απηά ηα ζεσξεί πξνπαγάλδα ησλ 

κνπζνπικάλσλ Ώιβαλψλ ελαληίνλ ησλ νξζνδφμσλ. Δ ζπλελλφεζε, βέβαηα, 

πξέπεη λα γίλεη κε ηνπο φξνπο ησλ Βιιήλσλ θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη 

ηνπο Σνχξθνπο3. Ο ηακπαλίδεο ζα ζηείιεη ηα θχιια ηεο εθεκεξίδαο ζηνλ 

Ίσλα Αξαγνχκε θαη ζα ηνπ δεηήζεη ηε γλψκε ηνπ4. ε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ 

Πάιιε ζα είλαη εθηελέζηεξνο ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

ειιελναιβαληθήο ζπκκαρίαο θαη ηνπο ηξφπνπο επίηεπμήο ηεο. Ο Πάιιεο 

ζπκθσλεί καδί ηνπ, αιιά πξνηηκά πεξηζζφηεξε δηαθξηηηθφηεηα ζην ρεηξηζκφ 

απηψλ ησλ ζεκάησλ θαη δελ επηζπκεί αλάκεημε ηεο εθθιεζίαο5. Ο 

ηακπαλίδεο, κάιηζηα, ζα ζπληάμεη ππφκλεκα ζηε δεκνηηθή γηα ηελ 

ειιελναιβαληθή ζπλελλφεζε πνπ ζα θηάζεη κέρξη ηα ρέξηα ηνπ δηαδφρνπ6. ην 

Ννπκά, απφ ηελ άιιε, ζα θαλνχλ θαη άξζξα πνπ απνξξίπηνπλ ηε δηραζηηθή 

εζληθηζηηθή γξακκή θαη δηαβιέπνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα αλαγλψξηζεο 

αλεμάξηεηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο, θαηάιεμε αλαπφθεπθηε φζν εδξαηψλεηαη 

                                                 
1
  Ώκαθμνά Ώθαακχκ ζημ Μδηνμπμθίηδ, εκ Βθααζακίς 2/6/1912, ΕΏΤΒ, θ.14, 1912, οπμθ.1. 

2
 Βπζζημθή Πνμλεκείμο ηδξ Βθθάδμξ εκ Μμκαζηδνίς ζε ΤΠΒΞ, 19/6/1912, ό.π. ΐθ. Πανάνηδια, ιένμξ 

ΕΕΕ, ζ.141. 
3
 Καζ ηα δφμ θφθθα ηςκ εθδιενίδςκ ανίζημκηαζ ζημ ΕΏΤΒ, θ.89 1911, οπμθ.1.1. ΐθ. ιένμξ ημο 

άνενμο ημο ζαιπακίδδ ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.71-2. 
4
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ε. Αναβμφιδ, Πυθδ 28/9/1911, ΕΏΤΒ, 1911 θ.89, οπμθ.1.1. 

5
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 27/10/1911, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.1, οπμθ.1.2, 

1/234. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.53-56. 
6
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 8/12/1911, ό.π., θ.1, οπμθ.1.2, 1/291. Δ επζζημθή ζημ 

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.56. Σμκ Εακμοάνζμ ημο 1912 εα βνάρεζ ζημκ Πάθθδ, 19/1.1.1912, θ.2, 

οπμθ.2.1, 2/2, υηζ παναηδνεί ηάπμζα πνμζέββζζδ ακάιεζα ζημοξ Έθθδκεξ ηαζ ημοξ Ώναακίηεξ ηαζ ημκ 

πανμηνφκεζ κα ιάεεζ αναακίηζηα. Γνήβμνα εα απμβμδηεοηεί ηαζ εα βνάρεζ «Σαναακίηζηα ηαηά 

δζααυθμο», επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 4/7/1912, θ.2, οπμθ.2.2, 2/246. 



555 

 

κεηαμχ ησλ ιαψλ ηεο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο ε πξσηαξρηθφηεηα ηνπ 

εζληθνχ αηζζήκαηνο1.    

Σν πνιηηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ Πάιιε γηα ηελ Ήπεηξν ζα θαλεί θαηά ηελ 

πνξεία ησλ ΐαιθαληθψλ Πνιέκσλ, φηαλ ε ηχρε ησλ Εσαλλίλσλ θαη ηεο 

Δπείξνπ θπξηαξρεί ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ κε ηνλ ηακπαλίδε2. ηνλ Πάιιε 

ζα απεπζπλζνχλ θαη νη αληηπξφζσπνη ησλ Δπεηξσηψλ ηεο Ώκεξηθήο, πνπ 

βξίζθνληαη ζην Λνλδίλν γηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, δεηψληαο ηνπ λα ηνπο 

βνεζήζεη λα ζπλαληεζνχλ κε ηνλ Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ Sir Edward Grey, 

επεηδή «δελ ελλννχλ θαη΄ νπδέλα ηξφπνλ λα γίλνπλ Ώξβαλίηεο κε ην ζηαληφ»3. 

Ο Φ. ηακπαλίδεο ζα πξνηείλεη ζηνλ Πάιιε ν ίδηνο ή ν γηνο ηνπ λα 

ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα γηα βνπιεπηέο Δπείξνπ, παξφιν πνπ ζα έρνπλ 

αληίπαινπο πνιινχο παηξηδνθάπεινπο4. Ο Πάιιεο δελ είλαη αξλεηηθφο ζηελ 

ηδέα, δηεξεπλά, κάιηζηα, ηελ δπλαηφηεηα λα απνπνηεζεί ηελ αγγιηθή 

ππεθνφηεηα5 θαη ηαμηδεχεη ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηα Γηάλλελα6. Ώιιά, 

παξάιιεια, εθθξάδεη ηηο επηθπιάμεηο ηνπ θαηά πφζν ν Δπεηξσηηθφο χιινγνο 

ζα ηνλ πξνηείλεη γηα βνπιεπηή7, πξάγκα πνπ ζα απνδεηρηεί αιεζηλφ. Οη 

επηθπιάμεηο ηνπ πιιφγνπ αθνξνχλ ηνπο ζπζρεηηζκνχο δπλάκεσλ ζηελ 

                                                 
1
 Λοδυξ Πμδαανυξ, «Φίθμοξ ημοξ Ώναακίηεξ», Ο Ννπκάο, 15/11/1909, αν.366, ζ.1. Μζα αναακίηζηή 

εθδιενίδα ηδξ Ώιενζηήξ εα ιζθήζεζ ιε εκεμοζζαζιυ βζα ημ άνενμ ημο, αθθά εα ημκίζεζ υηζ απδπεί 

απυρεζξ ιζαξ ιεζμρδθίαξ, «Ο “Νμοιάξ” ηαζ μζ Ώναακίηεξ», Ο Ννπκάο, 7/2/1910, αν.378, ζ.7. 
2
 Βπζζημθέξ Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 6/19/11/1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2.3, 

2/443, υπμο εηθνάγεζ ηδκ αβςκία ημο βζα ηα Γζάκκεκα ηαζ ημκ παναηαθεί κα ημκ εζδμπμζήζεζ άια 

πέζμοκ· 18/1.12.1912, 2/454, υπμο ιαεαίκμοιε υηζ μ Πάθθδξ εα ημο δχζεζ ηδκ είδδζδ βζα ηα Γζάκκεκα 

ιέζς ημο Φςηζάδδ· 28/10/I/913, θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/9, υπμο αβςκζά βζα ηα ζφκμνα ηδξ Δπείνμο ηαζ βζα 

ηδ ηφπδ ηςκ Εςακκίκςκ· 25/7.2.1913, 3/34, υπμο ημκ πθδνμθμνεί «Οζ Σμονηαθαακμί δεκ πςναηέρακε 

ηαευθμο· ηάρακε, ανπάλακε, αηζιάζακε, ζθάλακε, λεεειέθζςζακ αθάηενα πςνζά ηαζ ζημ ηιήια ημο 

Ώνβ/ζηνμο ηαζ ζημ ηιήια ημο Αεθαίκμο. Δ εοθμβδιέκδ δ Θεζζαθμκίηδ ιαξ νήιαλε· μ εθθδκ. ζηναηυξ 

είπε βονίζεζ υθδ ηδκ πνμζμπή ημο εηεί ηαζ άθδζε πίζς ηα Γζάκκεκα […] βζα ηα ιένδ ιαξ 

(Ώνβονυηαζηνμ, Πνειεηή) είιαζ ηέθεζα απεθπζζιέκμξ» ηαζ 23/8.3.1913, 3/53 υπμο ημκ εοπανζζηεί βζα 

ημ ηδθεβνάθδια βζα ηδκ πηχζδ ηςκ Εςακκίκςκ. 
3
 Βπζζημθή [Casanges;] ζε Ώ. Πάθθδ, London 28/11/13, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/205. 

4
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 14/27.12.1912, ό.π., 2/467. Δ επζζημθή ζημ 

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.68.  
5
 Σμ 1915 εα δζενεοκήζεζ ιέζς δζηδβυνμο ηδ δζαδζηαζία βζα ηδκ απμπμίδζδ ηδξ αββθζηήξ 

οπδημυηδηαξ, αθ. Βπζζημθή δζηδβμνζημφ βναθείμο Donnison and Edwards ζε Ώ. Πάθθδ, Liverpool 

18/10/1915, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/338. 
6
 Γζα ημ ηαλίδζ ημο Πάθθδ, αθ. επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 2/15.4.1913, ό.π., 3/67. 

Σδκ είδδζδ βζα ημ επζηείιεκμ ηαλίδζ ημο μ Πάθθδξ εα δχζεζ ζημκ H. Pernot, αθ. επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε 

H. Pernot, Liverpool 14/3/1913, Αξρείν Hubert Pernot, «1.1. Ώ. Πάθθδξ πνμξ H. Pernot, επζζημθέξ 

αν.1-64, 1897-1913», αν.62, υπμο ημκ πθδνμθμνεί υηζ ηδκ ενπυιεκδ εαδμιάδα ακαπςνεί βζα Γζάκκεκα. 

ε επζζημθζηυ δεθηάνζμ εα εηθνάζεζ ηδκ ζηακμπμίδζή ημο πμο είδε ηα Γζάκκεκα εθεφεενα, αθ. 

επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε H. Pernot, Liverpool 5/5/1913, ό.π., αν.64.  
7
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 28/10/1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.1, 3/9 ηαζ 31/13.6.1914, 

θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/283. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.70-71.  
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πεξηνρή, ζηελ νπνία ν Πάιιεο είλαη άγλσζηνο, αιιά θαη ηε δξάζε ηνπ γηα ηε 

δεκνηηθή1. 

Δ αλάκεημε ηνπ ηακπαλίδε ζηηο θηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηχρε ηεο 

Δπείξνπ είλαη έληνλε. πλερψο ελεκεξψλεη ηνλ Πάιιε γηα ηηο ζπδεηήζεηο 

αλαθνξηθά κε ην επηθείκελν αιβαληθφ θξάηνο2. Δ αλεζπρία ηνπ ζα 

ηξνθνδνηήζεη ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηελ εζληθή ηαπηφηεηα θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηελ 

πξνζδηνξίδνπλ, εηδηθά ε γιψζζα «θνβνχκαη θνβεξά γηα ηελ ηχρε ησλ κεξψλ 

καο […] Ώλ είλαη αιεζηλέο νη πιεξνθνξίεο […] ηφηε […] φια ηα κέξε ζα 

δνζνχλε ζηελ αιβαλία· γηαηί πξάκαηη κηινχλε αξβαλίηηθά»3. Σν Αεθέκβξην ηνπ 

1913 ζα γξάςεη απνγνεηεπκέλνο ζηνλ Πάιιε, επηζεκαίλνληαο ην ξφιν πνπ 

κπνξνχζε λα παίμεη ε δεκνηηθή ζηελ εζληθή πνιηηηθή σο φξγαλν εμειιεληζκνχ 

ησλ αιιφγισζζσλ πιεζπζκψλ4. Δ ηειεπηαία θνξά πνπ ζα αζρνιεζεί κε ην 

Δπεηξσηηθφ είλαη ηνλ Ενχλην ηνπ 1914, φηαλ ζα ζρνιηάζεη ηελ πνιηηηθή 

θαηάζηαζε θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί γηα ηνλ ειιεληζκφ5.  

Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Πάιιε ζα ζπλερηζηεί θαη αξγφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ Ώ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φηαλ αλεζπρεί γηα ηηο θηλήζεηο ησλ Εηαιψλ ζηελ 

Ήπεηξν, γεγνλφο πνπ ηνλ νδεγεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί, θαηαζέηνληαο ηηο 

                                                 
1
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 2/15.4.1913, ό.π., 3/67. Δ επζζημθή ζημ Πανάνηδια, 

ιένμξ III, ζ.68-69. Ο ζαιπακίδδξ εα είλεζ ανηεηέξ θμνέξ ημ εέια βζα ηδκ αμοθεοηζηή οπμρδθζυηδηα 

ημο Πάθθδ, αθ. εκδεζηηζηά, επζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ, 26/8 1913, θ.3-4, οπμθ.3.2, 

3/156.  
2
 Βπζζημθέξ Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 10/23.7.1913, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.2, 3/134, υπμο ημκ 

πθδνμθμνεί βζα ηζξ ζογδηήζεζξ ιε ημκ επίζημπμ ΐεθθάξ ηαζ Κμκίηζδξ, πονίδςκα, ζπεηζηά ιε ηδ 

ζφκηαλδ οπμικήιαημξ βζα ηα πνμκυιζα ηςκ μνεμδυλςκ ζημ αθαακζηυ ιμοζμοθιακζηυ ηνάημξ, πμο 

επίηεζηαζ κα δδιζμονβδεεί, ηαεχξ ηαζ βζα ηζξ ηζκήζεζξ ημο Θ. Μπαιίπα ζημ Λμκδίκμ, υπμο είκαζ 

ακηζπνυζςπμξ ημο Αέθαζκμο· Κςκ/πμθδ 22/4.9.1913, ό.π., 3/154, υπμο ημκ πθδνμθμνεί βζα ηδ 

ζοβηνυηδζδ απυ ηδκ εθθδκζηή ηοαένκδζδ επζηνμπχκ εεκζηήξ άιοκαξ, βζα ηδ ζοκέπζζδ ηδξ ακηίζηαζδξ, 

ακ απμζονεμφκ ηα εθθδκζηά ζηναηεφιαηα· Πυθδ 26/8.9.1913, ό.π., 3/156, υπμο βνάθεζ βζα ηδ 

ζοβηέκηνςζδ πνδιάηςκ,  «μ ΐεθθάξ εδχ ενζάιαεοζε· ιάγερε ζε 10 ιένεξ απυ ημοξ εδχ Δπεζνχηεξ 60 

πζθ. θνάβηα! […] βνάθμοκηακ απθμί παζάπδδεξ βζα 100 θίνεξ!».  
3
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Κςκ/πμθδ 22/4.9.1913, ό.π., 3/154. ΐθ., επίζδξ, επζζημθή Φ. 

ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 18/31.10.1 913, ό.π., 3/184, υπμο εθπίγεζ κα ιδκ ζζπφζεζ ημ βθςζζζηυ 

ηνζηήνζμ βζα ηδ πάναλδ ηςκ ζοκυνςκ, βζαηί «υθα ηα ιένδ Κμνοηζάξ, Κμθςκίαξ, Πνειεηήξ ηαζ 

Ώνβ/ζηνμο ημ πθέμκ ιζθμφκε αναακίηζηα». 
4
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 27/10.12.11913, ό.π., 3/214. Δ επζζημθή ζημ 

Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.69-70. Θα ζοκεπίζεζ κα ημο ιεηαθένεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ Ώθαακία, αθ. 

Πυθδ 29/11.2.1914, θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/246 ηαζ 12/25.2.1914, 3/250, υπμο ημκ πθδνμθμνεί υηζ μ 

Μπαιίπαξ πνςημζηαηεί ζηδκ ακηίζηαζδ ζηδκ Ήπεζνμ ηαζ 17/30.3.1914, 3/265, υπμο ημκ πανμηνφκεζ κα 

αμδεήζεζ ημκ αβχκα ηςκ Δπεζνςηχκ. 
5
 Βπζζημθή Φ. ζαιπακίδδ ζε Ώ. Πάθθδ, Πυθδ 31/13.6.1914, ό.π., θ.3-4, οπμθ.3.3, 3/283. Δ επζζημθή 

ζημ Πανάνηδια, ιένμξ III, ζ.70-71. 
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πξνηάζεηο ηνπ ζε αμησκαηνχρνπο, φπσο ν πξεζβεπηήο ηεο Βιιάδαο ζην 

Λνλδίλν Ε. Γελλάδηνο1.  

  

22.2.4 Σν Γσδεθαλεζηαθό δήηεκα θαη ν Αιέμαλδξνο Πάιιεο 

Ο καθξνβηφηεξνο εζληθφο αγψλαο ηνπ Ώιέμαλδξνπ Πάιιε αθνξά ηελ 

έλσζε ησλ Ασδεθαλήζσλ κε ηελ Βιιάδα, ηελ νπνία δελ είδε φζν δνχζε2. Δ 

θαηάιεςε ησλ Ασδεθαλήζσλ απφ ηελ Εηαιία ην Μάην ηνπ 1912, ζην πιαίζην 

ηνπ ηηαινηνπξθηθνχ πνιέκνπ ηνπ 1911-12, ζα ζπδεηεζεί απφ ηνπο Ώ. Πάιιε 

θαη Ίσλα Αξαγνχκε3. Ο Αξαγνχκεο πηζηεχεη πσο ζα ήηαλ ζπκθέξνπζα ε 

νπδεηεξφηεηα ησλ λεζηψλ ή ε ειιεληθή απηνδηνίθεζε, αθνχ θαηαζηεί ζαθέο 

ζηνπο Εηαινχο φηη ε παξνπζία ηνπο γίλεηαη απνδεθηή, επεηδή απαιιάζζεη απφ 

ηνπο Σνχξθνπο, αιιά φρη κε ηελ πξννπηηθή ηεο κνληκφηεηαο4.  

Ο Πάιιεο πξνθξίλεη πην δπλακηθή εκπινθή ησλ Εηαιψλ, σο απαξρή 

ηεο απειεπζέξσζεο. Δ ηηαιηθή παξνπζία, φπσο θαη αλ εμειηρηεί, απαιιάζζεη 

ηα λεζηά απφ ηνπο Σνχξθνπο, πνπ απνηεινχλ ζαλάζηκν ερζξφ ηνπ 

Βιιεληζκνχ5. Ώπηέο ηηο απφςεηο επηθξνηεί θαη ν θεχνο Γεξβφο απφ ηελ 

Κάιπκλν6, ν νπνίνο κεηαθέξεη ζηνλ Πάιιε ηε ραξά γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ 

λεζηνχ απφ ηνπο Εηαινχο7. Βλψ, φκσο, ν Πάιιεο πηζηεχεη φηη νη Ασδεθαλήζηνη 

δελ πξέπεη λα απνηαζνχλ ζηηο Απλάκεηο, αιιά λα «θαινπηάζνπλ» ηνπο 

Εηαινχο θαη λα πξνζπνηεζνχλ φηη απφ απηνχο αλακέλνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπο8, 

ν Αξαγνχκεο πηζηεχεη φηη ε θνιαθεία ζηνπο Εηαινχο δελ πξέπεη λα ππεξβεί ηα 

                                                 
1
 Βπζζημθή Ε. Γεκκάδζμο ζε Ώ. Πάθθδ, 23/6/17, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.3-4, οπμθ.4.2, 4/203· 

επζζημθή Cl. Michailides(=Ώνβφνδξ Βθηαθζχηδξ) ζε Ώ. Πάθθδ, Hull 18/6/16, 4/200. Βπίζδξ επζζημθή 

N.G. Paspatis ζε Ώ. Πάθθδ, Paris 23/6/1917, 4/204 ηαζ επζζημθή Reeves ζε Ώ. Πάθθδ, London 5
th

 

1917, 4/210. 
2
 Γζα ηδκ αθθδθμβναθία ημο Ώ. Πάθθδ ζπεηζηά ιε ηδκ οπυεεζδ ηςκ Αςδεηακήζςκ, αθ. Πανάνηδια, 

ιένμξ I, πάνηδξ 15. 
3
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, Liverpool 17/10/1911, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θ.5, οπμθ.5, 

ζπεηζηά ιε ηα ζηαθζηά ζπέδζα βζα αμιαανδζζιυ ηδξ ιφνκδξ ηαζ 4/4/1912, υπμο εεςνεί ηφπδ βζα ημοξ 

Έθθδκεξ ηδ ζοκέπζζδ ηδξ ειπυθειδξ ηαηάζηαζδξ. Ο Αναβμφιδξ ζε άνενα ημο αζπμθήεδηε ιε ημκ 

πυθειμ, εκηάζζμκηάξ ημκ ζηα πνμαθήιαηα ηδξ ελςηενζηήξ πμθζηζηήξ ηδξ Σμονηίαξ ηαζ πανυηνοκε ημοξ 

Σμφνημοξ κα επζδζχλμοκ ηδκ έκηζιδ ζοκεδημθυβδζδ, αθ. Ίδαξ, «Δ εέζδ ηδξ Σμονηζάξ», Ο Ννπκάο, 

11/12/1911, αν.459, ζ.676 ηαζ «Δ εέζδ ηδξ Σμονηζάξ ΐ΄», Ννπκάο, 18/12/1911, αν.460, ζ.689-690.  
4
 Βπζζημθή Ε. Αναβμφιδ ζε Ώ. Πάθθδ, 6/19.5.1912, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.147. 

5
 Αφμ επζζημθέξ Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, ηδκ ίδζα ιένα, Liverpool 25/5/1912, Αξρείν Ίσλνο 

Γξαγνύκε, υ.π. Νςνίηενα είπε ζοιαμοθεφζεζ ημ Αναβμφιδ κα πανμηνφκεζ ημοξ Έθθδκεξ ηδξ Ρυδμο 

οπέν ηςκ Εηαθχκ, αθ επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, Liverpool 6/5/1912, ζην ίδην.  
6
 (1875-1966), βζαηνυξ, επζθακέξ ζηέθεπμξ ημο αβχκα ηςκ Αςδεηακδζίςκ βζα έκςζδ ιε ηδκ Βθθάδα.  

7
 Βπζζημθή . Γεναμφ αε Ώ. Πάθθδ, Κάθοικμξ 17/5/1912, ηδκ μπμία εζςηθείεζ μ Πάθθδξ ζε επζζημθή 

ημο ζημκ Ε. Αναβμφιδ, Liverpool 6/6/1912, Αξρείν Ίσλνο Γξαγνύκε, θ.5, οπμθ.5.  
8
 Βπζζημθή Ώ, Πάθθδ ζε Ε. Αναβμφιδ, Liverpool  12/6/1912, ζην ίδην. 



558 

 

φξηα ηεο εζληθήο αμηνπξέπεηαο θαη ζεσξεί ζπκθέξνπζα ηελ πξνζθπγή ζηηο 

Απλάκεηο, θαζψο ακθηβάιιεη γηα ηε δπλαηφηεηα ησλ Εηαιψλ λα επηιχζνπλ ην 

ζέκα1.   

Ο Γεξβφο γξήγνξα ζα απνγνεηεπηεί θαη ζα θαηεγνξήζεη ηνπο Εηαινχο 

γηα αλζειιεληθή δηνίθεζε. Δ δηαηήξεζε ηνπ ηεισλεηαθνχ δαζκνχ (11%) ζηηο 

εηζαγσγέο ηνχξθηθσλ εκπνξεπκάησλ θαη ε αζέηεζε ηεο ππφζρεζεο ηεο 

ηηαιηθήο δηνίθεζεο γηα θαηαβνιή ηνπ 3% ηνπ ηεισλεηαθνχ εηζνδήκαηνο, βάζεη 

παιηψλ πξνλνκίσλ, απνηεινχλ ηελ αηηία ηεο δπζαξέζθεηαο. Οη Εηαινί 

εηζπξάηηνπλ ην κήλα 20 κε 25 ρηιηάδεο θξάγθα απφ ην ηεισλείν, ρσξίο λα 

απνδίδνπλ ζηνλ ηφπν ην ειάρηζην2. 

Οη ΐαιθαληθνί θαη ν Ώ΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο ζα αλαζηείινπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δ δηεζλήο εθζηξαηεία ηνπ Πάιιε γηα ηα Ασδεθάλεζα ζα 

μεθηλήζεη κε ην ηέινο ηνπ Ώ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη εληάζζεηαη πιήξσο ζην 

δηεζλέο πιαίζην πνπ εκπλέεηαη απφ ηηο δηαθεξχμεηο ηνπ πξνέδξνπ ησλ Δ.Π.Ώ. 

W. Wilson γηα ηελ αξρή ηεο απηνδηάζεζεο ησλ ιαψλ θαη ηα δίθαηα ησλ 

εζλνηήησλ. Σν πλέδξην ηεο Βηξήλεο ζην Παξίζη πνπ μεθίλεζε ηηο εξγαζίεο 

ηνπ ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1919 απνηειεί ηνλ ρψξν φπνπ ζα αζθεζνχλ φιεο νη 

πηέζεηο. ε έλα πεξηβάιινλ, φπνπ θπξηαξρνχλ, εθηφο απφ ηηο επίζεκεο 

θξαηηθέο αληηπξνζσπείεο, νη νκάδεο πίεζεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε εζληθψλ, 

νηθνλνκηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ δηθαησκάησλ δηαθφξσλ θξαηψλ θαη κεηνλνηήησλ, 

νη ελέξγεηεο ηνπ Πάιιε γηα ηελ ππφζεζε ησλ Ασδεθαλήζσλ αλαδεηθλχνπλ ζε 

κηθξνγξαθία ηελ πξαθηηθή ηεο κάρεο ησλ ππνκλεκάησλ, ησλ θπιιαδίσλ, ησλ 

ραξηψλ, ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ ηχπνπ θαη ησλ εηδηθψλ3. Ο Πάιιεο εληάζζεηαη 

ζηελ νκάδα πίεζεο πνπ ζπγθξνηείηαη ζην Λνλδίλν, γηα λα εληζρχζεη ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο θαη ηνπ ΐεληδέινπ, θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ ειιεληθή πξεζβεία ζην Λνλδίλν, ην γπλαηθείν θίλεκα, πνπ ν 

Πάιιεο είρε ρξεζηκνπνηήζεη σο κνριφ πίεζεο ήδε ζην Αηραζκφ θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, ε Anglo-Hellenic League, κέιε ηεο νπνίαο ζπγθξνηνχλ 

θαη ηελ London Committee of Unredeemed Greeks (Βπηηξνπή ησλ 

                                                 
1
 Βπζζημθή Ε. Αναβμφιδ ζε Ώ. Πάθθδ, 30/7.12/8.1912, Αιιεινγξαθία ΗΗ, ζ.147-8.  

2
 Βπζζημθή . Γεναμφ ζε Ώ. Πάθθδ, Κάθοικμξ 12/10/1912, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.2, οπμθ.2-3, 

2/393. Σδκ ρεοηζά ηςκ Εηαθχκ εα οπμβναιιίζεζ ηαζ ζηδκ επυιεκδ επζζημθή ημο, 21/10/1912, 2/414. 
3
 Γζα ηδκ θεζημονβία ημο ζοκεδνίμο ςξ ζοκεδνίμο ηςκ εζδζηχκ, αθ  Γ. Γζακμοθυπμοθμξ, «Βλςηενζηή 

Πμθζηζηή», Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, Ώ2, υ.π., ζ.129. 
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Ώιπηξψησλ Βιιήλσλ)1, άγγινη θαζεγεηέο, θπξίσο ειιεληζηέο, αιιά θαη 

επηρεηξεκαηίεο, νηθείνη πξνθαλψο ζηνλ Πάιιε απφ ηνλ νίθν Ράιιε.  

Ο Πάιιε ζα ηππψζεη ην 1918 δχν θπιιάδηα· ην έλα κε ηίηιν 

Dodecanesos κεηαθξάζηεθε θαη ζηα ειιεληθά απφ ηνλ χιινγν 

Ασδεθαλεζίσλ κε ηίηιν Ζ Γσδεθάλεζνο· ην άιιν κε ηίηιν The Dodecanesian 

Sin ν Πάιιεο ην απεχζπλε ζηνλ Ώξρηεπίζθνπν ηνπ Cantebury2. ηα θπιιάδηα 

απηά ζπλνςίδεηαη ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Πάιιε θαη ν ηξφπνο πνπ 

αληηκεηψπηδε ηα εθθξεκή εζληθά δεηήκαηα, φια εθείλα ηα ζεκεία πνπ 

επαλέξρνληαη ζπλερψο ζηηο δηεζλείο επαθέο ηνπ.  

ην πξψην επηρεηξεί κηα ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηεο θαηάιεςεο ησλ 

λεζηψλ απφ ην 1912 θαη επηθεληξψλεηαη ζηηο απαγνξεχζεηο, ζηηο δηψμεηο θαη 

ζηελ άδηθε θνξνινγία3. Παξαζέηεη ζηαηηζηηθφ πίλαθα γηα ηνλ πιεζπζκφ, φπνπ 

απνδεηθλχεηαη φηη φια ηα λεζηά θαηνηθνχληαη απνθιεηζηηθά απφ Έιιελεο, εθηφο 

απφ ηε Ρφδν, φπνπ ππήξραλ Σνχξθνη θαη Ββξαίνη4. πσο θαίλεηαη θαη απφ 

ηνλ ηίηιν ηνπ δεχηεξνπ θπιιαδίνπ ν Πάιιεο αληηκεησπίδεη ην ζέκα εζηθά, σο 

δήηεκα εζηθήο θαη δηθαηνζχλεο κε βάζε ηηο αξρέο πνπ έζεζε ν Wilson5, αιιά 

θαη ηηο εζληθέο αμίεο ηνπ Mazzini πνπ αλχςσζαλ ην ηηαιηθφ έζλνο. Δ αλαθνξά 

ζην ιφγν ηνπ Mazzini6 θαη ε παξαδνρή ηεο αμίαο ηνπ ηηαιηθνχ έζλνπο7 

ζηνρεχεη ζηα εζηθά αληαλαθιαζηηθά ησλ Εηαιψλ. Παξάιιεια, επηζπκεί λα 

ζέζεη ζέκα εζηθήο ζηελ Ώληάλη γεληθά, αιιά θαη ζηελ Ώγγιία εηδηθφηεξα, ζηε 

                                                 
1
 ηζξ 3/3/1919 μ Πάθθδξ εα πνδιαημδμηήζεζ ηδκ επζηνμπή ιε 100 θίνεξ, αθ. επζζημθή ημο πνμέδνμο 

ηδξ επζηνμπήξ  Γ. Μανηέηδ ζε Ώ. Πάθθδ, London 3/3/1919, ό.π., θ.5, οπμθ.5.1, 5/28. Ο Γεχνβζμξ 

Μανηέηδξ, δδιμηζηζζηήξ, ιεηέθναζε ιαγί ιε ημκ Πάθθδ ιένμξ ημο ένβμο ημο Kant, Κξηηηθή ηνπ 

Άδνινπ Λμβζζιμφ, Λ. Ώναακίηδξ, Κνύθηα Καξύδηα, υ.π., ζ.263-311.    
2
 Ώπμθαζίγεζ κα απεοεοκεεί ζε εηπνυζςπμ ηδξ εηηθδζίαξ, επεζδή εεςνεί υηζ δ Βηηθδζία βεκζηά έπεζ 

ειπθμηή ζηα πμθζηζηά γδηήιαηα, άνα ιπμνεί κα αζηήζεζ πίεζδ, αθ. Alex Pallis, The Dodecanesian Sin, 

To his Grace the Lord Archbishop of Canterbury, 9/12/1918, ζ.3. Δ απάκηδζδ δεκ είκαζ ζδζαίηενα 

εκεαννοκηζηή, ηαεχξ μ ανπζεπίζημπμξ δδθχκεζ άβκμζα βζα ημ εέια ηαζ επμιέκςξ δεκ ιπμνεί κα απμαεί 

πνήζζιμξ, αθ επζζημθή ζε Ώ. Πάθθδ, Old Palace, Canterbury 20/12/1918, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.5, 

οπμθ.5.3, 5/335. Δ εθθδκζηή πνεζαεία ζημ Λμκδίκμ εα ημκ εοπανζζηήζεζ βζα ηδκ επζζημθή αοηή, 

επζζημθή Α. Καηθαιάκμο ζε Ώ. Πάθθδ, 18/1/1919, ό.π., θ.5, οπμθ.5.4, 5/351. Ο Γζάβημξ Δθζάδδξ απυ 

ηδκ Κφπνμ εα ζοβηζκδεεί ιε ημ παηνζςηζηυ ένβμ ημο Πάθθδ, αθ. επζζημθή ημο ζε Ώ. Πάθθδ, Λειεζυξ 

21/1/1919, θ.5, οπμθ.5.1, 5/7.  
3
 Ώ. Πάθθδξ, Ζ Γσδεθάλεζνο, (εη ημο αββθζημφ), έηδμζδ ημο ζοθθυβμο Αςδεηακδζίςκ, εκ Ώεήκαζξ 

1918, ζ.7. 
4
 ην ίδην, ζ.11. Δ πθδεοζιζαηή ηαηάηαλδ έπεζ ςξ ελήξ· 37777 Έθθδκεξ, 4854 Σμφνημζ ηαζ 2445 

Βαναίμζ. 
5
 ην ίδην, ζ.5, υπμο πνμηάζζεζ απυζπαζια απυ θυβμ ημο Lloyd George ηαζ ημο W. Wilson.  

6
 ην ίδην, ζ.15. 

7
 Αεκ είκαζ ηοπαία δ ακαθμνά ημο ζημ βζμ ημο Γανζαάθδζ πμο ζηα 1897 επζηεθαθήξ θυπμο ζηαθχκ 

ζηναηζςηχκ πμθέιδζε ζηδ Θεζζαθία οπέν ηδξ Βθθάδαξ, ζην ίδην, ζ.15, ζδι.15. 
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βάζε ησλ ππνρξεψζεσλ απέλαληη ζηε ζχκκαρν Βιιάδα πνπ πνιέκεζε 

γελλαία ζηνλ πφιεκν1.  

Ώπφ ηνπο πξψηνπο πνπ ζα ιάβνπλ ην θπιιάδην ηνπ Πάιιε, ν Gaston 

Deschamps2 ζεσξεί φηη νη αξρέο ηνπ δηθαίνπ θαη ηεο ειεπζεξίαο πνπ δηέπνπλ 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκάρσλ ζίγνπξα ζα δηθαηψζνπλ ην ειιεληθφ έζλνο γηα 

ηηο ζπζίεο ηνπ ζην πεδίν ηεο κάρεο, ζηε Μαθεδνλία. Δ δίθαηε εηξήλε ζηελ 

νπνία απνβιέπεη, απερψληαο θαη ηηο ειπίδεο ηνπ Πάιιε, είλαη εθείλε πνπ ζα 

εμαζθαιίζεη «ηελ απειεπζέξσζε θάζε Ώιζαηίαο θαη θάζε Λνξξαίλεο»3. Δ 

ζχγθξηζε ησλ Ασδεθαλήζσλ κε ηελ Ώιζαηία θαη ηε Λνξξαίλε είλαη θνηλφο 

ηφπνο ζηελ επηρεηξεκαηνινγία εθείλσλ πνπ αγσλίδνληαη γηα απηή ηελ 

ππφζεζε. Ώπνηειεί θεληξηθή αλαθνξά ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Πάιιε απφ 

ην πξψην ηνπ θείκελν Ζ Γσδεθάλεζνο4, αιιά θαη ζηηο επηζηνιέο ηεο Norah 

Dacre Fox, ε νπνία ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνλ Πάιιε, αλαγλσξίδεη ηελ εζηθή 

πιεπξά ηνπ δεηήκαηνο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ, κε 

επηζηνιέο θαη κε αξζξνγξαθία5. Ο πξψελ πξεζβεπηήο ηεο Βιιάδαο ζην 

Λνλδίλν Εσάλλεο Γελλάδηνο κε εκπηζηεπηηθή επηζηνιή ηνπ ζηηο 9/1/1919 ηελ 

ελεκεξψλεη, παξάιιεια κε ηνλ Πάιιε, γηα ην δσδεθαλεζηαθφ δήηεκα. Δ 

ηηαιηθή πνιηηηθή είλαη ζπλψλπκε ηεο βίαο θαη ηεο απαλζξσπηάο. ινη νη 

επηθαλείο Έιιελεο έρνπλ εθπαηξηζηεί, ειιεληθά ζρνιεία θαη εθθιεζίεο έρνπλ 

θιείζεη θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ εζληθή αιινίσζε ηνπ πιεζπζκνχ. 

Σελ πιεξνθνξεί, επίζεο, γηα ηνπο δχν εθπξνζψπνπο ησλ Ασδεθαλεζίσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην Λνλδίλν, πνπ θπθινθνξνχλ ηε «Λεπθή ΐίβιν» γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, ν ίδηνο, φκσο, πξνθξίλεη ηα θπιιάδηα ηνπ 

Πάιιε6. 

                                                 
1
 ην ίδην, ζ.16 ηαζ Alex Pallis, The Dodecanesian Sin, υ.π., ζ.3.  

2
 (1861-1931), βάθθμξ ανπαζμθυβμξ, ζοιιεηείπε ζε ανπαζμθμβζηέξ απμζημθέξ ζηδκ Βθθάδα ηαζ ζηδκ 

Μζηνά Ώζία. Σα ένβα ημο La Grèce d’ aujourd’hui, Paris, A. Colin, 1892 ηαζ Sur les routes d’Asie, 

Paris, A. Colin, 1894 ιεηαθνάζηδηακ ηαζ ζηα εθθδκζηά.  
3
 Βπζζημθή Gaston Deschamps ζε Ώ. Πάθθδ, 22/9/1918, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.5, οπμθ.5.4, 5/329. 

4
 Ώ. Πάθθδξ, Ζ Γσδεθάλεζνο, υ.π., ζ.11 η.ε. 

5
 H Norah Dacre Fox εοπανζζηεί ημκ Πάθθδ βζα ημ θοθθάδζυ ημο βζα ηα Αςδεηάκδζα, ηδκ ηφπδ ηςκ 

μπμίςκ ζοκδέεζ ιε ημ δζηαίςια ηςκ θαχκ βζα εεκζηή αοημδζάεεζδ, ανπή πμο ακ δ επζηείιεκδ εζνήκδ 

ηδκ πανααζάζεζ «εα πνυηεζηαζ βζα πνμδμζία ηάεε δεζημφ ηαζ πκεοιαηζημφ δζηαζχιαημξ ημο 

πμθζηζζιέκμο ηυζιμο», επζζημθή Norah Dacre Fox ζε Ώ. Πάθθδ, 28/6/1918, ό.π., θ.5, οπμθ.5.4, 5/316. 

ΐθ., επίζδξ, άνενμ, πμο δεκ δζεοηνζκίγεηαζ ακ έβναρε μ Πάθθδξ ή δ ίδζα, ζηδκ εθδιενίδα Morning 

Post,  υπμο ηαηαββέθθεηαζ δ πμθζηζηή ηςκ Εηαθχκ ηαζ πνμαάθθεηαζ ηαζ ημ εέια ηδξ Ώθζαηίαξ-

Λμνναίκδξ ηαζ ημ μπμίμ εζςηθείεηαζ ζηδκ επζζημθή ηδξ Norah Dacre Fox ζε Ώ. Πάθθδ, 14/1/1919, 

ό.π., θ.5, οπμθ.5.4, 5/349, ιε ηαλζκμιζηή ανίειδζδ 5/349α. 
6
 Βπζζημθή Ε. Γεκκάδζμο ζε  Norah Dacre Fox, 9/1/1919, εζςηθείεηαζ ζηδκ παναπάκς επζζημθή ηδξ 

Αιιεινγξαθίαο ηνπ Α. Πάιιε ιε αν.5/359α. 
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Ο Πάιιεο, εθηφο απφ ηελ Ώιζαηία-Λνξξαίλε ζα ζπγθξίλεη ηα 

Ασδεθάλεζα κε ην Fiume1. Με επηζηνιή ηνπ επηζεκαίλεη ζηνλ πξφεδξν ηεο 

εζληθήο αληηπξνζσπείαο ηνπ Fiume φηη, φπσο ε δηθαηνζχλε επηβάιιεη ηελ 

επηζηξνθή ηεο πεξηνρήο ζηελ Εηαιία, έηζη θαη ε θαηάιεςε ησλ Ασδεθαλήζσλ 

απφ ηελ Εηαιία είλαη άδηθε2. Σελ αληηπαξαβνιή ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ 

πξνέδξνπ ηνπ Βζληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Fiume ζηελ ακεξηθαληθή γεξνπζία κε 

εθείλα ησλ Ασδεθαλεζίσλ επηρεηξεί ν Πάιιεο ζε επηζηνιή ηνπ ζηελ 

εθεκεξίδα Modern Italy ηνπ Λνλδίλνπ. Βθείλα πνπ απαηηεί ε Εηαιία γηα ην 

Fiume ηα θαηαπαηάεη ζηελ πεξίπησζε ησλ Ασδεθαλήζσλ. Οη Ασδεθαλήζηνη 

αλέκελαλ απφ ηελ αλαγελλεκέλε Εηαιία εγγχεζε γηα ηελ δηθαηνζχλε θαη ηελ 

ειεπζεξία θαη φρη ππνηαγή ζε μέλε θπξηαξρία. Υαηξέηεζαλ ηνπο ηηαινχο σο 

ιπηξσηέο θαη δελ αλέκελαλ φηη ζα αληηπαξαηεζνχλ ζηνπο απνγφλνπο ηνπ 

Mazzini. Δ αληίδξαζε ηνπ ιανχ ελαληίνλ ηεο ηηαιηθήο θαηνρήο δελ είλαη 

δεκηνχξγεκα ηνπ ηχπνπ. Οη Έιιελεο πνιέκεζαλ απφ ην 1912 θαη πνιινί 

Ασδεθαλήζηνη πέζαλαλ πνιεκψληαο γηα ηελ ειιεληθή ζεκαία. Καη θαηαιήγεη 

φηη ν ηηαιηθφο εγσηζκφο είλαη εθείλνο ν νπνίνο εκπνδίδεη ηελ επίιπζε ηνπ 

δεηήκαηνο. Δ επίθιεζε ζηα  Αεθαηέζζεξα εκεία ηνπ Wilson θαη ε αλαθνξά 

ζηε ξήζε ηνπ φηη δελ κπνξνχκε λα απαηηνχκε δηθαηνζχλε απφ ηνπο άιινπο, 

αλ δελ ηελ πξνζθέξνπκε πξψηνη εκείο, είλαη ε απαξαίηεηε επσδφο, γηα λα 

ηνληζηεί φηη ε Εηαιία ηειεί ελ αδίθσ. Παξάιιεια, ζίγεη θαη ηα νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα, θαζψο θαη ηνπο θφβνπο γηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο ειεχζεξεο 

δηαθίλεζεο ηνπ εκπνξίνπ3.    

                                                 
1
 Λζιάκζ ζηδκ Ώδνζαηζηή. Μεηά ημ ηέθμξ ημο Ώ΄ Παβημζιίμο Πμθέιμο, ημ Νμέιανζμ ημο 1918, δζεεκήξ 

δφκαιδ ηαηέθααε ηδκ πυθδ, εκχ ημ ιέθθμκ ηδξ απμθαζζγυηακ ζημ οκέδνζμ Βζνήκδξ. ηζξ 12/9/1919 

δοκάιεζξ Εηαθχκ εεκζηζζηχκ, ιε επζηεθαθήξ ημ ζοββναθέα Γηαιπνζέθε Νη΄ Ώκμφκηζζμ, ηαηέθααακ ηδκ 

πυθδ. ηζξ 12/11/1920  δ Εηαθία ηαζ δ Γζμοβημζθααία  οπέβναρακ ζοκεήηδ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία ημ 

Φζμφιε εα απμηεθμφζε ακελάνηδημ ηναηίδζμ. Ο Νη΄ Ώκμφκηζζμ ηήνολε πυθειμ ζηδκ Εηαθία, αθθά 

δηηήεδηε απυ ηζξ ζηαθζηέξ δοκάιεζξ, πμο πήνακ ημκ έθεβπμ ηδξ πυθδξ ημκ Εακμοάνζμ ημο 1921. 
2
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζημκ Πνυεδνμ ηδξ Βεκζηήξ Ώκηζπνμζςπείαξ ημο Fiume, Liverpool 3/6/1919, 

ό.π., θ.5, οπμθ.5.4, 5/364. 
3
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Modern Italy, Liverpool 15/10/1919, ό.π., θ.5, οπμθ.5.4, 5/366. Σμ ίδζμ 

ηείιεκμ εα ζηείθεζ ηαζ ζηδκ εθδιενίδα The New Europe, αθ. επζζημθή ημο εηδυηδ ηδξ ζε Ώ. Πάθθδ, 

15/11/1919, ό.π., θ.5, οπμθ.5.1, 5/95, υπμο επζζοκάπηεηαζ δ επζζημθή ημο Πάθθδ, 15/10/1919, 

αν.5/95
α
, δ μπμία πζεακυκ δεκ δδιμζζεφηδηε, αθμφ μ εηδυηδξ απακηά υηζ δ εθδιενίδα εα πνμαάθθεζ ημ 

εέια, υηακ ζογδηδεεί. Δ ίδζα εθδιενίδα, υιςξ ημκ πνμδβμφιεκμ πνυκμ είπε δεπηεί ιε εοπανίζηδζδ ημ 

θοθθάδζμ ημο Πάθθδ ηαζ ημο είπε δχζεζ δζεοεφκζεζξ ζηαθχκ ηαεδβδηχκ ηαζ εθδιενίδςκ βζα κα ζηείθεζ 

ημ θοθθάδζμ, αθ. επζζημθή ημο εηδυηδ ηδξ The New Europe ζε Ώ. Πάθθδ, 12/7/1918, ό.π., θ.5, 

οπμθ.5.4, 5/324. 
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Δ αιιεινγξαθία ηνπ Πάιιε κε ηνλ Richard Bagot1 ζα αλαδείμεη ηε 

ζχγθξνπζε δχν δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ. Ο Πάιιεο ζα ζηείιεη ηα θπιιάδηά 

ηνπ ζηνλ ζπγγξαθέα θαη καδί έλα θπιιάδην κε ηίηιν «Red Easter in the 

Dodecanese», ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ ζα ηνλ εμαγξηψζεη θαη ζα ην 

απνξξίςεη, θαηεγνξψληαο ηνλ Πάιιε φηη ζέηνληαο ζε θπθινθνξία ηέηνηεο 

δεκνζηεχζεηο πιήηηεη ηε δηθαηνζχλε θαη ηνλ αλζξσπηζκφ πνπ ππνηίζεηαη φηη 

ππεξεηεί2. Ο Πάιιεο ζα αξλεζεί ηελ παηξφηεηα ηνπ επίκαρνπ θπιιαδίνπ, 

αιιά ζα επηζεκάλεη φηη ηα δηθά ηνπ θπιιάδηα ηα έζηεηιε ζηε Γαιιία, ζηελ 

Ώκεξηθή θαη ζηελ ίδηα ηελ Εηαιία3. Βθθξάδεη ηε ζπκπάζεηά ηνπ γηα ην ηηαιηθφ 

έζλνο θαη, κάιηζηα, επηζεκαίλεη φηη ήηαλ ζην Μηιάλν ην 1915, φηαλ νη Εηαινί 

δηαδήισλαλ γηα ηελ είζνδν ζηνλ πφιεκν. Ώιιά ην Foreign Office, «άληξν ηεο 

αληίδξαζεο θαη ηνπ θιεξηθαιηζκνχ» αληέδξαζε ζην γλήζην εζληθφ αίζζεκα 

ησλ Εηαιψλ θαη πξνζπάζεζε λα ην άιινηψζεη γη΄ απηφ θαη νη Εηαινί δελ 

πξφζθεξαλ πνιιά ζηνλ πφιεκν. Παξφια απηά, ε Εηαιία πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ην θήξπγκα ηνπ Mazzini θαη φινη νη αιεζηλνί ηεο θίινη ην 

δηαδίδνπλ, φπσο θάλεη θαη ν ίδηνο4. Ο Bagot ζα δηθαηνινγήζεη ηνπο Εηαινχο 

πνπ δελ εκπηζηεχνληαη ηνπο έιιελεο πνιηηηθνχο, αιιά πηζηεχεη φηη θάπνηα 

ζηηγκή ηα λεζηά ζα απνδνζνχλ ζηελ Βιιάδα. Παξφια απηά ζα πξνηάμεη ηε 

ζπνπδαηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ιφγσλ θαη ηηο πηέζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

αζθήζνπλ ππέξ ηεο ηηαιηθήο πνιηηηθήο νη βηνκεραληθνί θαη λαπηηιηαθνί θχθινη 

ηεο Σεξγέζηεο, ηνπ  Fiume θαη ησλ άιισλ ιηκαληψλ ηεο Ώδξηαηηθήο ζην 

ζπλέδξην ηεο Βηξήλεο5.  

Ο Πάιιεο δελ δξαζηεξηνπνηείηαη κφλν ηδησηηθά, αιιά αλαιακβάλεη 

πνιηηηθφ ξφιν, θαζψο νη θηλήζεηο ηνπ έρνπλ ηελ έγθξηζε ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο. Δ επαθή ηνπ κε ηνπο θνξείο ηεο επίζεκεο ειιεληθήο πνιηηηθήο 

είλαη ζπλερήο. Ο πξσζππνπξγφο, Β. ΐεληδέινο, ηνπ δεηάεη ην θπιιάδηφ ηνπ6, ε 

                                                 
1
 (1860-1921) άββθμξ ζοββναθέαξ ιε ζηαθζηή ηαηαβςβή.  

2
 Βπζζημθή Richard Bagot ζε Ώ. Πάθθδ, 10/7/1919, ό.π., θ.5, οπμθ.5.4, 5/321 ηαζ θ.5, οπμθ.5.1, 5/62. 

Δ επζζημθή ανέεδηε ζε δφμ ζδιεία ημο ανπείμο ημο Ώ. Πάθθδ. 
3
 ηδκ επζζημθή ακαθένεζ πςξ έζηεζθε ακηίηοπα ημο θοθθαδίμο ζημκ πνςεοπμονβυ Orlando ηαζ ζημοξ 

Sonnino (οπμονβυξ ελςηενζηχκ), Tittoni (ζηζξ 23/6/1919 δζαδέπηδηε ημκ Sonnino ζημ οπμονβείμ 

ελςηενζηχκ). 
4
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Richard Bagot, Liverpool 14/7/1919, ό.π., θ.5, οπμθ.5.4, 5/367. 

5
 Βπζζημθή Richard Bagot ζε Ώ. Πάθθδ, 17/7/1919, ό.π., θ.5, οπμθ.5.1, 5/63. 

6
 Βπζζημθή Β. ΐεκζγέθμο ζε Ώ. Πάθθδ, Athènes 12/25.3.1918, ό.π., θ.5, οπμθ.5.4, 5/312. Σμκ 

πθδνμθμνεί υηζ ανίζηεηαζ ζε επζημζκςκία ηαζ ιε ηδκ Anglo-Hellenic League. Ο Πάθθδξ, ιέζς ημο 

βζμο ημο, ζηέθκεζ ζημ ΐεκζγέθμ ηα ζπεηζηά ιε ηα Αςδεηάκδζα ημ 1929, αθ. επζζημθή Β. ΐεκζγέθμο ζημκ 
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ειιεληθή πξεζβεία ζην Λνλδίλν ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηηο θηλήζεηο ηεο ζρεηηθά κε 

ηελ δηεθδίθεζε ησλ εζληθψλ αμηψζεσλ, πηνζεηεί πξνηάζεηο ηνπ1 θαη 

αλαιακβάλεη λα κνηξάζεη αληίηππα ηνπ θπιιαδίνπ ηνπ, ηελ θπθινθνξία ησλ 

νπνίσλ εγθξίλεη ην αγγιηθφ Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ2. 

Παξάιιεια, ν Πάιιεο αλαιακβάλεη o ίδηνο λα πξνσζήζεη ηα εζληθά 

δηθαηψκαηα ησλ Ασδεθαλήζσλ3. Ώπεπζχλεηαη ζηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο 

Ώγγιίαο Lloyd George4, ζε πνιηηηθνχο, δεκνζηνγξάθνπο, επηρεηξεκαηίεο, 

θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ, αλψηαηνπο θιεξηθνχο5, θπξίσο ηεο Ώγγιίαο, φπσο 

ν Edward Russell6, ν ιφξδνο Leverhulme7, ν Sir Arthur Crosfield1, ν Gilbert 

                                                                                                                                            
Ώ. Ώ. Πάθθδ, 22/5/1929, ό.π., θ.5, οπμθ.5.4, 5/374, υπμο ημο γδηάεζ κα δζααζαάζεζ ζημκ παηένα ημο ηζξ 

εοπανζζηίεξ ημο βζα ηα έββναθα, αθθά ηαζ ηα ζοβπανδηήνζα ημο βζαηί ενβάγεηαζ «εεκμθεθχξ».  
1
 Βπζζημθή Α. Καηθαιάκμο ζε Ώ. Πάθθδ, Λμκδίκμ 10/11/1918, ό.π., θ.3-4, οπμθ.4.3, 4/367 ηαζ 

11/6/1919, θ.5, οπμθ.5.1, 5/58. Δ επζημζκςκία ημο ιε ημκ Ε. Γεκκάδζμ είκαζ ζοπκή, υπςξ θαίκεηαζ απυ 

ηζξ επζζημθέξ πμο ζηέθκεζ ζημκ Πάθθδ, υπμο ημκ εκδιενχκεζ βζα ημ οκέδνζμ ηδξ Βζνήκδξ, βζα ηζξ 

απμθάζεζξ ηδξ Κοαένκδζδξ ηαζ βζα ηζξ  δοζημθίεξ ιε ημοξ Εηαθμφξ. Αοζηοπχξ, μζ πενζζζυηενεξ 

επζζημθέξ είκαζ δοζακάβκςζηεξ ηαζ δεκ ιπμνμφκ κα εκημπζζημφκ μζ θεπημιένεζεξ ηςκ πθδνμθμνζχκ, αθ 

επζζημθέξ Ε. Γεκκάδζμο ζε Πάθθδ, 14/3/1918, θ.3-4, οπμθ.4.3., 4/287· 19/3/1918, 4/290· 25/3/1918, 

4/294· 29/4/1918, 4/312· 28/5/1918, 4/320· 9/11/18, 4/357· 9/1/19, θ.5, οπμθ.5.1, 5/3· 3/3/19, 5/27· 

11/3/19, 5/30· 21/10/19, 5/87. 
2
 Βπζζημθή Α. Καηθαιάκμο ζε Ώ. Πάθθδ, Λμκδίκμ 29/9/1918, ό.π., θ.5, οπμθ.5.4, 5/330. Δ επζζημθή 

αθμνά ηδκ παναθααή 120 ακηζηφπςκ πμο έζηεζθε μ Πάθθδξ ηαζ πνυηεζηαζ κα ιμζναζημφκ ζηδκ Εηαθία. 

Φαίκεηαζ υηζ αοηή ήηακ ιυκμ ιζα πανηίδα, ηαεχξ οπήνπακ ηαζ άθθεξ, υπςξ θαίκεηαζ απυ ηδκ 

επζζηνμθή ζημκ Πάθθδ ηαηαθυβμο ιε βαθθζηέξ δζεοεφκζεζξ. Σμ Τπμονβείμ Βλςηενζηχκ εα δζαηάλεζ κα 

ηοηθμθμνήζεζ ημ θοθθάδζυ ημο ζηδκ Εηαθία, αθ. επζζημθή Μ.Μ, Le Ministre des Affaires Etrangères 

ζε Ώ. Πάθθδ, 27/8/1918, ό.π., 5/328. Πνμθακχξ, ήνεδ δ απαβυνεοζδ ηδξ θμβμηνζζίαξ πμο δεκ 

επέηνεπε ηδκ ηοηθμθμνία ημο θοθθαδίμο ζε λέκδ πχνα πςνίξ εζδζηή άδεζα, βζα ηδκ μπμία ημκ είπε 

εκδιενχζεζ δ Έθεκα ηοθίηζδ, αθ. επζζημθή Helena Schilizzi ζε Ώ. Πάθθδ, 14/7/18, θ.5, οπμθ.5.4., 

5/326. 
3
 Δ ηαηαβναθή είκαζ εκδεζηηζηή ηαζ αθμνά ηα πζμ επζθακή πνυζςπα ζηα μπμία απεοεφκεδηε μ 

Πάθθδξ. Τπάνπμοκ πμθθέξ άθθεξ επζζημθέξ ιε δοζακάβκςζηδ οπμβναθή πμο δεκ ηαηαβνάθδηακ ζηδκ 

πανμφζα ενβαζία. 
4
 Βπζζημθή Stevenson ζε Ώ. Πάθθδ, 6/3/1918, ό.π., θ.5, οπμθ.5.4, 5/311. Σμ θοθθάδζμ εα γδηήζεζ απυ 

ημκ Πάθθδ μ δζεοεοκηήξ ημο Εζημνζημφ Σιήιαημξ ημο Foreign Office, πμο ημ δζάααζε ήδδ ηαζ 

ζοιθςκεί, αθ. επζζημθή director of Historical Section, Foreign Office, ζε Ώ. Πάθθδ, 30/6/1918, ό.π., 

θ.5, οπμθ.5.4, 5/317. 
5
 Ο Πάθθδξ εα ζηείθεζ ηα θοθθάδζά ημο ζημκ Ώνπζεπίζημπμ ημο Αμοαθίκμο, αθ. επζζημθή William 

Walsh, Archbishop of Dublin, Archbishop’s Hoyse Dublin, 2/1/1919, ό.π., θ.5, οπμθ.5.4, 5/342·ζημκ 

Bishop Frodsham. Gloucester Cathedral, 26/1/1919, 5/357 ηαζ Bishop of  Oxford, 3/2/1919, 5/361. 
6
 (1834-1920), ανεηακυξ δδιμζζμβνάθμξ ηαζ θζθεθεφεενμξ πμθζηζηυξ. ΐθ. επζζημθή ημο ζε Ώ. Πάθθδ, 

19/6/1918, ό.π., θ.5, οπμθ.5.4, 5/313, υπμο ημκ πθδνμθμνεί υηζ δζάααζε ιε εαοιαζιυ ημ Dodecanesos, 

αθθά δ δδιμζίεοζή ημο εα αμδεήζεζ ιυκμ ακ δδιμζζεοηεί ζε έκα ιδηνμπμθζηζηυ υνβακμ. Μεζμθααεί, 

επίζδξ, ζημκ πνςεοπμονβυ βζα ηδκ επζζημθή ημο Πάθθδ, αθ. επζζημθή Stevenson ζε Russell 6/3/1918, 

ό.π., θ.5, οπμθ.5.4, 5/310. 
7
 (1851-1925), αζμιήπακμξ. ΐθ. επζζημθέξ ημο ζε Ώ. Πάθθδ· London 13/1/1919, ό.π., θ.5, οπμθ.5.4, 

5/348, υπμο βνάθεζ υηζ έθααε ηα θοθθάδζα ηαζ εα ηάκεζ υηζ πενκάεζ απυ ημ πένζ ημο, βζαηί ζοιπαεεί 

πμθφ ημοξ κδζζχηεξ· 18/1/1919, 5/352, υπμο ζογδημφκ βζα πζεακυηδηα κα ζηείθεζ μ θυνδμξ βνάιια 

ζημκ Πνςεοπμονβυ ααζζζιέκμ ζε ααζζηέξ μδδβίεξ ημο Πάθθδ. Σμκ πνμεζδμπμζεί, υιςξ, υηζ 

πζεακυηαηα δεκ εα ημ δεζ. ηδκ επυιεκδ επζζημθή ημο (25/1/1919, 5/356), ημκ πθδνμθμνεί υηζ έβναρε 

ημ βνάιια, αθθά ημκ πνμεζδμπμζεί υηζ ιάθθμκ μ πνςεοπμονβυξ δεκ ιπμνεί κα ηάκεζ ηίπμηα, αθμφ δ 

ΐνεηακία απμηεθεί ιεζμκυηδηα ζε ζπέζδ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ ζοιιάπμοξ ζημ ζοκέδνζμ ηδξ Βζνήκδξ. 

Σδκ επζννμή πμο ιπμνεί κα αζηήζεζ βζα ηζξ εθθδκζηέξ δζεηδζηήζεζξ επζζδιαίκεζ μ Sir Arthur Crosfield
 
, 

αθ.επζζημθή ημο A. Crosfield
 
ζε Ώ. Πάθθδ, 28/1/1919, 5/358.
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Murray2, ν W. Miller, αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο The Morning Post ζηε 

Ρψκε3, ε Dorothy Lamb4, ν Λέσλ Μαθθάο5. Δ πνιηηηθή ηεο ελεκέξσζεο θαη 

ηεο πίεζεο πνπ αζθεί ζα θηάζεη κέρξη ην State Department6 θαη ηνλ Πξφεδξν 

ησλ Δ.Π.Ώ. Wilson ζην Παξίζη. Σνλ Wilson ζα πξνζπαζήζεη λα πξνζεγγίζεη 

κέζσ ηεο ζπδχγνπ ηνπ, ζηελ νπνία απνζηέιιεη επηζηνιή, φπνπ εζσθιείεη ην 

θπιιάδην The Dodecanesian Sin7. 

Ο Πάιιεο ζπλεξγάδεηαη, επίζεο, κε ηελ Anglo-Hellenic League8 θαη κε 

ηελ Βπηηξνπή ησλ Ώιχηξσησλ Βιιήλσλ9. ΐξίζθεηαη, επίζεο, ζε επαθή κε 

Βλψζεηο Ασδεθαλεζίσλ· ηελ Βπηηξνπή ησλ θαηνίθσλ ηεο Ασδεθαλήζνπ κέζσ 

ηνπ ηδξπηή ηεο θεχνπ Γεξβνχ πνπ παξεπξίζθεηαη ζην πλέδξην ηεο 

Βηξήλεο10· ηελ Βζληθή Έλσζε Ασδεθαλεζίσλ ηεο Ώκεξηθήο, ε νπνία ηνλ 

εηδνπνηεί φηη δεκνζηεχηεθε ζηνλ Δζληθφ Κήξπθα ην άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Σν 

                                                                                                                                            
1
 ΐθ. επζζημθή ημο ζημκ Ώ. Πάθθδ, 18/1/1919, θ.5, οπμθ.5.4, 5/353, υπμο ημκ πθδνμθμνεί υηζ ημκ 

εκδιενχκεζ ηαη΄ απαίηδζδ ημο θυνδμο Leverhulme, υηζ, εκχ ηα πνάβιαηα ζπεηζηά ιε ηζξ εθθδκζηέξ 

δζεηδζηήζεζξ, πμο ηζξ ηαοηίγεζ ιε ηα δίηαζα ημο εθθδκζζιμφ, πδβαίκμοκ πμθφ ηαθά ζημ οκέδνζμ ηδξ 

Βζνήκδξ, εεςνεί ηδκ απαίηδζδ ηςκ Αεδεηακδζίςκ κα ιδ δεπημφκ άθθδ δφκαιδ εθέβπμο πθδκ ηδξ 

εθθδκζηήξ πανάθμβδ. 
2
 (1866-1957), ηαεδβδηήξ ηδξ ανπαίαξ εθθδκζηήξ ζηδκ Ολθυνδδ. ΐθ. επζζημθή ημο ζε A. Πάθθδ, 

23/6/1918, θ.5, οπμθ.5.4, 5/315, υπμο ζοιιενίγεηαζ απμθφηςξ ηδκ αθήεεζα ηςκ απυρεςκ ημο Πάθθδ 

ζημ θοθθάδζμ βζα ηδκ Αςδεηάκδζμ.  
3
 Σμκ πθδνμθμνεί υηζ εα δχζεζ ημ θοθθάδζυ ημο ζε ζηαθυ ζηναηδβυ ηαζ ζημκ εηδυηδ ηδξ εθδιενίδαξ L’ 

Unita ηαζ, πανάθθδθα, υηζ ηαθυ εα ήηακ κα οπάνλεζ ζηαθμ-εθθδκζηή ζοκεκκυδζδ πςνίξ ηδ ιεζμθάαδζδ 

άθθςκ εεκμηήηςκ, ηδκ μπμία δεκ επζεοιμφκ μζ Εηαθμί. ΐθ. επζζημθή Miller ζε Ώ. Πάθθδ, Rome 

11/7/1918, θ.5, οπμθ.5.4, 5/323.  
4
 (1887-1967), ανπαζμθυβμξ, ενβάζηδηε ηαζ ζηδκ Βθθάδα. Σμ δζάζηδια 1916-1918 ενβάζηδηε ζημ 

Ministry of National Service, ημ 1918-1920 ζημ Ministry of Food. Τπήνλε βναιιαηέαξ ζημ London 

Committee Supreme Economic Counsil. Οζ πθδνμθμνίεξ ακηθήεδηακ απυ  David Gill, «Dorothy Lamb 

(1887-1967): A Pioneering Mediterranean Field-Archaeologist»: www.brown-edu, (1/11/2010). ε 

επζζημθή ηδξ ζημκ Ώ. Πάθθδ, Manchester 19/3/19, θ.5, οπμθ.5.4, 5/363, εηθνάγεζ ημ εκδζαθένμκ ηδξ 

βζα ηα Αςδεηάκδζα ηαζ εθπίγεζ υηζ ημ οιαμφθζμ ηδξ Βζνήκδξ αθέπεζ ημ εέια ηαεανά.  
5
 (1892-1972), δζπθςιάηδξ ηαζ ζοββναθέαξ ιεηαλφ άθθςκ ημο ένβμο L’ Hellenisme de l’ Asie 

Mineure: son histoire - sa puissance – son sort, 1919. ΐθ. επζζημθή ημο, Léon Maccas, directeur les 

Études Franco-Greques ζε Ώ. Πάθθδ, Paris 12/1/1919, θ.5, οπμθ.5.4, 5.347. 
6
 Ώπακηδηζηή επζζημθή Department of State, Washington 2/7/1918, θ.5, οπμθ.5.4, 5/318.  

7
 Βπζζημθέξ ημο Γναιιαηέα ημο Πνμέδνμο ζε Ώ. Πάθθδ, Paris 7/1/1919, θ.5, οπμθ.5.4, 5/343 ηαζ ηδξ 

βναιιαηείαξ ηδξ ηαξ Wilson, 7/1/1919, 5/344. Ο Βοιμνθυπμοθμξ ανήηε έλμπδ ηδκ ζδέα ημο κα 

απεοεοκεεί ζηδκ ηα Wilson, αθ. επζζημθή ημο ζε Ώ. Πάθθδ, 18/1/19, θ.5, οπμθ.5.1, 5/6. 
8
 Βπζζημθέξ πνμέδνμο Ronald Burrows ζε Ν. Βοιμνθυπμοθμ, London 27/5/1918, θ.3-4, οπμθ.4.3, 

4/319, υπμο ζογδημφκ υηζ είκαζ πνμηζιυηενμ μ Πάθθδξ κα ζηείθεζ ιυκμξ ημο ημ θοθθάδζμ ζημοξ 

ζηαθμφξ ηαεδβδηέξ, βζαηί ηαζ δ Έκςζδ έπεζ επαθέξ ιαγί ημοξ βζα ημ εέια ηαζ ηαθυ είκαζ κα ιδκ 

ζοιπέζμοκ μζ ηζκήζεζξ. Βπίζδξ, επζζημθή Ν. Βοιμνθυπμοθμο ζε Ώ. Πάθθδ, 31/7/18, 4/337, υπμο ημκ 

εκδιενχκεζ ιεηαλφ άθθςκ βζα Εηαθμφξ. Βπίζδξ, επζζημθή John Mavrogordato ζε Ώ. Πάθθδ, 

19/12/1918, θ.5, οπμθ.5.4, 5/334, υπμο ημκ εκδιενχκεζ υηζ μ Burrows εβηνίκεζ ηδκ επζζημθή ημο ζημκ 

Ώνπζεπίζημπμ ημο Canterbury, αθθά μ ίδζμξ εεςνεί υηζ μζ δζηέξ ημοξ ηζκήζεζξ δεκ ιπμνμφκ κα 

επδνεάζμοκ ηζξ ανπέξ ηαζ αηυια ηαζ ακ ημ Foreign Office είκαζ εεηζηυ δ Γαθθία εα ακηζηαπεεί.   
9
 Βπζζημθή Κ. πακμφδδ ζε Ώ. Πάθθδ, London 8/21.10.1918, θ.5, οπμθ.5.4, 5/332. 

10
 Βπζζημθέξ . Γεναμφ ζε Ώ. Πάθθδ, Λμκδίκμ 29/12/1918, θ.5, οπμθ.5.4, 5/338· The Executive 

Committee of the Inhabitants of the Dodecanese, 30/12/1918, 5/340· London 2/1/1919, 5/341· 

22/1/1919, 5/355. ηζξ επζζημθέξ εηθνάγεζ ηδκ εοβκςιμζφκδ ημο βζα ηδ δνάζδ ημο Πάθθδ ηαζ ημκ 

πθδνμθμνεί βζα θοθθάδζμ πμο ελέδςζε μ ίδζμξ.  

http://www.brown-edu/


565 

 

δήηεκα ησλ Ασδεθαλήζσλ θαη αη αξραί ησλ πκκάρσλ», εθθξάδεη ηελ 

επγλσκνζχλε ηεο ζην πξφζσπφ ηνπ θαη ηνπ δεηάεη ηα θπιιάδηα ηνπ γηα λα ηα 

κνηξάζεη1· ηε Ρνδηαθή Ώδειθφηεηα ηνπ ΚαΎξνπ2. 

ην κεζνπφιεκν, κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ ην 1935, ν Πάιιεο εληάζζεη ηελ 

ππφζεζε ησλ Ασδεθαλήζσλ ζην πιαίζην ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο πνιηηηθήο ησλ 

Μεγάισλ Απλάκεσλ, ηελ νπνία θαηαδηθάδεη. ηελ αιιεινγξαθία ηνπ κε ηνλ 

Borah, ακεξηθαλφ γεξνπζηαζηή θαη πξφεδξν ηεο Βπηηξνπήο γηα ηελ 

Βθπαίδεπζε θαη ηελ Βξγαζία, ζα ζηγεί ην ζέκα απηφ. Ο γεξνπζηαζηήο ζα 

ζπκθσλήζεη κε ηελ άπνςε ηνπ Πάιιε φηη ην fair play ηεο δηπισκαηίαο απιψο 

επηλνήζεθε, γηα λα εμππεξεηήζεη ηα ακνηβαία νθέιε ησλ ηζρπξψλ, αξρή πνπ 

απνηέιεζε ην θιεηδί ηεο πλζήθεο ησλ ΐεξζαιιηψλ. Ο ηκπεξηαιηζκφο είλαη ν 

ερζξφο πνπ πξέπεη λα πνιεκεζεί3. Ο θνζκνπνιηηηζκφο δελ είλαη ζηφρνο πνπ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί, αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ ηα έζλε σο άηνκα πνπ 

πιήηηνληαη απφ αδηθίεο, νη νπνίεο πξέπεη λα ζεξαπεπηνχλ, ζα γξάςεη ν 

Πάιιεο ζηνλ ζπγγξαθέα Herbert George Wells κε αθνξκή ηελ νκηιία ηνπ 

ηειεπηαίνπ ζην Reichstag ηνπ ΐεξνιίλνπ ζηηο 15/4/1929 κε ηίηιν, «The 

common sense of World Peace»4. Ώπφδεημε απνηειεί ε Κνηλσλία ησλ Βζλψλ 

πνπ δξα κε βάζε ηα ζπκθέξνληα ησλ ηζρπξψλ, ελψ ζε ζρέζε κε ηα κηθξά 

θξάηε απνκαθξχλεηαη απφ ηα ηδεψδε ηνπ πξνέδξνπ Wilson θαη ηηο αξρέο ηεο 

δηθαηνζχλεο5. ε απηφ ην πιαίζην κηαο εζηθήο ηνπ εζληθηζκνχ, σο 

θηιαλζξσπηθήο θίλεζεο6, ζα εληάμεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα ην 

Ασδεθαλεζηαθφ, ρσξίο λα απνθιείεη ηε δπλακηθή ηεο νηθνλνκηθήο πίεζεο. Σν 

1925 ζα πξνζπαζήζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ επηξξνή ηνπ Borah γηα λα 

αζθεζεί πίεζε ζηελ Εηαιία κε κνριφ ην ηηαιηθφ ρξένο ζηηο Δ.Π.Ώ7.  

                                                 
1
 Βπζζημθή ζε Ώ. Πάθθδ, New York 30/9/1918, θ.5, οπμθ.5.4, 5/331. 

2
 Βπζζημθή «Ρμδζαηήξ Ώθεθθυηδημξ» εκ ΚαΎνς ζε Ώ. Πάθθδ, Κάζνμ 16/4/1919, υπμο ημκ εοπανζζημφκ 

βζα ηα θοθθάδζα, Dodecanesos ηαζ Dodecanesian Sin.  
3
 Βπζζημθή Borah ζε Ώ. Πάθθδ, 28/8/1922, Αιιεινγξαθία Α. Πάιιε, θ.5, οπμθ.5.4, 5/368. Βηθνάγεζ ημ 

εαοιαζιυ ημο βζα ηδκ ακάθοζδ ημο Πάθθδ βζα ηδκ ηαηάζηαζδ ιεηά ημκ πυθειμ ηαζ ηδκ επζεοιία ημο 

κα αμδεήζεζ βζα ηδκ οπυεεζδ ηςκ Αςδεηακήζςκ. 
4
 Σμ βνάιια εα επζζοκάρεζ ζε επζζημθή ημο ζηδκ εθδιενίδα The Times, Liverpool 6/6/1929, ό.π., θ.5, 

οπμθ.5.4, 5/375
α
. O Herbert George Wells, (1866-1946), οπήνλε ζζημνζηυξ ηαζ ζοββναθέαξ ένβςκ 

επζζηδιμκζηήξ θακηαζίαξ.  
5
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Philip Snowden, 23/2/1935, ό.π., θ.5, οπμθ.5.4, 5/378. 

6
 Έηζζ εα απμηαθέζεζ ηδκ επακυνεςζδ ηςκ εεκζηχκ αδζηζχκ, αθ. επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Wells, ό.π., 

5/375
α
. 

7
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Leoni Calvocoressi, Liverpool 24/4/1925, ό.π., θ.5, οπμθ.5.4, 5/371 ηαζ 

απάκηδζδ ημο Calvocoressi, New York 14/5/1925, 5/373, πμο ημο εηθνάγεζ ημοξ θυαμοξ ημο, υηζ 

ιάθθμκ μ Borah αδοκαηεί κα αμδεήζεζ. 
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Δ θαηάζηαζε ζηα Ασδεθάλεζα κπνξεί λα νλνκαζηεί «white slavery»1, 

ελψ ν Μνπζνιίλη παξαβηάδεη ηε ζπκθσλία κε ηελ Βιιάδα γηα ηελ παξάδνζε 

ησλ Ασδεθαλήζσλ ζηελ Βιιάδα. Ο Πάιιεο επηθξνηεί ηελ άπνςε ηνπ 

γεξκαλνχ Καγθειάξηνπ φηη νη ζπκθσλίεο είλαη θνπξειφραξηα, αθνχ φπνηνο 

έρεη δχλακε ηηο αζεηεί θαη κεηά επηζηξαηεχεη ζνθηζηείεο γηα λα δηθαηνινγήζεη 

ηα ηεξαηνπξγήκαηα2.  

Ο Πάιιεο απνξξίπηεη ηνλ ηηαιηθφ θαζηζκφ, αληηκεησπίδνληάο ηνλ κε 

εζληθά θξηηήξηα. Καηαδηθάδεη ηελ ηκπεξηαιηζηηθή δξάζε ηεο Εηαιίαο ζηε Ληβχε, 

ζην Νφηην Σπξφιν, ζηελ Κέξθπξα, ζηελ Ώβεζζπλία, ζηα Ασδεθάλεζα, αιιά 

θαη ζηελ Ώιβαλία, φπσο πξνβιέπεη. Οη ζεξησδίεο ησλ Εηαιψλ, πνπ 

αθπξψλνπλ ηηο επγελείο αξρέο ηνπ Ώ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ζε νξηζκέλνπο 

θχθινπο παξνπζηάδνληαη σο θαηνξζψκαηα. Δ καηαηνδνμία ηνπ ηηαιηθνχ 

θαζηζκνχ θηινδνμεί ηελ εγθαζίδξπζε απηνθξαηνξίαο. ρεηηθά κε ηα 

Ασδεθάλεζα, θαηαδηθάδεη ηελ ηηαιηθή δηνίθεζε, πνπ αξλείηαη ηελ παξαρψξεζε 

αλεμαξηεζίαο, φπσο ππνζρέζεθε, δεκεχεη ηε δεκφζηα πεξηνπζία, επηρεηξεί λα 

εμηηαιίζεη ηα Ασδεθάλεζα θαη λα κεηαζηξέςεη ηνπο θαηνίθνπο ζηνλ 

θαζνιηθηζκφ, θαηαδηθάδνληαο θαη ηνλ χπνπην ξφιν ηεο Παπηθήο Βθθιεζίαο. 

Σηο απφςεηο απηέο ζα δεκνζηεχζεη ζε θπιιάδηφ ηνπ κε ηίηιν Fascism, πνπ ζα 

θπθινθνξήζεη ην 19313. Σν θπιιάδην ζα θπθινθνξήζεη ζηε ζπγθπξία ηνπ 

πξνεηνηκαδφκελνπ ζπλεδξίνπ ησλ Βπξσπατθψλ Μεηνλνηήησλ ζηε Γελεχε, 

φπνπ ήηαλ ε έδξα ηεο Κνηλσλίαο ησλ Βζλψλ, ζην νπνίν παξεπξέζεθε θαη ν 

Πάιιεο4. 

                                                 
1
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε εθδιενίδα The Times, Liverpool 6/6/1929, ό.π., θ.5, οπμθ.5.4, 5/375. 

2
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Philip Snowden, MP, House of Commons, 20/4/1929, ό.π., 5/372. 

3
 Alex. Pallis, Fascism, 5/4/1931, ηνζζέθζδμ έκηοπμ. Δ League of Nations Union ιε έδνα ημ Liverpool 

εα επαζκέζεζ ημ ηείιεκμ ημο Πάθθδ, βζαηί οπεναζπίγεηαζ ηζξ δδιμηναηζηέξ ανπέξ δζαηοαένκδζδξ, αθ. 

επζζημθή ζε Ώ. Πάθθδ, 13/5/1931, ό.π., θ.5, οπμθ.5.2., 5/214. Σζξ απυρεζξ ημο θοθθαδίμο, 

ζοιπθδνςιέκεξ απυ ακαθμνέξ ζηδκ ηαηάθδρδ ηδξ Κένηοναξ απυ ημοξ Εηαθμφξ ηαζ ημ πνυζηζιμ πμο 

επζαθήεδηε ζηδκ Βθθάδα, αθθά ηαζ ηδκ ηαηαδίηδ ηδξ επεηηαηζηήξ πμθζηζηήξ ζηδκ Ώαοζζδκία, εα 

εηεέζεζ ζε επζζημθή ημο ζημκ θυνδμ Philip Snowden ημ 1935, επζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε P. Snowden, 

23/2/1935, ό.π., θ.5, οπμθ.5.4, 5/378.  
4
 Βπζζημθή Ώ. Πάθθδ ζε Moschonas, Liverpool 6/6/1929, ό.π., θ.5, οπμθ.5.4, 5/375α. ΐθ ηαζ 

ζογδηήζεζξ πμο έπεζ μ Πάθθδξ ημ 1931 πζεακυηαηα ιε ημκ Μζπαήθ Κέπεηγδ, ηαεδβδηή ημο Αζεεκμφξ 

Αζηαίμο ζηδκ Βθαεηία, ζπεηζηά ιε ημ υηζ μζ δζάθμνμζ ζφθθμβμζ ηςκ Αςδεηακδζίςκ πνέπεζ κα 

ειθακζζημφκ ζηδ Γεκεφδ εκςιέκμζ οπυ ημζκή ανπή, επζζημθή Μ.Κ ζε Ώ. Πάθθδ, Λςγάκκδ 9/6/31, ό.π., 

θ.5, οπμθ.5.2, 5/218 ηαζ 27/6/31, 5/221, υπμο ημκ πθδνμθμνεί υηζ ημ ζοκέδνζμ εα ανπίζεζ ζηζξ 31/8 ηαζ 

υηζ εα ήηακ ηαθυ κα πανεονεεεί. Δ Κεκηνζηή Βπζηνμπή ηςκ Βκχζεςκ ηςκ Αςδεηακδζίςκ ηδξ 

Ώζβφπημο εα δζααεααζχζεζ ημκ Πάθθδ βζα ηδκ εκυηδηα ηδξ δνάζδξ ηαζ υηζ ακηζπνυζςπμζ ζημ ζοκέδνζμ 

απμθαζίζηδηε κα είκαζ μζ Γεναυξ ηαζ Κέπεηγδξ, αθ. επζζημθή ημοξ ζε Ώ. Πάθθδ, Ώθελάκδνεζα 

14/7/1931, ό.π., θ.5, οπμθ.5.2, 5/224. Βπίζδξ, 2/8/31 ηαζ 15/9/31, 5/228 ηαζ 5/235, υπμο ημκ 
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    ΔΠΗΛΟΓΟ 

Δ εξγαζία είρε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ, θαηαγξάθνληαο ηε δπλακηθή ηνπ εληφο θαη εθηφο ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο, ηηο δξάζεηο, ηηο αληηδξάζεηο, ηελ ηδενινγία θαη ηελ θνηλσληθή ζχλζεζε 

ησλ νπαδψλ ηνπ.  

Ο δεκνηηθηζκφο, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ θαη ηηο πξψηεο ηνπ 

20νπ αηψλα, εκθαλίδεηαη σο δπλακηθή θίλεζε πνπ γέλλεζε ηεξάζηηεο 

αληηδξάζεηο. Δ πξφηαζή ηνπ εγγξάθεηαη ζην πιαίζην κηαο νμχηαηεο θξίζεο ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο, ην νπνίν επηρεηξεί λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνλ πνιηηηθφ θαη 

εζληθφ ηνπ ξφιν κέζα απφ ηηο ζπκπιεγάδεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ 

θαη ηεο ηαπείλσζεο πνπ πξνθάιεζε ε ήηηα ηνπ 1897. Φηινδφμεζε, δειαδή, λα 

απνηειέζεη κηα θίλεζε παξέκβαζεο ζηελ πνιηηηθή δσή κε φρεκα ηε γιψζζα, 

φπνπ απνηππψζεθαλ ηδενινγηθνί ιφγνη θαη δηακνξθψζεθαλ πνιηηηθέο 

πξαθηηθέο. Δ δεκνηηθή πξνβιήζεθε σο δχλακε κε ελνπνηεηηθή ηζρχ πνπ 

δηεπθφιπλε ηελ απφπεηξα λα δηαηππσζεί κηα εληαία ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζην 

θαζνιηθφ αίηεκα γηα αλαγέλλεζε ηνπ θξάηνπο ζην πιαίζην ηνπ αζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

Σν εγρείξεκα, φκσο, ηεο ξηδηθήο αλακφξθσζεο ηεο Βιιάδαο κε ηελ 

αλαγλψξηζε θαη επηβνιή ηεο δεκνηηθήο απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα δχζθνιν. Οη 

δεκνηηθηζηέο θαη ε γιψζζα πνπ πξνθξίλνπλ είλαη απνθιεηζκέλνη απφ ην 

δεκφζην πεδίν, ηεινχλ «ππφ δησγκφλ» θαη ε πξφζβαζή ηνπο ζηνπο ζεζκνχο 

είλαη αλχπαξθηε. Δ αληίδξαζε ησλ θαζαξνιφγσλ θαη ε ζεζκηθή ηνπο δχλακε 

ζα θαζνξίζεη φρη κφλν ηελ πνιεκηθή, αιιά ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη 

απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ ρψξνπ πνπ νλνκάδεηαη δεκνηηθηζκφο. Δ ελφηεηα, 

δειαδή, ηνπ δεκνηηθηζκνχ είλαη θαη πξντφλ ηνπ αληίπαινπ ζηξαηνπέδνπ, πνπ 

επηζπκεί λα αληηκεησπίζεη ηνλ «ερζξφ» σο ζπκπαγέο ζχλνιν, θαη δελ 

αληαπνθξίλεηαη απνιχησο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηακνξθψλεηαη ζην 

εζσηεξηθφ ηεο θίλεζεο. Δ επίδξαζε, επίζεο, ηεο ινγνηερλίαο θαη ε ζρεηηθή 

επθνιία κε ηελ νπνία έγηλε απνδεθηή ε δεκνηηθή ζ‟ απηφ ην ρψξν, ραξίδνληάο 

                                                                                                                                            
εοπανζζημφκ βζα ηδκ πανμοζία ημο ζημ οκέδνζμ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηδξ Αςδεηακδζζαηήξ 

Ώκηζπνμζςπείαξ. 
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ηνπ έλα φξγαλν εχπιαζην, επέιηθην θαη θαηαλνεηφ απφ πεξηζζφηεξνπο 

αλαγλψζηεο, ελίζρπζαλ ηελ επίθαζε ηεο ελφηεηαο. 

Παξφια απηά ν ιφγνο ηεο δεκνηηθήο δελ είλαη απιψο αληηξξεηηθφο ζηελ 

θαζαξεχνπζα, πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ην θχξνο ηεο εμνπζίαο. Βπεηδή αθξηβψο 

απνηππψλεη ηνπο θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο θιπδσληζκνχο δηαηππψλεη, 

κέζσ ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηεο λεσηεξηζκνχ, θαη πνιηηηθή πξφηαζε κε ηδενινγηθέο 

πξνεθηάζεηο. Παξά ηελ πνιπδηάζπαζε ηνπ θηλήκαηνο, θαζψο απνηειεί θίλεζε 

πνιπζπιιεθηηθή κε απνθιίζεηο ζηελ ηδενινγία θαη ζην ηξφπν πνπ απηή 

εθβάιιεη ζηε δξάζε θαη εγγξάθεηαη ζην δεκφζην ρψξν, θαη παξά ηελ 

επηθαλεηαθή ραιαξή ελφηεηα πνπ κνλαδηθφ ζπλδεηηθφ ζεκείν έρεη ην 

γισζζηθφ φξγαλν, εληφο ηνπ δεκνηηθηζκνχ ππάξρνπλ ζπλδεηηθά ζεκεία θαη 

κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ θηλήζεηο θαη ηάζεηο κε εληαίν πξνζαλαηνιηζκφ. Σν 

γεγνλφο ηεο πνιπκνξθίαο θαη ησλ ξήμεσλ δελ αλαηξεί ην επηρείξεκα ηεο 

νκνηνγέλεηαο έζησ θαη παξάιιεισλ θχθισλ, αιιά θαζηζηά πην ελδηαθέξνλ ην 

απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο, πνπ θαηέζηε πνιπεπίπεδε. 

Σξία ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ ηελ έξεπλα. Σν πξψην, 

αθνξά ζηε δπλακηθή ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζην δεκφζην ρψξν, ην δεχηεξν, ζην φηη 

ε ζθνδξή αληηπαιφηεηα κε ηελ θαζαξεχνπζα δελ αληηζηνηρνχζε ζε ζνβαξέο 

ηδενινγηθέο απνθιίζεηο θαη ηξίηνλ, φηη ε ηδενινγηθή ηαπηφηεηα ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ απνηππψλεη θαη θνηλσληθνχο δηαρσξηζκνχο, θπξίσο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θηλήκαηνο. Δ ζπλεμέηαζε ηδενινγηθήο ηαπηφηεηαο θαη 

θνηλσληθνχ δεηήκαηνο ελέγξαςε ην δεκνηηθηζκφ ζην πεδίν ηνπ αζηηθνχ 

θηιειεπζεξηζκνχ θαη ησλ δηαθπκάλζεψλ ηνπ.  

ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο, θαηαδείρηεθε ν δπλακηζκφο ηνπ 

θηλήκαηνο ζε έθηαζε ρψξνπ θαη ζε βάζνο ρξφλνπ. Οη δξάζεηο πνπ 

επειέγεζαλ γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ αλαπηχρζεθαλ θαη εθηφο 

ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζε πεξηνρέο, φπσο ε Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία, ε 

Ώίγππηνο, ε Κχπξνο, νη Δ.Π.Ώ. Οη πεξηνρέο, βέβαηα, φπνπ εμαπιψζεθε ην 

δίθηπν ησλ δεκνηηθηζηψλ δελ ήηαλ ηζνδχλακεο, αιιά αιιεινζπλδεφκελεο. Δ 

Κσλζηαληηλνχπνιε απνηεινχζε ην θέληξν ηεο δξάζεο γηα φιεο ηηο πεξηνρέο 

ηεο Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο θαη κάιηζηα θέληξν παξάιιειν κε ηελ Ώζήλα 

κέρξη ηνλ Ώ΄ Παγθφζκην Πφιεκν.  

Δ πνξεία ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζηνλ εμσ-ειιαδηθφ ρψξν εμεηάζηεθε 

δηεμνδηθά, ζην πιαίζην, βέβαηα, πνπ επέηξεςαλ νη πεγέο. Δ παξάζεζε ησλ 
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πεδίσλ δξάζεο ήηαλ ζεκαηηθή θαη επηθεληξψζεθε ζε εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ 

δελ είραλ εμεηαζηεί απφ πξνεγνχκελεο ηζηνξηνγξαθηθέο απφπεηξεο. Δ δηάρπζε 

ηνπ δεκνηηθηζηηθνχ θαηλνκέλνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζηε κχξλε, ζηελ 

Ώίγππην, ζηνλ Πφλην, ζηελ Κχπξν, ζηηο Δ.Π.Ώ. απνδεηθλχεη ηε δπλακηθή ηνπ, 

δπλακηθή πνπ δελ θαηαγξάθεηαη ζε απφιπηνπο αξηζκνχο, αιιά ζε ζρέζε κε 

ηελ θηλεηνπνίεζε κέζσ ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο, ησλ εθεκεξίδσλ, ησλ 

βηβιίσλ, ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ αληηδξάζεσλ πνπ γέλλεζε. 

Ώλαδείρηεθε ν θαίξηνο ξφινο ηνπ Ώιέμαλδξνπ Πάιιε ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ θηλήκαηνο, ρσξίο λα αγλνεζεί ε 

ζπκβνιή ησλ ππνινίπσλ. Ο Πάιιεο εηζεγήζεθε έλα κνληέιν παηεξλαιηζηηθφ 

γηα ηε δσξεάλ δηαλνκή ησλ δεκνηηθηζηηθψλ βηβιίσλ, πνπ αληαλαθιά θαη ηνλ 

ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ νίθνπ Ράιιε ζηνλ νπνίν εξγαδφηαλ, αιιά θαη ηε 

γεληθφηεξε ηδενινγία ηνπ. 

Δ ζχκπεμε ζπιιφγσλ αληαλαθιά ηε δηθπή νξγάλσζε ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ, εθείλε πνπ ππαθνχεη ζηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ θαη εθείλε πνπ 

θαηαγξάθεη ηηο πνιππνίθηιεο απφπεηξεο ησλ νπαδψλ γηα ζπιινγηθή δξάζε, ε 

νπνία είηε επηδεηά βνήζεηα είηε, ζπαληφηεξα, θηλείηαη αλεμάξηεηα απφ απηήλ. Δ 

εμάξηεζε ηεο Φνηηεηηθήο πληξνθηάο απφ ηνλ Πάιιε θαηέδεημε ην κέγεζνο ηνπ 

παξεκβαηηζκνχ ηνπ. 

Δ θίλεζε ζηε δηαζπνξά δελ θαηέδεημε νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ζε ζρέζε 

κε ην ειιεληθφ θξάηνο. Παξφια απηά θαηαγξάθεθαλ θαη αλαιχζεθαλ νη 

δηαθσλίεο θαη ην πψο νη νξγαλσηηθέο δηαθνξέο ππέθξππηαλ θαη ηδενινγηθέο 

δηαθσλίεο. Δ έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο Λαφο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο είλαη έλα 

ηέηνην παξάδεηγκα, θαζψο απνηππψλεη ηε ζχγθξνπζε ζε ζρέζε κε ηελ 

έθδνζε ηνπ Ννπκά ηεο Ώζήλαο, αιιά θπξίσο ηδενινγηθέο δηαθσλίεο ζρεηηθά κε 

ηηο ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο.  

Ο Ννπκάο, παξά ηηο ζθνδξέο αληηξξήζεηο ησλ ίδησλ ησλ δεκνηηθηζηψλ 

ελαληίνλ ηνπ θαη παξά ηηο παιηλδξνκήζεηο ηνπ Πάιιε θαη ηνπ ΐιαζηνχ ζρεηηθά 

κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ, ζα απνηειέζεη ελνπνηεηηθφ παξάγνληα, αθξηβψο 

επεηδή ζηέγαδε φιεο ηηο απφςεηο αξθεί λα είραλ ζεκείν αλαθνξάο ηε δεκνηηθή 

γιψζζα1. Ο ξφινο ηνπ πεξηνδηθνχ ζπληεξείηαη ηδηαίηεξα ράξε ζηελ αθακςία 

ηνπ Φπράξε θαη ηε  δηαιιαθηηθφηεηα ηνπ Αξαγνχκε, πνπ αληηιακβάλνληαλ ηε 

                                                 
1
 Σδκ ίδζα άπμρδ εα οπμζηδνίλεζ ηαζ μ Α. Σγζυααξ, Οη κεηακνξθώζεηο ηνπ εζληζκνύ θαη ην ηδενιόγεκα 

ηεο ειιεληθόηεηαο ζην κεζνπόιεκν, Οδοζζέαξ, 1989, ζ.57.  
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ζεκαζία ηνπ σο ζπλδεηηθνχ ρψξνπ ησλ δεκνηηθηζηψλ. Ο Ίσλ Αξαγνχκεο θαη ν 

Ώέμαλδξνο Πάιιεο παξεκβαίλνπλ ελνπνηεηηθά ζηηο πξνζπάζεηεο θαη ηεο 

παξαδνζηαθήο εγεζίαο θαη ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. 

ζνλ αθνξά ζηελ παξέκβαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απηή δελ 

ήηαλ παληνχ νκνεηδήο. ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαηαγξάθεηαη σο δηαδηθαζία 

απφ ηα θάησ, σο πξνζπάζεηα πξνζειπηηζκνχ καζεηψλ, κέζσ ηεο δξάζεο 

δαζθάισλ, εθφξσλ θαη ησλ δεκνηηθηζηψλ ηνπ Ώδεξθάηνπ. ιε απηή ε 

πξνζπάζεηα ζε ζρέζε κε ηελ πξνζπάζεηα αιιαγήο ησλ ζρνιηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη επεξεαζκνχ ησλ ςεθνθφξσλ ζηηο εθινγέο γηα ηελ 

αλάδεημε είηε αληηπξνζψπσλ γηα ηηο εθινγέο γηα ην Αηαξθέο Βζληθφ Μηθηφ 

πκβνχιην είηε γηα ηηο εθνξείεο ζηελ Κνηλφηεηα ηαπξνδξνκίνπ, κέζα απφ ηε 

ζθνδξή αληίδξαζε πνπ γέλλεζε, απνθάιπςε ην πψο κηα πνιηηηζκηθή δηαθνξά 

ζπκπιέθεηαη κε ηηο εζληθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη αληαλαθιά θαη θνηλσληθέο 

αιιαγέο. ηελ Ώίγππην νη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο εθπνξεχνληαη απφ ηνλ 

Βθπαηδεπηηθφ κηιν θαη είλαη, σο εθ ηνχηνπ, αιιαγέο απφ ηα πάλσ, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδξπζε Πξνηχπσλ ζρνιείσλ. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο νη 

αληηδξάζεηο ππήξμαλ ζθνδξέο θαη αλάγθαζαλ καζεηέο θαη δαζθάινπο λα  

αλαδηπισζνχλ ή λα αληηκεησπίζνπλ ηελ απφιπζε.  

ην δεχηεξν επίπεδν έξεπλαο, ην θνηλσληθφ θαη ηδενινγηθφ, ε 

αληηπαιφηεηα κε ηελ θαζαξεχνπζα, παξά ηηο δηαθνξέο, θαηέδεημε ηελ πξφηαμε 

δηαθνξεηηθψλ ζπκβφισλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη φρη αλαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ αζηηθνχ εζληθνχ θξάηνπο. Βληφο 

απηνχ ηνπ πιαηζίνπ αλαδείρηεθαλ νη φπνηεο ηδενινγηθέο ζπγθιίζεηο θαη 

απνθιίζεηο.  

Δ αλάιπζε ηεο ηδενινγηθψλ αξρψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ηδεψλ ησλ 

δεκνηηθηζηψλ αλέδεημε θαη ηηο ξήμεηο εληφο ηνπ δεκνηηθηζκνχ, πνπ αξρηθά 

θαηαγξάθεθαλ σο αληηπαιφηεηα κε ηηο ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο, αιιά, αξγφηεξα, 

κεηαηνπίζηεθαλ, εληφο ηνπ αζηηθνχ ζηξαηνπέδνπ, ζε ελδναζηηθή ζχγθξνπζε 

πνπ θαηαγξάθεθε σο ζχγθξνπζε θηιειεχζεξνπ θαη ζπληεξεηηθνχ αζηηζκνχ. 

Ώπφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ην δεκνηηθηζηηθφ πνιηηηθφ φξακα ππήξμε 

αληηθνηλνβνπιεπηηθφ, κε ην βαζηιηά λα πξνβάιιεη σο εγγπεηήο ηνπ θξάηνπο. Δ 

πνιηηηθή ζπδήηεζε, εληφο θαη εθηφο ειιεληθνχ θξάηνπο, θπκαίλεηαη απφ ηνλ 

θηιειεχζεξν αζηηθφ θνηλνβνπιεπηηζκφ κε αληηπξνζσπεπηηθέο εθινγέο, 

δηθαηνζχλε, ηξάπεδεο, δίθαηε θνξνινγία, φπσο ζηε άκν, κέρξη ηελ θαηαδίθε 
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ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο θαη ην φξακα γηα κηα 

αξηζηνθξαηηθή θπβέξλεζε ηνπ ηέθαλνπ Ρακά, αιιά αθφκα θαη ηελ θαηάιπζε 

ηνπ ζπληάγκαηνο. 

Οη ζέζεηο ηνπ Φπράξε θαη ηνπ Πάιιε αλαιχζεθαλ επίζεο γηα λα 

θαηαδεηρηεί φηη εκθνξνχληαη απφ θηιειεχζεξεο ηδέεο νη νπνίεο ζηαδηαθά 

κεηαηνπίδνληαη ζην ζπληεξεηηζκφ, ηνπ κελ πξψηνπ ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ Ώ΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ην ζάλαην ησλ δχν γησλ ηνπ ζην πεδίν ηεο κάρεο, 

ηνπ δεχηεξνπ ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο θαη ηνπ παζηθηζκνχ 

πνπ απηφ επέδεημε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ Πνιέκνπ. Παξφια απηά ηα φξηα 

ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ ηνπο είραλ θαηαγξαθεί πνιχ λσξίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ 

επίδεημε πίζηεο ζην βαζηιηά, ηνλ αληηθνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ ζνζηαιηζκνχ. 

Δ αλάδεημε ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο 

δηέιπζε ηηο ςεπδαηζζήζεηο ησλ δεκνηηθηζηψλ γηα ηελ αηαμηθφηεηα ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο. Σα πξψηα ξήγκαηα ζα γίλνπλ εκθαλή κε ην Γεψξγην 

θιεξφ θαη ην έξγν Σν Κνηλσληθφ καο Εήηεκα. Δ εκθάληζε ησλ ζνζηαιηζηηθψλ 

ηδεψλ απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ εμέιημε ηελ ζθέςεο ησλ δηαλννπκέλσλ 

ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Δ ζπδήηεζε πνπ ζα δηεμαρζεί ζην Ννπκά ην 1907 ζα 

αλαδείμεη δχν νκάδεο, ηνπο ζνζηαιηζηέο θαη ηνπο εζληθηζηέο, πνπ πέξα απφ 

ηελ ςπραξηθή Εδέα θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δεκνηηθήο σο παλάθεηαο, 

ηνπνζεηνχληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απέλαληη ζηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα. 

Βλψ, φκσο, είλαη ε πξψηε θνξά πνπ παξαηεξείηαη ζπγθξνηεκέλε δηαηχπσζε 

αληίπαισλ ζέζεσλ, νη ηδενινγηθέο αζπλέπεηεο είλαη εκθαλείο. 

Δ ζπδήηεζε ζνζηαιηζηψλ – εζληθηζηψλ ζα νδεγήζεη ζηε ζπγθξφηεζε 

αζηηθνχ, αληηζνζηαιηζηηθνχ κεηψπνπ, ην νπνίν ειέγρνληαο ηε ρξεκαηνδφηεζε 

βαζηθψλ δξάζεσλ, φπσο ε έθδνζε ηνπ Ννπκά, ζα θαηαθέξεη λα αξζξψζεη 

βηψζηκν ιφγν, αλ θαη φρη ζπκπαγή θαη εληαίν. Ο θφβνο γηα ην ζνζηαιηζκφ είλαη 

έλα ζεκείν ζπλάληεζεο γηα ηνπο αξρεγνχο ηνπ θηλήκαηνο θαη ζα επεξεάδεη ηηο 

επηινγέο ηνπο είηε πξφθεηηαη γηα ηε  ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ννπκά θαη ηνπ Λανχ 

είηε πξφθεηηαη γηα ηελ επξχηεξε ηδενινγηθή ηνπο ζηάζε, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή.  

Παξάιιεια νη ζνζηαιηζηέο εκθαλίδνληαη αδχλακνη ιφγσ έιιεηςεο 

ρξεκαηηθψλ πφξσλ, αιιά θαη ζαθνχο ηδενινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, αθνχ 

πεξηζζφηεξν επηδηψθνπλ ηε δηθαηφηεξε ξχζκηζε ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ 

παξά ηελ αλαηξνπή ηνπο. Δ εξκελεία πνπ επηρεηξεί ν θιεξφο ηεο ειιεληθήο 
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θνηλσλίαο δελ μεθεχγεη απφ ην ηδεαιηζηηθφ πιαίζην εξκελείαο ησλ πξαγκάησλ. 

Ο Αεικνχδνο, πνπ εηζάγεη θαη πξνσζεί ην θιεξφ ζηελ ειιεληθή δηαλφεζε, 

εληάζζεη ην ζνζηαιηζκφ ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα δηαθνξεηηθήο αλάγλσζεο ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο, γεγνλφο πνπ επηβάιιεηαη  απφ ηελ αλάγθε 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο. Σν ζνιφ ηνπίν ηεο ειιεληθήο 

ζνζηαιηζηηθήο ζθέςεο επηηξέπεη αθφκα θαη «κεηαθπζηθή» αλάγλσζε ησλ 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ, νη νπνίεο ζπκθχξνληαη κε ηε δσηηθφηεηα ηνπ έζλνπο θαη 

ηεο θπιήο. Δ επίδξαζε ηεο γεξκαληθήο ζνζηαιδεκνθξαηίαο ππήξμε ηζρπξή ζε 

απηνχο ηνπο θχθινπο, φπσο θαηαγξάθνπλ νη ζπδεηήζεηο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Υαηδφπνπινπ θαη Νίθνπ Γηαλληνχ, κε απνηέιεζκα ηελ ηειηθή πξνζρψξεζε ζην 

βεληδειηθφ ζηξαηφπεδν.  

Οη ζπδεηήζεηο απφ εδψ θαη ζην εμήο ζα αθνξνχλ ηελ απνζαθήληζε ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ. Δ επηδίσμε ζπγθξφηεζεο κηαο ζαθνχο ηδενινγηθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ αζηηθνχ ζηξαηνπέδνπ, νδήγεζε ηνπο λεψηεξνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ λα επηρεηξήζνπλ κηα εζσηεξηθή ηνκή, αλαδεηθλχνληαο ηε 

ζχγθξνπζε θηιειεχζεξσλ θαη ζπληεξεηηθψλ αζηψλ.  

Ο Ώιέμαλδξνο ΐακβέηζνο πνπ ζα αλνίμεη ηε ζπδήηεζε πεξί 

θηιειεπζεξηζκνχ ην 1912 κε αληίπαιν ην ηέθαλν Ρακά, δελ απέρεη πνιχ απφ 

ζπληεξεηηθέο απφςεηο θαη ζην Αηραζκφ ζα ζπκπνξεπηεί κε ην βαζηιηά. ηηο 

ζπδεηήζεηο απηέο θπξηαξρεί ν ζπγθξεηηζκφο ησλ ηδεψλ ζε κηα απφπεηξα 

ρξεζηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ππάξρνληνο ζνζηαιηζηηθνχ ελλνηνινγηθνχ 

νπινζηαζίνπ, γηα λα ππεξεηήζεη ηα «εθζπγρξνληζηηθά» νξάκαηα ησλ 

θηιειεχζεξσλ δηαλννχκελσλ. Οη απφςεηο, φκσο, ζηαδηαθά 

ξηδνζπαζηηθνπνηνχληαη. Ο θηιειεπζεξηζκφο ηνπ Ώιέμαλδξνπ ΐακβέηζνπ 

δαλείδεηαη ην ιεμηιφγην ηνπ ζνζηαιηζκνχ, γηα λα ελζσκαηψζεη ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ηνλ αληηπινπηνθξαηηθφ ιφγν, ηελ παηεξλαιηζηηθή 

αληίιεςε απέλαληη ζην ιαφ, ηελ εζηθή αληίιεςε ηεο πνιηηηθήο θαη ηε θαηαδίθε 

ηεο θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο. Σελ ίδηα εξγαιεηαθή ρξεζηκνπνίεζε ελλνηψλ ηνπ 

ζνζηαιηζκνχ, πνπ απνγπκλψλεηαη απφ ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ 

πεξηερφκελν θαη απνζπλδέεηαη απφ ηελ πάιε ησλ ηάμεσλ επηρεηξεί θαη ν 

Υξήζηνο Υξεζηνπιάθεο, γηα λα θαηαγγείιεη ηελ θαηάπησζε ηεο θπξίαξρεο 

αζηηθήο ηάμεο θαη λα εμαγγείιεη ηελ πίζηε ζηελ αξξελσπφηεηα ηεο 

ζνζηαιηζηηθήο επαλάζηαζεο, ηελ νπνία απνζπλδέεη απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε. Σν 

αληηθαπηηαιηζηηθφ ηνπ φξακα ζέηεη ηελ θνηλνηηθή νξγάλσζε ελάληηα ζηελ 
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θνηλσληθή θαη ην έζλνο απέλαληη ζην θξάηνο. Οη απφςεηο απηέο ηνπνζεηνχλ 

θαη ηνπο δχν ζην ρψξν ηεο ξηδνζπαζηηθήο δεμηάο, κε ηδενινγηθέο αλαθνξέο, 

πνπ αξγφηεξα ζα ραξαθηεξίζνπλ ην θαζηζκφ θαη ηνλ εζληθνζνζηαιηζκφ 

  Ο Πέηξνο ΐιαζηφο απνηειεί μερσξηζηή πεξίπησζε, θαζψο νη θπιεηηθέο 

ηνπ απφςεηο θαηαιήγνπλ ζε απξνθάιππην ξαηζηζκφ. Παξφιν, φκσο, πνπ 

θηλείηαη ζην πιαίζην ηνπ απηαξρηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ δελ ζα θαηαιήμεη λα 

ζπλδεζεί κε ην γεξκαληθφ θαζηζκφ.  

Δ εθπαίδεπζε, επίζεο, θαηαδεηθλχεη ηελ αλαδήηεζε ηεο θηιειεχζεξεο 

θπζηνγλσκίαο ζηε ζχγθξνπζε δχν ππνδεηγκάησλ απφ ηνλ Αεκήηξε Γιελφ θαη 

ηνλ ηέθαλν Ρακά. Ο πξψηνο κε ην αζηηθφ θηιειεχζεξν πξφγξακκα ησλ 

ζρνιηθψλ βαζκίδσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ ηαμηθή δηαζηξσκάησζε ηεο 

θνηλσλίαο θαη ν δεχηεξνο κε ηελ αλαγθαηφηεηα αλακφξθσζεο ηνπ ζρνιείνπ κε 

πξαθηηθφ, αιιά θαη εζληθηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Σν εθπαηδεπηηθφ φξακα ηνπ 

Ρακά εγγξάθεηαη ζε αξηζηνθξαηηθφ πιαίζην, ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ ηζηνξηζκφ θαη 

ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ έζλνπο, απνξξίπηεη ηηο αξρέο ηνπ Αηαθσηηζκνχ, κε 

πξνεμάξρνπζα ηελ ηζφηεηα θαη ζεσξεί απεηιή ηε δεκνθξαηία. 

 ην ίδην θηιειεχζεξν πξφηππν πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θαη ν 

αληηθιεξηθαιηζκφο ησλ δεκνηηθηζηψλ, πνπ δε ζρεηίδεηαη κε ηελ απαμίσζε ηεο 

ζξεζθείαο, αιιά κε ηελ αλάγθε εμπγίαλζεο ηνπ θιήξνπ θαη ηελ ππνηαγή ηεο 

εθθιεζηαζηηθήο αξρήο ζηα εζληθά πξνηάγκαηα. Δ ζξεζθεία απνηειεί αλάγθε 

γηα ηελ εζηθνπνίεζε ηνπ ιανχ θαη ηελ απνηξνπή πιηζηηθψλ ζεσξηψλ πνπ 

απεηινχλ ην θαζεζηψο. Βμαίξεζε απνηειεί ν Φπράξεο πνπ ζα ζεσξήζεη ηε 

ζξεζθεία δεκηνχξγεκα ηεο αλζξψπηλεο εζηθήο θαη φρη ην αληίζηξνθν, αλ θαη 

πεξηβάιιεη ηελ ειιεληθή εθθιεζία κε ζεβαζκφ θαη δελ επηζπκεί ηελ εκπινθή 

ηεο ζην γισζζηθφ δήηεκα. ηελ αληίπεξα φρζε βξίζθνληαη ν Ίσλ Αξαγνχκεο 

θαη ν Πέηξνο ΐιαζηφο, νη νπνίνη απνξξίπηνπλ ζπλνιηθά ηε ζξεζθεία, 

επεξεαζκέλνη απφ ηνλ Nietzsche, γηαηί ηε ζπλδένπλ κε ηελ θαηίζρπζε ησλ 

αδχλακσλ αλζξψπσλ θαη θαη΄ επέθηαζε κε ηε δεκνθξαηία. 

Βλδηαθέξνπζα είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Ώιέμαλδξνπ Πάιιε. Βθηφο απφ 

βαζηά ζξεζθεπηηθφηεηα εθείλν πνπ ηνλ δηαθξίλεη είλαη ε πίζηε ηνπ ζε κηα 

πξνηεζηαληηθή νξγάλσζε ηεο εθθιεζίαο, αιιά θαη ζηελ αλάγθε πνιηηηθήο 

παξέκβαζεο ζηα εθθιεζηαζηηθά δεηήκαηα, αλάγθε πνπ εληζρχεη θαη κε 

πξνζσπηθέο παξεκβάζεηο, φπσο δείρλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηα 
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ηεθηαηλφκελα ζην Παηξηαξρείν Εεξνζνιχκσλ θαη ηε ζχγθξνπζε ηνπ παηξηάξρε 

Αακηαλνχ κε ηνπο Ώγηνηαθείηεο κνλαρνχο. 

ην πεδίν ησλ εζληθψλ ηδεψλ νη δεκνηηθηζηέο ζεκειίσζαλ ηελ εζληθή 

ζπλέρεηα θαη ππεξαζπίζηεθαλ ηελ αιπηξσηηθή πνιηηηθή. Δ δηάζηαζε ηνπ 

αιπηξσηηζκνχ, άιισζηε, ππήξμε ζεκαληηθή αξρή θαη ησλ δεκνηηθηζηψλ θαη 

ησλ θαζαξνιφγσλ. Ο ηνχξθνο απνηειεί ζηαζεξή απαμία, παξά ηελ παξνπζία 

ησλ ιάβσλ. ην θεθάιαην πεξί έζλνπο απνδείρηεθε, φκσο, φηη νη εζληθέο 

ζπδεηήζεηο ζπγθάιππηαλ ζέζεηο γηα ηε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πνιηηηθή. Σν 

1907 ζην Ννπκά νη εζληθηζηέο ζα αξλεζνχλ ηελ ηαχηηζε εμέιημεο θαη πξνφδνπ 

θαη ζα πξνθξίλνπλ ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία ζε έλα αζηηθφ, θηιειεχζεξν ή 

αξηζηνθξαηηθφ θαζεζηψο έλαληη ηνπ βηνκεραληθνχ αζηηθνχ θξάηνπο ησλ 

ζνζηαιηζηψλ κε ηελ ελεξγή παξνπζία ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Δ κεηαηφπηζε ησλ 

ζνζηαιηζηψλ πξνο ην θηιειεχζεξν αζηηθφ ππφδεηγκα ζα ζπληειεζηεί ηα 

επφκελα ρξφληα θαη παξφιν πνπ ε θνηλσλία ζεσξείηαη φηη έρεη πξνηεξαηφηεηα 

έλαληη ηνπ έζλνπο ε ηδεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξαγκάησλ πνπ 

δηαθαηλφηαλ ζην Κνηλσληθφ Γήηεκα ηνπ θιεξνχ ζα επεθηαζεί, ζα 

ελζσκαηψζεη θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηα χγρξνλα Πξνβιήκαηα ηνπ 

Διιεληζκνχ, δηθαηνινγψληαο ηελ ηαχηηζε κε ην βεληδειηζκφ.  

Δ ζρέζε ησλ δεκνηηθηζηψλ κε ην έζλνο εμεηάζηεθε ζε ζρέζε κε ηελ 

ηζηνξία, αιιά θαη ηελ αιπηξσηηθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο. Δ ηζηνξία γηα ηνπο 

δεκνηηθηζηέο είλαη ε εζληθή ηζηνξία. Δ ηζηνξηνγξαθία θείηαη κεηαμχ επηζηήκεο 

θαη ηέρλεο, ελψ γηα ην ΐιαζηφ ζεκαληηθνί είλαη νη ηζηνξηθνί ή γεληθά νη 

δηαλννχκελνη πνπ αζθνχλ θξηηηθή ζην Αηαθσηηζκφ θαη ηνλ νξζνινγηζκφ, 

θαζψο ζπληάζζεηαη κε ηε ληηζετθή ζέζε φηη δελ ππάξρεη επηζηεκνληθφηεηα 

ζηελ ηζηνξία, αιιά κφλν ε νπηηθή γσλία ηνπ ηζηνξηθνχ. Οη ηζηνξηνγξαθηθέο 

απφπεηξεο ηνπ Βθηαιηψηε, πνπ εθθηλνχλ απφ ην δηδαθηηζκφ, θπξηαξρνχληαη 

απφ ηελ αιιειεμάξηεζε παξειζφληνο θαη παξφληνο θαη απφ ηελ εκκνληθή 

πίζηε ζηελ ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηνπ έζλνπο. Αελ αθπξψλνπλ ηηο δνκέο ηεο 

εζληθήο ηζηνξηνγξαθίαο ππφ ηνλ Κ. Παπαξξεγφπνπιν, αιιά  πξνθξίλνπλ ηε 

βπδαληηλή ηζηνξία φρη κφλν σο γελέζιην ρψξν ηεο δεκνηηθήο, αιιά σο ρψξν 

πνπ έλσζε ηε ζξεζθεία κε ην έζλνο θαη έδσζε ην ππφδεηγκα ηεο εληαίαο 

θξαηηθήο ππφζηαζεο ελάληηα ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο αξραηφηεηαο. Βπίζεο, 

ζηελ δεκνηηθηζηηθή ηζηνξηνγξαθία κπνξεί λα ζπκβαδίδεη ν ζαπκαζκφο γηα ην 

Αηαθσηηζκφ κε ξνκαληηθέο θαηαβνιέο, φπσο ε ζεκαζία ηεο πξφλνηαο γηα ην 



575 

 

κέιινλ ηνπ έζλνπο, ε αλσηεξφηεηα ηεο ειιεληθήο θπιήο, ε ηειενινγηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ παξειζφληνο.  

    Παξάιιεια, εμεηάζηεθε θαη ε ζηάζε ησλ δεκνηηθηζηψλ θαη θπξίσο ηνπ 

Ώιέμαλδξνπ Πάιιε απέλαληη ζηελ εζληθή πνιηηηθή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, 

πνπ νλνκάζηεθε «εθαξκνζκέλνο εζληθηζκφο». Μφλν νη ζνζηαιηζηέο ζα 

ζεκεηψζνπλ αξρηθά ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο θνηλσλίαο έλαληη ηνπ έζλνπο, αιιά 

δελ ζα αγλνήζνπλ ηε εζληθηζηηθή πνιηηηθή ησλ Νενηνχξθσλ θαη ζα  δεηήζνπλ 

νκνζπνλδία ησλ ιαψλ ηεο Ώλαηνιήο. Οη ππφινηπνη δεκνηηθηζηέο ζα 

ππεξαζπηζηνχλ ηνπο αγψλεο ηνπ έζλνπο. Ο Πάιιεο, ηδηαίηεξα, ελδηαθέξζεθε 

γηα ην Κξεηηθφ δήηεκα, παξελέβε ζηε δηακάρε γηα ηε Μαθεδνλία, εληζρχνληαο 

ηα ζρνιεία, αγσλίζηεθε γηα ηελ πξνζάξηεζε ησλ Ασδεθαλήζσλ θαη γηα ηελ 

ηχρε ηεο Μηθξάο Ώζίαο. Δ πνιηηηθή ηνπ παξέκβαζε είρε μεθηλήζεη ζην Αηραζκφ 

κε ηε ζπκκεηνρή ζηελ επξσπατθή εθζηξαηεία ελαληίνλ ηνπ βαζηιηά θαη ππέξ 

ηνπ ΐεληδέινπ θαη ζπλερίζηεθε γηα ηα εζληθά ζέκαηα.           

ζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ, ε 

εμέηαζε ησλ επαγγεικάησλ ησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπ Πάιιε, φπσο 

θαηαγξάθεθαλ ζηελ αιιεινγξαθία ηνπ, αιιά θαη ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο 

ηαπξνδξνκίνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, επέηξεςαλ ηελ αλάδεημε ηεο 

κεζαίαο ηάμεο, κε εζσηεξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηνπο κεγαιναζηνχο 

εγέηεο ηνπ δεκνηηθηζκνχ θαη ηνπο κηθξναζηνχο θαη κεζναζηνχο νπαδνχο. 

Παξάιιεια, ν δπλακηζκφο ηνπ δεκνηηθηζκνχ θηλεηνπνίεζε θνηλσληθέο 

δπλάκεηο θαη αλέδεημε ζηξψκαηα ρσξίο θσλή, φπσο νη δάζθαινη, ηδηαίηεξα ζηε 

δηαζπνξά.     

Ώλαδείρηεθε, ινηπφλ, φηη θακία ζπδήηεζε πεξί γιψζζαο, εληφο θαη 

εθηφο ηνπ δεκνηηθηζηηθνχ ζηξαηνπέδνπ, δελ ήηαλ αζψα, νπδέηεξε, 

απαιιαγκέλε απφ ηδενινγηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αλαθνξέο. Ώπηφ 

θαηαδείρηεθε, πξσηίζησο, ζηελ εμέηαζε ηεο αληηκεηψπηζεο πνπ επηθπιάρηεθε 

ζηνλ Φπράξε. Δ εξγαζία δε ζηάζεθε ζηηο ακηγψο γισζζηθέο ζπδεηήζεηο. 

Άιισζηε ε έξεπλα γηα ηε κνξθή ηεο δεκνηηθήο, φπσο μεθίλεζε θαη φπσο 

απνθξπζηαιιψζεθε γηα λα γίλεη ηειηθά ε επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο, 

ππεξέβαηλε ηα φξηα απηήο ηεο έξεπλαο. Δ δηάζηαζε ηνπ ςπραξηζκνχ, φκσο, 

αλαιχζεθε θαη γισζζηθά, αιιά θαη ηδενινγηθά. Οη γισζζηθέο απφςεηο ηνπ 

Φπράξε θαη νη αθξφηεηεο ηεο γιψζζαο ηνπ δελ αληηθξνχζηεθαλ κφλν επεηδή 

αξλνχληαλ νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα ζηε γξαπηή θαζαξεχνπζα γιψζζα θαη 
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αληηζηξαηεχνληαλ ην ζπκβηβαζκφ πνπ ηειηθά επηθξάηεζε, κεηά θαη ηελ 

παξέκβαζε ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ θαη γισζζνιφγσλ, φπσο ν Μαλφιεο 

Σξηαληαθπιιίδεο. 

Δ επίζεζε ελαληίνλ ηνπ Φπράξε είρε, επίζεο, ηδενινγηθφ θαη πνιηηηθφ 

ππφβαζξν. Ώξρηθά, ακέζσο κεηά ηελ εκθάληζή ηνπ ζην πξνζθήλην ελνρινχζε 

ν ζεηηθηζκφο ηνπ θαη ε εκκνλή ηνπ ζηνλ επηζηεκνληθφ νξζνινγηζκφ, ζηνηρεία 

πνπ ζπλδέζεθαλ κε αλαηξεπηηθέο απφςεηο, πνπ δηεξξήγλπαλ ηελ παξάδνζε. 

Δ κεηάβαζε απφ ηελ επηζηεκνληθή άπνςε πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ πίζηε ζηελ 

εμέιημε ηεο γιψζζαο ζηνλ δαξβηληζκφ θαη θαη΄ επέθηαζε ζηνλ πιηζκφ θαη ηηο 

ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο, πνπ απνθαιχπηνπλ ην θνηλσληθφ δήηεκα, θαη απεηινχλ ην 

έζλνο, βξίζθνληαη ζηε βάζε ηεο θαηαδίθεο ηνπ ςπραξηζκνχ. Ώξγφηεξα, κε ηελ 

έιεπζε ηνπ ΐεληδέινπ ν ςπραξηζκφο έγηλε αληηθείκελν πνιηηηθήο 

εθκεηάιιεπζεο πνπ αληηθαηφπηξηδε ηηο ηδενινγηθέο αλαδεηήζεηο θαη πνιηηηθέο 

αλαθαηαηάμεηο ζην ρψξν ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ. ηελ Ώλαζεσξεηηθή ΐνπιή ηνπ 

1911 ε επίζεζε ελάληηα ζηνλ ςπραξηζκφ ζα απνθαιχςεη ηα ζέκαηα πνπ 

απαζρνινχζαλ κηα κεγάιε κεξίδα αθφκα θαη ηνπ θφκκαηνο ησλ 

Φηιειεπζέξσλ. Ώληηδηθίεο γχξσ απφ ηελ ζεσξία ηεο εμέιημεο, ηνλ πιηζκφ, ην 

ζεηηθηζκφ, ηνλ εζληθηζκφ, ηελ ηζφηεηα, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηάμε, ε νηθνλνκηθή 

έλαληη ηεο ηδεαιηζηηθήο θαη εζηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο πξνφδνπ αλαδχζεθαλ κε 

θφλην ηνλ Φπράξε θαη αλέδεημαλ ηε δηάζηαζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ κε ηελ 

θαζαξεχνπζα, αιιά θαη ηνλ εζσηεξηθφ δηραζκφ ηνπ. 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν δεκνηηθηζκφο ππήξμε έλα 

πνιχπινθν πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν. Οχηε κνλνζήκαληε θαη 

κνλνιηζηθή θίλεζε, νχηε, φκσο, θαη αδηακφξθσην ζπλνλζχιεπκα αηνκηθψλ 

ιφγσλ πνπ αθπξψλνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ. Δ χπαξμε «πνιιψλ δεκνηηθηζκψλ» 

πνπ απνηέιεζαλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ζην πιαίζην ηνπ αηηήκαηνο γηα έλα 

ζχγρξνλν θξάηνο, θηλεηνπνίεζε φιν ην δπλακηθφ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη 

γνληκνπνίεζε ζπδεηήζεηο πνπ θπξηάξρεζαλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία κέρξη ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα. Ο δεκνηηθηζκφο δελ απνηέιεζε κφλν 

θηινινγηθφ ζέκα νχηε ηδενινγηθφ πξφβιεκα, αιιά ζπλδέζεθε κε ηηο επξχηεξεο 

νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο, ζηηο νπνίεο θαη παξελέβε θαη 

δηαηχπσζε πξνηάζεηο ζην πιαίζην ηνπ θηιειεχζεξνπ αζηηζκνχ, 

παξαθνινπζψληαο ηελ εμέιημή ηνπ θαη απνηππψλνληαο ηε ζηαδηαθή 

κεηαηφπηζή ηνπ απφ θηιειεχζεξεο ηδέεο ζε ηδέεο ζπληεξεηηθέο ή αθφκα θαη 
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πξσηνθαζηζηηθέο. Τπήξμε, δειαδή, έλα λεσηεξηθφ, ιφγσ γισζζηθήο 

πξφηαζεο, θαη εθζπγρξνληζηηθφ θίλεκα, ιφγσ ηεο έληαμή ηνπ ζηηο αλαδεηήζεηο 

ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κεηά ην 1897, αιιά φρη αλαγθαζηηθά πξννδεπηηθφ θαη 

δεκνθξαηηθφ. Βπνκέλσο, ε κνλνζήκαληε εξκελεία ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο 

σο ζχγθξνπζε ηνπ πξννδεπηηζκνχ ησλ δεκνηηθηζηψλ κε ην ζπληεξεηηζκφ ησλ 

θαζαξεπνπζηάλσλ δελ κπνξεί λα ηζρχεη.  

ηνλ κεζνπφιεκν ην δεκνηηθηζκφ ζα δηαρεηξηζηνχλ πνιηηηθέο 

αληηθξνπφκελεο, απφ ηε δηθηαηνξία ηνπ Θ. Πάγθαινπ, φπνπ ε δεκνηηθή ζα 

ζπλδεζεί κε ηνλ θνκκνπληζηηθφ θίλδπλν κέρξη ηνλ Ε. Μεηαμά πνπ ζα 

πξνσζήζεη ηε δεκνηηθή κε ηελ θπθινθνξία ηεο Νενειιεληθήο Γξακκαηηθήο, γηα 

λα εληζρχζεη ην ιατθφ ηνπ πξφζσπν. Σν Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ηελ πξψηε 

δεθαεηία ηνπ θαη κέρξη ην 1927, νπφηε ηα θείκελα ηεο δεκνηηθήο θαζηεξψλνληαη 

παληνχ, ζεσξεί πεξηζσξηαθφ ην γισζζηθφ δήηεκα. Μεηά ηνλ πφιεκν ε 

δεκνηηθή ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αληηπαξάζεζε  αξηζηεξάο-δεμηάο θαη ζα 

ηαπηηζηεί κε ηελ πξψηε, εηδηθά ζηελ ςπραξηθή ηεο εθδνρή. Δ ηαχηηζε απηή ζα 

επηβηψζεη κέρξη ηε δηθηαηνξία ηνπ 1967 θαη ζα επεξεάδεη ηε ζπδήηεζε πεξί 

γιψζζαο κέρξη ζήκεξα. 
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Αεκάξρνπ Ώζελαίσλ Κνπ π. Μεξθνχξε», Αιήζεηα, 20/4/1901, αξ.185, 

ζ.2.  

«Ώθαηαιφγηζηνο Όβξηο», Ζκεξεζία κχξλε, 27/3/1908, ζ.3. 

Αθξίηαο, Ώληαιιαγή επηζηνιψλ κεηαμχ Φ. Φσηηάδε θαη . θίπε, Οθηψβξηνο-

Αεθέκβξηνο 1905, ηρ. 26,27,28, ζ.336-338. 

 «Δ κφλε αιήζεηα εηο ηνλ αγψλα», Πξφνδνο, 1/5/1911, αξ.2286, ζ.1  

Ώιηζέξζεο Γηάγθνο, «Ο πνηεηήο Πέηξνο ΐιαζηφο», Κππξηαθά Γξάκκαηα, αξ.17-

18, Μάεο-Ενχλεο 1935, ζ.565-571. 

Ώιιεινγξαθία κεηαμχ Γξππάξε, πξεζβεπηή ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη 

Τπνπξγνχ Βμσηεξηθψλ Καιιέξγε γηα ηα Βθπαηδεπηηθά ηεο 
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Κσλζηαληηλνχπνιεο, ΕΏΤΒ, 21 Ενπιίνπ/3 Ώπγνχζηνπ 1912 θαη 26/7/1912, 

1912, θ.22, ππνθ.1.  

Ώκαιζήο, «Ο πφιεκνο γηα ηε γιψζζα ζηε κχξλε», Ο Ννπκάο, αξ.279, 

20/1/1908, ζ.7-8. 

«Ώλάγθε Θπζηψλ», Ακάιζεα, 21960/2/1909, ζ.2. 

Ώλαθνξά Ώιβαλψλ ζην Μεηξνπνιίηε, ελ Βιβαζαλίσ ηε 2 Ενπλίνπ 1912, ΕΏΤΒ, 

θ.14, 1912, ππνθ.1. 

Ώλδξεάδεο Υαξάιακπνο, Ζ Γιψζζα καο. Τπφκλεκα εηο ηαο ζξεζθεπηηθάο θαη 

πνιηηηθάο ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο αξράο, ελ Ώζήλαηο 1903. 

«Ώλνηρηά Γξάκκαηα», Ο Ννπκάο, 13/2/1905, αξ.135, ζ.8-9. 

Ώλησλαθάθεο Θ. Γηάλλεο, «Οη Σπξαλλνρηφλνη», Ο Ννπκάο, 10/9/1906, αξ.212, 

ζ.1-2. 

Ώλησλαθάθεο Θ. Γηάλλεο, «Αεκνθνπνπλίρηεο», 5/11/1906, αξ.220, ζ.8-11. 

Ο Ώλψλπκνο, «Τπφδεημηο Θεζαπξνχ εηο ηνλ θ. Πξσζππνπξγφλ», Ο Ννπκάο, 

16/1/1903, αξ.5, ζ.6-7. 

Ώπνζηνιφπνπινο, «Ώγσληψδε εξσηήκαηα κέζα ζηελ ειιεληθήλ απξαμία», 

Γξάκκαηα, Νέα Πεξίνδνο, αξ.3, Ννέκβξηνο –Αεθέκβξηνο 1920, ζ.97-104. 

«Μηα πνιχ εχζηνρνο απφθαζηο. Δ απέιαζηο ησλ ειιήλσλ δεκνζηνγξάθσλ», 

Πξφνδνο, 16/2/1912, αξ.2699, ζ.1  

«Δ απέιαζηο ησλ ειιήλσλ δεκνζηνγξάθσλ», Πξφνδνο, 17/2/1912, 2700, ζ.4. 

«Ώη Ώπεξγίαη», Πξφνδνο, 31/3/1911, ζ.2. 

«Ο απφγνλνο ηνπ πηζήθνπ», Αλάπιαζηο, ηρ.177, 17/5/1901, ζ.998-1000· ηρ.178, 

24/5/1901, ζ.1004-1006· ηρ.180, 7/6/1901, ζ.1023-1024· ηρ.181, 

14/6/1901, ζ.1029-1032. Σν απφζπαζκα ζηε ζ.1032.  

Ώ.Π.Π., «Κνκηηάην θαη Ραγηάδεο», Λαφο, 22/3/1909, αξ.22, ζ.1. 

Ώξαρσβίηεο Μ., «Ώπφ ηε κχξλε», Ο Ννπκάο, αξ.519(1914), ζ.28. 

«Σν Ώξρηεπηζθνπηθφ Γήηεκα. Δ ππνςεθηφηεο ηνπ Ώγ. Κπξελείαο», Αιήζεηα, 

18/8/1900, αξ.150, ζ.1 

«Ώζηξαπφβξνληα», Φσο, 19/6/1902, αξ.4, ζ.1. 

«Δ αζθάιεηα ηεο δσήο ησλ δηδαζθάισλ», 29/5/1911, Πξφνδνο, αξ.2314, ζ.4.  

«Δ αζθάιεηα θαη ην απνκαρηθφλ ηακείνλ ησλ δηδαζθάισλ», Πξφνδνο, 9/6/1911, 

αξ.2325, ζ.4. 

«Δ αζθάιεηα ησλ δηδαζθάισλ», Πξφνδνο, 21/1/1912, αξ.2674, ζ.3.  

Ώθθέξηνο Γ., «Μηα λίθε», Ο Ννπκάο, 23 ηνπ Ώισλάξε 1906, αξ.206, ζ.9-10.   
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«Ώθνξκέο», Γξάκκαηα, έηνο Ώ΄, αξ.1, ζ.2. 

ΐαθηξηδήο Εσάλλεο, Ηζηνξία ηεο Ζγεκνλίαο άκνπ 1834-1912, Γ.Ώ.Κ. λνκνχ 

άκνπ, Ώζήλα 2007. 

ΐακβαθίδεο Γεψξγηνο, «Σα ήκαληξα», Λαφο, 22/2/1909, αξ.15, ζ.2-3. 

ΐακβαθίδεο Γεψξγηνο, «Σν θαιηκέλην ηνπ Κνκηηάηνπ», Λαφο, 8/3/1909, αξ.18, 

ζ.1. 

Ώ. Σξαλφο [ΐακβέηζνο Ώιέμαλδξνο],  «ινη ζην πιεπξφ ηνπ ζπλεηνχ ΐαζηιηά», 

Ο Ννπκάο, 28/2/1915, αξ.554, ζ.104-107. 

Ώ. Σξαλφο [ΐακβέηζνο Ώιέμαλδξνο],  «Ώλαθεθαιαίσζε θαη επίινγνο», 

4/4/1915, αξ. 559, ζ.164-167. 

Ώ. Σξαλφο [ΐακβέηζνο Ώιέμαλδξνο],  «Οη Πξνζηάηεο καο», 2/5/1915,αξ.563, ζ. 

208-209. 

Ώ. Σξαλφο [ΐακβέηζνο Ώιέμαλδξνο], «Φηιειεχηεξνη Ώ΄, ΐ΄», Ο Ννπκάο, 11 θαη 

18 ηνπ Αεθέβξε 1911, αξ.459, 460, ζ.673-675 θαη 691 αληίζηνηρα,  

«Φηιειεχηεξνη Γ΄», 14 ηνπ Γελλάξε 1912, αξ.462, ζ.29-30 θαη 

«Φηιειεχηεξνη Α΄», 11 ηνπ Φιεβάξε 1912, αξ.466, ζ.92-94. 

Ώ. Σξαλφο [ΐακβέηζνο Ώιέμαλδξνο], «Κξάηνο ή Βθθιεζία Υξηζηηαληθή», Ο 

Ννπκάο, 9 ηνπ Θεξηζηή 1912, αξ. 482, ζ. 347-349. 

Ώ. Σξαλφο [ΐακβέηζνο Ώιέμαλδξνο], «Σν εξγαηηθφ καο θίλεκα», Ο Ννπκάο, 22 

ηνπ Ώισλάξε 1912, αξ.485, ζ.395-398.  

Ώ. Σξαλφο [ΐακβέηζνο Ώιέμαλδξνο], «Ο Φεπηνκσπζήο», Ο Ννπκάο, 4 ηνπ 

Σξπγεηή 1912, αξ.486, ζ.411-3. 

Ώ. Σξαλφο [ΐακβέηζνο Ώιέμαλδξνο], «Δ Μφξθσζε ησλ Βξγαηψλ», Ο Ννπκάο, 

18 ηνπ Σξπγεηή 1912, αξ.487, ζ.429-31. 

Ώ. Σξαλφο [ΐακβέηζνο Ώιέμαλδξνο], «Δ Μφξθσζε ησλ Βξγαηψλ», Ο Ννπκάο, 1 

ηνπ επηέβξε 1912, αξ.488, ζ.443-445. 

Ώ. Σξαλφο [ΐακβέηζνο Ώιέμαλδξνο], «Βθπαηδεπηηθφο κηινο», Ο Ννπκάο, 14 

ηνπ Γελλάξε 1912, αξ.462, ζ.24-26.  

Ώ. Σξαλφο [ΐακβέηζνο Ώιέμαλδξνο], «Μηα εμήγεζε», Ο Ννπκάο, 4 ηνπ Φιεβάξε 

1912, αξ.465, ζ.73-74 

Ώ. Σξαλφο [ΐακβέηζνο Ώιέμαλδξνο], «Ο Βθπαηδεπηηθφο κηινο, Άξζξν ηξίην», 

Ο Ννπκάο, 28 ηνπ Ώπξίιε 1912, αξ.477, ζ.266-268. 

Ώ. Σξαλφο [ΐακβέηζνο Ώιέμαλδξνο], «Δ Νενειιεληθή Εδενινγία», Ο Ννπκάο, 18 

ηνπ Φιεβάξε 1912, αξ.467, ζ.105-108. 
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Ώ. Σξαλφο [ΐακβέηζνο Ώιέμαλδξνο], «Βζληθή πνιηηηθή», 3/3/1912, αξ.469, 

ζ.138-140. 

Παξαηεξεηήο [ΐακβέηζνο Ώιέμαλδξνο], «Σ΄ απνηειέζκαηα θαη δηδάγκαηα ηεο 

εθινγήο», ζηήιε «Πνιηηηθή Βπηζεψξεζε», Ο Ννπκάο, 17/3/1912, αξ.471, 

ζ.174-5.  

Ώ. Σξαλφο [ΐακβέηζνο Ώιέμαλδξνο], «Πνιηηηθνί χιινγνη», Ο Ννπκάο, 31 ηνπ 

Μάξηε 1912, αξ.473, ζ.200-202. 

Ώ. Σξαλφο [ΐακβέηζνο Ώιέμαλδξνο], «Οη Πνιηηηθνί χιινγνη», Ο Ννπκάο, 20 ηνπ 

Ορηψβξε 1912, αξ. 492, ζ.501-502. 

Παξαηεξεηήο [ΐακβέηζνο Ώιέμαλδξνο], «Πνιηηηθή Βπηζεψξεζε», Ο Ννπκάο, 

18,25 ηνπ Φιεβάξε 1912, αξ.467,468, ζ.110 θαη 126 αληίζηνηρα θαη 3,10 

ηνπ Μάξηε 1912, αξ.469,470, ζ.142 θαη 157-160 αληίζηνηρα. 

Ώ. Σξαλφο [ΐακβέηζνο Ώιέμαλδξνο], «Έλα θπιιάδην», Ο Ννπκάο, 14/4/1912, 

αξ.475, ζ.232.  

Ώ. Σξαλφο [ΐακβέηζνο Ώιέμαλδξνο], «Μηα γηα πάληα», ζηε ζηήιε «Δ θνηλή 

γλψκε», Ο Ννπκάο, 5/5/1912, αξ.478, ζ.287. 

Παξαηεξεηήο [ΐακβέηζνο Ώιέμαλδξνο], «Αήκνη θαη Κνηλφηεηεο», ζηήιε 

«Πνιηηηθή Βπηζεψξεζε», Ο Ννπκάο, 11/12/1911, αξ.459, ζ.679. 

ΐαξιέληεο Υξίζηνο, «Σν παξακχζη πνπ ζα ιέλε», Υαξαπγή, έηνο ΐ΄, αξ.25, 

15/10/1911, ζ.108-109. 

ΐαξιέληεο Υξίζηνο, «Ξχπλα Ρσκηέ: ην ρειηδφλη ζην ζεκάδη», Ο Ννπκάο, αξ. 

446(1911), ζ.471-472· «Ξχπλα Ρσκηέ: ζθφησκα ηα θίδηα», Ο Ννπκάο, αξ. 

448(1911), ζ.503-504· «Ξχπλα Ρσκηέ: νη ζενκπαίρηεο», Ο Ννπκάο, 

451(1911), ζ.556-557. 

ΐαξιέληεο Υξίζηνο, «Οη Μαιιηαξνί», Δπηζεψξεζηο, 1/8/1904, ζ.3-7. 

ΐαξιέληεο Υξίζηνο, «Γηα ηελ Σέρλε θαη ηε Γιψζζα», Δπηζεψξεζηο, 8/5/1904, 

ζ.2-3. 

ΐαξιέληεο Υξίζηνο, «Ρσκαίτθεο θνπβέληεο», Δπηζεψξεζηο, 8/5/1904, ζ.6. 

«Βπί ηε ΐαζηιηθή Βνξηή», Αιήζεηα, 22/4/1910, αξ.(651)1515, ζ.1. 

ΐεξλαξδάθεο Αεκήηξηνο, Φεπδαηηηθηζκνχ έιεγρνο ήηνη Κ. . Κφληνπ γισζζηθψλ 

παξαηεξήζεσλ αλαθεξνκέλσλ εηο ηελ Νέαλ Διιεληθήλ γιψζζαλ, Σεξγέζηε 

1884. 

ΐιαζηφο Πέηξνο, «Ώπφ ηνλ Ίβπθν ζηνλ Κάιβν», Αξρείν Πέηξνπ Βιαζηνχ, θ.3, 

ππνθ.3.1, 3/13, ζ.10-11. Αεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Νέα Δζηία, ηρ.299, 
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1/6/1939, ζ.733-736.  

ΐιαζηφο Πέηξνο, Παξαβιάζηαξα, Ώζήλα 1937. 

ΐιαζηφο Πέηξνο, «Γεσκεηξηζκφο θαη Σατθάο», Παξαβιάζηαξα, Ώζήλα 1937, 

ζ.51-84. 

ΐιαζηφο Πέηξνο, «Ο ηξαηνθφπνο», Παξαβιάζηαξα, Ώζήλα 1937, ζ.7-50. 

ΐιαζηφο Πέηξνο, «Ώιθή θαη Σφικε», Παξαβιάζηαξα, Ώζήλα 1937, ζ.128-146. 

ΐιαζηφο Πέηξνο, «Υηψηηθα Υξνληθά», Παξαβιάζηαξα, Ώζήλα 1937, ζ.217-222 

(Πξσηνδεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Ηδέα, αξ.15, Μάξηεο 1934). 

ΐιαζηφο Πέηξνο, «Ο Ρσκαλφο ν Μεισδφο», Κππξηαθά Γξάκκαηα, αξ.17-18, 

15/5/1935-1/6/1935, ζ.547-556. 

ΐιαζηφο Πέηξνο, Ζ ειιεληθή θαη κεξηθέο άιιεο παξάιιειεο δηγισζζίεο, Βζηία, 

Ώζήλα 1934. 

ΐιαζηφο Πέηξνο, «Σα Υαβηαξνζαιάηηθα», δαθηπιφγξαθν ζην Αξρείν Πέηξνπ 

Βιαζηνχ, θ.3, ππνθ.3.1, 3/11, ζ.2-3. Αεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Νέα 

Δζηία, 15/5/1933, ζ.552. 

ΐιαζηφο Πέηξνο, πλψλπκα θαη πγγεληθά, Β.Λ.Ε.Ώ., Ώζήλα 1989 (1ε έθδνζε 

1931). 

ΐιαζηφο Πέηξνο, «Ώπάληεζε ζην „‟Ο θεπηηθηζκφο θαη ε Φπιή καο», Γξάκκαηα, 

η.2, 21(1914), ζ.509-510. 

ΐιαζηφο Πέηξνο, «Δ θπιεηηθή επγέλεηα», Ο Ννπκάο, 22/3/1914, αξ.522, ζ.67-

68. 

ΐιαζηφο Πέηξνο, «Φπιεηηθή έξεβλα γηα ηνλ Βιιεληζκφ», Γξάκκαηα 

Ώιεμάλδξεηαο, θ.31-36, η.3νο, 1916, ζ.544-546. Γξάθηεθε ζηηο 13/11/1913.  

ΐιαζηφο Πέηξνο, «Φπιεηηθή έξεβλα γηα ηνλ Βιιεληζκφ», Έξεπλα γηα ηηο 

κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο Φπιήο, Ώιεμάλδξεηα, έθδνζε Γξακκάησλ, 

1919, ζ.53-55. 

ΐιαζηφο Πέηξνο, Κξηηηθά Σαμίδηα, 1912. 

ΐιαζηφο Πέηξνο, «Δ Φπιή», Κξηηηθά Σαμίδηα, 1912, ζ.139-158 (1ε δεκνζίεπζε 

Ο Ννπκάο, 20/1/1908). 

ΐιαζηφο Πέηξνο, «ην Καζκίξη», Κξηηηθά Σαμίδηα, 1912, ζ.6-52 (εκεξνκελία 

γξαθήο 23/10/1911). 

ΐιαζηφο Πέηξνο, «Κξηηηθέο Ώλαπνδηέο. Ο Ασδεθάινγνο ηνπ Γχθηνπ Κψζηα 

Παιακά», Κξηηηθά Σαμίδηα, 1912, ζ.111-131 (1ε δεκνζίεπζε Ο Ννπκάο 

25/8/1907). 
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Έξκνλαο [ΐιαζηφο Πέηξνο], «Γξάκκαηα απφ ηελ Ώζήλα», Κξηηηθά Σαμίδηα, 1912, 

ζ.55-85 (1ε δεκνζίεπζε 1905-1906). 

ΐιαζηφο Πέηξνο, «Κξηηηθέο Ώλαπνδηέο. Ώπφ ηνπο γχξνπο ησλ ξπζκψλ – 

Λάκπξνπ Ώζηέξε», Ο Ννπκάο, 9/7/1906, αξ.205, ζ.7. Ώλαδεκνζηεχηεθε 

ζην Κξηηηθά Σαμίδηα, 1912, ζ.101-105. 

ΐιαζηφο Πέηξνο, «Πξαγκαηηζκφο», Ο Ννπκάο, 23/3/1908, αξ.288, ζ.9-12.  

Έξκνλαο [ΐιαζηφο Πέηξνο], «Delenda Carthago», Ο Ννπκάο, 1/1/1906, αξ.179, 

ζ.3-4. 

Έξκνλαο [ΐιαζηφο Πέηξνο], «Κξηηηθέο Ώλαπνδηέο», Ο Ννπκάο, 9 ηνπ Ώισλάξε 

1906, ζ.6-7. 

Έξκνλαο [ΐιαζηφο Πέηξνο], «Ώπνζηνιηθή επηζηνιή», Ο Ννπκάο, 15/1/1906, 

αξ.181, ζ.6. 

Έξκνλαο [ΐιαζηφο Πέηξνο], «Άιιν πνιηηηθφ γξάκκα», Ο Ννπκάο, 19 ηνπ 

Θεξηζηή 1905, αξ. 153, ζ. 1. 

Έξκνλαο  [ΐιαζηφο Πέηξνο], Σεο Εσήο, Βζηία 1904.  

Έξκνλαο, «Πξφινγνο» ζηε κεηάθξαζε ηνπ Εππφιπηνπ, Σεο Εσήο, Βζηία 1904, 

ζ.93-115. 

ΐνπηηεξίδεο Π. Διίαο, «Έλα γξάκκα γηα ηνλ θ. Ξελφπνπιν», Ο Ννπκάο, 11 

Εαλνπαξίνπ 1904, αξ.78, ζ. 3-4. 

ΐνπηηεξίδεο Π. Διίαο, «Οη εζληθέο βξηζηέο», Ο Ννπκάο, 19/10/1903, αξ.65, ζ.2-

3. 

Brugmann Karl, «Γξαθηή θαη ιατθή γιψζζα θαη ην γισζζηθφ δήηεκα ζηελ 

Βιιάδα», κεηάθξαζε Λέθα Ώξβαλίηε, Ο Ννπκάο, 15/10/1906, αξ.217, ζ.2-

4, 22/10/1906, αξ.218, ζ.7-10, 5/11/1906, αξ.220, ζ.2-5, 19/11/1906, 

αξ.222, ζ.2-5.  

Γατηάλνπ-Γηαλληνχ Ώζελά, «Σα θηινινγηθά αιφληα ηεο Πφιεο», Νέα Δζηία, 

44(1948), η.504 θαη 505, ζ.838-841 θαη ζ.917-920. 

«Γεινία πθνθαληία», Ακάιζεηα, 10(23)/1/1908, ζ.2. 

«Γελλεζήησ Φσο» Ώ΄, ΐ΄, Ακάιζεηα, 9(22)/2/1911, 10(23)/2/1911, ζ.1. 

«Δ Γεξνπζία κπνξνχζε λα ιείςε», Λαφο, 14/12/1908, αξ.5, ζ.2. 

«Ο Μέγαο Γέξσλ», Φσο, 17/5/1898, αξ.61, ζ.2. 

Γηαινχξεο Ώζαλάζηνο «Σν γισζζηθφ δήηεκα ζηελ Πφιε», Γειηίν Δθπαηδεπηηθνχ 

Οκίινπ, η.8 (1920), ζ.133-139. 

Γηαλίδεο Βιηζαίνο, Γιψζζα θαη Εσή, Αλαιπηηθή κειέηε ηνπ γισζζηθνχ 
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δεηήκαηνο, Ώζήλα 1914(α΄ έθδνζε 1908). 

Γηαλληφο Νίθνο, «Ίσλ Αξαγνχκε θαη νζηαιηζκφο», 5/12/48, ζ.1-6, 

αληηγεγξακκέλν ρεηξφγξαθν, Αξρείν Νίθνπ Γηαλληνχ, Φάθεινο «ρέζε κε 

δεκνηηθηζκφ, Μαθεδνλία-Φεληεξαζηφλ». 
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έρσκελ», Φσο· Κιήξνο, 25/12/1896, έηνο Ώ΄, αξ.2, ζ.1 θαη 1/1/1897, αξ.3, 

ζ.1· Βθπαίδεπζε, 8/1/1897, αξ.4, ζ.1 θαη 15/1/1897, αξ.5, ζ.1· Γεσξγηθή 

ρνιή, 2/2/1897, αξ.6, ζ.1· Αηθαηνζχλε, 8/2/1897, αξ.8, ζ.1· Αεκφζηνη 

Πξφζνδνη, 16/2/1897, αξ.9, ζ.1· Γεσξγηθή Σξάπεδα, 23/2/1897, αξ.10, 

ζ.1-2· Σν Βθινγηθφλ καο χζηεκα, 2/3/1897, αξ.11, ζ.1· Σν Βθινγηθφλ 

χζηεκα, 9/3/1897, αξ.12, ζ.1 θαη 16/3/1897, αξ.13, ζ.1.  

Καξαηδάο Γεψξγηνο, «Σν ζπίηη ηνπ Καπεηάλ Μπάξθα» ρξηζηνπγελληάηηθν 

δηήγεκα, Φσο, 25/12/1896, αξ.2, ζ.4.  

Καξθαβίηζαο Ώλδξέαο, «Σν θαιπβάθη», Υαξαπγή, 16/2-15/3 1914, έηνο Α΄, 

αξ.76-77, ζ.111. 

Καξθαβίηζαο Ώλδξέαο, «Δ Γπλαίθα», Υαξαπγή, 31/12/1910, έηνο Ώ΄, αξ.6, ζ.85 

θαη Υαξαπγή, 15-30/4/1913, έηνο Γ΄, αξ.61-62, ζ.80-81. 

Καξθαβίηζαο Ώληξέαο, «Σσλ Εδεψλ ν Υνξφο», Άπαληα, η.ΕΕΕ, (επηκ. Ν. 

ηδεξίδνπ), Γαραξφπνπινο, 1979 (1ε δεκνζίεπζε 1905), ζ.1483-1487. 

Καξθαβίηζαο Ώληξέαο, πλέληεπμε ζηνλ Ώ. Κχξνπ, Σα Άπαληα, (επηκ. ηξάηνο 

Υσξαθάο), η.4, εθδφζεηο Καπφπνπινο, Ώζήλα 1973 (1ε δεκνζίεπζε 1905), 

313-315.  

Καξθαβίηζαο Ώληξέαο, «Σν πεξίθεκνλ δήηεκα ηεο γιψζζεο. Λνγηθαί ζθέςεηο 

δεκνηηθηζηνχ. Μηα ζπλνκηιία κε ηνλ Καξθαβίηζα», Δζηία, 5/2/1905,  

Άπαληα, η.IV, Γαραξφπνπινο, 1979, ζ.2051-2054. 

Καξθαβίηζαο Ώληξέαο, γηα ην ζχιινγν «Βζληθή Γιψζζα», Σα Άπαληα, (επηκ. Γ.  

ΐαιέηαο), η.5, 1973, ζ.105-108. 

Ώβξάκεο Πέηξνο [Καξθαβίηζαο Ώληξέαο], «Γχξσ ηξηγχξσ ζηα ζαξάβαια», 

Άπαληα, η.ΕΕΕ, (επηκ. Ν. ηδεξίδνπ), Γαραξφπνπινο, 1979 (1ε δεκνζίεπζε, 

Ννπκάο, 4/1/1904), ζ.1490-1492.  

Καξθαβίηζαο Ώληξέαο, «Σα Ρσζζηθά Ρνχβιηα», Άπαληα, η.ΕΕΕ, (επηκ. Ν. 

ηδεξίδνπ), Γαραξφπνπινο, 1979 (1ε δεκνζίεπζε, Ννπκάο, 20/12/1903), 

ζ.1487-1490. 

Καξθαβίηζαο Ώληξέαο, «Σφζα Υξφληα πίζσ», Άπαληα, η.ΕΕΕ, (επηκ. Ν. ηδεξίδνπ), 

Γαραξφπνπινο, Ώζήλα 1979 (1ε δεκνζίεπζε 1903), ζ.1520-1523. 

Καξθαβίηζαο Ώληξέαο, «Υσξίο Ώγάπε» ζην Ώ. Αξαθφπνπινο, Αηγππηηαθφλ 
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Ζκεξνιφγηνλ, Ώιεμάλδξεηα 1900, ζ.184-191. 

Καξθαβίηζαο Ώληξέαο, «Οη Μαλδαξίλνη», Άπαληα, η.ΕΕΕ, (επηκ. Ν. ηδεξίδνπ), 

Γαραξφπνπινο, 1979 (1ε δεκνζίεπζε 1899), ζ.1480-1483. 

Καηαιάλνο Ν., «Ώπάληεζηο εηο επίθξηζηλ άζηνρνλ θαη ζθαηάλ», Αιήζεηα, 

7/10/1927, αξ. (1560)2425, ζ.2.  

Καηάινγνο αιθαβεηηθφο ηεο Βηβιηνζήθεο Ησ. Φπράξε, δσξεζείζεο ππφ Δκκ. 

Μπελάθε, ηφκνο Ώ΄, (ηεχρνο α‟), ηφκνο ΐ΄, (ηεχρε α΄, β΄), ΐηβιηνζήθε ηεο 

ΐνπιήο, ελ Ώζήλαηο 1930-32. 

«Δ Καηάζηαζε ζηελ Κξήηε. Ση είπε ν θ. Πάιιεο ζην ζπληάρηε ηνπ „Daily Post‟», 

Ο Ννπκάο, 27/6/1904, αξ.102, ζ.1. 

«Τπφκλεκα ησλ Ώληηπξνζψπσλ ηνπ Βιιελ. Πιεζπζκνχ ηεο Κχπξνπ πξνο ηνλ 

Βληηκφηαηνλ Τθππνπξγφλ Κνλ W. Churchill», Αιήζεηα, 4/10/1907, αξ. 

(519)1383, ζ.1 θαη ζ.4. 

«Όζηεξ‟ απφ ηελ Καηαζηξνθή», Ο Ννπκάο, 3 ηνπ Ώπξίιε 1911, αξ.430, ζ.213. 

Ο Κήξπθαο ηνπ Φσηφο, «Παηξίδα θαη Θξεζθεία. Ο „Κήξπθαο‟ ηνπ ζακηψηηθνπ 

„Φσηφο‟ ΄ο ηνλ „„Ννπκά‟‟ ηεο Ώζήλαο», Ο Ννπκάο, 19/10/1903, αξ.65, ζ.2-

5. 

«Κιήξνο θαη Λαφο», Πξφνδνο, 13/1/1910, ζ.1. 

Koritschoner Franz, «Bela Uitz: “The Luddite Movement”, Αβγή, αξ.7 

(Ορηψβξεο 1924), ζ.159-161. 

«Κνηλφηεηεο θαη δηδάζθαινη», Πξφνδνο, 14/5/1912, αξ.2786, ζ.1. 

«Κνηλφηεο ηαπξνδξνκίνπ», Πξφνδνο, 12/3/1911, αξ.2237, ζ.3. 

 «Κνηλφηεο ηαπξνδξνκίνπ», Πξφνδνο, 13/6/1913, ζ.4. 

«Σα Κνηλνηηθά ηνπ Πέξαλ. Μηα επηζηνιή ηνπ θ. Ώ. Κξεηηθνχ», Πξφνδνο 

19/5/1911, αξ.2304, ζ.1.  

«Κνηλσληθή Ώλάπιαζηο», Πξφνδνο, 16/7/1911, αξ.2362, ζ.1. 

«Σα Αχν Κφκκαηα», Λαφο, 8/3/1909, αξ.18, ζ.1.  

«Σν Νένλ Κφκκα», Πξφνδνο, 9/11/1911, αξ.2439, ζ.2 

«Δ Πνιηηηθή Καηάζηαζηο. Σν Νένλ Κφκκα», Πξφνδνο, 9/11/1911, αξ.2439, ζ.3. 

«Σν Νένλ Κφκκα», Πξφνδνο, 11/11/1911, αξ.2441, ζ.1-2 θαη 3-4. 

«Σν Νένλ Κφκκα», Πξφνδνο, 12/11/1911, αξ.2442, ζ.2 θαη 4. 

«Σν Νένλ Κφκκα», Πξφνδνο, 13/11/1911, αξ.2443, ζ.1 θαη 14/11/1911, 

αξ.2444, ζ.1 θαη 17/11/1911, αξ.2447, ζ.1-2 θαη ζ.4. 

«Σν Νένλ Κφκκα θαη ν πληαγκαηηθφο Πνιηηηθφο χλδεζκφο», «Δ Πνιηηηθή 
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Καηάζηαζηο. Σν Νένλ Κφκκα θαη νη Έιιελεο. Αειψζεηο ηνπ θ. Μπνπζίνπ», 

Πξφνδνο, 20/11/1911, αξ.2450, ζ.5. 

«Ο Ώγψλ ησλ δχν Κνκκάησλ», Πξφνδνο, 25/11/1911, αξ.2455, ζ.2 θαη 

26/11/1911, αξ.2456, ζ.1-2. 

Κνλεκέλνο Νηθφιανο, «Αχν ζπκβνπιαίο», Ο Ννπκάο, 12/10/1903, αξ.64, ζ.1-2. 

Κνλεκέλνο Νηθφιανο, «Με βξίδεηε ηνπο ΐνπιγάξνπο», 28/12/1903, αξ.76, ζ.1-2.   

Κνλεκέλνο Νηθφιανο, Σν Εήηεκα ηεο Γιψζζαο, Κέξθπξα 1873. 

Κφληνο Κσλζηαληίλνο, Γισζζηθαί Παξαηεξήζεηο αλαθεξφκελαη εηο ηελ Νέαλ 

Διιεληθήλ Γιψζζαλ, Ώζήλα 1882. 

Π. Υαιθφο [Κνξδάηνο Γηάλλεο], «νζηαιηζκφο θαη Αεκνηηθηζκφο», Γξάκκαηα, 

Νέα Πεξίνδνο, αξ.4-5, Εαλνπάξηνο-Ώπξίιηνο 1921, ζ.143-145. 

Κνπληνπξάο Μίιηνο, «Δ Φνηηεηηθή πληξνθηά», Ο Ννπκάο, 21/11/1920, αξ.711, 

ζ.326. 

Κνπξηίδεο Ώ., «Σν δηθαίσκα ησλ πησρψλ», Νέα Εσή, Εαλνπάξηνο 1908 αξ.40, 

ζ. 724-727.  

Κνπηαιηαλνί ηξαηήο θαη Φψηεο [Φσηηάδεο Φψηεο], «Γξάκκαη΄ απ΄ ηελ 

Κνχηαιε ζηα Παλαζήλαηα γηα ηε γισζζηθή ηνπο έξεπλα», Ο Ννπκάο, 

8/2/1904, αξ, 82, ζ.1-6· 18/4/1904, αξ.92, ζ.1-3· 25/4/1904, αξ.93, ζ.1-4· 

2/5/1904, αξ.94, ζ.1-3· 9/5/1904, αξ.95, ζ.2-4.  

«Κξήηε», Ο Ννπκάο, 26/12/1904, αξ.128, ζ.1.  

Κξελδηξφπνπινο Μίιησλ, «Σν γισζζηθφλ δήηεκα», Σαρπδξφκνο, 9/22 ΜαΎνπ 

1909, ζ.1. 

Κξεηηθφο [ΐεληδέινο Βιεπζέξηνο], «Γξάκκαηα απφ παληνχ», Υαληά 16 

Ννεκβξίνπ, Λαφο, 23/11/1908, αξ.2, ζ.4.   

Κξεηηθφο [ΐεληδέινο Βιεπζέξηνο], «Δ Κξήηε. Υαληά 7 ηνπ Μάξηε 1909», Λαφο, 

15/3/1909, αξ.20, ζ.4.  

Krumbacher Karl, Σν πξφβιεκα ηεο Νεσηέξαο Γξαθνκέλεο Διιεληθήο, Ώζήλα 

1905. 

«Κχπξνο, πνίεκα Κ. Παιακά», Αιήζεηα, 20/4/1901, αξ.185, ζ.3. 

«Κπξηαθάηηθν Κήξπγκα», Φσο, 17/8/1903, αξ.64, ζ.2. 

Κσλζηαληηλίδεο Κ. Ν., «Φηινινγηθή Βζπεξίο ζηε Λεκεζφ», Νέα Εσή, η. 8, αξ.4-6 

Φιεβάξεο-Ώπξίιεο 1913, ζ.99. 

«Κσλζηαληίλνο Εΐ΄ ή Κσλζηαληίλνο Ώ΄», Αιήζεηα, 26/10/1907, αξ.(522)1386, 

ζ.1. 
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Λαλίηεο Κι. Νηθ., «Ώγγιία θαη Κχπξνο», αλαδεκνζίεπζε απφ ην L‟ Hellenisme 

ηνπ Παξηζηνχ, Αιήζεηα, 21/9/1907, αξ. (517)1381, ζ.1 θαη 4/10/1907, 

αξ.(519)1383, ζ.1-2 θαη 11/10/1907, αξ.(520)1384, ζ.1. 

Λαλίηεο Κι. Νηθ., «πγραξεηήξηνη επηζηνιαί επί ηε Βηθνζηπεληαεηεξίδη ηεο 

“Ώιήζεηαο», Αιήζεηα, 14/10/1905, αξ.(416)1280, ζ.1-2. 

«Λεβαληίλνο-Υαηδηδάθηο», Ζκεξεζία κχξλε, 17/3/1908, ζ.3.  

«Αηα κίαλ Λέμηλ», Ακάιζεηα, 2(10)/1/1908, ζ.2.  

«Σν Λέθθσκα θαη ν Πνηεηήο», Ο Ννπκάο, 20 Φεβξνπαξίνπ 1903, αξ. 15, ζηήιε 

«Έξγα θαη Δκέξαη», ζ. 1. 

«Ώπφ ηνλ „Παξλαζζφλ ηεο Ώκαιζείαο‟. Αεκνηηθή θαη Καζαξεχνπζα. Δ „Λίκλε‟ 

ηνπ Λακαξηίλνπ», Ζκεξεζία κχξλε, 18/2/1908, ζ.3 θαη 19/2/1908, ζ.3.  

«Λφγνη θαη Ώληίινγνη», Παλαζήλαηα, 31/12/1904, ζ.187. 

«Λφγνο Γ. . Φξαγθνχδε», Αιήζεηα, 22/6/1901, αξ.194, ζ.1-2. 

«Λνγνηερληθή Κίλεζε», Γξάκκαηα, θ.7-8, Ώχγνπζηνο-επηέκβξηνο 1911, ζ.274.  

«Δ ιχκε ηνπ Υπδατζκνχ», Δθθιεζηαζηηθή Αιήζεηα, 9/10/1910, αξ.38, ζ.301. 

Μαβίιεο Λνξέληδνο, «Άγλσζηνλ Ανθίκηνλ πεξί Γιψζζεο», (ππφ Μαξίαο 

Μαληνχβαινπ), Ώζήλα 1969. 

Μαβίιεο Λνξέληδνο, «Ώπφζπαζκα ζπφ Ανθίκηνλ πεξί Γιψζζεο», Άπαληα, 

(επηκέιεηα Μαξίαο Μαληνχβαινπ), ζ.290-295. 

Μγ. Π. (Πέηξνο Μάγλεο), «Ώ. Πάιιε, Σακπνπξάο θαη Κφπαλνο», ζηήιε Νέα 

ΐηβιία, Νέα Εσή, έηνο Α΄, Φεβξνπάξηνο 1908, αξ.42, ζ.777-778. 

«Ο Μαθαξηψηαηηνο Παηξηάξρεο Εεξνζνιχκσλ Αακηαλφο» θαη «Αφμα θαη ηηκή εηο 

ηελ Ώξεηήλ», Φσο, 24/8/1897, αξ.29, ζ.1. 

«Ο Μαιιηαξηζκφο ελ κχξλε;», Ακάιζεηα, 5(18)/1/1908, ζ.2. 

«Οη καιιηαξνί ελ Μπηηιήλε», Ακάιζεηα, 1(14)/5/1911, ζ.2. 

«Οη Μαιιηαξνί», Ακάιζεηα, 13(26)/3/1908, ζ.2. 

«Μαιιηαξψλ αλάγλσζκα. Ώλζξψπηλνο Μεραληζκφο», Ακάιζεηα, 17(30)/3/1908, 

ζ.2. 

«Ο αξρεγφο ησλ καιιηαξψλ. Σν λένλ βηβιίνλ ηνπ», Ακάιζεηα, 30(12)/5/1913, 

ζ.1. 

«Μαιιηαξψλ αλάγλσζκα», Ακάιζεηα, 22(6)/2/1908, ζ.2. 

«Οη ζθνπνί ησλ καιιηαξψλ. Ώπνθαιχςεηο εθ ηεο γξακκαηηθήο ησλ» Ώ΄, ΐ΄, Γ΄, 

Ακάιζεηα, 17(30)/3/1911 θαη 18(31)/3/1911 θαη 19(1)/3/1911, ζ.1. 

«Δ Γξακκαηηθή ησλ Μαιιηαξψλ», Ακάιζεηα, 6(19)/3/1911, ζ.2. 
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«Μαξγαξίηαη Μαιιηαξψλ», Ακάιζεηα, 14(27)/3/1908, ζ.2. 

«χκκαρνη ησλ καιιηαξψλ», αλαδεκνζίεπζε απφ Σαλίλ ζηελ Ακάιζεηα, 

6(19)/3/1911, ζ.5. 

Μακνχζ, «ην Βμψθπιιν», Νέα Γσή, έηνο 6, αξ.1-2 Οθηψβξηνο-Ννέκβξηνο 

1909, ρ.ζ. 

«25 Μαξηίνπ», Αιήζεηα, 25/3/1900, αξ.129, ζ.1. 

Μαπξίθνο Ώζ., Βπηζηνιή ζην Ώ. Αξαθφπνπινο, Αηγππηηαθφλ Ζκεξνιφγηνλ, 

Ώιεμάλδξεηα 1900, ζ.65-66. 

«Μαηαίσζηο ζπιιαιεηεξίνπ», Ακάιζεηα, 16(29)/3/1911, ζ.3. 

«Μεγαινθξνζχλε θαη Παηξησηηζκφο», Πξφνδνο, 3/2/1910, ζ.1. 

«Μελέιανο Α. Φξαγθνχδεο», Αιήζεηα, 8/5/1931, αξ.2611, ζ.1.  

«Δ Πξψηε Μεηαξξχζκηζηο», Πξφνδνο, 29/3/2011, ζ.1. 

«Αηαηί δελ εγξάςακελ θαηά ηεο κεηαθξάζεσο ηνπ Ώιεμάλδξνπ Πάιιε», 

Αλάπιαζηο, ηρ.203, 15/11/1901, ζ.1201-1204. 

«Δ Μεηάθξαζηο ηνπ Βπαγγειίνπ. Αειψζεηο ππνπξγνχ», Ακάιζεηα, 

15(28)/3/1911, ζ.1. 

« Δ Μεηάθξαζηο ηνπ Βπαγγειίνπ», θξηπ, 27/2/1911, ζ.4. 

«Δ κεηάθξαζηο ηνπ Βπαγγειίνπ ππφ ηνπ θ. Πάιιε», Πξφνδνο, 29/10/1910, ζ.4.  

«Δ κεηάθξαζηο ηνπ Βπαγγειίνπ ππφ ηνπ θ. Πάιιε», Πξφνδνο, 16/2/1911, ζ.4.  

Μεηζάθεο Μηραήι, Σν γισζζηθφλ δήηεκα ελ Διιάδη. Μία θηινινγηθή ζειίο εηο 

δχν γιψζζαο, Ώζήλα 1892. 

«Σν κηζζνιφγηνλ ησλ δηδαζθάισλ», Πξφνδνο, 17/8/1912, αξ.2880, ζ.2 θαη 

Δθθιεζηαζηηθή Αιήζεηα, 25/8/1912, αξ.36, ζ.315. 

Μηζηξηψηεο Γεψξγηνο, Ρεηνξηθνί Λφγνη, η.1νο - η.5νο, 1909-1911. 

Μηζηξηψηεο Γεψξγηνο, «πλέληεπμηο κεηά ηνπ ζπληάθηνπ ησλ „Καηξψλ‟ πεξί 

εζληθψλ δεηεκάησλ», Ρεηνξηθνί Λφγνη, η.Α΄, 1910, ζ.199.  

Μηζηξηψηεο Γεψξγηνο, «Ώθνξκή ηεο ζεσξίαο εηο Εεξνζφιπκα θαη ηεο 

πξνζθπλήζεσο ηνπ Σάθνπ ηνπ σηήξνο», Ρεηνξηθνί Λφγνη, η.ΐ΄, 1906, 

ζ.7. 

Μηζηξηψηεο Γεψξγηνο, «Πξνζθψλεζηο εηο ηνλ λεθξφλ ηνπ Θενδψξνπ Π. 

Αειηγηάλλε γελνκέλε ελ ησ ΐνπιεπηεξίσ ηε 4 Ενπλίνπ 1905 θαηά ηελ 

θαηάζεζηλ πέληε ζηεθάλσλ», Ρεηνξηθνί Λφγνη, η.ΐ΄, 1906, ζ.135-7.   

Μηζηξηψηεο Γεψξγηνο, «Πξνζθψλεζηο πξνο ηνλ Πξσζππνπξγφλ θ. Θεφδσξνλ 

Αειηγηάλλελ θνηηήζαληα ελ ηε παξαδφζεη κνπ θαηά ηελ εξκελείαλ ηεο 



612 

 

Ώληηγφλεο ηε 5ε Ννεκβξίνπ 1895», Ρεηνξηθνί Λφγνη, ελ Ώζήλαηο 1903, 

ζ.278-280. 

Μηζηξηψηεο Γεψξγηνο, Σα αίηηα ηνπ αξραίνπ θαη ηνπ λεσηέξνπ ειιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ. Λφγνο απαγγειζείο ελ ηε κεγάιε αηζνχζε ηνπ εζληθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ ηε 10 Μαξηίνπ 1891 ππφ Γεσξγίνπ Μηζηξηψηνπ, 

παξαιακβάλνληνο ηελ πξπηαλείαλ, ελ Ώζήλαηο 1891.  
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Χάρτης 1: Γεωγραφική εξάπλωση του Δημοτικισμού στην Ελλάδα
(1910-1935)
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Παρατήρηση: Οι επιστολές που ταχυδρομήθηκαν από την Αθήνα αντιστοιχούν σε 171 συντάκτες
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Χάρτης 2: Γεωγραφική εξάπλωση του Δημοτικισμού 
στις περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας (1910-1934)
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Χάρτης 3: Γεωγραφική εξάπλωση του Δημοτικισμού στη Δυτική Ευρώπη (1910-1935)
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Χάρτης 4: Γεωγραφική εξάπλωση του Δημοτικισμού στη Θράκη (1911-1914)

Υ
πό

βα
θρ

ο 
χά

ρτ
η:

 Μ
εγ

άλ
η 

Ελ
λη

νι
κή

 Ε
γκ

υκ
λο

πα
ίδ

ει
α 

Π
αύ

λο
υ 

Δ
ρα

νδ
άκ

η

1

13

5

3

13

2581

1

1

258 επιστολές που ταχυδρομήθηκαν 
13-5 επιστολές που ταχυδρομήθηκαν 

Αριθμός επιστολών που ταχυδρομήθηκαν 

4-1 επιστολές που ταχυδρομήθηκαν 

Κωνσταντινούπολη

Μάλγαρα

Τυρολόη

Σαράντα Εκκλησιές
Αδριανούπολη

Δαρδανέλλια

Ξάνθη

©
 Β

ασ
ίλ

ης
 Κ

ου
τσ

ού
κο

ς 



Χάρτης 10: Γεωγραφική εξάπλωση του Δημοτικισμού στη Μικρά Ασία (1911-1931)
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Χάρτης 6: Γεωγραφική εξάπλωση του Δημοτικισμού σε Εύξεινο Πόντο (1911-1914)
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Χάρτης 7: Γεωγραφική εξάπλωση του Δημοτικισμού 
στην  αφρικανική ήπειρο, τη Μέση Ανατολή και την Ινδία (1911-1934)
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Παρατήρηση: Με μώβ χρώμα σημειώνονται οι επιστολές προς τη Βομβάη της Ινδίας
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Χάρτης 8: Γεωγραφική εξάπλωση του Δημοτικισμού στη Μακεδονία (1911-1932)
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Χάρτης 9: Γεωγραφική εξάπλωση του Δημοτικισμού 
στην Ήπειρο (1911-1926)
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Χάρτης 10: Γεωγραφική εξάπλωση του Δημοτικισμού 
στα νησιά του Αιγαίου πελάγους (1911-1932)
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Χάρτης 11: Γεωγραφική εξάπλωση του Δημοτικισμού σε Ρωσία, Καύκασο και Εύξεινο Πόντο (1911-1914)
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Χάρτης 12: Γεωγραφική εξάπλωση του Δημοτικισμού στην Κύπρο (1911-1932)
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Χάρτης 13: Γεωγραφική εξάπλωση του Δημοτικισμού στις ΗΠΑ (1917-1930)
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Χάρτης 14: Σχολεία που ενίσχυσε οικονομικά ο Πάλλης στη Δυτική Μακεδονία (1910-1913)
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Χάρτης 15: Αλληλογραφία του Πάλλη για την ένωση των Δωδεκανήσων (1917-1935)
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Χάρτης 16: Γεωγραφική εξάπλωση του Δημοτικισμού στην Αίγυπτο (1911-1934)
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 Τπνζηεξηθηέο Καζαξεχνπζαο    

Α/Α ΟΝΟΜΑ 
ΔΚΛΟΓΗΚΖ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΚΟΜΜΑ 

ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΧΝ 
ΑΝΣΗΠΟ
ΛΗΣΔΤΖ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 Θεκηζηνθιήο 
Μηραιφπνπινο 

Ώηηηθν-βνησηία √  Καζεγεηήο, δηεπζπληήο ζπνπδψλ ζην Ώξζάθεην, επηζεσξεηήο 
δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο Ώηηηθήο θαη ΐνησηίαο. ην «Πξψηνλ 
Βιιεληθφλ Βθπαηδεπηηθφλ πλέδξηνλ» ηνπ 1904 ζα αξλεζεί ηελ 
ππνρξεσηηθή θνίηεζε ζηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε. 

2 Μηραήι Γαιαλφο Ώηηηθν-βνησηία √  (1862-1948). Εδξπηηθφ κέινο ηνπ ζπιιφγνπ «Δ Ώλάπιαζηο», 
Αηεπζπληήο θαη ζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ Ανάπλαζις. 

3 πχξνο Θενδσξφπνπινο Ώηηηθν-βνησηία √  (1875-1961), δηθεγφξνο, αζρνιήζεθε θαη κε ηε ινγνηερλία κε ην 
ςεπδψλπκν Άγηο Θέξνο, κέινο ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. 
Βμέδσζε ηηο εθεκεξίδεο Λαός, Λακεδαίμφν, θαη Εθημερίς ηφν 
Εργαηών. Σν 1910 ζπκκεηείρε ζηελ ίδξπζε ηνπ Βξγαηηθνχ 
Κέληξνπ. ΐνπιεπηήο εμειέγε ην 1910, 1912 θαη 1923. Σν 1922 
ζπλππέγξαςε ην Αεκνθξαηηθφ Μαληθέζην. Δ ζέζε ηνπ ζην 
γισζζηθφ ζηε ΐ΄ Ώλαζεσξεηηθή ΐνπιή ζπλάγεηαη εκκέζσο απφ 
έλαλ δηαπιεθηηζκφ ηνπ κε ηνλ πξφεδξν, θαζψο ν ίδηνο δελ πήξε 
ηνλ ιφγν. Υαξαθηήξηζε ηα δχν γισζζηθά ζηξαηφπεδα εμίζνπ 
ζρνιαζηηθά, ηάρζεθε ελαληίνλ ηεο δηάηαμεο γηα ηε γιψζζα, αιιά 
ππέξ ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο πνπ ζα εκπφδηδε ηελ παξάθξαζε 
ησλ Γξαθψλ. 

4 Ώξηζη. αθειιαξίνπ Ώηηηθν-βνησηία √   

5 Πνιχβηνο Λαγνπάηεο Ώηηηθν-βνησηία √   

6 Ε. ΐέξξνηνο Ώρατνήιηδα √  Γηαηξφο 

7 Λνπθάο Ρνχθνο-
Καλαθάξεο 

Ώρατνήιηδα √  (1878-1948). Γηφο ηνπ Θάλνπ Καλαθάξε, ππνπξγνχ ην 1886, επί 
Σξηθνχπε. πνχδαζε ζε Ώζήλα, Γαιιία, Εηαιία. Ώπφ ην 1905 
βνπιεπηήο, δηνηθεηήο Κξήηεο(1913-15), απνρψξεζε ην 1915 απφ 
ην Κφκκα Φηιειεπζέξσλ, Τπνπξγφο Βζσηεξηθψλ ην 1922 ζε 
θπβέξλεζε Α. Γνχλαξε θαη Οηθνλνκίαο, Παηδείαο θαη Βμσηεξηθψλ 
επί Πάγθαινπ(1925-26).  
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8 Νίθνο Αειαθνβίαο Ώξγνιηδνθνξηλζία √  Αηθεγφξνο. Σν 1900 έγξαςε κειέηε, «Πεξί ηεο ελ Βπξψπε 
επαγγεικαηηθήο θαη γεσξγηθήο εθπαηδεχζεσο». Σν 1901 ππέβαιε 
ζην Ώ΄ Γεσξγηθφ πλέδξην ππφκλεκα γηα ηε γεσξγηθή εθπαίδεπζε. 

9 Γ. Γατηάλνο Κπθιάδεο √  Καζεγεηήο Μέζεο Βθπαίδεπζεο 

10 Παλ. Πεηξνπνπιάθεο Λαθσλία √   

11 Υξ. Πεηξέαο Λαθσλία √   

12 Εσάλλεο Σζηξηκψθνο Φσθίδνο-
Φζηψηηδνο 

√  πνχδαζε Ννκηθά ζηελ Ώζήλα. Τπνπξγφο Βθπαηδεχζεσο ην 1912 
θαη 1915. Βηζεγεηήο ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 
λνκνζρεδίσλ ηνπ 1913, πνπ απνξξίθηεθαλ. Ώθνινχζεζε ην 
ΐεληδέιν ζην Αηραζκφ. Τπνπξγφο Αηθαηνζχλεο 1917-1920. 
Τπνπξγφο Παηδείαο ην 1925 ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Θ. Πάγθαινπ. 

13 Ώ. Πεηξνκαληάηεο Μεζζελίαο √   

14 Νηθφιανο ηξάηνο Ώηησιναθαξλαλία √  (1872-1922). πνχδαζε Ννκηθά. Πνιηηεχηεθε κε ην Αεκήηξην 
Ράιιε θαη ην 1910 πξνζρψξεζε ζην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ. Σν 
1911 εθιέρηεθε Πξφεδξνο ηεο ΐ΄ Ώλαζεσξεηηθήο ΐνπιήο. Σν 1915 
δηνξίζηεθε ππνπξγφο Ναπηηθψλ ζηελ θπβέξλεζε Γνχλαξε. 
Σν 1916 ίδξπζε ην Βζληθφ πληεξεηηθφλ Κφκκα θαη ππνζηήξημε 
πνιηηηθή νπδεηεξφηεηαο ζηνλ Ώ' Παγθφζκην Πφιεκν. Σν 1922 
δηεηέιεζε ππνπξγφο Βζσηεξηθψλ ζηελ θπβέξλεζε 
Πξσηνπαπαδάθε. Σνλ Μάην ηνπ 1922 ζρεκάηηζε θπβέξλεζε, αιιά 
παξαηηήζεθε ιίγεο κέξεο αξγφηεξα. Βθηειέζηεθε ζηε Αίθε ησλ Βμ. 

15 ΐ. Μηραιέαο Λαθσλία √  Ώπηνπξνβαιιφηαλ σο νπδέηεξνο 

16 Θ. θάζεο Κπθιάδεο √   

17 Ώζ, Υξεζηίδεο Φσθίδνο-
Φζηψηηδνο 

√   

18 Μηιηηάδεο Μπνπθίδεο Λάξηζα √  (1842-1912). Ννκηθφο 

19 Πεξηθιήο Ώπνζηνιίδεο Λάξηζα √   

20 ππξίδσλ ίκνο Άξηα √  Αεκνζηνγξάθνο. Σν 1916 αθνινχζεζε ην ΐεληδέιν. Τπνπξγφο 
Πεξηζάιςεσο θαη Κνηλσληθήο Πξνλνίαο. 



3 

 

21 Γεψξγηνο Κνξνκειάο Μεζζελία √  Αεκνζηνγξάθνο θαη πνιηηηθφο. Γηφο ηνπ Αεκεηξίνπ Κνξνκειά. 
Γελλήζεθε ην 1880. Βπαλεμέδσζε ηελ εθεκεξίδα Εθημερίς, 
αζρνιήζεθε κε ηε λεψηεξε ειιεληθή ηζηνξία, έγξαςε ζεαηξηθά θαη 
κπζηζηνξήκαηα.  

22 Ώζ. Παπαρειάο Μεζζελία √   

23 Ώλη. Ρνληήξεο Ώηησιναθαξλαλία √   

24 Γεξ. Ννηαξάο Ώξγνιηδνθνξηλζία √   

25 Κ. Μέξκεγθαο Λαθσλία √  Καζεγεηήο Υεηξνπξγηθήο ζην Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Σν 1896 ήηαλ 
ζηξαηησηηθφο γηαηξφο, κεηεθπαηδεχηεθε ζην ΐεξνιίλν θαη ην 1904-
1910 ήηαλ ρεηξνπξγφο ζην Ώ΄ ηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν Ώζελψλ.  

26 Αεκ. Υξπζνζηάιεο Βχβνηα √   

27 Βπζηξάηηνο Κνπινπκβάθεο Λαθσλία  √ (1872-1958). Ώληηπξνζψπεπε ηελ ζπληαθηηθή αληηπνιίηεπζε ζηελ 
απφθαζε γηα αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο. Ο Μηζηξηψηεο ζα 
εμάξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνλ αγψλα θαηά ησλ ρπδατζηψλ, 
απνθαιψληαο ηνλ ν «γελλαίνο Λάθσλ». 

28 Εσάλλεο Παηζνπξάθνο Λαθσλία  √ (1873-1937). Φηιφινγνο, ζρνιάξρεο θαη έθνξνο αξραηνηήησλ ζην 
Γχζεην. Σν 1917 απέθηεζε θαη πηπρίν Ννκηθήο. ην Αηραζκφ 
ηάρζεθε ζην πιεπξφ ηνπ βαζηιηά. 

29 Εσάλλεο Φνπξίδεο Λαθσλία  √  

30 Ώξηζηνηέιεο Φσηήιαο Ώρατνήιηδα  √ Γατκηθφο. Αηθεγφξνο. 

31 Θάλνο Πεηξαιηάο Ώρατνήιηδα  √ Γατκηθφο. πνχδαζε ζηελ Βιβεηία θαη ζηελ Ώγγιία. Σν 1902-3 
εξγάζηεθε ζην Παξάξηεκα ηεο Σξαπέδεο Ώζελψλ ζηα Υαληά, 
φπνπ γλσξίζηεθε κε ηνλ Όπαην Ώξκνζηή Κξήηεο πξίγθηπα 
Γεψξγην θαη κε ηνλ Βιεπζέξην ΐεληδέιν.  Σν 1917-1920 
αθνινχζεζε ην βαζηιηά Κσλζηαληίλν ζηελ Βιβεηία θαη ην 1922 ζηε 
ηθειία. 

32 Γ. Λακπξηλφπνπινο Ώρατνήιηδα  √ Γατκηθφο 

33 Α. Γθιαβάο Ώρατνήιηδα   Ώλεμάξηεηνο.  

34 Πει. Διηφπνπινο Ώρατνήιηδα   Ώλεμάξηεηνο 

35 Πεξ. Ώιεμάθεο Ώξθαδία  √ Μαπξνκηραιηθφο 

36 Γεψξγηνο Πψπ Νέα Φαξά  √ Αηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο Αθήναι. 
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37 Ν. ΐξάτιαο ΐάξζεο Κέξθπξα   Ώλεμάξηεηνο 

38 Π. Καξαζεβδάο Ώηησιναθαξλαλία √  Θα δειψζεη φηη ππνζηεξίδεη ηελ θαζαξεχνπζα, αιιά εμαλίζηαηαη 
φηαλ πβξίδνληαη νη αληίπαινη. ηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε, βι. 
Εθημερίς ηφν Σσζηηήζεφν ηης Βοσλής, πλεδξίαζηο 37, 
28/2/1911, ζ.720, ζα θαηαζέζεη ςήθηζκα, κε ην νπνίν δειψλεη φηη 
δελ ζεσξεί αλαγθαία ηελ αλαγξαθή ζην χληαγκα ηδηαίηεξεο 
δηάηαμεο γηα ηε γιψζζα. 

39 ηέθαλνο Αξαγνχκεο Ώηηηθν-βνησηία √  (1842-1923). πνχδαζε λνκηθά ζην Παξίζη, εξγάζηεθε ζην 
δηθαζηηθφ ζψκα κέρξη ην 1875, νπφηε θαη αλέιαβε γεληθφο 
γξακκαηέαο ηνπ ππνπξγείνπ Αηθαηνζχλεο. Καηά ηελ 
πξσζππνπξγία ηνπ Σξηθνχπε ρξεκάηηζε δχν θνξέο ππνπξγφο 
Βμσηεξηθψλ, (1886-1889) θαη (1892-1893) θαζψο θαη ππνπξγφο 
Αηθαηνζχλεο θαη Βζσηεξηθψλ. Σελ πεξίνδν 1906-1908 καδί κε 
ηνπο Α. Γνχλαξε, Π. Πξσηνπαπαδάθε, Ώ. Παλαγησηφπνπιν, Ώ. 
Ώιεμαλδξή θαη Βκ. Ρέπνπιε ζπγθξφηεζε ηελ ιεγφκελε ηφηε 
«Οκάδα ησλ Εαπψλσλ». Μεηά ην θίλεκα ηνπ ηξαηησηηθνχ 
πλδέζκνπ ζην Γνπδί ην 1909, ν . Αξαγνχκεο ζρεκάηηζε 
θπβέξλεζε απφ ηνλ Εαλνπάξην κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1910, 
νπφηε θαη δηεμήγαγε εθινγέο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ Βζλνζπλέιεπζεο. 
Ώξγφηεξα δηεηέιεζε Γεληθφο Αηνηθεηήο Κξήηεο (1912) θαη ζηε 
ζπλέρεηα γεληθφο δηνηθεηήο Μαθεδνλίαο (1913). ηε δηάξθεηα ηνπ 
εζληθνχ δηραζκνχ (1915-1917) ζπληάρζεθε κε ηνπο 
αληηβεληδειηθνχο θαη αλέιαβε ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ζηηο 
θπβεξλήζεηο ησλ Ώ. ΓαΎκε θαη ηεθ. θνπινχδε. ηηο κεηέπεηηα 
εθινγέο ησλ εηψλ 1915 θαη 1920 εθιέρηεθε αλεμάξηεηνο 
βνπιεπηήο. 
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 Τπνζηεξηθηέο Αεκνηηθήο     

Α/Α ΟΝΟΜΑ 
ΔΚΛΟΓΗΚΖ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΚΟΜΜΑ 

ΦΗΛΔΛΔΤΘΔΡΧΝ 
ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΟΗ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

1 Ώιέμαλδξνο 
Παπαλαζηαζίνπ 

Ώξθαδία  √ πλππέγξαςε ην Καηαζηαηηθφ ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ, σο 
ηδξπηηθφ κέινο.  

2 Παλαγηψηεο Ώξαβαληηλφο Ώξγνιηδνθνξηλζία  √ Ννκηθφο, ζπνχδαζε ζε Ώζήλα θαη ΐεξνιίλν. Σν 1906 δηνξίζηεθε 
πθεγεηήο ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ ζηελ Ννκηθή Ώζελψλ. Μέινο ηνπ 
Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. 

3 Θξαζχβνπινο Πεηκεδάο Ώηηηθν-βνησηία  √ Μέινο νηθνγέλεηαο πξνπρφλησλ ησλ Καιαβξχησλ, ν παηέξαο ηνπ 
ππήξμε θίινο ηνπ Γεψξγηνπ Φηιάξεηνπ, ην 1906 αλέιαβε ηε ζέζε 
ηνπ πθεγεηή ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ ζην Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Βθ 
ησλ ηδξπηψλ ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. 

4 Θαιήο Κνπηνχπεο Λαθσλία  √ (1870-1935), Ννκηθφο, πξσηνζηάηεζε ζην θίλεκα ζην Γνπδί, 
αλέιαβε δηεπζπληήο ζηνλ πξνκεζεπηηθφ ζπλεηαηξηζκφ ησλ 
αμησκαηηθψλ, ζπλεηέιεζε ζηελ εθθαζάξηζε ησλ θαζεγεηψλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ θαη αξγφηεξα έγηλε πθεγεηήο ηεο Πνιηηηθήο 
Οηθνλνκίαο ζην Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Σν 1916 ήηαλ ππνπξγφο 
ζηελ επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε ηεο Θεζζαινλίθεο. Μέινο ηνπ 
Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. 

5 Εσάλλεο Λπκπεξφπνπινο Λαθσλία  √ (1879-1961), ζπνχδαζε ηαηξηθή ζηελ Ώζήλα θαη ην Παξίζη, 
δηεηέιεζε Τπνπξγφο Παηδείαο ην 1924 ζηελ θπβέξλεζε 
Παπαλαζηαζίνπ. Μέινο ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. 

6 Λαπξέληηνο Μαβίιεο Κέξθπξα  √ (1960-1912), πνηεηήο. πνχδαζε θηινζνθία ζηε Γεξκαλία θαη 
επεξεάζηεθε απφ ηνπο Nietzsche, Kant θαη Soppenhauer. 
Πνιέκεζε ζηελ Κξήηε ην 1896 θαη ζηελ Ήπεηξν ζηνλ πφιεκν ηνπ 
1897. θνηψζεθε ζηε κάρε ηνπ Αξίζθνπ ζηηο 28/11/1912, θαηά ηνλ 
Ώ΄ ΐαιθαληθφ Πφιεκν. Μέινο ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. 

7 Λίλνο Κνγεβίλαο Κέξθπξα  √ (1886-1958), κεραληθφο. Μέινο ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. 
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8 Κσλζηαληίλνο Μάλνο Ώηηηθν-βνησηία √  (1869-1913). πνχδαζε λνκηθή ζηε Λεηςία θαη θηινζνθία ζηελ 
Ομθφξδε. Σν 1897 πήγε ζηελ Κξήηε σο κέινο ηεο Βζληθήο 
Βηαηξείαο. Σν 1905 ζπλππέγξαςε ην πξσηφθνιιν ηνπ Θεξίζνπ. Δ 
νηθνγέλεηά ηνπ ζα ρξεκαηνδνηήζεη πξνεθινγηθέο εθζηξαηείεο ηνπ 
ΐεληδέινπ ζηελ Κξήηε. Σν 1905 είλαη κέινο ηεο εηαηξείαο «Βζληθή 
Γιψζζα» θαη ζα κεηαθξάζεη ηελ Ώληηγφλε ηνπ νθνθιή. Θα 
ζθνησζεί ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1913 ζηνλ Ώ΄ ΐαιθαληθφ Πφιεκν. Μέινο 
ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ.  

9 ηέθαλνο Γξαλίηζαο Ώηησιναθαξλαλία √  (1880-1915). Αεκνζηνγξάθνο θαη ινγνηέρλεο. πλεξγάζηεθε κε ηηο 
εθεκεξίδεο Χρόνος θαη Παηρίς. 

10 Κσλζηαληίλνο Αεκεξηδήο Ώηηηθν-βνησηία √  (1876-1936). πνχδαζε λνκηθή ζηελ Ώζήλα θαη ηε Γεξκαλία. 
Αίδαμε ξσκατθφ δίθαην ζην παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Τπνπξγφο 
Ναπηηθψλ ζηε θπβέξλεζε ΐεληδέινπ ην 1913 θαη ζηελ θπβέξλεζε 
Γαΐκε ην 1917, αθνχ απνρψξεζε απφ ην Κφκκα ησλ 
Φηιειεπζέξσλ. Σν 1924 ίδξπζε ην «Βλσηηθφ πξννδεπηηθφ Κφκκα». 
Μέινο ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ.  

11 Κσλζηαληίλνο Γαβηηζηάλνο Κέξθπξα √  (1879-1951). Ννκηθφο θαη πνιηηηθφο. Πξσηνεθιέρηεθε αλεμάξηεηνο 
βνπιεπηήο ζηηο εθινγέο ηνπ Ώπγνχζηνπ 1910. Βπαλεθιέρηεθε ην 
Ννέκβξην ηνπ 1910, ην 1912, ην 1915, ην 1923 θαη ην 1928 
ζπλεξγαδφκελνο κε ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ (ην 1928 ήηαλ 
αξρεγφο ηνπ θφκκαηνο «Πξννδεπηηθή Έλσζηο»). Αηεηέιεζε 
πξφεδξνο ηεο ΐνπιήο (1915), ππνπξγφο Βζσηεξηθψλ ζηελ 
θπβέξλεζε ΐεληδέινπ (1928-1929) θαη εθιέρηεθε αξηζηίλδελ 
γεξνπζηαζηήο ην 1933. Σελ 5ε Ώπγνχζηνπ ηνπ 1936 αλέιαβε 
αληηπξφεδξνο θαη ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ζηελ θπβέξλεζε 
Μεηαμά, ζέζε απφ ηελ νπνία παξαηηήζεθε ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 
1937, δηαθσλψληαο κε ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή. Χο ππνπξγφο 
Βζσηεξηθψλ ν Γαβηηζηάλνο ζπλέδεζε ην φλνκά ηνπ κε ηε ζέζπηζε 
ηνπ «ηδηψλπκνπ» (λφκνο 4229 «πεξί κέηξσλ αζθαιείαο ηνπ 
θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο θαη πξνζηαζίαο ησλ ειεπζεξηψλ»), πνπ 
απνζθνπνχζε ζηελ θαηαζηνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο. Μέινο ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ.  
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12 Αηνλχζηνο Κνπινχκπαξδνο Γάθπλζνο √  Μέινο ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. Ώπέξξηπηε θαη ηνπο θαζαξηζηέο 
θαη ηνπο καιιηαξνχο θαη πξνέθξηλε ην γισζζηθφ θξάκα. 

13 Νηθφιανο Κνληνγνχξεο Ώρατνήιηδα √  (1878-1913). Παξαηηήζεθε απφ ην βνπιεπηηθφ αμίσκα γηα λα 
πνιεκήζεη ζηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο σο ινραγφο. θνηψζεθε 
ηελ 17/7/1913. Μέινο ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. 

14 Ώιέμαλδξνο Αηνκήδεο πέηζεο √  (1875-1950). Οηθνλνκνιφγνο, ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ην 1912-15 
θαη 1922, Βμσηεξηθψλ ην 1918, ζπλδηνηθεηήο ηεο Βζληθήο 
Σξάπεδαο ην 1919-1920, κέινο ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. Ώλήθε 
ζηελ Βθνξία ηνπ Πξνηχπνπ Αεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη ζηνπο Εδξπηέο 
ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. 

15 Πεξηθιήο Καξαπάλνο Άξηα  √ πνχδαζε λνκηθά. Ήηαλ αληςηφο ηνπ κεγαινθηεκαηία 
Κσλζηαληίλνπ Καξαπάλνπ, ηδξπηή ηνπ Πξννδεπηηθνχ Κφκκαηνο, ν 
νπνίνο δηεηέιεζε θαη ππνπξγφο ζε δειηγηαλληθέο θπβεξλήζεηο, 
Οηθνλνκηθψλ ην 1890 θαη Ναπηηθψλ ην 1902. ηηο εθινγέο θαηήιζε 
κε ηνλ αληηβεληδειηθφ ζπλδπαζκφ ηνπ ζείνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ 
Καξαπάλνπ, κε ηνλ νπνίν ζην γισζζηθφ δήηεκα ήηαλ αληίζεηνη. 
Τπήξμε κέινο ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. Ο αδεξθφο ηνπ, 
Γεξάζηκνο, πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε επαγγεικαηηθά ζηελ Ώίγππην, 
ππήξμε δεκνηηθηζηήο, θίινο ηνπ Γεψξγηνπ θιεξνχ θαη κέινο ηνπ 
Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ Ώηγχπηνπ. 

16 Α. Κιάδεο  Γάθπλζνο √   

17 πήιηνο Ώγαπεηφο Ώρατνήιηδα √  (1876-1949), πνιηηηθφο κεραληθφο. Βμέδσζε ζηελ Ώζήλα ην 1928 
ην έξγν Η πόλις, ζτέδιον πόλεφς, ζσγκοινφνία, κσκλοθορία. 
πκκεηείρε ζηελ ΏΓΒΣ. Μέινο ηνπ Βθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. 

20 Π. Γξππάξεο Κπθιάδεο √   
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1. ΔΠΗΣΟΛΔ 

 

Αξρείνλ Ίωλνο Γξαγνύκε, Αιιεινγξαθία 

 

Βπηζηνιέο Πέηξνπ ΐιαζηνχ ζε Ίσλα Αξαγνχκε 

 

1. 23 Μαΐνπ 1897 

Βιπίδσ φηη δελ ηα πεξλάο θαη πνιχ άζρεκα παξά ηαο θιεηλάο Θεξκνπχιαο· 

πηζαλφλ νη ερζξνί λ’ αληηπξνζσπεχνληαη επί ηνπ παξφληνο ππφ ιεγεψλσλ 

(φρη βεβαίσο θηιειιεληθψλ) ςεηξψλ, ελ ηνχηνηο φκσο εάλ ηχρε θαη ζαο 

πξνζβάιινπλ νη Σνχξθνη, θπηηάμεηε, δηα ην φλνκα ζενχ ή επί ηέινπο ηνπ 

Αηαβφινπ λα κε κνπληδνπξψζεηε θαη ηαο Θεξκνπχιαο θαζψο θαη φιελ ηελ 

Θεζζαιίαλ έσο ηψξα. Θα ήην θνβεξφλ βεβαίσο εάλ ππνρσξήζεηε ζα έβγε ν 

Λεσλίδαο λα ζαο ζθάμε ζαλ ιαγνχο. Αελ εημεχξσ ηη θάκλεηε εθεί πέξα, αιιά 

θαζψο καζαίλσ νχηε νρπξψζεηο θάκλεηε νχηε ηελ πεηζάξρηαλ αλαζηειφλεηε· 

εδψ νη ελ αδεία αμησκαηηθνί επιεκκχξηζαλ ηνπο δξφκνπο θαη ηα 

δαραξνπιαζηεία, φινη δε καο εβγήθαλ ήξσεο Σνπξθνθάγνη· βξάζηκνλ πνπ ην 

ζέινπλ! 

 

2. 24 ηνπ Απξίιε 1902  

Σν παξάμελν είλαη πσο θη ν Φπράξεο ν θαθνκνίξεο […] δελ έβγαιε θαλέλα 

λφκν νχηε θακηά νξζνγξαθία πνπ λα κελ είρε θηφιαο θαζηεξσζή απφ ηνπο 

πνηεηέο θαη ηνπο ινγνγξάθνπο θαη ηνπο γισζζνιφγνπο αθφκα ηνπ Μεζαίσλα 

θαη ησλ θαηξψλ πνπ γεηηνλεχνπλ ην εθσκφ ηνπ ’21 […]. ινη λνκίδνπλ πσο ν 

Φπράξεο ζέιεη λα θάλε ηνπ θεθαιηνχ ηνπ. Ώπηφο σο ηφζν βγάδεη ζην θσο 

ζπλήζεηεο παιηέο θαη πνιπθαίξηλεο πνπ ρηεο αθφκα ηηο ζπκνχκαζηε, πνπ ηηο 

μεράζακε κε ην δφξη […]. 

 

3. 3/11/1904 

Σνπ ζθνιεηνχ ε ηδέα θαιή βέβαηα – κα γηαηί λα ην ζεκειηψζνπκε ζηνλ 

παηξησηηζκφ θαη φρη ζηνλ αλζξσπηζκφ πξψηα θαη θχξηα; Γηαηί λα κελ πάκε 

ζηε ξίδα θαη ζην ζεκέιην; Θέινπκε αλζξψπνπο πνιχ παξά πάλσ θη απφ 

παηξηψηεο αθφκα […] ε δηθή κνπ έλλνηα ηνπ παηξησηηζκνχ δελ ζηελεχεηαη νχηε 
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θξεκηέηαη απφ κηα Μαθεδνλία γηα κηα Κξήηε. Καηαιαβαίλσ παηξησηηζκφ ηελ 

αιήζεςε ηεο ειιεληθήο ηδέαο, δει. ηεο αληίιεςεο πνπ έρεη ν Έιιελαο (ν 

πνιηηηζκέλνο) ηεο δσήο θαη ηεο αιήζεηαο. Άκα βξνχκε θαη ζηεξεψζνπκε ηε 

δηθή καο ηελ εηιηθξίλεηα θ΄ έπεηηα ηελ μαπιψζνπκε ζηελ Ώλαηνιή, ζα δεο θαη 

ηε δχλακε λα καο μαλαέξρεηαη θαη ηηο παιηέο καο ρψξεο λα μαλαπαίξλνπκε.  

Θα ζνπ μεγήζσ αξγφηεξα γηαηί ην ζθέδηφ ζνπ δε κνπ θαίλεηαη νχηε αξθεηά 

ηδαληθφ νχηε αξθεηά πξαρηηθφ. Σν ραιά ε ζπγγέλεηα ηεο αλεηιηθξίλεηαο θη ν 

εγσηζκφο ηνπ ζθνηηζκέλνπ παηξησηηζκνχ. Ο ίδηνο ην ιεο –«ηνλ πνιχ ηνλ 

θφζκν ζέισ λα ηνλ θεξδίζσ κε ηα ςέκαηα»1. Ώπηφ δελ ην παξαδέρνπκε 

θαζφινπ. Μαθξηά θάζε ςεπηηά. Ώθνχ ζε γέκηζε κηα ηδέα –πεο ηελα μάζηεξε θη 

αιεζηλή θαη γελλαία. Με ζθχςεο θαζφινπ γηα ην ραηίξη ηνπ πνιινχ ηνπ 

θφζκνπ. Πξέπεη λα ηνλ θπξηέςεο πνιεκψληαο γηα ηελ αιήζεηα […]. Παξάμελν 

σο ηφζν κνπ θαίλεηαη λα μεζπαζψλεο εζχ ηψξα γηα ηνλ παηξησηηζκφ θαη πάιη 

εγψ λα ζπιινγηέκαη παξά πάλσ ηε γεληθή σθέιεηα ηνπ αλζξσπηζκνχ απφ ηελ 

αηνκηθή ηνπ έζλνπο. 

            

4. 9/11/1904 

 Καη ηψξα γηα ην θνιεηφ. Δ αξρηθή ζνπ ηδέα ελφο θνιεηνχ πνπ ζα «έθηεηαλε» 

αλζξψπνπο ζπθσλεί κ΄ έλα δηθφ φλεηξν θνιεηνχ πνπ ην θαληάζηεθα 

ρηηζκέλν ζηελ Ώίγηλα, καξκαξέλην, ηξηγπξηζκέλν ακπέιηα, πιαηάληα θαη 

ιεχθεο, κ΄ αξθεηά ςειά γηα λα ιακπξνθέγγε πά ζηνλ θάβν ην γαιαλφ. ΐάζε 

ηεο δηδαζθαιίαο δε ζα είηαλ ν ειιεληζκφο κα ν αλζξσπηζκφο- φρη ε ειιεληθή 

ηζηνξία ή θαη ε γεληθή αθφκα, κα ε θνηλσληνινγία θαη ε ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ. 

Γεληθνί θαλφλεο: 

1. Γπκλαζηηθή θάζε κνξθήο, πξνπάλησλ πεδνπνξία θαη θαβάιια, αγψλεο 

θαη ζθιεξαγσγία. 

2. Καζφινπ ζξεζθεία θαη θηιαλζξσπία. 

3. θαζφινπ μέλεο γιψζζεο. 

4. Αεκνηηθή γιψζζα – αγλφηαηε. 

5. Φπζηνινγία θαη Κνηλσληνινγία φρη ζηελά, κα κε ηε γεληθή ηνπο ζεκαζία 

– δειαδή νιφθιεξε ε επηζηήκε ηεο δσήο. 

                                                 
1
 Απόζπαζκα από επηζηνιή Γξαγνύκε ζε Βιαζηό, 23/9/1904, Αλληλογραθία ΙΙ, ζ.92. 
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6. Πνίεζε, αξρηηεθηνληθή, δνπγξαθηθή, ζθαιηζηηθή, κνπζηθή. Δ κνπζηθή 

ηειεπηαία – είλαη πξσηφγνλε θαη γπλαηθεία ηέρλε. Ο άληξαο έρεη θεθάιη 

θαη κάηηα παξά πάλσ απφ απηηά θαη γη΄ απηφ είλαη θαιήηεξνο πνηεηήο, 

δνπγξάθνο, αγαικαηάο, ρηίζηεο. 

7. Καζφινπ θεκεξίδεο θαη ιίγα κα θαιά βηβιία. Ώπνθιεηζκφο ηεο ηαπεηλήο 

πεξηέξγεηαο κα φρη ηεο επηζηεκνληθήο, ηεο θηιφδνμεο πεξηέξγεηαο. 

8. πληξνθηά σξαίσλ, επγεληθψλ γπλαηθψλ. 

Ώπηέο είλαη νη πνιχ γεληθέο [;]  θαη θαζψο βιέπεηο σζκίδνπληαη αξθεηά κε ηε 

δηθή ζνπ ηδέα ηνπ θνιεηνχ. 

Χο ηφζν πνπ ζα βξνχκε ηνπο δαζθάινπο θαη πνπ ηνπο καζεηάδεο; ρη πξηλ 

γπξίζε ζηε ιαηξεία ηεο εηιηθξίλεηαο ε Ρσκηνζχλε. Κη απηφ πψο ζα γίλε; Με ηελ 

ηέρλε, ηελ ηδέα θαη ηελ πνιηηηθή – κε ηε δεκνηηθή. Με ζνπ θαλή ζηελή ε ιέμε 

«δεκνηηθή». Θαξξψ πσο θη άιινηε ζνπ μήγεζα, πσο ε γιψζζα είλαη γηα κέλα 

ην ζχβνιν ηεο αλαγέλλεζεο θαη ηεο εηιηθξίλεηαο ην ζεκέιην φπνπ ζα βαζηζηνχλ 

φιεο νη άιιεο αιιαγέο. Καη γη΄ απηφ λνκίδσ πσο δελ είλαη αθφκα θαηξφο νχηε 

ηνπ ΐνπιγάξνπο λα ζθάμνπκε νχηε ην ηδαληθφ θνιεηφ λα ρηίζνπκε. Πξέπεη 

πξψηα λα πάξνπκε ηνλ ηφπν ζηα ρέξηα καο, λα ηνπ θσηίζνπκε ζηγά ζηγά ηα 

κάηηα, λα ηνπ μεθαζαξίζνπκε ηελ ςπρή απφ ηελ ςεπηηά πνπ ηνλ πλίγεη, λα ηνπ 

ζεθψζνπκε ην λνπ θαη ηε ζπλείδεζε. Ώιινηψηηθα ην θνιεηφ ζα κείλεη θνχθην 

φλεηξν πνπ δελ κπνξεί λ΄ αιεζέςε […] 

        

5. 12/3/05 

Πνιχ ζηελνρσξέζεθα λα δσ πσο έβγαιεο δήισζε ζε θάπνηα θεκεξίδα πσο 

δελ είζαη ςπραξηζηήο. Θαξξψ πσο έθαλεο ζηξαβά, πνιχ ζηξαβά. Ώθνχ είζαη 

θίινο ηεο δεκνηηθήο έπξεπε λ’ απνθεχγεο θακψκαηα πνπ είλαη βιαβεξά γηα 

ηε δεκνηηθή. Υξεηαδνχκαζηε λα είκαζηε φινη έλα θαη λα κελ αξρίζνπκε απφ 

ηψξα ξσκαίηθεο αληηδειίεο θαη κηθξνθηινηηκίεο. Ά δε ζνπ άξεζε ε ιέμε 

«ςπραξηζηήο» κπνξνχζεο λα παξαπνλεζήο ζην «Ννπκά» θη αθνχ ζνπ 

θαίλνπληαλ ηφζν ζπνπδαία ε δηαθνξά απφ «δεκνηηθηζηή» ζε «ςπραξηζηή» 

κπνξνχζεο λα ηνπ γξάςεο γη’ απηφ […]. 
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6. 27/4/1910 

Αηάβαζα ην γξάκκα ζνπ ζηνλ Φπράξε πνπ ηνπ πξνηείλεηο λα πάξεηε 

ηνλ Πνξηψηε βνεζφ ζην Ννπκά. Σα ειαηηψκαηα πνπ έβξηζθα θαη βξίζθσ ζην 

Ννπκά θαη πνπ κε θάλαλε λα ηνλ παξαηήζσ, είλαη                                                                                                                    

Ώ) πσο δηαρεηξίδεηαη πνιχ ηεκπέιηθα θ΄ πβξηζηηθά ην γισζζηθφ δήηεκα 

ΐ) πσο κεηαρεηξίδεηαη ην Ννπκά γηα γεινίεο ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο 

Γ) πσο είλαη πάξα πνιχ πνηηζκέλνο απφ κεξηθέο θαθέο επηξξνέο ηνπ 

Φπράξε – ελλνψ ηελ αλφεηε δαζθαιηθή ινγνκαρία, ηνπο ζαρινχο 

αιιεινζακαζκνχο, θ.η.ι. 

Αε κνπ θαίλεηαη πσο ν Πνξηψηεο φζε θαιή ζέιεζε θη αλ έρεη ζα 

κπνξέζεη λα ηα βάιεη απηά ζε ηάμε. Ο Σαγθφπνπινο θη ν Φπράξεο δε ζα ηνλ 

αθίζνπλ. Καη δελ έρεη ν άλζξσπνο πνπ λα ζηεξηρηεί γηα λα επηκείλεη ζηε 

γλψκε ηνπ. Ή ινηπφλ ζα θάλεη θη απηφο φ,ηη ιέλε θείλνη ή ζην ηέινο ζα καιψζεη 

θαη ζα θχγεη. 

Ώπηά πνπ ιέεη ν Σαγθφπνπινο δελ ηα πηζηεχσ. Ή κάιινλ ηα πηζηεχσ 

γηαηί μέξεη πσο ζα θάλεη ηνλ Πνξηψηε φ,ηη ζέιεη θαη πσο ν Π. ζα ηνπ θάλεη ηε 

δνπιεηά ηνπ […] έηζη ζα ηεκπειηάδεη ηνπ ιφγνπ ηνπ αθφκα παξά πάλσ. Αε 

ζπθσλψ θηφιαο πσο ν Σ. έρεη ηφζε δνπιεηά πνπ δε πξνθηαίλεη. Ο Ννπκάο 

βγαίλεη κηα θνξά ηε βδνκάδα θαη ηα 9/10 ηα γξάθνπλ άιινη. Σνπ Σ. ε δνπιεηά 

είλαη αιήζεηα ηηπνηέληα. Μα είλαη ηεκπέιεο. 

Έλα κφλν βιέπσ πνπ ζα κπνξνχζε λα δηνξζψζεη ηα πξάκαηα – λα 

βαζηάο εζχ ηνλ Σ. ζε ηάμε θαη λα έρεηο ην Ννπκά ζηα ρέξηα ζνπ. Ώλ κπνξείο 

λα ην θάλεηο απηφ κέζσ ηνπ Π. ηφηε θάηη κπνξεί λα γίλεη. Μα ζα πξέπεη λα 

μέξεηο θάζε άξζξν πξνηνχ λα ηππσζεί ζην Ννπκά. Βίκαη πξφζπκνο λα 

βνεζήζσ αλ ην πξάκα κπνξεί λα γίλεη έηζη. κσο αλ χζηεξα δσ πσο 

μαθνινπζνχλ ηα παιηά ακαξηήκαηα – θαη κάιηζηα ν ζνζηαιηζκφο- ζα 

ηξαβερηψ μαλά νιφηεια.  

Θα ζνπ ζηέιλσ κηα ιίξα ην κήλα γηα ηνλ Πνξηψηε. Κ΄ νη άιινη πνπ ζα 

δίλνπλε γηα ηνλ ίδην ζθνπφ πξέπεη λα ζνπ ηα ζηέιλνπλε ζέλα ηα ρξήκαηα. Ώλ 

πεγαίλνπλε ζηνλ Σ. δε ζα ηα βιέπεη ν Π. παξά πνιχ ζπάληα […]. 

Πσο είλαη θαηξφο λα ζπξψμνπκε ην δήηεκα ηψξα γεξά δελ έρεη ξψηεκα. Θα 

πξνηηκνχζα λα γηλφηαλε κε θαηλνχξην θχιιν – κε ηνλ Πνξηψηε εθδφηε - κα 

θνβνχκαη πσο είλαη αδχλαην γηα ηελ ψξα γηαηί ν Φπράξεο δελ ελλνεί λ’ αθίζεη 
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ην Ννπκά θαη δε ζα είηαλε αθφκα θαηξφο λα θάλνπκε ζρίζκα. Θα έρεη λα γίλεη 

αξγφηεξα. 

 

 

Βπηζηνιέο Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε ζε Ίσλα Αξαγνχκε 

 

1. 1/4/05 

Δ Βηαηξεία καο [ελλ. ηελ «Βζληθή Γιψζζα»] πεγαίλεη θαινχηζηθα· δελ μέξσ αλ 

έκαζεο πσο επαξεηήζεθε ν Μαιαθάζεο, θαη ν Παιακάο δελ θαίλεηαη πηα· 

απηφ έγηλε αθφηνπ εθάλεθε φηη ε Βηαηξεία δελ ζα ελεθαλίδεην ηφζν 

ξηδνζπαζηηθή, ηφζν αδηάιιαθηε, ηφζν ςπράξηθε, λα πνχκε, φζν ζηελ αξρή 

εθαίλεην […]. πνπ θη αλ είλαη πξφθεηηαη λα ηππσζή κηα πξνθήξπμηο εθηελήο 

επεμεγεκαηηθή ηνπ ζθνπνχ ηεο Βηαηξείαο: είλαη πνιχ κεηξηνπαζήο, γξακκέλε 

απιά ψζηε λα κελ είλαη απνθξνπζηηθή, θαη ζίγεη πξν πάλησλ ην εθπαηδεπηηθφ 

δήηεκα. 

 

2. 16/11/11 

Κνληά ζηάιια ζνπ βηβιία ην ησξηλφ [ελλ. ην Όζοι Ζφνηανοί] παξνπζηάδεη 

κεγάιε πξφνδν θαη μεθαζάξηζκα ζηελ εμέιημή ζνπ· Γεληθφηεξα, έπεηηα απφ ην 

βηβιηαξάθη ηνπ θιεξνχ, πνπ πξψην παξάζηεζε ηελ αλάγθε μερσξηζκνχ ησλ 

ηάμεσλ, ηνπ αγψλα ηνπο θάησ απφ πξνγξακκαηηθέο ηδενινγίεο, πνπ ρσξίο λα 

πεη άιιν παξά πξάκαηα θνηλά, φκσο γηα ηελ Βιιάδα πξψηε θνξά ηφληζε ηε 

ζεκαζία ηνπο, έπεηηα απφ ην βηβιηαξάθη εθείλν, δελ μέξσ άιιν παξά ην δηθφ 

ζνπ, πνπ λα ζεκεηψλε έλα ζηαζκφ πξνο ηε κφξθσζε πνιηηηθνθνηλσληθνχ 

βίνπ. εκεηψλεη έλα ζηαζκφ, ρσξίο λα παξνπζηάδεη φκσο αθφκα 

μεθαζαξηζκέλν πξφγξακκα – κηαο θηιειεχζεξεο ηδενινγίαο. ΐγαίλεη απφ 

δεκνηηθηζηή, θη απηφ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ θαη ζεκαληηθφ γηα ην δεκνηηθηζκφ. 

Βίλαη φκσο κνπ θαίλεηαη, ιίγν αθφκα κε ην παξαπάλσ εζληθηζηηθά 

ρξσκαηηζκέλν […]. 
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Βπηζηνιέο Ώιέμαλδξνπ Πάιιε ζε Ίσλα Αξαγνχκε 

 

1. Liverpool, 27/11/1906 

ηαλ ν παηξηάξρεο είπε πσο ζα θαιέζεη ηηο Απλάκεηο λα επεκβνχλε 

ζηα εθινγηθά δελ είπε ηίπνηα άιιν παξά πσο ζα γίλεη πξνδφηεο […]. Καη γηαηί; 

Γηαηί απηνί νη αλζξψπνη είλαη απαίδεπηνη, θαη ηνπο είλαη αδχλαην λα 

θαηαιάβνπλ πνηνο είλαη ν αιεζηλφο παηξησηηζκφο […]. Γεινίν ινηπφλ είλαη 

ηέηνηνη αλζξψπνη λ΄ αλαθαηεχνπληαη ζηα πνιηηηθά θαη λα βγαίλνπλ εζληθνί 

νδεγνί. Δ βιάβε πνπ πξνμέλεζαλ σο ηψξα δε ινγαξηάδεηαη. ΄ απηνχο ην 

ρξσζηάκε πνπ νη ΐνπιγάξνη, νη Ώξβαλίηεο, νη Κφπηεο, νη χξηνη είλαη 

ζαλάζηκνη νρηξνί καο […]. ρη λα βγαίλεη έλαο Παηξηάξρεο γηα λα κπαίλεη 

άιινο ρεηξφηεξνο, δει. φρη λα μαθνινπζεί ε αηψληα παπαδίζηηθε ξαδηνπξγία 

παξά γηα λα κελ αλαθαηεχεηαη θαλείο θιεξηθφο ζηα ιατθά. Πφιεκνο αιχπεηνο. 

 

2. Liverpool, 5/6/1910 

Πάεη θαιά ινηπφλ κε ηνλ Πνξηψηε. Θα ζηέιλσ 2 ιίξεο ην κήλα, θαη ζαλ 

έξζεη ε ψξα, γξάςε κνπ, παξαθαιψ, απφ πφηε πξέπεη λα αξρίζσ, πηα κέξα 

πξέπεη λα ηηο ιαβαίλεηε θαη πνπ ζα ζηέιλνπληαη. Τπνζέησ, ν Σαγθ. μέξεη. 

Φνβνχκαη, ν θαεκέλνο ν Σ. ζα πηθξαζεί, γηαηί ακθηβάιισ αλ ν ίδηνο βγάδεη 

175 δξ. ην κήλα. Ίζσο φκσο, αο ειπίζνπκε, σθειεζεί πιάγηα, κε ηε 

κεγαιχηεξε θπθινθνξία ηνπ Ννπκά πνπ θαξηεξάηε. Βίρε, λνκίδσ, γξάςεη ν 

Ννπκάο πψο ζθφπεβε λα δηπιαζηάζεη ηελ χιε ηνπ ή θάηη ηέηην, θαη ππνζέησ 

ηψξα ζα γίλε. 

Χο πξνο ηελ Ώξβαλίηηθε εθεκεξίδα, πξνηηκψ πξψηα λα δσ ηηο είδνο ζα 

είλαη. Ώλ ηελ εγθξίλσ ίζσο βνεζήζσ θη΄ εγψ. Ώκέζσο δελ έξρνκαη γηα ιφγνπο 

πνπ ίζσο πσ θακηά άιιε θνξά. […]. ηηο ΐξπμέιιεο είδα ηνλ Σξηαληαθπιιίδε. 

Πνιχ θαιφ παηδί, κα κνπ θαίλεηαη άζπξν ην αίκα ηνπ. Πξνζπαζεί λα ηαηξηάζεη 

ηα αηέξηαζηα, λα είλαη δεκνηηθηζηήο θαη λα θαίλεηαη θαζαξηζηήο. Αε γίλεηαη έηζη 

δνπιηά. Ώδχλαην. Σνπ ην μήγεζα, δειαδή ηνπ μήγεζα ηε δηθή κνπ γλψκε. Σν 

πξψην ηακπνχξη –ην πην δφξηθν- ην πήξακε, θαη ηψξα δελ είλαη θαηξφο γηα 

ιηαλνληνχθεθα. Υξεηάδεηαη γηξνχζη φινη καδί. Μνπ έιεγε πσο ην Πξφηππν ζα 

παξνπζηαζηεί ηάρα σο πξνεηνηκαζηηθφ πξνο ηελ θαζαξέβνπζα. Ώδπλαηψ λα 

ην πηζηέςσ. Γηα καο δελ ππάξρεη θαζαξέβνπζα σο γιψζζα παξαδερηή κε 

θαλέλαλ ηξφπν […]. 
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3. Liverpool, 23/4/1911 

Ώξρίζαηε ην ζθνιηφ, θαη πξηλ αθφκα ην ζηεξεψζηε, πξηλ κάιηζηα βάιεηε 

ηα πξψηα ηνχβια, λα ζνπ ην Αειηίν. Πξηλ θαη ην Αειηίν κνξθσζεί, λα πάιη 

εθεκεξίδα. Βίλαη ην ζχζηεκα ηνπ Σξηθνχπε πνπ ηνλ έθαγε θαη πνπ πνιιά 

άιια θαθά πξνμέλεζε. Πξέπεη έλα· ην πξψην ηέιεηα λ΄ αζθαιηζηεί θαη λα 

δνπιέςεη, θη΄ έπεηηα βιέπνπκε άιιν. Αελ είδεο πνπ ν Ώιεμαληξήο κφιηο είδε ηα 

ζηελά ζαο γχξηζε ηελ πιάηε; Σν ίδην ζα θάλνπλε δίρσο άιιν θη΄ άιινη. Έηζη ην 

ζθνιηφ ζαο δελ είλαη αζθαιηζκέλν. Βθείλν λα θνηηάμηε πξψηα […] εγψ ιέσ λα 

πάηε νκπξφο κε ην Βθπαηδεθηηθφ ην κέξνο. Βθεί λα βάιεηε φια ζαο ηα κέζα 

θαη ηελ ελέξγεηα. Μάιηζηα ζα είηαλε ρξεζηκψηεξν, αλ αληίο λα θάλεηε 

θαηλνχξγην θνιηφ, λα εθπνξζήζηε έλα απφ ηα ησξηλά. Να, είλαη ην Ώξζάθεην. 

Ώθνχσ πσο κε 5 δξαρκέο ην ρξφλν, κπνξείο θαη ςεθίδεηο. Ση δπζθνιία 

ππάξρεη λα γξαθηείηε 200 θαη λα βγάιεηε Μηζηξηψηεο θαη Καξαπάλνπο θαη 

Υαηδηδαθένπο θαη λα βάιεηε ην Αεικνχδν θαη ηνλ Πεηξνθφθθηλν; Γήηεκα 1000 

δξαρκψλ. Βγψ ζαο δίλσ άιιεο 1000 θαη 2000 αλ ην θαηνξζψζηε. 

 

4. Liverpool, 15/5/1911  

Φίιε Αξαγνχκε […] 

Έιαβα θαη γξάκκα ηνπ ηακαηηάδε απφ ηελ Πφιε πνπ κνπ γξάθεη 

απειπηζκέλα· ράλεη ν άλζξσπνο ην ςσκί ηνπ επεηδή είρε ηνλ παηξησηηζκφ λα 

γξάςεη εθείλν ηνπ ην αζάλαην βηβιίν. Ξέξσ θαη απφ θαιή [;] πσο θαη ν 

Αεικνχδνο έρεη ράζεη ην ζάξξνο ηνπ θαη δε ζέιεη ηψξα λα θπβεξλήζεη ην 

Πξφηππν. 

Χο πνχ ζα ηξαβήμεη αθηή ε δνπιηά; Ώπνζαξξχλεηαη θαη θαηαζηξέθεηαη 

ην άλζνο ηνπ έζλνπο. Οη άιινη ελεξγνχλ επίκνλα θαη κε έξγα θη’ εκείο 

πξνζπαζνχκε κε δειηία. Βίλαη άπξαρηε ηέηηα πνιηηηθή. Υξεηάδεηαη λα 

ελζπείξεηε ηνλ ηξφκν (φρη φκσο αιιά Λεβίδε). Κη΄ ε αξρή πξέπεη λα γίλεη 

αθηνχ. Γηαηί φινο ν δησγκφο ζη΄ άιια ειιεληθά κέξε είλαη ερψ ηνπ δησγκνχ 

ηεο Ώζήλαο. Ώλ αθηνχ δηνξζσζνχλ ηα πξάκαηα, ζα δηνξζσζνχλ παληνχ. 

Υξεηάδεηαη λ’ αξρίζηε απφ ηνπο εθεκεξηδνγξάθνπο. Μεξηθνί ηνπο (θαζψο ηνλ 

Κχξν) θάγαλε [;] μχια γηα ςχιινπ πήδεκα θη΄ είλαη δεηιηαζκέλνη. Λίγν αλ 

δείμεηε ηε γξνζηά ζαο, ζα κπνχλε κέζα ζηα θαβνχθηα ηνπο. ηαλ είπε ν 

Σζνθφπνπινο πσο ζα πάξεη [ηελ;] Φ. . [ίζσο, ελλνεί θνηηεηηθή ζπληξνθηά] 

ζηελ πιαηεία ηνπ πληάγκαηνο θαη ζαλ ηε δείξεη, έγξαςα ηνπ ζεβαζηνχ 
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Πξνέδξνπ λαλ ηνπ ην θάλνπλ εθείλνη· είκαη βέβαηνο πσο αλ είραλ αθνινπζήζεη 

ηα ιφγηα κνπ, δελ ζα ηχραηλαλ φζα έγηλαλ θαη γίλνπληαη. 

 

 

Βπηζηνιέο Αεκήηξε Σαγθφπνπινπ ζε Ίσλα Αξαγνχκε 

 

1. Μνύιθη (ηεο Σαιακίλαο), 7/8/07 

Φίιε κνπ, ην θχιιν δελ ην ιαβαίλεηο γηαηί δε βγαίλεη. Σφρσ δειψζεη ζην 

ηειεπηαίν θχιιν ηνπ πεξαζκέλνπ κήλα πσο ην θχιιν ζα [θξαηήζεη;] 

πξνζσξηλά θαη ζα μαλαβγεί ζηηο 12 ηνχηνπ ηνπ κήλα. Ώπφ ηηο 12 θη νκπξφο ζα 

βγαίλεη πάιη ηαρηηθά […]. 

Μίιεζε, ζε παξαθαιψ, ηνπ Παληαδή, κίιεζε θαη ηνπ Φσηηάδε, γηφκηζε 

ηνπο ην θεθάιη, πσο δελ πξέπεη λα κ΄ αθίλνπλε ρσξίο παξάδεο. Έγξαςα ηνπ 

Παληαδή, εδψ θαη είθνζη κέξεο, πσο γηα ηνχην ην κήλα πξέπεη λα κνπ ζηείιεη 

ηα ηαρηηθά ρξήκαηα θαη λα πνπ ζήκεξα έρεη 7 ν θαηλνχξηνο κήλαο θαη νχηε 

απάληεζε. Βίπα θέηνο πνπ δελ έρσ ην κνπξιν Πάιε ζην ζβέξθν κνπ λα 

ζπράζσ ιίγν θαη λα μαλαζάλσ, κα θαίλεηαη είλαη ηεο ηχρεο κνπ λα ηπξαλληέκαη 

πάληα. Αελ κπνξνχλε, θαίλεηαη, λα ληψζνπλ πσο άιιε δνπιηά δελ έρσ (φηαλ 

έρνπλ φινη απηνί) θαη πξέπεη λα ςεπηνδήζσ κε ην Ννπκά. 

 

2. Αζήλα 3/11/1907  

Ώγαπεηέ θίιε […] 

Ο Πάιιεο, θαη ληηπ αςεγάδηαζηνο λα βγαίλεη ν Ννπκάο, πάληα 

παξάπνλν ζάρεη. Σφρεη ην ζθαξί ηνπ. Χζηφζν ζα βάισ ηα δπλαηά κνπ (κα θαη 

ηη άιιν θάλσ ίζακε ηψξα;) [Ναλ;] ηνπο θιείζσ ην ζηφκα – πξάκα αδχλαην. Να 

δηάβαδεο έλα ηνπ γξάκκα πνχζηεηιε ρηεο, ζαλ ηνπ ηα ηίλαδεο φια θαηάκνπηξα, 

θαη λνπκάδεο θαη Εδέεο θη φ ηη άιιν. Κη φκσο ην θαηάπηα θη απηφ, γηαηί κηα θη 

αθηεξψζεθα ζ΄ έλαλ αγψλα έδσζα ππφζθεζε ζηνλ εαπηφ κνπ φια λαλ ηα 

ππνθέξσ. Ξέξεηο ηη θάλεη ηψξα ν εξίθεο; Αε θηάλεη πνπ κνπ θνξηψλεηαη (θαη 

κε πνιχ ρσξηάηηθε γιψζζα) άδηθα ησλ αδίθσλε, κα ζηέιλεη ηα γξάκκαηά ηνπ 

αλνηρηά ζην Φσηηάδε λαλ ηα δηαβάδεη θ΄ χζηεξα λα κνπ ηα ζηέιλεη. Έηζη, γηα 

λα κε ηδεί θη ν Φσηηάδεο κε ηα ζακπσκέλα θ΄ ππνρνληξηαθά καηνγπάιηα ηνπ 

Πάιιε. Ώο είλαη. Σψξα πνπ ζψζεθε ν Φπράξεο απφ δαχηνλε, ηνλέ 

θνξηψζεθα εγψ ζηε ξάρε κνπ γηα θαιά. 
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Βπηζηνιή Ώ. Παππά ζε Ίσλα Αξαγνχκε 

 

Πόιε, 14/17-4-1911 

Βδψ νη εθεκεξίδεο καο ιέλε πσο ν Ώιεμαληξήο απνθάζηζε λα βγάιεη ηνλ 

Παιακά. Ώλ γίλεη θάηη ηέηνην, πηζηεχσ πσο φινη νη αιεζηλά θηιειεχζεξνη ζα 

καδεθηνχλ λα ξίμνπλ κηα θπβέξλεζε πνπ ζάθακε έλα ηέηνην θαθνχξγεκα. Γηαηί 

αιινίκνλν ζηελ Βιιάδα αλ ζάπξεπε λα θχιαγε ηελ αλφξζσζή ηεο απφ 

άλζξσπν πνπ ζα παηνχζε ηα πνην αςειά ηδαληθά ηεο αλζξσπφηεηαο. Ώλ νη 

θηιειεχζεξνη, φρη εθείλνη πνπ θάκνπλ θφκκα κεγάιν ζηε βνπιή, θαη πνπ ην 

ζέξλεη ν άλεκνο ηεο πνιηηηθήο πφηε δεμηά θαη πφηε αξηζηεξά, αθίζνπλ θαη γίλεη 

θάηη ηέηνην, αλ δε δεζνχλ ζθηρηά φινη καδί γηα λα ρηππήζνπλ θαηαθέθαια ηελ 

αξρή πνπ ζα πείξαδε ην κεγάιν καο πνηεηή, ηφηε πξέπεη λα ράζνπκε θάζε 

ειπίδα. Ση θνβεξή πιεγή έρεη ην κπαιφ καο! Κη΄ εδψ ζηελ πφιε ηα ίδηα, κε 

βιαθεία πην βαζεηά. ην κηθηφ ζπκβνχιην δελ πέξαζα – Ώθνξκή – καιιηαξφο. 

 

 

Βπηζηνιή Φίιηππνπ ηακπαλίδε ζε Ίσλα Αξαγνχκε 

 

Πόιε 28/9/1911 ΙΑΥΔ  

Γηα λα έρνπλ αζθαιέζηεξε ηελ πάςε κνπ, έβγαιαλ θαη ην δήηεκα ηνπ 

αιβαληζκνχ ζηε κέζε! Με θεξχμαλε αιβαληζηή, δει. κηζέιιελα! Μηζέιιελαο 

εγψ πνπ ηξέθσ ηφζν πάζνο γηα ηε λενειιεληθή θηινινγία θαη γηα θάζε δήηεκα 

πνπ ελδηαθέξεη ηνλ ειιεληζκφ. Βγψ πνπ φ,ηη είκαη, ζηνλ ειιεληζκφ ην 

ρξσζηψ! Καη πνπ λα ζαο ηα γξάςσ φια ηα θαθνήζε ηνπο κέζα πνπ 

κεηαρεηξηζζήθαλε ελαληίνλ κνπ· πσο ζπνπδάδνπλε ην παηδί κνπ (9 ρξνλψ 

αθφκε θ΄ είλαη ζηελ παηξίδα) ηα αιβαληθά θνκηηάηα. 
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Βπηζηνιή Μ. Σζηξηκψθνπ ζε Ίσλα Αξαγνχκε 

 

23/12/1907 

Οη πεξηζζφηεξνη δεκνηηθηζηαί, θαη κεηαμχ ηνπο θ΄ εζχ θ΄ εγψ, ζηεθφκαζηε κε ην 

κέξνο πνπ ην επεθχξσζε ζηεξλά ε εηδηθφηεο ελφο Μπξνχγκαλ, ζηεθφκαζηε 

δειαδή κε ην κέξνο […] ηεο αλάγθεο, ηεο αιήζηαο, ηεο δσήο. Γηαηί κεξηθέο 

ιέμεηο θαη κεξηθνί ηχπνη ηεο θαζαξεχνπζαο κπήθαλ απ΄ ην ζρνιείν ζηε Γσή 

θαη δσληάλεςαλ. Ώπηφ είλαη ην γεγνλφο. […] Ν΄ απνθχγνπκε δε φζν κπνξνχκε 

ηνλ κεξηθφηαην γισζζηθφ θαη ηνλ ςπράξηθν θαλαηηζκφ πνπ νδεγνχλ ζηελ 

ππνζηήξημε θάζε γισζζνθνπαλίζκαηνο θαη ζην ζακαζκφ θάζε ηξέιιαο 

γξακκέλεο ζηε δφιηα δεκνηηθή. […] 

 

 

Βπηζηνιή Ώιέμαλδξνπ ΐακβέηζνπ ζε Ώ. Πάιιε [βξέζεθε ζην Ώξρείν 

Αξαγνχκε] 

 

Αζήλα, Τεηάξηε 14/27  ΙΙΙ   1912  

Ώμηφηηκε θ. Πάιιε, 

Μηα νκηιία κνπ ηνλ πεξαζκέλν Ννέκβξε ζηνλ «Βθπαηδεπηηθφ κηιν» 

ήηαλ ε αθνξκή ηεο ζπλεξγαζίαο κνπ ζην «Ννπκά». Γηλφηαλε ιφγνο γηα ηε 

δξάζε ηνπ κηινπ· εγψ ππνζηήξημα πσο κηα θαη ε ίδξπζε ηνπ ζθνιεηνχ ήηαλ 

πεηά αδχλαηε, έιεηπε θάζε ζθνπφο απ΄ ην ζσκαηείν θαη ζα έπξεπε λα 

δηαιπζεί(ε) αλ δε γηλφηαλ ζθέςε λα εξγαζηεί αιιηψηηθα. Καη ην ηειεπηαίν απηφ 

έπξεπε λα γίλεη(ε). Γηα λα γίλεη κηα ζνβαξή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε κε 

βάζε ηε δεκνηηθή γιψζζα ρξεηάδεηαη γηα έλαλ πνπ βιέπεη ζήκεξα ηνλ ηφπν 

καο κηα κεγάιε εξγαζία πξνο ηα θάηνπ. Δ εξγαζία απηή έπξεπε, λνκίδσ, λα 

έρεη αξρίζεη πνιχ πην πξηλ θη απ΄ αθνξκή ηνπ γισζζηθνχ αγψλα κα δελ είρε 

γίλεη. Ννκίζηεθε γηα πνιχλ θαηξφ θαη λνκίδεηαη αθφκα απφ πνιινχο πσο ην 

γισζζηθφ δήηεκα ζα ιπζεί κε ηελ εκθάληζε ηνπ «κεγάινπ» θηιφινγνπ ή κε 

ηελ επηζηεκνληθή ζπδήηεζε […] ην γισζζηθφ δήηεκα δε ιχζεθε, γηαηί θαη ην 

«κεγαιείν» δελ αλαγλσξίζηεθε απ΄ ηελ κεγάιε κάδα, εθείλε πνπ είλαη ε κφλε 

αξκφδηα λα ιχζεη ην γισζζηθφ δήηεκα· γηαηί ην γισζζηθφ δήηεκα είλαη θαη 

δήηεκά ηεο, γηαηί αλ ην γισζζηθφ δήηεκα δελ ήηαλ θνηλσληθφ θαη κφλν 

θνηλσληθφ δελ ζα είρε απνιχησο θακκηά ζεκαζία, δελ ζ΄ άμηδε ηνλ θφπν λα ην 
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ζίμεη θαλέλαο. ζν γηα ηελ επηζηήκε –ηη κπνξεί απηή λα καο απνδείμεη; ίζσο 

ηα δηθαηψκαηα ηεο λενειιεληθήο ζα κηαο εμέιημεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

αλάκεζα ζηνπο αηψλεο. Ώη θαη ηη κ’ απηφ; εδψ έρεηε ηε ζέιεζε ηνπ έζλνπο, πνπ 

θιείλνληαο ηα κάηηα [;] ηνπο πνιινχο, έρνληάο ηα θιεηζηά ζαο ιέεη «εγψ δελ ηε 

ζέισ ηε γιψζζα απηή, ε άιιε είλ΄ νκνξθφηεξε θαη απηή κ΄ αξέζεη, ζ΄ απηή 

ζέισ λα μαλαγπξίζσ». Έρνληαο ηε ζέιεζε απηή πνιεκάεη κε ηφζε ιχζζα ην 

δεκνηηθηζκφ, πξνζθέξλεη ηε βνήζεηά ηνπ ζηνλ θάζε δεκνθφπν πνπ ζα 

εθκεηαιιεπηεί ην γισζζηθφ δήηεκα θη΄ εκπνδίδεη θάζε πξφνδν- θπξίσο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε. 

Έηζη θαηαληνχκε ζηε κηα ιχζε: γηα ηε λίθε ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο, 

γηα ηε λίθε ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ρξεηάδεηαη ζπζηεκαηηθή θαη 

ζχληνλε εξγαζία ζην ιαφ (αξθεηή ζεκαζία ίζσο πεξηζζφηεξε ηνπ δένληνο, 

δφζεθε ζηε δήζε «θαιή» ηάμε) ρξεηάδεηαη απηφο λα λνηψζεη πσο ην δήηεκα 

είλαη δήηεκα δσήο, αλάπηπμεο, πξνφδνπ γη΄ απηφλ, πσο ην ζπκθέξν ηνπ 

απαηηεί ηε λίθε ηεο δεκνηηθήο. ζν δε γίλεη απηφ, δελ θάλνπκε νχηε έλα βήκα 

πξνο ηα κπξνζηά θη΄ αλ αθφκα αλνίμνπκε ρίιηα πξφηππα ζθνιεηά, γηαηί ηελ 

θαιχηεξε εξγαζία ζα λνηψζεη θαη ζα ερηηκήζεη κφλν εθείλνο πνπ έρεη άιιε απ΄ 

ηε ζεκεξηλή αληίιεςε γηα ην ζθνπφ ηνπ ζθνιεηνχ θαη γηα ηελ αλάγθε ηεο 

κφξθσζεο. ια απηά ηα είδε ζεσξεηηθά θη΄ ν «Βθπαηδ. κηινο» γηαηί ηάγξαςε 

κε ην ρέξη ηνπ Γιελνχ ζηα Πξνιεγφκελα ηνπ ΐ΄ ηφκνπ ηνπ Αειηίνπ· κα κφλν 

ζεσξεηηθά, γηαηί, φπσο απνδείρηεθε απ’ ηνλ αληίρηππν πνπ είραλ ηα δπφ 

άξζξα κνπ ζην «Ννπκά» ε επηηξνπή ηνπ κηινπ δελ είρε θαηαιάβεη θαιά ην ηη 

έγξαθαλ ηα πξνιεγφκελα […]. Έγηλε ακέζσο ζθέςε πσο ν κηινο έπξεπε λα 

πάξεη ζηνλ ψκν ηνπ ηελ πξνπαγάληα απηή γηα λα κε δηαιπζεί […] θαη πσο 

έπξεπε λα βξεζεί ν ηξφπνο ηεο ηέηνηαο εξγαζίαο ηνπ. […] 

Πξψηα-πξψηα κηθξά θσηηζηηθά θπιιαδηάθηα θαιν- θαη θηελνηππσκέλα 

πνπ λα ζηέιλνληαλ –ζηελ αξρή ηνπιάρηζην- δσξεάλ ζ΄ φιεο ηηο άθξηεο ηνπ 

ΐαζίιεηνπ θαη λα πξαγκαηεχνληαη δηάθνξα θνηλσληθά δεηήκαηα κε ην ζθνπφ 

λα κνξθψζνπλ πνιηηηθά, θνηλσληθά ην ιαφ λα ηφλε ζπλεηζίζνπλ ζε ηδέεο, 

βγάδνληάο ηνλ απ’ ηελ πξνζσπνιαηξεία ηνπ θαη λα ηνπ αλαπηχμνπλ θαη ηηο 

ηδέεο εθείλεο πνπ θαίλεηαη λα ζπβηβάδνπληαη κε ηελ νηθνλνκηθή φςε ηεο 

κεγάιεο κάδαο ηνπ Βιιεληθνχ πιεζπζκνχ (γεσξγηθνχ, εξγαηηθνχ, 

κηθξναζηηθνχ) ηηο ηδέεο πνπ νλφκαζα θηιειεχζεξεο. Υψξη΄ απ΄ ηα θπιιάδηα 

ρξεηαδφηαλε κηα πξνζσπηθή θαη πξνθνξηθή επηθνηλσλία κε ηηο δηάθνξεο ηάμεο 
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ηνπ ιανχ· απηφ ζα γηλφηαλε κε ηελ αλάπηπμε ησλ επαξρηψηηθσλ (έρσ ζην κάηη 

ηνπο θνηηεηέο) κειψλ ηνπ κηινπ πνπ ζα ηνπο έθηαλε γηα λα εξγαζηνχλ 

ζχκθσλα κε ηηο θνηλέο αξρέο ζηνλ ηφπν ηνπο, φπνπ ζα είραλ ζαλ επηζηήκνλεο 

ηελ αλαγθαία θνηλσληθή επηβνιή, πνπ ζα έθαλε λ΄ αθνχγεηαη ε γλψκε ηνπο. Σν 

ίδην ζα γηλφηαλε ζηελ Ώζήλα […]. 

Σν ηξίην ήηαλ φξγαλν πεξηνδηθφ, πνπ ζα έθαλε δπλαηή ηελ ηαρχηεξε 

επηθνηλσλία καο κε ην ιαφ, πνπ ζα θψηηδε κε ηελ θνηλσληθή ιακπάδα ηα 

δεηήκαηα ηεο εκέξαο, ζάδηλε ηνλ ηφλν ζ΄ απηά θαη ζα εμαζθνχζε ηελ θξίζε θαη 

ηελ παξαηήξεζε ηνπ κνξθσκέλνπ ιανχ. […] 

Οη ζθέςεηο κνπ απηέο θάλεθε πσο βξήθαλ ηελ επηδνθηκαζία εθείλσλ 

πνπ ηηο άθνπζαλ. Ο θ. Ρακάο […] κνπ κίιεζε γηα ην ηξίην κέζν ηεο 

πξνπαγάληαο. Σν «Αειηίν» δελ ήζειε λα πάξεη(ε) θνηλσληθφ ραξαρηήξα –

πξνηηκνχζε λα κείλεη παηδαγσγηθφ πεξηνδηθφ· εγψ δελ επέκεηλα ζηελ αιιαγή 

ηνπ Αειηίνπ, γηαηί θη΄ αλ άιιαδε κνξθή ζα είηαλε κέζν πξνπαγάληαο ζε 

κνξθσκέλνπο θχθινπο. […] Βθεκεξίδα θαηλνχξγηα είηαλε δχζθνιν λα βγεη –

ηνπιάρηζην απ’ ηνλ κηιν […]. Έλα έκελε αθφκα –λα γίλεη ν «Ννπκάο» 

επίζεκν φξγαλν ησλ θηιειεχζεξσλ ηδεψλ, λα βξεζεί(ε) έλαο ζπλεξγάηεο πνπ 

λ΄ αλαιάβεη ηε δηεχζπλζε ηνπ πνιηηηθνχ κέξνπο πνπ ζάπηαλε ηε κηζή έθηαζε 

ηνπ «Ννπκά». Βίπα πσο ν «Ννπκάο» κε ηφλνκά ηνπ κφλν κπνξεί λα ηξνκάμεη 

ιίγν ηνλ θφζκν θαη λα κελ πέξλεηαη· κα εγψ δελ είκαη ν άλζξσπνο πνπ ζάδηλα 

ζεκαζία ζηα γνχζηα ησλ αλαγλσζηψλε –αο γηλφηαλε ινηπφλ ε πξφβα κε ην 

«Ννπκά». […] [Καηά πξφηαζε ηνπ Ρακά αλέιαβε ν ΐακβέηζνο ηε δηεχζπλζε 

ηνπ πνιηηηθνχ κέξνπο] 

Σελ άιιε κέξα ζπλελλνήζεθα κε ηνλ Ίδα θαη κε ηνλ Σαγθφπνπιν θη΄ ε 

ζπλεξγαζία κνπ άξρηζε απ΄ ην δεχηεξν θχιιν ηνπ Αεθέκβξε. Μηιψληαο κε ηνλ 

Ίδα, έλαλ φξν κφλν ηνπ έβαια –λα βξεζεί ην κέζν λα δηαδνζεί ν «Ννπκάο». 

Μνπ δφζεθε ε ππφζρεζε πσο απφ κέξνπο ηνπ κηινπ ζα γηλφηαλ ε 

πξνζπάζεηα λα γίλεη ν «Ννπκάο» απηάξθεο· πξψηα ζα ζπληζηνχζαλ ην 

«Ννπκά» ζηα κέιε ηνπ κηινπ, έπεηηα ζα πεξηκέλαλε λα ηδνχλ ηελ εληχπσζε 

πνπ ζα θάλεη ν λένο «Ννπκάο» γηα λα θξνληίζνπλ λα πνπιεζεί ζηνπο 

δξφκνπο. Έηζη άξρηζε ηαρηηθά ην πνιηηηθφ κέξνο ηνπ Ννπκά πνπ εμαθνινπζεί 

σο ηα ζήκεξα· χζηεξα απφ ηξηψλ κελψλ πείξα έγξαςα[;] ηηο ζθέςεηο κνπ ζηνλ 

Ίδα, κηιήζακε ην άββαην θη΄ απνθαζίζακε λα ζαο γξάςσ. 
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Ο λένο «Ννπκάο» έθαλε δηάθνξε εληχπσζε ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ· ε 

κεγάιε κεξίδα ηνπο, πνπ απνηειείηαη απφ «θηινινγνχληαο» δελ έκεηλε 

επραξηζηεκέλε θαη κε δπζαξέζθεηα βιέπεη ην πνιηηηθφ πεξηερφκελν· έηζη 

πξψηα έγηλε ε κεηαθφκηζε ηνπ πνιηηηθνχ κέξνπο ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ 

θχιινπ θη΄ έπεηηα ηψξα πξέπεη λα γξάθεηαη κφλν έλα πνιηηηθφ άξζξν θαη ε 

πνιηηηθή επηζεψξεζε. Μα απηφ είλαη ην ιηγψηεξν· ν «Ννπκάο» δηαβάδεηαη 

ζήκεξα απφ έλαλ πεξησξηζκέλν αξηζκφ, αξηζκφ πνπ κε πνιιή δπζθνιία 

απμάλεη. […] 

Μα πξνπαγάληα δε γίλεηαη κε ην «Ννπκά». Έπεηηα γηα ην πνιηηηθφ 

κέξνο φπσο είλαη ζήκεξα ηα πξάκαηα δχζθνια βξίζθνπληαη ζπλεξγάηεο· σο 

ηψξα φια ηα θχιια γξάθεθαλ απφ κέλα, απ΄ ηνλ Ίδα θαη δπν θίινπο κνπ. 

[παξαηηείηαη απφ δηεπζπληήο θαη δέρεηαη λα γξάθεη κφλν ηελ πνιηηηθή 

επηζεψξεζε]. 

Ώλ φκσο γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο δελ είλαη δπλαηφ λα βγεη θαηλνχξγην 

θχιιν, [πξνηείλεη ηελ έθδνζε εβδνκαδηαίαο πνιηηηθήο εθεκεξίδαο ππφ ηνλ 

Γαραξία Παπαλησλίνπ] ηφηε πηζηεχσ πσο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

πάιη ην «Ννπκά»· κα ηφηε πξέπεη ην πνιηηηθφ ηνπ κέξνο λα βγαίλεη ρσξηζηά 

θαη λα πνπιηέηαη ζην δξφκν. Σν πξάκα πηζηεχσ πσο ζα ζηνηρίζεη ίζα κε 50 

δξρ. ην κήλα πξφζζεηα έμνδα γηα ην δηπιφ ηχπσκα θαη θακκηά 100-150 γηα 

έλαλ άλζξσπν πνπ ζα ην δηεπζχλεη, ρσξίο λα γξάθεη απηφο ηίπνηα γηαηί ηα 

άξζξα ζα ηνπ ηα δίλνπκε εκείο. Οη ζπλδξνκεηέο ηνπ Ννπκά ζα εμαθνινπζνχλ 

λα παίξλνπλ θαη ηα δχν κέξε θαη ην πνιηηηθφ κφλν ζα κπνξεί λα πνπιηέηαη θαη 

ρσξηζηά. […] 

Βθείλν πνπ δελ είλαη ιηγψηεξν αλαγθαίν είλαη ε έλσζε ησλ 

θηιειεπζέξσλ ζε θνηλφ ζσκαηείν· ίζσο ηψξα πνπ πέξαζαλ νη εθινγέο λα 

κπνξέζεη λα γίλεη θάηη· θνβνχκαη πσο ν Βθπαηδ. κηινο εκπνδίδεη θάπσο ηελ 

ηέηνηα ελέξγεηα, γηαηί θη΄ ν ίδηνο αμηψλεη λ΄ αλαιάβεη κνξθσηηθή δξάζε θαη λα 

θνπλεζεί δελ ελλνεί […]. Οη δηθέο ζαο ζθέςεηο είλ΄ ΄θείλεο, πνπ ζα καο δείμνπλ 

αλ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηίπνηα ζ΄ απηφ ην ζεκείν. 

 

 



14 

 

Βπηζηνιή Ώ. Σξαλνχ [ςεπδψλπκν Ώ. ΐακβέηζνπ] ζε Ε. Αξαγνχκε 

 

Παξαζθεπή βξάδπ (ρ.ρ., ρ.η.) 

Φίιε θ. Αξαγνχκε! 

ηαλ ηνλ πεξαζκέλν  Ννέκβξην δέρηεθα κε ραξά ηελ πξφηαζε ηνπ θ. 

Ρακά λα δηεπζχλσ ην πνιηηηθφ κέξνο ηνπ «Ννπκά» πνπ ζάπηαλε ην κηζφ 

θχιιν –δελ ηφθαλα βέβαηα απφ ελδηαθέξν γηα ην «Ννπκά», γηα λα γίλεη δει. 

απηφο θαιχηεξν θχιιν πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ δεκνηηθηζηάδσλ 

αλαγλσζηψλ ηνπ, κα γηα δηάδνζε ησλ ηδεψλ πνπ ην πνιηηηθφ κέξνο απηφ ππφ 

ηε δηεχζπλζή κνπ ζα αληηπξνζψπεπε. Δ αξρηθή κνπ ζθέςε είηαλ ε εμήο: νη 

αιεζηλνί θηιειεχζεξνη πνπ βξίζθνληαη ζπζζσκαησκέλνη ζην θηιειεχζεξν 

ζσκαηείν «Βθπαηδεπηηθφο κηινο» (ζεκεηψζηε πσο είηαλ ηέηνηα ε αληίιεςή 

κνπ ηφηε «θαηά ζεσξίαλ», γηαηί ην βξάδπ πνπ κνπ έγηλε ε πξφηαζε ηνπ θ. 

Ρακά είηαλ ε δεχηεξε ή ηξίηε θνξά πνπ εξρφκνπλα ζηνλ κηιν) γηα λα 

πεηχρνπλ ην ζθνπφ ηνπο έπξεπε θπζηθά λα θξνληίζνπλ λα δηαδψζνπλ ηηο 

ηδέεο ηνπο –θαη κάιηζηα πξψη’ απ’ φια πξνο ηα θάησ. Ώπηφ ζα γηλφηαλε απ΄ ηε 

κηα κεξηά κε ην ηχπσκα θπιιαδίσλ ζηε δεκνηηθή κε θηιειεχζεξεο ηδέεο –θη 

απ΄ ηελ άιιε κε δεκνζηνγξαθηθφ φξγαλν. Σελ ηδέα απηή αλάπηπμα ην βξάδπ 

εθείλν θαη –πεξίεξγν!- ζπκθψλεζε καδί κνπ θη ν θ. Ρακάο· κε θξάηεζε 

ηδηαίηεξα, κνπ είπε (θαη ην αλαγλψξηζα) πσο νχηε ην Αειηίν θαιφ είηαλ λα 

κεηαβιεζεί νχηε θαηλνχξγηα εθεκεξίδα κέο΄ απ’ ηνλ κηιν λα βγεη- κα, λα ν 

«Ννπκάο» είηαλ πξφζπκνο λ΄ αιιάμεη κνξθή αξθεί λα βξηζθφηαλε ην 

θαηάιιειν πξφζσπν, θη ακέζσο, αξθεί εγψ λα δερφκνπλα ηε δηεχζπλζή ηνπ. 

Ώλ θαη είμεξα πσο ν «Ννπκάο» πνπ έρεη θάπνηεο πξνπαηνξηθέο ακαξηίεο 

δχζθνια κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξνπαγαλδηζηηθφ ζθνπφ, κπξνζηά 

ζηελ αδπλακία πξνο ην παξφλ λα γίλεη ηίπνηε άιιν –δέρηεθα λα θάλσ ηε 

ζπζία εθείλε (ζπζία φρη κφλν ρξφλνπ, αιιά θαη εζηθή γηα ιφγνπο πνπ 

θαηαιαβαίλεηε) ρσξίο αληάιιαγκα, γηαηί πξψηα ζα πνιεκνχζα γηα ηηο ηδέεο 

κνπ, δεχηεξν είκνπλα γηα ηελ ψξα πιηθψο αλεμάξηεηνο θαη ηξίην δελ ήζεια λα 

εμαξηεζψ απφ θαλέλαλ γηα λ’ απνθχγσ θάζε ζχγθξνπζε ζην ηδενινγηθφ 

κέξνο. Απν ππνζρέζεηο κφλν κνπ έγηλαλ: ε κηα πσο ν «κηινο» ζ΄ 

αλαγλψξηδε ην πνιηηηθφ κέξνο ηνπ Ννπκά γηα θηιειεχζεξν βήκα, πνπ ζα [;] 

ζηα κέιε ηνπ, ε άιιε πσο ν «Ννπκάο» ζα δηαδηλφηαλε ηφζν κε ξεθιακάξηζκα 
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ζηηο θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο φζν θαη κε πνχιεκα ζην δξφκν (πνπ γη΄ απηφ ζα 

θαηαβαιιφηαλε θξνληίδα λα γίλεη δπλαηφ νηθνλνκηθψο). 

Ώπφ ηφηε πέξαζαλ ηξεηο κήλεο. ην δηάζηεκα απηφ βγήθαλ ηφζα θχιια 

ηνπ «Ννπκά», πνπ γηα ην θαζέλα έπξεπε πάλησο θάηη λα γξάςσ εγψ θαη πνπ 

ηα πεξζφηεξα είραλ δπν, θάπνηε θαη ηξία άξζξα κνπ. Καηαιαβαίλεηε πνιχ 

θαιά, πσο απηφ δε κνπ ήηαλ δηφινπ εχθνιν, γηαηί νη αζρνιίεο κνπ είλαη 

πεξηζζφηεξεο απ΄ φηη κπνξείηε λα θαληαζηείηε, πεξηζζφηεξεο απ΄ ηηο αζρνιίεο 

κεξηθψλ θίισλ θαη νκντδεαηψλ καο πνπ δελ θαηψξζσζαλ λα γξάςνπλ αθφκα 

κηα γξακκίηζα γηα ην «Ννπκά». Βμφλ απφ ζαο, έγξαςαλ άξζξα νη δπν θίινη 

κνπ ΐ. θαη Κ. γηα ξνπζθέηη απνθιεηζηηθψο πξνζσπηθφ δηθφ κνπ θαη χζηεξ΄ 

απφ κεγάιε πίεζε απφ κέξνπο κνπ· νη ιφγνη πνπ έθαλαλ απηνχο λα δηζηάδνπλ 

θαη άιινπο πνπ παξαθάιεζα γηα ην ζθνπφ απηφ λα αξλνχληαη νιφηεια –είλαη 

πσο ν θφπνο πεγαίλεη ρακέλνο γηαηί ν «Ννπκάο» ζε ζηελφ θχθιν θπθινθνξεί- 

θη απ΄ απηφ πνιχ ιίγνη δηαβάδνπλ θάηη κε θηινινγηθφ. Ώπηά είλαη ζσζηά· ην 

δεχηεξν εθδειψλεηαη θάζε κέξα θαη ζ΄ απηφ βέβαηα νθείιεηαη πξψηα ε 

κεηάζεζε ηνπ πνιηηηθνχ κέξνπο ζην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ θχιινπ, ηψξα 

ηειεπηαία ε ζχζηαζε ηνπ Σαγθφπνπινπ λα κε γξάθεηαη παξά κφλν έλα άξζξν 

πνιηηηθφ θαη ε πνιηηηθή επηζεψξεζε. ζν γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ θχιινπ –

απηή θπζηθά δελ αχμεζε· θ΄ ε αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο απηήο είλαη γηα κέλα 

θαη γηα θείλνπο πνπ κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ καδχ κνπ ην θπξηψηεξν 

δήηεκα· γηαηί, θαζψο ζαο είπα, εκάο δε καο κέιεη γηα ηελ ηχρε ηνπ «Ννπκά». 

Ώλ ν «Ννπκάο» βγαίλεη ή δε βγαίλεη, αλ ε θ. Αέιηα επραξηζηηέηαη ή φρη καο είλαη 

πέξα πέξα αδηάθνξν. Βκείο ζέινπκε λα δηαδψζνπκε ηηο ηδέεο καο, φρη λα 

μνδεχνπκε άδηθα ελέξγεηα ρσξίο απνιχησο θακκηάλ σθέιεηα. Λνηπφλ –γηα ηελ 

αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο ηνπ «Ννπκά» παξά ηηο αξρηθέο ζπκθσλίεο δελ έγηλε 

ζήκεξα απνιχησο θακκηά πξνζπάζεηα. Ο Βθπαηδεπηηθφο κηινο κε ηα ράιηα 

πνπ έρεη θαη κε ηελ ηάζε ηνπ ή λα θαζαξεπνπζηαληζηεί ή λα θάλεη πηψρεπζε, 

κε ηελ [αλεξκάηηζηε;] ηέινο πάλησλ πνξεία ηνπ δελ κπνξνχζε βέβαηα λα θάλεη 

ηίπνηε. Φηιειεχζεξν ζσκαηείν βέβαηα δελ είλαη φζν δηνηθείηαη θη απ΄ ην Ρακά 

θαη θηιειεχζεξεο ηδέεο δελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη. Μα θ΄ εμφλ απ΄ ηνλ κηιν –

απφ ζαο αηνκηθά δελ έγηλε θακκηά πξνζπάζεηα γηα ηελ αχμεζε ηεο 

θπθινθνξίαο ηνπ «Ννπκά», πξν πάλησλ γηα ην πνχιεκά ηνπ ζηνπο δξφκνπο. 

Ίζσο απηφ θαη λα κελ είηαλ δπλαηφ, φζν ηέηνηεο ζθέςεηο επηθξαηνχλ ζην 

«Ννπκά» ζαλ θη απηέο πνπ αλάθεξα παξαπάλσ θαη ηέηνηνη είλαη νη δεζκνί ηνπ 
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κε πξφζσπα πνπ ζα θηιφινγνη βέβαηα αμίδνπλ ηε κεγάιε καο ερηίκεζε κα γηα 

πξαθηηθή, θνηλσληθή εξγαζία είλαη φρη κφλν αλίθαλνη κα θ΄ εκπφδην. Βζείο 

αηνκηθά πάιη θαηλφζαζηε λα ελδηαθέξεζηε κφλν γηα ηελ φςε ηνπ «Ννπκά»· 

απηή ζαο ηθαλνπνηνχζε νπσζδήπνηε θαη είζαζηε γηα ηνχην επραξηζηεκέλνο 

(πάιη νπσζδήπνηε) γηα ηε κεηαβνιή πνπ έγηλε. Μα θπζηθά –πσο απηφ δε 

θηάλεη.   

Ώπηά είλαη ηα πξάκαηα ζήκεξα. Σηο δπζάξεζηεο πξνζηξηβέο κε 

Πνιίηεδεο θαη ία πνπ θαληάδνπληαη πσο κε ην λα γξάθεη θαλέλαο ζην 

«Ννπκά» ζηέθεηαη ζην ίδην επίπεδν καδί ηνπο θαη πξέπεη λ΄ αθνχεη ηηο φρη πνιχ 

επγεληθέο θξίζεηο θαη επηθξίζεηο ηνπο –ηελ αλάγθε λ΄ αθνχεη θαλείο θξίζεηο 

ζήκεξα γηα ην κάθξνο, αχξην γηα ην πεξηερφκελν, κεζαχξην γηα ηε γιψζζα ηνπ 

άξζξνπ ηνπ κφλν γηα λα γίλεηαη θνπβέληα- ηελ παξαηήξεζε πσο κε φιε ηε 

θαηλνκεληθή πξνζπκφηεηα ε ζπλεξγαζία ηνπ ε επηβιεκέλε δελ είλαη θαη ηφζν 

πνιχ επράξηζηε ζηνπο άιινπο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη 

φζν ην δπλαηφλ πεξζφηεξν (δεκνζίεπζε άξζξσλ ρσξίο λα έρσ είδεζε, 

πεξηνξηζκφο εθ ησλ πξνηέξσλ ηνπ πφζν πξέπεη λα γξαθεί, δηαξθήο 

πξνζπάζεηα, πξνηνχ ζηνηρεηνζεηεζνχλ ηα πνιηηηθά άξζξα, λα ιέγεηαη πσο δε 

ζα ρσξέζνπλ γηα λα κελ πηάζνπλ φιν ην κηζφ θχιιν θ.ι.)- φια απηά […] 

κπνξείηε […] λα ηα πξνζζέζεηε κε θάπνηα ζεκαζία ζηα παξαπάλσ. Σψξα γηα 

ηα κειινχκελα: Γηα ην εξρφκελν θχιιν ζα δψζσ αθφκα χιε ζην «Ννπκά»· κα 

δε κνπ θαίλεηαη δπλαηφ λα εμαθνινπζήζσ ππφ ηνπο φξνπο πνπ αλάθεξα 

παξαπάλνπ. Μέξα κε ηε κέξα πείζνκαη πσο φπσο είλαη ηα πξάκαηα, ν 

«Ννπκάο» δελ κπνξεί λα είλαη ην θχιιν πνπ εγψ λεηξεπφκνπλα. Ώλ 

θαηνξζσλφηαλε λα ρσξηζηεί ν «Ννπκάο» ζε δπν κέξε θαη ην πνιηηηθφ ηνπ 

κέξνο λα πνπιηέηαη ζην δξφκν κα θαη λα ζηέιλεηαη ππνρξεσηηθά ζηνπο 

ζεκεξηλνχο ζπλδξνκεηέο (γηα λα είλαη ιηγψηεξεο νη αλαγθαίεο νηθνλνκηθέο 

ζπζίεο) ηα πξάκαηα, πηζηεχσ, ζα πήγαηλαλ θαιά. Μα θαη πάιη κπξνζηά απ’ 

απηφ έπξεπε λα πξνεγεζεί κηα ζπλέλσζε ησλ νκντδεαηψλ ζε έλα ζσκαηείν 

κε θαζαξά σξηζκέλεο αξρέο, κε σξηζκέλν πξφγξακκα εξγαζίαο γηα λα κε 

δεκνζηεχνληαη παξά κφλν άξζξα ζχκθσλα κε ηηο ηδέεο εθείλεο. Πνηνη ζα ήηαλ 

γηα ηέηνηα έλσζε πξφζπκνη δελ κπνξψ θπζηθά λα μέξσ· θακκηά δεθαξηά 

πξφζσπα πηζηεχσ πσο ζήκεξα κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη θαλείο. Μα θπξίσο 

ρξεηάδνληαη πξφζσπα πνπ λα κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ θαη πιηθά κέζα γηα ηηο 

ηδέεο ή λα έρνπλ ηελ θνηλσληθή επηξξνή λα ζπγθεληξψζνπλ πνιινχο 
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νπσζδήπνηε εχπνξνπο ζε κηα ηέηνηα έλσζε. Σφηε ίζσο κπνξνχζε λα βγεί έλα 

ρσξηζηφ θχιιν, ίζσο θη ν ίδηνο ν «Ννπκάο» λα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα επίζεκν φξγαλν ηεο έλσζεο απηήο. Ώλ κηα ηέηνηα έλσζε δελ κπνξέζεη 

ζήκεξα λα βγεη ζην θσο –αο παξαηήζνπκε θάζε ζθέςε ζνβαξήο δξάζεο γηα 

ηελ ψξα θη αο πεξηκέλνπκε θαιχηεξε επνρή.  

 

 

Βπηζηνιέο Υξήζηνπ Υξεζηνπιάθε ζε Ίσλα Αξαγνχκε 

 

1. Φαληά, 29/10/910 

Φίιε Κχξηε Αξαγνχκε 

Βκείο, πνπ ζηαζήθακε απφ ηνπο πξψηνπο-θαηάπξσηνπο θίινπο ηνπ 

ΐεληδέινπ […] πνπ ηνλ ππεξαζπηζηήθακε γεκάηα (βιέπε άξζξα καο 

«Σπξαλλνδηψρηεο» θ.η.ι. ζε παιηνχο Ννπκάδεο), ηψξα ηξίβνκε ηα κάζηα καο 

γηα λα ηδνχκε αλ είλαη ν ίδηνο ν ΐεληδέινο ηνπ 1901-1905 ή αλ […] άιιαμε. Ή 

κάιινλ ην ζσξνχκε κε πνιιή καο ζιίςε πσο είλαη ν εθηαινΎδηνο […] ρσξίο 

ηνπο απαξαίηεηνπο γη΄ απηφλε ζπκβνπιάηνξεο θαη ζπγθξαηεηέο, πνπ ηνλ 

έθαλαλ εδψ ζηελ Κξήηε ρξήζηκν. Φνβνχκαη φκσο πνιχ πσο φ,ηη ίζακε ηελ 

ψξα έθαλε απηνχ παξά ρξήζηκν ζηελ Βιιάδα ζα ηνλέ δείμεη. Χο ηα ζήκεξα 

έζεζε ηε βάζε ελφο δπλαζηηθνχ -πινπηνθξαηηθνχ- ζπληεξεηηθψηαηνπ 

θφκκαηνο κε αληηπνιίηεςε απφ νινΎδην θφκκα, ην Γατκηθφ!! 

Πνιεκά ηα θφκκαηα θη΄ φκσο έρεη αλίθεηε αδπλακία – απηφ ην μέξσ απφ 

ηελ πξνζσπηθή καο γλσξηκηά- ζην λα είλαη απηφο ην έλζαξθν θαη ακνιφγεην 

πξφγξακκα ηεο πνιηηηθήο ηνπ. Ώπηφ δείρλεη βέβαηα δπλαηφ άλζξσπν, κα 

θαηάιιειν γηα κνλαξρίεο θη’ φρη γηα πνιηηεχκαηα ζαλ ην δηθφ καο […]. 

Με ιίγα ιφγηα θαη ηψξα δελ έβαιε απηνχ θακηά πξαγκαηηθή αλνξζσηηθή 

βάζε ζε ηίπνηα. Κιείλεη θαη δέλεη κνλάρα ζπλδπαζκνχο θη αγθαιηάδεη ην 

ΐαζηιηά, ηξαβψληαο ην ιατθφ ξεχκα φζε ην Παιάηη. Κη΄ φηαλ αχξην ηχρεη θαη ηα 

ηζνπγθξίζεη κε ηνλ Άλαθηα!, ζα θσλάδεη -ηνλέ μέξσ θαιά- θαη ζα ζθίδεηαη θαη 

ζα ζέιεη –εηιηθξηλά πάληα- λα θάλεη δχζπηζην ην ιαφ ζηελ πνιηηηθή ηνπ 

βαζηιηά θαη λα βάιεη ηνλ ηειεπηαίν ζηε ζέζε ηνπ […] δελ είλαη, ζαξξψ, ζσζηφ 

έλαο ιαφο λα παζαίλεη ηέηνηνπο πεξηζπαζκνχο, γηαηί έρεη άξρνληά ηνπ έλα 

δπλαηφ θαη θαπξηηζηφδν θαη ξσκαληηθφ έζησ θαη ζε πνιιά εηιηθξηλή αξρεγφ. 
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ε θάπνην θίιν ηνπ εδψ ζηα Υαληά έδσζα πξν έλα κήλα ηελ αθφινπζε 

ζεκείσζε, λα ηελέ θπιάεη. 

«1898 

Ώπνγνεηεπκέλνη εδψ ζηελ Κξήηε απφ ηηο θισηζηέο ηνπ Βηέκ-παζά, πνπ 

ηηο απνδίδαλε φινη ζηνλ θνκκαηηθφ θνηλνβνπιεπηηζκφ ηεο Βιιάδαο, 

ζπγθεληξψζακε πνιιή εμνπζία ζηα ρέξηα Ώξκνζηή – ΐεληδέινπ θαη […] 

βγάιακε ηα κάηηα καο. 

1910 

Ώπνγνεηεπκέλνη ζηελ Βιιάδα απφ ηηο ραζηνπθηέο ηνπ [;] παζά, πνπ ηηο 

απνδίδνπλε φινη ζηνλ θνκκαηηθφ θνηλνβνπιεπηηζκφ ηεο Βιιάδαο, πάλε λα 

ζπγθεληξψζνπλε κεγάιε εμνπζηά ζηα ρέξηα βαζηιηά – ΐεληδέινπ θαη […] ζα 

μαλαβγάινπλε ηα κάζηα ηνπο». 

Ο ΐεληδέινο ηδηαίηεξα είλαη αζπγρψξεηνο λα μερλά ηη έκαζε εδψ, 

δειαδή ηη πείξα έιαβε θαη ηη ζθεθηφηαλε θαη ηη έιεγε γηα ην βαζηιηά θαη γηα ηελ 

αλεχζπλε θαη ηνπ θεθαιηνχ ηνπ δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθψλ δεηεκάησλ, ρσξίο 

θαιά-θαιά λα ξσηά ηελ θπβέξλεζε ηε ζπληαγκαηηθή θαη δελ ηνπ έπξεπε (ηνπ 

ΐεληδέινπ) λα ηνλέ δπλακψλεη ηψξα θαη λα είλαη πνιχ δπζθνιφηεξνο αχξην ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ ζχκθσλα κε ην ζσζηφ πλεχκα ηνπ ζπληαγκαηηθνχ 

πνιηηεχκαηνο. (Βλλνψ πάληα ηα εμσηεξηθά δεηήκαηα θαη ηάιια ηεο απιηθήο 

θακαξίιαο, γηαηί ηα βαζηιηθά ηνπ ρξέε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

πνιηηεχκαηνο ην μέξσ πσο ηάρεη ξίμεη ζηελ αριάδα). […] 

ήκεξα έθεξε ηα πξάκαηα ζε ηέηνην ζεκείν πνπ, θαίλεηαη, θπξηαξρεί. 

[…] Άιινηε έιαβα ηελ ηηκή λα ηνπ πσ πσο ζάπξεπε κηα θη φμσ λ΄ απνθαζίζε 

λα δηνηθήζεη ηελ Βιιάδα, δείρλνληαο ή ππνδείρλνληαο πσο ζάξζεη 

πεηξακαηηζηήο απάλσ ζηε ζέιεζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ λα ζηαρηεί πνιηηηθψο. 

[…] Καη λάξζεη ηέινο ζηελ εμνπζία φρη βηαζηηθά θαη κε ραλνπκίζηηθα αδέμηα 

ράδηα παξά ζηαιήζεηα παξαθαιεηφο γηα λα δεκηνπξγήζεη έηζη φινπο ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο φξνπο καθξφηεξεο αλνρήο απφ κέξνπο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ 

θαη ζπληξνκήο ηέηνηαο, πνπ θάηη λα κπνξέζεη λα θάλεη. Ώληί απηά φκσο έθαλε 

φ,ηη κπφξεζε γηα ηε ζπληνκψηεξε απνηπρία. Κάζε κέξα ηνλέ κπνπρηίδεη κε 

βεληδειηζκφ ηνλ αςίθνξν ξσκηφ, θαη δε βξίζθεηαη έλαο ζηαιήζεηα θίινο, πνπ 

είηε ηνλ ίδην λα ζπγθξαηήζεη είηε λα δψζεη ζηνπο αλζξψπνπο λα θαηαιάβνπλε 

πψο λα κε πεξηκέλνπλε θαλέλα λέν ρξπζφ αηψλα θαη πσο ηα πξάκαηα πξν 

πάλησλ ηα νηθνλνκηθά είλαη δχζθνια θαη θαιά πνπ έρνκε έλα ΐεληδέιν: θη έηζη 
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ίζσο ηα βγάινκε πέξα. Σίπνηα φκσο απφ ηέηνηα θξνληκάδα. Οη δεησπφιεκνη 

ηνπ 97 ιπζζάμαλε πάιη απφ κπφζηθν βεληδειηζκφ θαη ινγνθνπάλε ζηνλ αέξα. 

ζν γηα ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ αληίπαινπο (δειαδή ηα παιηά θφκκαηα) είλαη 

ηφζν ζαλαηηθά θαη εκπαζή ζηα γξαθηά ηνπο, ψζηε ηνπ θάλνπλ πνιχ 

πεξηζζφηεξν θαιφ παξά θαθφ. Σέινο νη δηάθνξνη ζπληαρηηθνί, αλεμάξηεηνη, 

θνηλσληζηέο θ.η.ι. ή πειαγψζαλε ζπγρπζκέλνη θαη ιφγνπ ηνπο ή δεηιηάδνπλε 

λα πνχλε ληξέηα ηα πξάκαηα ή (θακαξψζηε ην κηζνθξεηηθφ ην Μάλν) ηξέμαλε 

λα ρσζηνχλε ζε θακηά δίπια ηεο βεληδειηθήο πνξθχξαο. 

Μα δε κε κέιιεη νχηε γηα ηνπο ζεζζαινχο, νχηε γηα ηνπο θεθαισλίηεο 

γηα θαλέλα απφ δαχηνπο. Φεπηνζνζηαιηζηέο θαη ςεπηνηδενιφγνη δε κπφξεζαλ 

λα κείλνπλε κπάξε κνπ ζπλεπείο ζηνπο εαπηνχο ησλε ζέλα ηφζν απιφ 

δήηεκα. Με λνηάδεη κνλάρα θαη παξαπνλνχκαη ησλ εδηθψλ καο, ησλ 

δεκνηηθηζηψλ. ΐξε γηα ηφλνκα ηνπ ζενχ, παιαβψζαλε ινηπφλ πέξα γηα πέξα 

νη ξσκηνί; Βθεί πνπ έλαο άλζξσπνο ηζρπξφο θαη θηιφδνμνο θαηαγίλεηαη λα 

θάλεη έλα (αθφκα έλα) πξνζσπηθφ θφκκα (ζπληεξεηηθφ – δπλαζηηθφ), πνπ 

βξίζθεη ν Παιακάο ηηο επηγξακκαηηθέο αξκνλίεο ηνπ θη΄ ν Σαγθφπνπινο ηα 

«εθείλνο» θη΄ ν Πνξηψηεο ηελ πεπνίζεζε «πσο δε κπνξεί, ρσξίο άιιν ν 

ΐεληδέινο ζ’ αλαγελλήζεη ην ειιεληθφ ζέαηξν» θ.η.ι. θ.η.ι. θ.η.ι. Πάεη, θαίλεηαη, 

ν αληηθεηκεληθφο έιεηςε νξηζηηθά πηα απφ ηελ Βιιάδα. […] 

Αελ μέξσ αλέ ζπκθσλήζεηε ζηα αλσηέξσ ζπκπεξάζκαηά κνπ. […] 

Πξέπεη λα πηζηέςεηε πσο φ,ηη γξάθσ ην πηζηεχσ αθιφλεηα, γηαηί δελ θξίλσ 

κφλν ηα γεγνλφηα κα θαη ηνλ άλζξσπν πνπ ηα πξνθαιεί θαη ηνλέ μέξσ θαηά 

βάζνο. 

 Καη ηψξα. Έρεηε αθφκα ειπίδεο πσο ν ΐεληδέινο είλαη θείλνο πνπ ζα 

θζηάμεη ην θξάηνο; […] ΐάιηε ηνπ επηηειείν γχξσ ηνπ απφ λένπο αλζξψπνπο 

θσηηζκέλνπο, δπλαηνχο θαη εζηθνχο. Πεξηθπθιψζηε ηνλ απφ ραξαθηήξεο. 

Ίζσο ηφηε ζπξσρηεί ζηαιήζεηα ζε θάπνηα κεγαινπνιηηηθή εζλνζψζηξα. 

Ώιινηψο, ζα ηνλέ δείηε θη απηφλε έλα κηθξνπνιηηηθφ, ξνπζθεηνιφγν (ηψξα 

ηειεπηαία εδψ έδεημε ηξνκεξή αδπλακία ζηελ αρξεηέζηεξε ζπλαιιαγή) 

ζπληεξεηηθφ θαηά βάζνο, θίλν κα θαη δξαζηήξην θαη πεηζκαηάξε θαη ηνικεξφ 

θαη δπλαηφ φια φκσο ηα ηειεπηαία καδχ κε ηε ζηελφηεξε έλλνηα ηνπ εγσηζκνχ. 

Θα ην δεηο. Οχηε ζηα εμσηεξηθά ζα ζειήζεη λα ραξάμεη λέα πνιηηηθή, αλ ηνχην 

είλαη επηθίλδπλν θη΄ αληηδεκνηηθφ, νχηε ζηα θνξνινγηθά, νχηε ζε άιια 

ζπνπδαία δεηήκαηα θαη πνιχ ιηγφηεξν ζηα εθπαηδεπηηθά. Θα πνιηηεπηεί 
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θηγνπξάηα θαη θξφληκα. Μφλν αλ ηχρεη λα ηζαθσζεί κε ην βαζηιηά (πηζαλφ), ζα 

παξαηηήζεη ηηο θξνληκάδεο θαη ζα παίμεη γεξέο θισηζηέο. Μα, ην μαλαιέσ, φια 

απηά απφ θαπξίηζην. 

Ήζεια λα μέξσ ηε γλψκε ζαο απάλσ ζ΄ απηά. Ώλ ηχρεη φκσο θαη 

ζπκθσλάηε καδχ κνπ θαη λνκίδεηε αθφκα πσο ηέηνηα πξάκαηα πξέπεη δεκφζηα 

λα θσλαρηνχλε, ζαο δειψλσ πσο είκαη πξφζπκνο λα γξάςσ άξζξν ζην 

Ννπκά. Φξνλψ πσο ηέηνην δεκνζίεπκα γξακέλν απφ θξεηηθφ θαη κάιηζηα 

αλέθαζελ πνιηηηθφ αθσζησκέλν ηνπ θίιν (πνπ μέξεη πσο ηνλέ μέξσ θαιά) ζα 

ηνλ γγίμεη γηα θαιά.  

πσο φκσο θη΄ αλ έρεη, ρξένο ζαο είλαη λα πξνεηνηκάδεηε θάπσο ην 

ιαφ γηα ηελ ελδερφκελε απνηπρία ή κάιινλ ηε δηάςεπζε ησλ ειπίδσλ ηνπ. 

 

2. 30/3/911  

Φίιε Κχξηε Αξαγνχκε […] 

Σν ηλαηζηάξηθν κνπιάξη πνπ ζαο δηνηθεί απηνχ δίλνληαο θισηζηέο ρσξίο 

ζπνπδαία αθνξκή […] είηαλ θπζηθφ λα εξεζίζεη θείλνπο πνπ δελ ηνλ 

επλννχζαλ θαη βξήθαλ ηελ θαηάιιειε γσληά πνπ ηνλ εζηξίκσμαλ ιπζζαζκέλα 

(νη πεξηζζφηεξνη απφ πξνζσπηθφ πάζνο ελαληίνλ ηνπ) θαη ηνλ εηαπείλσζαλ. 

Σνλ έθαλαλ λα αλαηξέζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα θάλεη φηη απηνί ήζειαλ. […] 

Σν θαθφ είλαη πσο απηφο είλαη ν εζηθφο απηνπξγφο κηαο θνβεξήο 

ιαβσκαηηάο πνπ έιαβε θαηάζηεζα ν ειιεληζκφο. Πσο απηφο έθεξε ηα 

πξάκαηα ζε ηέηνην ράιη, πνπ πνηέ σο ηψξα δελ είραλ θηάζεη. Υεηξφηεξα πνιχ 

απφ ηηο παξακνλέο ηνπ ’97 […]. 

Απζηπρψο επαλαιήθζεθε ε βπδαληηλή ζειίδα ηεο εηθνλνκαρίαο θαη 

εηθνλνιαηξείαο. Καη ηφηε ην λεψηεξν πλεχκα απάιεπε κε ηελ παξάδνζε θη ε 

βπδαληηλή θνηλσλία κε ην λα ζηαζεί αλίθαλε λ΄ αγθαιηάζεη ην πξψην, 

παξαδφζεθε ζπζέκειε ζηε ζρνιαζηηθφηεηα θαη αθφκα βαζηνχκε ΄κείο ηα 

ζεκάδηα ηεο ηέηνηαο ηξνπήο. […] 

Γηαηί δελ είλαη λνκίδσ δήηεκα πσο ν ΐεληδέινο δεκνηηθηζηήο, 

λεσηεξηζηήο, ηδενιφγνο θαη θηιφδνμνο έδσζε ην κέηξν ηνπ λενειιεληθνχ 

ραξαθηήξα θαη ην κέηξν ηνχην δελ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί παξά κνλάρα κε 

ην κεδεληθφ. Ώπηφ δε ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρνπλ θαη θάπνηνη ραξαθηήξεο 

πνπ αληηπξνζσπεχνληαη ζηελ θνηλσλία κε άξηζκνχο άξηηνπο θαη πνπ επηπρείο 

ζεκαίλνπλ πνιχ ζηελ πεξηθπθισζηά ηνπο.  
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Πσο δειαδή είζηε ν κφλνο πνπ κνπ θαλήθαηε φρη κφλν θσηηζκέλνο θαη 

ιεχηεξνο ζηε ζπλείδεζε κα […] μεζθιαβσκέλνο απφ ηα θξηρηά αιπζζνδέκαηα 

ηεο ξσκέηθεο ςπρήο πνπ εθθξάδνληαη ζηελ αγνξά κε ηηο ιέμεηο «αμηνπξέπεηα» 

«θξνληκάδα» «θαηξνζθνπηθή πνιηηηθή» θαη ηα ξέζηα πνπ ηίπνη΄ άιιν δελ είλαη 

παξά δείιηα, κνχρια θαη πνλεξηά θαη βνχξθνο θαη θαθνξξηδηθηά. Κη΄ αθφκα νχηε 

εηδσινιαηξεία απφ ηελ αλάπνδε, πσο δειαδή ν Φπράξεο γξάθεη 

αξηζηνπξγήκαηα θαη ηάιια άζιηα γλσξίζκαηα ηεο παξέαο Παιακά θαη ία. 

Βίζηε εζληθηζηήο κε πιαηεηά έλλνηα […]. Κ΄ εγψ ηέηνηνο κνπ αξέζεη λα 

είκαη. Καη ζα πνζνχζα θξάηνο γεξφ θαη ηίκην πνπ λα επηδηψμεη ηε 

ζπγθέληξσζε ηεο θπιήο, φπνπ είλαη δπλαηφ, ζε κηα πνιηηεία. Μα ελψ απηφ 

είλαη ην ηδαληθφ κνπ, ε παξαηήξεζε κνπ δείρλεη πσο ηνχην δε κπνξεί λ’ 

αθνπκπήζεη ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα θη΄ φηη, αλ δελ είλαη ρίκαηξα, πάλησο ε 

κεξηθή (ή θη΄ ε νιηθή) πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηέηνηνπ ζθνπνχ δε ζα θέξεη 

ζήκεξα ή αχξην απνιχησο θαλέλα απνηέιεζκα – αθνχ θαλέλα δελ πξέπεη λα 

λνηάδεη αλ είκαζηε 2 ή 6 εθαηνκκχξηα. […]  

[εκεηψλεη πσο ε λενειιεληθή θνηλσλία είλαη βαιηφηνπνο θαη πξέπεη λα 

ηελ μππλήζνπλε] 

Ο ξσκηφο – ηχπνο μεπεζκέλνο εζηθψο θαη δηαλνεηηθψο- δε κπνξεί λα 

θαηαιάβεη άιιν απφ ην ζηελφ πξνζσπηθφ ζπκθέξν ηεο εκέξαο θαη δηαπξέπεη 

κνλάρα σο κπαθάιεο. […] Βκείο ζέινκε λα πηζηεχνπκε πσο θξχθηεη κέζα ηνπ 

θαη θάπνηαλ άιιε αμία θαη πσο απ΄ απηφ ην κπαθαινιφη ζα μεπεηαρηεί κηα 

κέξα έλαο λενειιεληθφο πνιηηηζκφο. Ώπηφ βέβαηα πξέπεη λα είλαη ν ηειηθφο 

ζθνπφο θάζε εζληθήο καο πξνζπάζεηαο θαη κφλν κε κηα ηέηνηα πξφβιεςε 

ζπγρσξείηαη λα επηηεινχκε ηελ ζχκπεμε ηεο εζλφηεηαο ζε θξάηνο. Μα είλαη 

ζίγνπξν […] πσο αλ δηάθνξα ηπραία θαη κε γεγνλφηα έθεξλαλ άμαθλα ην 

απνηέιεζκα λα κεγαιψζεη ε ειιεληθή επηθξάηεηα, απηφ θακηά πξφνδν δε  ζα 

ζεκείσλε ζηε λενειιεληθή θνηλσλία θαη επνκέλσο ζηελ παξαγσγή θαη ζην 

άλζηζκα ηνπ θπιεηηθνχ καο πνιηηηζκνχ. […] 

θφπηκν είλαη λα ηνλέ [ην ξσκηφ] ζπηξνπλίζνπκε ζην πην επαίζζεηφ ηνπ 

κέξνο – ζην ζπκθέξν. Ο ξσκηφο είλαη αλίθαλνο λα γίλεη πνιίηεο. Ώο ηνλέ 

θάλνκε αληηπνιίηε. Ώο ηνλέ μππλήζνκε απφ ην ιεζαξγηθφ ηζε-ηζε, 

ζπξψρλνληάο ηνλε ζην πάιαηκα ησλ ζνζηαιηζηηθψλ ηδεψλ θαη θάλνληάο ηνλε 

αδηάιιαρην ζηελ θξαηνχζα ηάμε θη΄ φιεο ηηο αμίεο πνπ αληηπξνζσπεχεη – 

κπνπξδνπαδηζκφ - κεγάιε Εδέα – Παηξηαξρείν - ειιεληθφ παηξησηηζκφ – 
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επγέλεηα θαηαγσγήο- Καζαξεχνπζα – πληεξεηηθφηεηα – αξζεληθηζκφ – 

νηθνγέλεηα – θαη ηα ηέηνηα. Μελ ηξνκάδεηε. Δ ηαπεηλή κνπ γλψκε δελ είλαη κε 

ην κέξνο ηνπ ζνζηαιηζκνχ. Βληνχηνηο κ΄ αξέζεη ην απάιεκα ησλ ηάμεσλ θη΄ 

ηδηαηηέξσο ην ζέισ γηα ηε δηθή καο θνηλσλία […]. Βίλαη αλαγθαίν ην δίπνδν, 

πνπ ιέγεηαη αγξφηεο ή εξγάηεο έιιελαο, λα πάξεη θάπνηα ζπλείδεζε εαπηνχ. 

Βίλαη ρξήζηκν ε γπλαίθα καο λα πάςεη λα είλαη ραξέκη. Κη΄ είλαη πξν πάλησλ 

επηζπκεηφ λα εζηθνπνηεζεί απφ άκπλα ε δηνηθνχζα ηάμε θαη λ΄ αλαγθαζηεί λα 

βάιεη αξρέο θαη πξφγξακκα πίζσ απφ θάζε ελέξγεηά ηεο. Πξέπεη λ’ αξρίζσκε 

αλζξσπηζηηθή πνιηηηθή, αθνχ δε κπνξνχκε, φπσο ζάπξεπε ζ΄ απηή λα 

θαηαιήμνπκε, φηαλ ηειεηψζνπκε ηηο άιιεο δνπιεηέο καο. 

Ο Παηξηάξρεο – ν Μηζηξηψηεο – νη ζθπξηέο ηνπ Παλαγησηάθ[η;]νπ – 

είλαη ζχκβνια ηνπ καλδαξηληζκνχ ηνπ βπδαληηληζκνχ – ηνπ αζηαηηζκνχ καο. 

Ο Υαηδηδάθεο – ν ΐεληδέινο – ν Φπράξεο είλαη ζχκβνια ηνπ 

δαζθαιηζκνχ θαη ηεο πξνζσπνιαηξείαο καο. Κάησ φια απηά.  Ώο παζθίζνκε 

λα μεζεκειηψζνκε ηελ ππξγνδέζπνηλα θνηλσλίαο καο απφ φπνπ κπνξνχκε. 

Ώπφ ην ζπίηη, απφ ηελ εθθιεζηά, απφ ηε καιαθία ηεο κεγάιεο Εδέαο, απφ ηνλ 

πξντζηνξηθφ πξννξηζκφ καο, απφ ηελ θαζαξεχνπζα, απφ ην «είκαη έιιελ ην 

θαπρψκαη», απφ ην αξεηκάλην ήζνο, απφ φια-απφ φια. Κη΄ άκα θνπλήζεη, θη΄ 

άκα ζπγθηλεζεί, θη΄ άκα ηξίμεη, αο βγνχλε ηφηε νη θνηλσληζηέο, αο βγνχλε θη’ 

εζληθφθξνλεο λα κηιήζνπλ. Σφηε κφλν ζα βξνχλε ψηα αθνπφλησλ. 
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Βπηζηνιή Μαλψιε Ραθηηβάλ ζε Ίσλα Αξαγνχκε 

 

30/4/08   

α δηαβάδσ ην ΐαζηιηθφ αλάβεη ην αίκα κνπ. Αε κ΄ αξέζνπλ νη ηδέεο ηνπ θη 

αθφκα ιηγψηεξν ην χθνο ηνπ […]. Σν ζνζηαιηζηηθφ θίλεκα ην ζαξξψ εζλνθηφλν 

θαη αλ νη δεκνηηθηζηάδεο θαη ν Ννπκάο θαηαληήζαλε φξγαλα ησλ 

ζνζηαιηζηάδσλ απνθάζηζα λα πάςσ λα ππνζηεξίδσ ην Ννπκά. Αεκνηηθηζηήο 

ζα είκαη πάληα […].  Μα δε ζέισ γηα ραηήξη ηεο γιψζζαο λα βνεζψ θηλήκαηα 

πνπ ηείλνπλ λα θαηαζηξέςνπλ θαη ην ιίγν εζληζκφ πνπ έρεη ν Ρσκηφο κέζα 

ηνπ. […] 

 

 

Βπηζηνιή Ώιέμαλδξνπ Αεικνχδνπ ζε Ίσλα Αξαγνχκε 

 

26/12/07 

Σν άξζξν2 ζαο ζην Ννπκά θαζαξφ θαη δπλαηφ. Σνπο δηθνχο καο εδψ πέξα 

ηνπο βξήθα αλαζηαησκέλνπο. ινη[;] πεηα πσο ην γισζζηθφ δήηεκα είλε 

ζηελνδεκέλν κε νιφθιεξν πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ νηθνδφκεκα θαη πσο πξέπεη 

λ΄ απιψζνπλ ηα φξηα ηεο δξάζεο ηνπο. Μα ζην δήηεκα ηεο ηαθηηθήο ηξηθιίδνπλ 

αλάκεζα ζε δπν δηάθνξεο αληηιήςεηο: θιεξφο απφ ηε κηα κεξηά θαη Ίδαο απ’ 

ηελ άιιε. Κη΄ νη δπν ηνπο έρνπλ δίθην, κα ν έλαο απνθιείεη ηνλ άιιν. Ώπ΄ απηή 

ηελ ακθηβνιία θάηη θαιφ ζα βγή. […] 

 

 

Βπηζηνιή Λ. Ληκαξάθε ζε Κ. παλνχδε [Ώξρείν Ίσλνο Αξαγνχκε] 

 

3/16 Μαξηίνπ 1912 

Ώπφ δε ησλ εκεηέξσλ έρνκελ αεδίαο: ν ΐαιαιάο κε επηηπρψλ ελ 

Κνξπηδά εμεκάλε θαη άιινη επίζεο εμεκάλεζαλ σο κε ππνζηεξηρζέληεο σο 

εθιέθηνξεο θ.η.ι. θαη ν κελ ΐαιαιάο δηα Σδνπξραιίνπ αλνηθηνχ 

δεκνζηεπζέληνο ελ ησ Σαρπδξφκσ παξεηήζε εθ ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ 

πλδέζκνπ, πάληεο δ΄ νχηνη ππν ηελ εγεζίαλ ηνπ Οξθαλίδνπ θαη Πνιπδέηε 

                                                 
2
 Πξνθαλώο ελλνεί ην  άξζξν ηνπ Γξαγνύκε, «Τν Έζλνο, νη ηάμεο θαη ν έλαο», Νοσμάς, 25/11/1907, 

αξ.271, ζ.3-6. 
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εξγάδνληαη πξνο ζχκπεμηλ θφκκαηνο κεηά πξνγξάκκαηνο κεηξηφθξνλνο σο 

ιέγνπζηλ, εθεκεξίδα ησλ δε πξνο ηνχην ηνλ Σαρπδξφκνλ αλαθεξχμνπζηλ, ν 

νπνίνο θαίλεηαη φηη ζπκθσλεί λα εμππεξεηήζε ηα φζα ζα εμππεξεηνχλην δηα 

ηεο Δκεξεζίαο ηνπ Βκκαλνπειίδνπ. […] Ώιιά παξνπζηάζζε θαη ην 

θνβεξψηεξνλ Πνιπδέηεο θαη Οξθαλίδεο θαη άιινη εμ απηψλ κεηαβαίλσζη 

πιένλ ηαθηηθψο ζπλεδξηάδνληεο εηο νπιετκαλέ, ην δε θνβεξψηαηνλ φηη 

νξηζηηθψο θαηεγγέιζε ν πληαγκαηηθφο χλδεζκνο σο φξγαλνλ ηεο δείλα 

πξεζβείαο θαη φηη νη θ.θ. Καλειιφπνπινο θαη ΝηθνιαΎδεο είλαη νη θπξίσο 

εξγαδφκελνη ζπλελλννχκελνη θαη κεηά ηνπ ελ ησ αξ.2 θαη [;] Μπνπζίνπ θαη 

Θενραξείδνπ, θαη ηνπ Ληκαξάθε θαη Καδαλφβα. […] 

 

 

Βπηζηνιή Ώ. Ώ. Πάιιε (γηνχ) ζε Ίσλα Αξαγνχκε 

 

Θεζζαινλίθε, 20 Ινπλίνπ 1916 

Φίιε Αξαγνχκε,  

Έιαβα ην γξάκκα ζνπ ηεο 3 Ενπλίνπ φπσο θαη ηελ εθεκεξίδα κε ην 

ιφγν ζνπ. 

Αελ ζνπ θξχβσ φηη νη θίινη ζνπ είλαη θάπσο απ[α ή ν;]γνεηεπκέλνη απ’ 

ηε ζηάζε πνπ ζεψξεζεο θαιφ λα ιάβεο. Ώπ΄ έλα Μαθεδφλα θαη 

Μαθεδνλνκάρν ζαλ εζέλα, πεξηκέλακε λα πεο μάζηεξα φηη ε εηζβνιή ησλ 

ΐνπιγάξσλ ζην Βιιεληθφ έδαθνο έπξεπε λα ζεσξεζή σο casus belli 

νηεζδήπνηε λα ήζαλ νη ζπλέπεηεο. Σν λα θαηεγνξήζεη θαλείο ηελ Κπβέξλεζε 

θνπινχδε [αιιηψο;] φηη έπξεπε κε δηαπξαγκαηεχζεηο λα εκπνδίζεη ηνπο 

ΐνπιγάξνπο λα κπνπλ δελ καο ιέεη ηίπνηε, γηαηί ε Κπβέξλεζε θνπινχδε ζα 

ζνπ πεη –θαη ην ιέεη- φηη δελ κπνξνχζε λα πείζεη ηε Γεξκαλία λα κε κπνπλ 

ΐνχιγαξνη θαη επνκέλσο εηίζεην ακέζσο ην δήηεκα ηεο εμφδνπ. Ίζα ίζα ην 

πνην ζπνπδαίν ην απνζησπάο –δει. ηη πξνηείλεηο λα θάλε ε Κπβέξλεζε 

δεδνκέλνπ φηη νη Κεληξηθέο δελ εδέρνλην λα εκπνδίζνπλ ηνπο ΐνπιγάξνπο λα 

κπνπλ. 

Ώπηφ πνπ ελδηαθέξεη ηνλ θφζκν είλαη λα μέξεη εάλ είζαη γηα ηελ πνιηηηθή 

ηνπ «Peace at all price» (γηαηί απηή είλαη ε πνιηηηθή ηεο πξνεγνπκέλεο 

Κπβεξλήζεσο), ηα άιια είλαη δεπηεξεχνληα, γηαηί αλ ζπκθσλείο καδχ ηεο γηα 
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ηα θχξηα ζεκεία ηεο πνιηηηθήο, ηφηε, φπσο ιεο ζην γξάκκα ζνπ, δελ αμίδεη ηνλ 

θφπν λα ηεο θέξλεο δπζθνιίεο κε ιφγνπο θαη επηθξίζεηο. […] 

Άλζξσπνη ζαλ εζέλα θαη ηνλ Κνληνγνχξε πνπ έρεηε αγσληζζεί γηα λα 

γίλε ε Μαθεδνλία Βιιεληθή αληί ΐνπιγαξηθή, αλ ζέιεηε λα θαλήηε ζπλεπείο κε 

ην παξειζφλ ζαο, κφλν κηα πνιηηηθή κπνξείηε λα αζπαζζήηε ηελ πνιηηηθή ηνπ 

ΐεληδέινπ, πνιηηηθή ηηκήο θαη εηιηθξίλεηαο, γηαηί είλαη 20 ρξφληα πνπ θσλάδνκε 

ζ΄ φιε ηελ Βπξψπε φηη νη ΐνχιγαξνη είλαη ρσξίο πίζηε θαη ηηκή θαη ζέινπλ λα 

καο πάξνπλ ηε Μαθεδνλία. Βπνκέλσο δελ κπνξνχκε λα βγνχκε ζήκεξα λα 

πνχκε φηη έρνκε εκπηζηνζχλε ζ΄ απηνχο, φπσο δελ κπνξνχκε λα ην πνχκε γηα 

ηε Γεξκαλία θαη Ώπζηξία πνπ έρνπλ θεξχμεη άζπνλδν πφιεκν ζηνλ Βιιεληζκφ 

ζηελ Ώλαηνιή. 

Έηζη ην βιέπσ ην πξάκα θαη εχρνκαη λα ην ηδήο θαη ζπ, γηαηί θξνλψ φηη 

απ΄ εθεί θξέκεηαη ην πνιηηηθφ ζνπ κέιινλ.   
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Αιιεινγξαθία Γεκήηξε Πεηξνθόθθηλνπ  

 

Βπηζηνιέο Φπράξε ζε Α. Πεηξνθφθθηλν 

 

1. 16 Rue Chaptal Paris – IX, 22 ηνπ Φξηζηνύ 1901  

Μα, κα, κα, αγαπεηέ κνπ θίιε, ηη θακψκαηα είλαη αθηά ηα δηθά ζαο, δε 

κνπ ιέηε; Κη σο ηφζν θνηηάμηε ηη δηαθνξά, θηάλεη θαλείο λ΄ αιιάμε ηφπν, θηάλεη 

λα δε ζηελ Ββξψπε, θη ακέζσο ηα βιέπεη ηα πξάκαηα κ΄ άιιν κάηη. Βκείο φινη 

καο ηψξα, θη ν Βθηαιηψηεο θη ν Πάιιεο θη ν Μαξθέηνο θη ν ΐιαζηφο θαη ζεηο 

θαη γσ, ην ίδην αίκα ην ξσκαίτθν έρνπκε πνπ έρνπλ θ΄ νη δηθνί καο εθεί θάησ. 

Αηάζηε φκσο πσο θέξλνπληαη θαη πσο θεξλφκαζηε! Άκα έγηλε ην θίλεκα θαη 

ζθφησζαλ αζξψπνπο θ΄ έξξημαλ ππνπξγείν, ζψπαζαλ φινη, θίιε κνπ. Καιέ, ηη 

ζψπαζαλ; Κξχθηεθαλ φζν θη φπνπ κπφξεζαλ. Σδηκνπδηά δε βγάλνπλε. Μφιηο 

έγηλε ην γηνπξνχζη ηεο θνηηεηαξηάο ζη΄ Άζηπ, θαη ηελ ίδηα κέξα κνχγξαςε ν 

Καθιακάλνο πσο γηα άξζξα πηα κήηε ιφγνο θαη κάιηζηα πσο κνπ γπξίδεη έλα 

κνπ άξζξν γξακκέλν πξη γίλνπλ ηα θνηηεηηθά θαη πνπ κηινχζα κέζα γηα ηνλ 

Μπνέκ θαη γηα ην νπξή! Καη θαλέλαο ηνπο δελ θαηάιαβε πσο έπξεπε 

μελαληίαο ηψξα λα ηνπο ρηππήζε ηνπο δαζθάινπο, χζηεξα απφ ηα ειεεηλά θη 

άζιηα πνπ ηφικεζαλ θ΄ έθακαλ ψζπνπ λα ληξνπηαζηνχλ νιφηεια ζηελ 

Ββξψπε. ηελ Ββξψπε φινη καο εκείο νη Ρσκηνί, ηη ζπιινγηζηήθακε; 

Ώληίζηαζε ακέζσο. Καη θνηηάμηε ηη πεξίεξγν! Μήηε ζαο έγξαςα κήηε κνπ 

γξάςαηε, αθνχ δελ πξνθηάμακε. Μα ηα ίδηα πνπ θάλακε κεηο εδψ, ηελ ίδηα 

ζηηγκή, ηα θάλαηε ζην Karachi· άξζξν, βηβιίν, αζηξνπειεθηέο. Μπξάβν ζαο 

θαη ην θαηαράξεθα θαη γη΄ απηφ πνπ ζαο ιέσ θαη γηα κέλα. Ναη, γηα κέλα, θαη 

ζαο ην ιέσ θαλεξά. Έξρνπληαη αθηνί θαη γξάθνπλε ζ΄ εβξσπαίτθεο θεκεξίδεο 

θη φιν θσλάδνπλε πσο είκαη κφλνο, πσο δε κ΄ αθνχεη θαλείο. Βίλαη Ρσκηνί, 

θνηηεηάδεο· ιέεη ν θφζκνο· θάηη ζα μέξνπλε θη αθηνί! Πνιχ σξαία ινηπφλ θαη 

ην γξάςαηε εγγιέδηθα θαη ην ππνγξάςαηε Chiensis. Γηα κέλα είλαη ινπθνχκη 

πνπ κνπ θαλέξσζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ θαιή θαη κεγάιε ζαο ηε θηιία· 

είλαη ιακπξφ θαη γηα ηελ Εδέα. Κη αθηφ μέξεηε πσο είλαη ην πξψην γηα καο. 

Βγψ ιέσ πσο πξέπεη ηψξα λα ην μαλαβγάιεηε αθηφ ζαλ είδνο πξφινγν κε ηα 

δπν ζαο κεηαθξαζκέλα. Θα πηάζε ηνλ ηφπν ηνπ, γηαηί θαζψο ιέηε ζηελ 

Ββξψπε πνιχ καο σθέιεζε, θη αο ραίξνπληαη αθηνί [εκέξεο], δελ πεηξάδεη, 
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αθνχ ζηελ Ββξψπε καο σθέιεζε, ζα καο σθειήζε θαη ζηελ Βιιάδα πξέπεη 

λα κάζε απφ ηελ Ββξψπε θαη ζα κάζε. 

Πνπ ιέηε. ΐξεκέλεο φξληζεο. Έλαο θίινο κνπ Πνιίηεο, κα πνιχ άμηνο 

αθηφο θαη δηθφο καο, ν Φσηηάδεο, κνπ έγξαςε ηηο πξνάιιεο πσο ίζσο πην 

θξφληκν λα κελ ηππψζε ην βηβιίν ηνπ ηψξα. Θπκήζεθα πνπ κηα κέξα κε πήγε 

ν γέξν Παζπάηεο […] λα κνπ δείμε ηνλ ηφπν πνπ έπεζε ν Κσλζηαληίλνο ζηα 

1453. Βίδακε ζσξφ φξληζεο. Σέηνηνη θ΄ νη Πνιίηεο. Ο Κσλ/λνο πάεη· απφκεηλαλ 

νη φξληζεο κνλάρα. Σνπ απνθξίζεθα κάλη κάλη λα βγάιε ην βηβιίν ηνπ, γηαηί λα 

δήηε πσο ζηελ αξρή δηφινπ δε κνπ άξεδε ηνπ Πάιιε ην θίλεκα, λα κεηαθξάζε 

ην ΐαγγέιην θ΄ έιεγα λα κελ αλαθαηεθηψ θαζφινπ. α κπξίζηεθα κπαξνχηη, 

πεηάρηεθα. Καη ηψξα είκαη αθφκα πην θνχξθα παξά πξψηα. Έγξαςα θη άιιν 

άξζξν πνπ γξήγνξα ζα βγε ειπίδσ λα γξάςσ θη άιιν. […] 

 

2. 16 Rue Chaptal Paris – 6-7 Απξίιε 1902  

Αε θαληάδεζηε σο πνπ θαηάληεζε ν Καθιακάλνο […] έβαιε νιάθαηξν 

θαη ην ιφγν ηνπ Παπακηραιφπνπινπ πνπ καο βξίδεη ζηα γεκάηα ηνλ Πάιιε θαη 

κέλα […] κνπ είλαη αδχλαην λα ζαο πσ πφζν ηνπο ζηράζεθα. Ώλαγνχια 

ζσζηή. Καη ιππνχκαη γηα ηνλ θαεκέλν ηνλ ηφπν, γηαηί είλαη αθηνί έηζη –θ΄ είηαλ 

απφ ηνπο θαιίηεξνπο ν Καθιακάλνο θαη θίινο κνπ παιηφο- ηη ζα είλαη νη άιινη; 

σηεξία δελ έρεη, απειπίδνπκε γηα ηελ Βιιάδα […]. 

 

3. 16 Rue Chaptal Paris-IX, 10 ηνπ Σπνξηά 1906 

Βγψ είκαη αεδηαζκέλνο. Θα ηάθνπζεο, ζα ηα μέξεο. Ο Πάιιεο ηξαβηέηαη 

απφ ην Ννπκά, ν Πάιιεο καο αθίλεη κέζα ζηε κέζε ηνπ αγψλα. Βίλαη, καηάθηα 

κνπ, λα κελ ηα πνιπινγνχκε, αιεζηλή πξνδνζία. Σνπο ιφγνπο; […] Ο ιφγνο, 

ν θπξηψηεξνο, είλαη πνπ έβαιε αγγειία ν Σαγθφπνπινο –αλακεηαμχ καο αθηά, 

ζηε δσή ζνπ- πσο ζα δεκνζηέςε ξνκάληδν δηθφ κνπ. Θα ζπκάζαη πσο ν 

Πάιιεο δελ ήζειε λα δεκνζηέςσ ην Ρνκπηλζψλα. Γνχιηα θαη πξνζσπηθά. 

Πίζηεςέ κε. Αελ έρσ θαηξφ λα ζνπ ηα μεδηαιχζσ. Μα ηα βιέπσ ηα πξάκαηα 

φπσο είλαη. Καη ηη αραξηζηία! Βγψ πνπ ζηα ΐαγγειηθά πήξα ην κέξνο ηνπ ηφζν 

δεζηά θαη πνπ ηνπ θάλσ ηφζε ξεθιάκα, ζα ην δεο θαη ζηελ Ώπνινγία κνπ, 

γηαηί ν Πάιιεο πεξλά γη΄ απιφο κεηαθξαζηήο θ΄ έπξεπε λαξζψ εγψ λα ηνπ 

πσ ηη ζεκαίλεη λα κεηαθξάδεο. Ώο η΄ αθήζνπκε. Πεξίεξγν λα κελ κπνξή ν 
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Ρσκηφο λα θάκε ηίπνηα κε ζπλέρεηα. Πεξίεξγν λα κελ κπνξή θαλείο λάρε 

πίζηε ζε θαλέλα απφ καο […] 

Πξψηα πξψηα […] δελ πξέπεη κε θαλέλαλ ηξφπν λα πάςε ν Ννπκάο. 

Πψο λα ηνλέ βαζηάμνπκε; Ώθηφ λα ζπιινγηζηνχκε […] Ασδεθαζέιηδν δελ 

κπνξνχκε ζαξξψ λα ηνλ έρνπκε πηα – παξά φπσο ζα ζνπ ην πσ παξαθάησ. 

Ίζσο θαη δελ αμίδεη δσδεθαζέιηδν, γηαηί δελ έρνπκε θαη ηφζε χιε. Με νρηψ 

ζειίδεο πξέπεη θαη κπνξεί λα κείλε ρσξίο λα παξαμελεθηή θαλέλαο, δειαδή 

ρσξίο λα πε πσο έπεζε ν Ννπκάο. Ο Σαγθφπνπινο ζα βξε ηξφπν λα ην πε 

ηελ Πξσηνρξνληά, γηαηί κφλν ηελ Πξσηνρξνληά παξαηηηέηαη ν Πάιιεο. Πψο 

είλαη νη ινγαξηαζκνί; ν Σαγθφπνπινο κνχγξαςε ηνλ πεξαζκέλν Μάξηε πσο 

γηα νρηαζέιηδν Ν. ηνπ ρξεηάδνπληαη δξρ. 4790, αο βάινπκε 4800. 

Ο Σαγθφπνπινο παίξλεη 

Ώπφ ζπληξ. Βζσηεξ. Αξ.                      700 

Ώπφ ζπληξ. Βμσηεξ. Αξ.                       900 

Ώπφ ηελ Βζληθή ηξάπεδα δξ.                500 

Ώπφ ζέλα                                              972 

Ώπφ κέλα(δειαδή θξ. ρξ.)                   600 

                                                         ------------- 

                                                            3672 

Θα ηνπ δίλε απφ δσ θη νκπξφο ν Ώξγχξεο καο (αλακεηαμχ καο φινπο 

δηφινπ) κηα ιίξα ην κήλα, αο πνχκε ην ρξφλν                             δξ. 300 

Άιιεο ηφζεο ειπίδσ λα καο δψζε θη ν Πέηξνο, 

πνπ ζα ηνπ γξάςσ                                                                 300 

Οη Πνιίηεο, ππνζέησ, ζα ηνπ δίλνπλε φινη καδί 

(ηψηεο, Φσηηάδεο, Παππάο, Σαληαιίδεο), 

ππνζέησ, κα ηδέα δελ έρσ,                                              δξ.  600 

                                                                                             1200 

                                                                          3672 

                                                                                              4872 

ΐιέπεηο πσο ηα βγάδνπκε πέξα. Μα θνβνχκαη κήπσο θ΄ νη ζπληξνκέο 

δελ είλαη ηαρηηθέο, κήπσο δελ είλαη ηφζεο φζεο ηηο ινγαξηάδεη ν Σαγθφπνπινο. 

Φνβνχκαη κήπσο δελ είλαη ηαρηηθά θη φζα παίξλεη απφ ηελ Βζληθή Σξάπεδα. 

Σψξα ην ζπκπέξαζκα. Πξέπεη λα ηα μεηάζεο θαηάβαζα καδί ηνπ, λα 

θνηηάμεηε ηνπο ινγαξηαζκνχο, λα δεο κε αζθάιεηα πφζα ηνπ ρξεηάδνπληαη θαη 
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πφζα παίξλεη. Σφηεο βιέπεηο θη ν ίδηνο ηη κπνξεί λα θάκεο. Πξέπεη φκσο λα 

ζνπ κηιήζσ θαη γηα κέλα, γηα λα κε θαίλνπκαη πσο ρηππψ ηνπο θίινπο, ελψ 

δελ θάλσ ηίπνηα ν ίδηνο. Ξάζηεξα λα ην πνχκε, θέην θαη ηνπ ρξφλνπ αθφκα, νη 

δνπιεηέο κνπ θαθνξίδηθεο θαη κε πνιχ πνιχ κεγάιν[;] κπνξψ λα θάκσ ζπζίεο. 

Καη λα ζνπ κάζσ θαη ην πην αρξείν· ην μέξεη ν Πάιιεο, μέξεη θαη γηα πνηνπο 

ιφγνπο είκαη ζηελαρσξεκέλνο θέην θαη πάβεη ην Ννπκά, ηελ ψξα πνπ ην 

γλσξίδεη πσο δελ κπνξψ λα θάκσ ηίπνηα ζεκαληηθφ. Θα ρξεηαζηή σζηφζν λα 

ζθάζσ θαη γσ ηνλ παξά κνπ. Εδνχ γηαηί! Ο Ννπκάο λα βγαίλε, νρηαζέιηδνο, 

λαη, γίλεηαη. Φαληάζνπ φκσο ζα δεκνζηέςσ ην ξνκάληδν κνπ· είλαη καθξηλφ 

θαη γηα λα βγαίλε κε φθεινο, πξέπεη λα βγαίλε ζαλ ηελ Ώπνινγία ζε ηέζζεξεο 

ζειίδεο. Μα ηφηεο δελ απνκλήζθεη ηφπνο γηα ηνπο άιινπο. Λνηπφλ αλάγθε, 

φζν βαζηά ην ξνκάληδν, λάρνπκε πάιη ηηο δψδεθα ζειίδεο. Γηα ηηο ηέζζεξεο 

παξαπάλσ ζα δίλσ 50 θξ. παξαπαληζηά ην κήλα. Λνγαξηάζακε ηφηεο, ζα 

βγήθε ν Ρνκπ., πσο 50 θξ. παξαπάλσ ζέινπλε ηα ηέζζεξα παξαπάλσ 

θχιια – θαη λα μέξεο γη΄ αθηφ θαη ηάδηλα! Αειαδή, ν Πάιιεο κνπ είρε γξάςεη 

πσο δελ πξέπεη λα δεκνζηέςσ ην Ρνκπ., γηαηί δελ αθήλσ ηφπν ζηνπο λένπο 

λα γξάθνπλε! Καηάιαβα, ηη ηξέρεη, θαη ζαλ θαιφο άζξσπνο πνπ είκαη, ηνπ 

απάληεζα πσο γηα λα εζπράζνπκε δίλσ ηα 50 θξ. ψζηε κάιηζηα είρακε 

θάπσο ζπθσλία καδί, λα δίλνπκε θ΄ νη δπν καο. ζηε δελ είρε ην δηθαίσκα λα 

ηξαβερηή, ρσξίο λα κε ξσηήζε πξψηα. Μα ν θίινο, καζεκέλνο λα παίξλε 

ηνπο ππάιιεινπο απφ θιψηζν θη απφ κπάηζν, θάλεη απφθαζε κνλαρφο ηνπ, 

δίρσο θάλε λα [ζε;] ξσηά. […] 

Βλλνείηαη, θίιε κνπ, φηη ζπζία κπνξείο λα θάκεο γηα ηνλ νρηαζέιηδν 

Ννπκά, ηψξα πξέπεη λα γίλε – Να πάςε ν Ννπκάο, ραληαθψζακε ηελ Εδέα. 

Γηα ηα ρξήκαηα πνπ ζα παίξλε ν Σαγθφπνπινο απφ θίινπο πνπ βξίζθνπληαη 

ζην Καηάζηεκα Ράιιε αδεξθνί, αλ άμαθλα θαλείο δηζηάδεη γηα ην ιφγν πνπ ν 

Πάιιεο δε δίλεη , ηη ιεο; κπνξεί πάληα λα κνπ ζηέιλνπληαη ηα ρξήκαηα εκέλα 

θαη γσ ηάρα λα ηα ζηέιλσ ζην Ννπκά. Αε κηιψ γηα ζέλα, επεηδή δελ πηζηέβσ 

λα ζε πεηξάδε αθνχ έδηλεο θαη πξψηα, θη αθνχ κάιηζηα θάπσο δελ ηφ μέξεο ηη 

θάλεη θαη ηη δελ θάλεη ν Πάιιεο. Με ηνλ Ώξγχξε φκσο ζα λα ηφρνπκε 

ζπθσλεκέλν έηζη· έηζη ζα πσ θαη ηνπ Πέηξνπ καο. 

Σψξα, καηάθηα κνπ, ην πξψην πνπ έρεηο λα θάκεο, λα ηξέμεο ζηνπ 

Σαγθφπνπινπ. Να ηνπ δψζεο ζάξξνο, γηαηί ζαλ πνιχ ηζαθηζκέλνο κνπ 

θάλεθε ζην γξάκκα ηνπ ην ζεκεξηλφ. Να ηνπ πεο –ζα ηνπ ην πσ θη ν ίδηνο- 
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ξεηά θη απνθαζηζηηθά πσο αλ ηα ρηππήζε θάησ, αλ ηχρε θαη ζηακαηήζε ην 

Ννπκά, αο είλαη θαη γηα ιίγν θαηξφ, εγψ κήηε ζήκεξα κήηε άβξην δε ζα θάκσ 

ηίπνηα γηα ην Ννπκά, ζα παξαθαιέζσ θαη ηνπο θίινπο καο λα κελ θάλνπλε 

ηίπνηα. Καη βέβαηα! Ο ιφγνο είλαη λα μαθνινπζήζε. Άκα ζηαζή, ην θαθφ έγηλε 

θαη δελ πξέπεη λα γίλε. Μελ μερλάο πάιη –θαη δε ζα ην μεράζεο εζχ πνπ έρεηο 

θαιή θαξδηά- πσο ν δχζηπρνο ςχζεθε απφ ηνλ Πάιιε εδψ θαη ηξία ρξφληα. 

Σνπ θεξλφηαλε φπσο δε θέξλεηαη θαλείο ζ΄ έλα δνχιν. Μπξε, αδεξθέ, ηδέα 

κνπ είλαη πσο γηα ην δήηεκα ζα ηα πάκε ηψξα θαιήηεξα, πνιχ θαιήηεξα. Μαο 

έθακε θαιφ, καο έβιαςε φκσο πνιχ, δελ είλαη ξψηεκα. 

 

4. 16 Rue Chaptal Paris-IX, 18 ηνπ Σπνξηά 1906 

Βγψ γξάθσ, γξάθσ, λα καδψμσ παξάδεο, θαη καδψλσ. Θα ην 

θαηαθέξνπκε. Μα ζαξξψ πσο ζηνπο ινγαξηαζκνχο καο έρνπκε ρξένο λα 

ζπιινγηζηνχκε θαη ηνλ Σαγθφπνπιν ηνλ ίδην, δειαδή φρη κφλν ηα έμνδα ηνπ 

Ννπκά. Πξψηα πξψηα, θφπνο ρσξίο αληακνηβή πνπζελά δε γίλεηαη. Ώθηφο ν 

άζξσπνο πεληάξα δηθή ηνπ δελ έρεη. Πξέπεη λα δήζε. Ο Πάιιεο, θάπσο 

αζηεία, ζαλ ην μεηάζεο, θαηεγνξνχζε ηνλ Σαγθφπνπιν πνπ ήζειε ηάρα λα 

θεξδίζε απφ ην Ννπκά. Πνιχ λφζηηκν. Μήπσο ν Πάιιεο δελ θεξδίδεη ηίπνηεο 

απφ ηε δνπιεηά πνπ θάλεη; Υάξηζκα δνπιέβεη; […] Σελ θαηάζηαζε ηε 

ρξεκαηηθή ηνπ Σαγθφπνπινπ ζα ηελ μέξεο θαιήηεξα απφ κέλα. Βγψ ζαξξψ 

πσο γηα λα είλαη ηα πξάκαηα ηαρηηθά ηαρηηθά, ζα ηνπ ρξεηαδφληαλε αθηνπλνχ 

ηξαθφζηεο δξ. ην κήλα. Μα θαηαιαβαίλσ απφ ην γξάκκα ηνπ πσο βνιέβεηαη 

θαη κε δπν ρηιηάδεο ην ρξφλν. Εδνχ ινηπφλ ηψξα νη θαηλνχξηνη καο 

ινγαξηαζκνί. Ο Ννπκάο νρηαζέιηδνο ζέιεη δξ. 4320 ην ρξφλν. 

Έρνπκε ην ρξφλν 

Πεηξνθφθθηλνο                                        δξ. 972 

Φπράξεο (γηα ηελ ψξα)                                 600 

Αειαδή εγψ κπνξψ θαη ηξεηο ιίξεο ην 

Μήλα κε θάπνηα ζπζία, κα θη απφ ηψξα 

Ώξγχξεο                                                        300 

                                                                     1872 

 

Βπξ. Ώι. Παληαδή (απφ ηελ Πφιε)                128 

Βζληθή Σξάπεδα                                            400 
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πληξ. Βζσηεξηθνχ                                       700 

πληξ. Βμσηεξηθνχ                                        900 

                                                                     4000 

Βιπίδσ ηψξα λα πάξσ απφ  

Σνλ Πέηξν ΐιαζηφ                                       300 

Ώπφ ηνπο Πνιίηεο(ηνπο έγξαςα γεξφ  

γξάκκα)                                                       1200 

απφ ηνλ Παξκελίδε                                       300 

                                                                     5800 

Κάκπνζα, βιέπεηο, πηα ζαλ αθαηξέζνπκε 

ηα έμνδα ηνπ Ννπκά                                     4320 

                                                                     1480 

κφλν 1480 δξρ. καο κλήζθνπλε γηα ηνλ Σαγθφπνπιν. Καη ζίγνπξν πσο 

αξθεηέο δελ είλαη. Γη΄ απηφ ππνιείβεηαη πάληα θαη ζνπ δεηά πάξσξα (κνπ ην 

είπε πσο ην θάλεη). Αελ ην θηαίεη απφ αηαμία· ην θηαίεη απφ έιιεηςε παξά. […] 

Μα πξέπεη θξφληκα νη δπν καο λα θνηηάμνπκε απφ πνχ λα βξνχκε ηνπο 

παξάδεο πνπ καο ιείπνπλε. Ώο ππνζέζνπκε πσο δίλσ ην κήλα εηθνζπέληε 

θξ. παξαπάλσ. Έρνπκε   5800 

                               300 

                              6100 

Πξέπεη λα βξεζή θαλείο πνπ λα καο δψζε αθφκε δξ. 220 θ΄ έηζη 

βνιέβνπληαη θάπσο ηα πξάκαηα. Μα λα μέξεηο πσο ηα πνιίηηθα δελ ηάρσ γηα 

ζίγνπξα δηφινπ. Μφλν ειπίδσ πνιχ. Σν ξνκάληδν κνπ γηα ηελ ψξα δε ζα βγε. 

ζηε λα πνπ ζα γίλε θαη ην ραηίξη ηνπ Πάιιε. […] Γηα λα βγαίλε ην ξνκάληδν 

ζέιεη Ννπκά δσδεθαζέιηδν. Αειαδή λα πιεξψλσ παξαπαληζηέο 180 δξ. ην 

κήλα. Αελ κπνξψ θαη δελ πξέπεη λα κπνξέζε θαλείο. […] Σν ζπνπδαίν, ην 

ζεκαληηθφ, ην απαξαίηεην είλαη λα βγαίλε ν Ννπκάο. […] 

Σν πηζηέβεηο; Θπκφ δελ έρσ θαλέλα. Μήηε αεδηαζκέλνο πηα δελ είκαη, 

φπσο ζαξξψ θαη ζνπ ηφγξαςα. Βίλαη παηδί, ζσζηφ παηδί, παηδηάηηθα θέξεηαη, 

άζξσπνο δελ είλαη […]. ηνλ αγψλα πξέπεη λα θαλνχκε. ηνλ αγψλα θαίλεηαη 

ν άληξαο. 
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5. 16 Rue Chaptal Paris-IX, 24 ηνπ Σπνξηά 1906 

Φπρίηζα κνπ […] 

Οη ηξηάληα ιίξεο πνπ κνπ ηάμεο γηα ην Πάζρα, πεξίθεκεο. […] 

Ο Σαγθφπνπινο – θαη ηα εκπνξηθά ηνπ. Παξαπνληέηαη. Αέξλεηαη. 

Γξακκαηφζεκα δελ έρεη. Υξσζηά ζηνλ ηππνγξάθν. Πνιχ θπζηθά, θίιε κνπ. 

Αελ ηνπ δίλακε αξθεηνχο παξάδεο. Πξέπεη ν άζξσπνο λα βγάδε θαη ην ςσκί 

ηνπ. Μ΄ φζα ηνπ δίλνπκε, δελ ηα βγάδεη. Ανθίκαζε λα ηα θαηαθέξεο ζηε ζέζε 

ηνπ. Αε ζα κπνξέζεο. Έρεη ειαηηψκαηα, κνπ γξάθεηο, δελ είλαη ν θαηάιιεινο 

δηεθηπληήο, ζέινπλε άιινλε πην άμην, λα ηνλ αθήζνπκε ιίγν ιίγν θ.η.ι. Βίλαη 

παξακχζηα, θαη ζα ην δεο. 

Σα πξνηεξήκαηα ηνπ Σαγθφπνπινπ, λα ζνπ ηα πσ. Σν πξψην, πνπ 

ππάξρεη. ΐ΄. ππάξρεη εδψ θαη ηέζζεξα ρξφληα. Γ΄. Έλαλ άζξσπν πνπ δνχιεςε 

ηίκηα θαη κε αγάπε ηφζν θαηξφ, λα ηνλ πεηάμνπκε είλαη πξάκα πνπ δε γίλεηαη. 

Σξφπνη αιά Πάιιε, φρη δηθνί κνπ. Αε ζπθέξλεη θηφιαο, γηαηί θάλνπκε νρηξφ θαη 

κε ην δίθην ηνπ κπνξεί λα καο ρηππήζε. Σέηαξην πξνηέξεκά ηνπ, πνπ δε 

βιέπσ θαλέλαλε λα βάινπκε ζηε ζέζε ηνπ. Καη ζπ ν ίδηνο, θη ν Πάιιεο φλνκα 

δελ έρεηε λα κνπ πήηε. Να είζαη βέβαηνο πσο ηα ςεγάδηα πνπ αλαθάιπςεο 

ζηνλ Σαγθφπνπιν, θαη κάιηζηα ηελ αθαηαζηαζία, ζα ηαλαθαιχςεο αξγά λσξίο 

θαη ζην δηάδνρφ ηνπ. ινη ηνπο Ρσκηνί θαη λα ηνπο βιέπνπκε φπσο είλαη. 

Θαξρίζνπκε ζε ηέζζεξα ρξφληα ηα ίδηα παξάπνλα. Καη ηη βγαίλεη; ΐγαίλεη πνπ 

εκείο, ζέινληαο λα θάκνπκε ηνπο πνιηηηζκέλνπο, δελ θαηνξζψλνπκε λα 

πηάζνπκε δνπιεηά πνπ λάρε θαη ζπλέρεηα. Μνπ γξάθεηο πσο θαιφ ζάηαλε λα 

πάβακε ην Ννπκά γηα θαλέλα ρξφλν θ΄ έπεηηα λα βξίζθακε θαλέλαλ 

θαηαιιειφηεξν. Αειαδή έλα ρξφλν λα κε βγαίλε ν Ννπκάο θαη θαηφπη απφ 

έλα ρξφλν λα βγάινπκε άιιν θχιιν. Βζχ πνπ έρεηο λνπ θαη θξίζε απνξψ πσο 

κνπ ηα ιεο ηέηνηα πξάκαηα. Εδνχ ε Ρφδνο, ηδνχ θαη ην πήδεκα. Πάςε γηα έλα 

ρξφλν ηε Rallis Brothers agency ζηελ Καιθνχηα θαη μαλάπηαζέ ηελε θαηφπη 

απφ έλα ρξφλν. Ση ζπζηήκαηα είλαη αθηά; Να ζνπ έλα θχιιν πνπ γλσξίζηεθε, 

πνπ έθακε φλνκα, πνπ ην μέξνπλε ζηελ Ββξψπε, πνπ ε θπθινθνξία ηνπ 

κεγαιψλεη· φρη, λα ην πάςνπκε. Να ζνπ πσ, είλαη πξάκαηα πνπ δελ πξέπεη 

νχηε λα ηα βάινπκε ζην λνπ καο. Σν θάησ θάησ, ηη ηξέρεη; Θέινπκε αιιαγή ζα 

Ρσκηνί πνπ είκαζηε. Καη γσ ηηο αιιαγέο ηηο ζηραίλνπκαη. Μηα ν Σαγθφπνπινο 

δπζαξέζηεζε ηνλ ηάδε κε ηνπο ηξφπνπο ηνπ ν δείλαο δε γξάθεη ζην Ννπκά, 
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γηαηί πεηξάρηεθε. Λνηπφλ εγψ λα ζνπ πσ, ην κφλν γηαηξηθφ είλαη ν θαηξφο. Άκα 

βαζηάμε ν Ννπκάο, ζα ηνλέ ζπλεζίζνπλε θ΄ νη νρηξνί ηνπ, ψζηε ζαξζνχλε θη 

αθηνί κφλν θαη κφλν απφ ηελ απνξία ηνπο πνπ βιέπνπλε ζηε Ρσκηνζχλε κηα 

θεκεξίδα πνπ κε ηηο κπφξεο, κε ηα εκπφδηα, κε ηα πξνζσπηθά, βαζηά νινέλα 

θαη πάεη. […] Ξεθνκκέλα, θίιε κνπ· εγψ είπα ηνπ Πάιιε, εδψ θαη δπφ ρξφληα, 

ζνπ ην μαλαιέσ ζήκεξα θαη ιφγνπ ζνπ, πσο κπνξείηε λα θάκεηε φηη ζέιεηε, 

θαη δηεθηπληή λαιιάμεηε, θαη ηξεηο θεκεξίδεο λα κνπ βγάιεηε αληίο κηά· εγψ ζε 

άιιε θεκεξίδα παξά ζην Ννπκά, δε γξάθσ θαη ζψλεη. Θα πσ κάιηζηα θαη 

ηνπο ιφγνπο δεκφζηα, γηαηί απ΄ αθηά πνπ δηάβαζεο ζα είδεο πσο έρνπλε νη 

ιφγνη κνπ ην γεληθφ ηνπο φθεινο. […] Μα κε ηνλ Πάιιε αιιάδεη ην δήηεκα. Ο 

Πάιιεο ζέιεη λα θάκνπκε νη άιινη φπσο ελλνεί αθηφο. […] 

Καη βέβαηα πσο δελ πξέπεη λα καζεθηή. Μα λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα δε 

βιέπσ ηη ηξφπνο ππάξρεη λα κε καζεθηή ηέηνην θάκσκα. Πεο ηα ηνπ Πάιιε 

[…]. Ο Πάιιεο έθακε ρνληξφ θάκσκα. Να κελ ηα καζνχκε· πξνδνζία θαη καδί 

[;] αραξηζηία πνπ δε ιέγεηαη. Βγψ ζα ζσπάζσ. Μα έπξεπε λα ζπιινγηζηή 

πσο δελ μαπνιλά θαλείο έηζη ηνπο θίινπο ηνπ θαη πσο αθνχ ηφθακε κπνξεί 

θαη λα κελ απνκείλε θξπθφ. Ώκέ; αλ άμαθλα ζηακαηνχζε ν Ννπκάο! 

Φαληάζνπ ηφηεο ηη ζα γηλφηαλε. Σφηεο είλαη πνπ ζα ην θσλάδαλε θαη ηα 

θεξακίδηα. Θέινληαο λα κε ζηακαηήζε ν Ννπκάο δνχιεςα γηα ηελ Εδέα. Θα 

είηαλε φιεζξνο, αλ έπαβε. Σψξα εκέλα κε μέξεηο. Σελ ηδέα θνηηάδσ. α 

κεηαλνηψζε ν θίινο θαη γπξίζε πάιη ζε καο, έλα ζα θνηηάμσ, πσο δνπιέβεη 

μαλά γηα ηελ Εδέα. Σίπνηε άιιν. Θα θάκσ ζα λα κελ είρε ηξαβερηή, φζν γηα 

ηελ εκπηζηνζχλε κνπ ζηνλ Πάιιε ελλνείηαη πσο ηέιεησζε· δελ είλαη κήηε 

άζξσπνο κήηε θίινο. ηη έγηλε πηα, έγηλε· δελ μεγίλεηαη. […] ήκεξα άμαθλα 

ιαβαίλσ γξάκκα θη απφ ηνλ Σαγθφπνπιν πνπ κνπ ιέεη πσο ν Πάιιεο ζα 

μαθνινπζή λα γξάθε ζην Ννπκά. Ώη δε κνπ ιεο, ζηε δσή ζνπ, ηη παηδηάηηθα 

θεξζίκαηα είλαη ηνχηα; Μηα ηξαβηέηαη θαη κνπ γξάθεη πσο ζα ηνλ αθήζε ζε 

καο ηνλ αγψλα. Σψξα λα πνπ αγσλίδεηαη θη ν ίδηνο – κε ηελ πέλλα, ρσξίο ηνλ 

παξά. Θενθάλεξα καο δείρλεη πσο ηξαβήρηεθε απφ πείζκα. […] 

Ο Πάιιεο θέξζεθε άζθεκα θαη κνπ ηα ςέιλεηο εζχ εκέλα. […] Με 

θαηερίδεηο, λα κε καζεθηή, λα κελ αλνίμσ ζηφκα. Καιά. Μα πεο ηα ηνπ Πάιιε, 

ηνλ Πάιιε θαηήρηζε. Θα κνπ πεο, θαη ην λνηψζσ θαη ην μέξσ πξνηνχ κνπ ην 

πεο, πσο ζηνλ Πάιιε έρεηο ηελ ηάδε ή ηελ ηάδε ππνρξέσζε, πσο δελ 

ηαηξηάδεη λα ηνπ ηα πεο έηζη, πσο καδί ζνπ θέξζεθε πάληα θαιά θ.η.ι., θ.η.ι. 
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ΐέβαηα. Μα ηφηεο ε δηθαηνζχλε πνπ είλαη; Πνπ θέξζεθε ν Πάιιεο θαιά καδί 

ζνπ, δε ζα πε πσο θέξζεθε καδί κνπ θαιά. […] 

Σελ ηξπθεξάδα ζνπ φιελε ηεο έρπζεο ζε κέξνο φπνπ κνπ γπξέβεηο 

ζπκπάζεην πνπ δε κνπ ζηέιλεηο παξαπάλσ απφ [150 ή 750 ;] θξ. Κξάηα ηνλ 

παξά ζνπ, εγψ πξψηα πξψηα ζέισ λάρσ ηελ θαξδηά ελφο θίινπ. […] 

Σν ζεκαληηθφ, η’ απαξαίηεην, λα βγαίλε ν Ννπκάο –θαη βγαίλεη. Σν 

δέθηεξν, […] λα μαθνινπζάο λα ηνπ δίλεο φηη ηνπ έδηλεο, δειαδή δξ. 982 ην 

ρξφλν (ηφζεο ηψξα θαη γσ). Καη γη΄ αθηφ ζνπ ιέσ έλα γεξφ κεξζί. 

 

6. 16 Rue Chaptal Paris-IX, 18 ηνπ Φξηζηνύ 1908  

Γηα ην ιαφ, ηα είπακε. Ήξζε πξνρηέο ην ηξίην θχιιν. Ώπνθαζηζηηθά, 

ηξαβηνχκαη θαη ζα ηνπο ην γξάςσ ζήκεξα ή άβξην. Πεξηηηφ λα μνδέςνπκε ην 

κπαξνχηη καο, πνπ ιέκε εδψ, γηα λα ζθνηψλνπκε ζπνπξγίηηα. […] Σν θχιιν 

ηνπο πεξησξηζκέλν θηφιαο ζηελ Πφιε, ζηα πνιίηηθά θαη ζηα Πνιηηηθά. Αελ έρεη 

γηα καο θαλέλα δηάθνξν. Ώκάλ! Ώκάλ! Καη λα κελ αθήζνπκε ην Ννπκά. Σψξα 

βιέπσ ηη αλνεζία θάκακε. Ο Φσηηάδεο ν ίδηνο κνπ γξάθεη πνηνο είλαη ν 

ζθνπφο ηνπο· «ζέινπκε λα καδέςνπκε ηξηγχξσ καο φινπο φζνπο θιίλνπλε 

πξνο ηελ Εδέα! θ΄ είλαη πνιινί! Υξεηάδεηαη ινηπφλ θαη θάηη άιιν παξά ε 

Γξακκαηηθή ηνπ άδνινπ ςπραξηθνχ Λνγηζκνχ». Ώθηφ, είηαλε ρξεφο ηνπο λα 

καο ην δειψζνπλε απαξρήο. Πεξίεξγν ηφληηο λα κελ κπνξνχλε λα πνχλε ηελ 

αιήζεηα. Σα πνιίηηθα πάληα. Μαο βγήθε κάιηζηα θη ν δεβδέθεο ν Γηαλληφο πνπ 

φληαο Ρσκηφο έπξεπε λα καο ζνθηζηή γξακκαηηθή δηθή ηνπ «Ννκίδνπκε πσο 

πξέπεη λάκαζηε ιίγν καιαθνί γηα ην θσλεηηθφ, κα θαη πνιχ πνιχ ζθιεξνί ζηε 

γξακκαηηθή ηεο δεκνηηθήο καο». Φαληάζνπ λα ζθνηψζεθα φιε κνπ ηε δσή γηα 

λα θάκσ κηα γξακκαηηθή […] θαη λάξρεηαη άμαθλα έλαο κπνπληαιάο λα καο 

βγάδε ζπζηήκαηα ηνπ θεθαιηνχ ηνπ. Έπεηηα, βιέπεηο, είλαη θαη θάηη άιιν. 

Βκείο ην Ννπκά ηνλ είρακε γηα λα γξάθνπκε θηφιαο. Σνπ ιφγνπ ηνπο, κήηε 

κέλα, κήηε θαλελφο απφ καο δε δεηήζαλε άξζξα. Κνληέβσ λα γίλσ κέινο ηνπ 

Ελζηηηνχηνπ ηεο Γαιιίαο θη αθηνί εθεί θάησ ληξέπνληαη ηνλνκά κνπ θαη ην 

θξχθηνπλε. […] Μα είλαη θαη πξαρηηθφ λα ηξαβερηνχκε. Πξαρηηθφ λα 

βαζηάμνπκε ην Ννπκά. Βζχ, καηάθηα κνπ, ελλνείηαη, φπσο ζέιεηο. Ώλ φκσο 

ζέιεηο ην θαιφ, ηηο πέληε ζνπ ιηξίηζεο, ηνπ Ννπκά λα ηηο δψζεο, λα ηνπ 

βξνχκε θη άιιεο […] ηνπο Πνιίηεο κήηε λα ηνπο δησ, κήηε λα ηνπο αθνχζσ. 

Θέινπλε κέζνπο φξνπο, ζέινπλε θξνληκάδα· λα ηνπο δείμσ πφζν ιίγν ηνπο 
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ζπθέξλαλε ηέηνηεο άηνπεο θξνληκάδεο. Βκείο είρακε ην Ννπκά· ν Ννπκάο 

πνιχ φκνξθα καο πήγε σο έλα ζεκείν· αθηνί ζέινπλε λα καο θέξνπλε πίζσ. 

Αελ είλαη ζσζηφ. Έηζη δελ πξνθφβνπκε. ΐιάθηνπκε μελαληίαο ηελ Εδέα. Κη άκα 

ιφγνο γηα βιάβε ηεο Εδέαο, ηέιεησζε. Ώδχλαην καδί ηνπο λα είκαη. 

 

7. 16 Rue Chaptal Paris-IX, 2 ηνπ Γελλάξε 1909  

Ώγαπεηέ κνπ […] 

ην δήηεκα ηνπ Λανχ θαη ηνπ Ννπκά, θέξζεθεο αθφκα πην άηνπα. Μήηε 

θηιηθά κήηε πεηζαξρηθά. Βγψ ζνπ είπα, ζνπ μήγεζα θηφιαο πσο ν Λαφο πάεη 

ελάληηα ζην ζθνπφ ηεο Εδέαο θαη πσο πξέπεη κε θάζε ζπζία λα βαζηάμνπκε ην 

Ννπκά. Σίπνηα. Βζχ ηα δηθά ζνπ. Ώλ είλαη λα καο βγεο θαη ηνπ ιφγνπ ζνπ 

θακκαηάξρεο, λα θάλεο ηνπ θεθαιηνχ ζνπ θαη λα καο ηα κπεξδέβεο φια, ηφηεο 

δε βιέπσ νχηε πνπ πάκε νχηε πνπ ζα ζηακαηήζνπκε. Σν δήηεκα εζχ ην 

μέξεηο· έρε ην κε ην λνπ ζνπ. Σν μέξσ γσ. Βζχ δελ πνιέκεζεο· εζέλα δε ζε 

βξίζαλε. Δ δνπιεηά ζνπ είλαη λα κ΄ αθνχο. Οινπζδηφινπ αιιφθνην λα θάζεζαη 

λα κνπ κηιάο γηα ππνρξέσζε πνπ έρεηο πξνο ηνπο Πνιίηεο. Πξψηα πξψηα 

ππνρξέσζε έρεηο ζε κέλα. νπ ηα μεδηάιπζα ηα πξάκαηα· νχηε πξφζεμεο. 

Ώθηνί δελ θξαηήζαλε ηνλ φξν. Ανπιεηά καο δελ είηαλε λα ηνπο ξσηήζνπκε 

φξνπο ή πξφγξακκα. Ανπιεηά ηνπο είηαλε λα θεξζνχλε ηίκηα. Αε θεξζήθαλε. 

Μαο γειάζαλε ή φρη; Μαο γειάζαλε πνιίηηθα θαη ξαγηάδηθα. Σν ινηπφλ 

ππνρξέσζε δελ είρακε θακηά. Κ΄ έηζη ηφθξηλα θ΄ εγψ, αθνχ ηξαβήρηεθα. Βίλαη 

θσκηθφ, είλαη γεινίν λα κνπ γξάθεο πσο «θπζηθά ζα είηαλ δηαθνξεηηθφ αλ ζε 

ρηππνχζαλ ή έγξαθαλ ηίπνηα γηα ζέλα». Πψο ζέιεηο λα κε ρηππήζνπλε πην 

θαλεξά, παξά κε βάδνληαο ηφλνκά κνπ θαη κε ζέινληαο λα γξάθσ εγψ ζε κηα 

θεκεξίδα δεκνηηθή; Καη ζπ αθηφ ην παξαδέρεζαη; Καη ζέλα δε ζνπ θηάλεη 

αθηφ; Καη γπξέβεηο άιια; Καη κνπ ππνζηεξίδεηο κηα θεκεξίδα φπνπ κνπ 

θέξλνπληαη κε ηέηνην ηξφπν; Καη θάζεζαη θαη κνπ κηιάο γηα πξνπαγάληα θαη 

πσο ν Λαφο είλαη θαιφο ζην δήηεκα ηεο πξνπαγάληαο «ζηξαβά δπζηπρψο 

αιιά έηζη είλαη θαη ην βιέπσ θάζε κέξα». Έηζη είλαη θη έηζη είηαλε πξνηνχ 

αλνίμεο αθφκα ηα κάηηα ζνπ εζχ, πνπ ζα ηφβιεπεο αθφκα πην λσξίο αλ είρεο 

ηα κάηηα κνπ θαη δελ θαζφζνπλα ζηηο Ίληηεο, απ΄ φπνπ θαίλεηαη πσο καο ήξζεο 

γηα λα καο κάζεο πξάκαηα πνπ ηα θαηέρακε απφ ην 1888. «Έηζη είλαη» θαη ζα 

είλαη αθφκε ρεηξφηεξα, θηάλεη λα είλαη πνιινί ζαλ θαη ζέλα πνπ λα βνεζνχλε 

ηνπο νρηξνχο καο. […] Βζέλα ε δνπιεηά ζνπ, ε λνζηηκάδα ζνπ θηφιαο είηαλε ε 



36 

 

πίζηε πνπ είρεο ζε κέλα. Βίηαλε ε γιπθεηά ζνπ ε νπζία, είηαλε θ΄ ζπλέξγεηα ε 

δηθή ζνπ ζηελ Εδέα. Βγψ μέξεηο πσο κφλν ηελ Εδέα θνηηάδσ. Ώο κε παξαηηήζε 

ν θφζκνο φινο, δε κε κέιεη. Σελ πίζηε εγψ ηελ έρσ θαη κνπ θηάλεη […]. Μήηε 

κηζή γιψζζα ζέισ κήηε κηζνχο θίινπο. Βίλαη ε αξρή κνπ θαη ζα ηελ 

αθνινπζήζσ, αθφκε θ΄ α κε πνλή. Να δηαιέμεο. Ή ην ιαφ, καδί κε η’ 

Ώδεξθάην, ζα παξαηηήζεο – ή εκέλα. Ή ζα βαζηάμνπκε καδί ην Ννπκά, θαη 

κφλν ην Ννπκά, ή ζα παο κε ηνπο Πνιίηεο. Βκέλα ηφηεο λα κε μεζβήζεο απφ 

ηα θαηάζηηρα ζνπ. […] 

Οη ζπλέπεηεο ηνπ Λανχ, άκα δελ ηηο ζηακαηήζνπλε ακέζσο, ζα γίλνπλε 

θάζε κέξα πην αρακλέο. Πήξα ηψξα ηψξα γξάκκα ηνπ Σαγθφπνπινπ θαη κνπ 

ιέεη πσο ηνπ δειψζαλε απφ ην Ώδεξθάην πσο απφ δσ θη’ νκπξφο δε ζα ηνπ 

ζηείινπλε άξζξα θαη λα ηα βνιέςε φια κνλαρφο ηνπ. Αειαδή, ζέινπλε λα ηνλ 

πλίμνπλε, φπσο ζαξξνχλε πσο ζα πλίμνπλε θαη κέλα […]. Βίδα ηηο πξνάιιεο 

ηνλ Ώξγχξε, πνπ είηαλε ζην Παξίζη. Ώθηφο ελλνείηαη καδί κνπ, ακέζσο, κε ην 

Ννπκά, φρη θη ην Λαφ. Σν δήηεκα, φπσο ζνπ είπα, εκείο ην μέξνπκε· ζηελ 

Καιθνχηα, βέβαηα πσο δελ ηφκαζεο. Βκάο πξέπεη λαθνινπζάο. Ώπφ θεη 

θαίλεηαη θη ν αιεζηλφο θίινο […]. 

Ση καο θάλεηο ηνλ αξρεγφ, κφιηο πνπ γχξηζεο απφ ηελ Καιθνχηα; Έρεηο 

κφλν δπν ιφγηα λα ηνπο γξάςεο, δειαδή πσο κήηε ζνπ πέξαζε κήηε 

κπνξνχζαλε λα ζνπ γπξέςνπλε λα ππνζηεξίμεο κηα θεκεξίδα δεκνηηθή, φπνπ 

ν Φπράξεο δε γξάθεη, φπνπ δελ παξαθαιέζαλε ηνλ Φπράξε λα γξάςε. Καη 

πσο αθηφ απφ κέλα ην μέξεηο. Βγψ δελ θξχθηνπκαη ζαλ θη αθηνχο. Αε κνπ 

δεηήζαλε, γηαηί δελ ην ζέινπλε, απφ θφβν, λα γξάςσ ζην Λαφ […]. 

Καη ζνπ ην μαλαιέσ· πξνζκέλσ λα δηαιέμεο. ίγνπξν, αξρηζίγνπξν λα 

ηφρεο πσο ή κε ηνλ έλαλε ή κε ηνλ άιινλε ζα παο, φρη κε ηνπο δχν.   
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Ώληίγξαθν επηζηνιήο ηνπ Α. Πεηξνθφθθηλνπ ζε Φπράξε 

 

Αζήλα 27-ΦΙΙ- 1908 

Ώγαπεηέ κνπ, 

νχγξαςα πξνρηέο θαη ζνχζηεηια αληίγξαθν ηνπ γξάκκαηφο κνπ ζην 

Φσηηάδε. ήκεξα έιαβα ην γξάκκα ζνπ ησλ 2 ηνπ Γελλάξε(ε.λ.) 

Μ΄ φιν ην ζέβαο θαη ηελ αγάπε πνπ εμαθνινπζψ λα έρσ ζε ζέλα, 

αθφκα θαη κεηά ηηο βξηζηέο πνπ κνπ δίλεηο, ιππνχκαη πνιχ πνπ κνπ είλαη 

αδχλαην λα ζπκκνξθσζψ κε ηηο δηαηαγέο ζνπ. Θα θάλσ εθείλν πνπ ζεσξψ 

ζσζηφ γηα ηηο αθφινπζεο αηηίεο. 

1ν αλ ήξζα εδψ, κίιεζα πνιιέο θνξέο κε ην ΐιαζηφ γηα ην «Ννπκά». 

ΐξήθακε, θ΄ νη δπν, πσο ην Ννπκά δηαβάδνκαη Βκείο θ΄ Βκείο, πσο δελ έρεη 

θακκηά θπθινθνξία, θακκηά επηξξνή, θαη κε ηα πξνζσπηθά ηνπ απνμελψλεη 

ηνλ θφζκν. 

2ν Βπεηδή ν ΐιαζηφο ήηαλε λα πάε ζηελ Πφιε, ηνπ έδσθα φιε ηελ 

άδεηα λα θάκε ην θαιήηεξν θαη ηνπ είπα πσο φ ηη απνθαζίζεη, ζα ην ζεσξήζσ 

θαιά απνθαζηζκέλν. Ώπηή είλαη ε αηηία πνπ ην Ώδεξθάην ζεψξεζε πεξηηηφ λα 

κνπ γξάςε ηδηαηηέξσο. 

3ν Μηα πνπ δέρηεθα απηφ θαη κηα πνπ «ν Λαφο» γξάθεηαη ζηε Αεκνηηθή 

θαη δε ρηππά θαλέλα δηθφ καο, Αε ζα παξαηηνχκνπλα απφ ην Ώδεξθάην, αλ 

δελ εχξηζθα πσο ε θεκεξίδα ηνπο είλαη κπφζηθα γξακκέλε. Ώπηφ φκσο δελ 

είλαη αηηία λα παξαηηεζψ, ρσξίο λα ηνπο δψθσ δηνξία 6 κελψλ, θαζψο έθαλαλ 

θη απηνί κε ην «Ννπκά». 

4ν Ώθφηνπ είπαλ ζην «Ννπκά» πσο ζα ηνλ άθελαλ, απηφο έβαιε θξαζί 

ζην λεξφ ηνπ, έπαςε ηα πξνζσπηθά θαη θάπσο άξρηζε λα θξνληίδε γηα ηελ 

θπθινθνξία ηνπ. Ο Σαγθφπνπινο κνπ ππνζρέζεθε πνιιά θαη ειπίδσ λα θάλε 

κεξηθά. Γη΄ απηφ, θαη γη’ απηφ κνλάρα, απνθάζηζα λα ηνλ ππνζηεξίμσ. 

5ν ζν αγξάκκαηνο θαη θνπηφο θη αλ είκαη, έρσ ηελ ηδέα φηη είκαη ζε 

θαηάζηαζε λα θξίλσ ηη έπξεπε λα θάλσ ζ’ απηή ηελ πεξίζηαζε θη απηφ ελλνψ 

λα θάλσ, κ’ φιε ηε ιχπε πνπ έρσ λα βιέπσ πσο δπζαξεζηψ εζέλα. Ώλ ήηαλε 

λα παξαδέρεηαη θαλέλαο θαη λα θάλε φ ηη ηνπ ιέλε, ηφηε ζε φια ηα δεηήκαηα, 

ζξεζθεπηηθά, πνιηηηθά, γισζζηθά θ.η.ι. έπξεπε λα έκελα ζ΄ φ ηη κε δίδαμαλ. 
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ινλ απηφλ ηνλ θαηξφ, φια απηά ηα ρξφληα έθαλα γηα ην γισζζηθφ φ ηη 

κπνξνχζα. Με πείξαμαλ, κε θνξφηδεςαλ, κε μαπφιπζαλ θίινη πνιινί θαη 

αγαπεηνί. Ώλ δελ έθαλα ηίπνηα πεξηζζφηεξν, είλαη ε ζπλαίζζεζε πνπ έρσ γηα 

ηνλ εαπηφ κνπ θαη ε ηδέα πσο κφλν φζνη έρνπλ ηαιέλην πξέπεη λα γξάθνπλ 

ζηε Αεκνηηθή. Έρσ εξγαζηεί θαη θαλνλίζεη θαη άιια δεηήκαηα, θνηλνηηθά θαη 

εζληθά, θαη φζνη είραλ λα θάκνπλ καδή κνπ, Ρσκηνί θαη Βγγιέδνη, κ΄ άθνπαλ 

πάληα θαη αθφκα ζαλ δελ ζπκθσλνχζαλ καδή κνπ. Καη βξέζεθεο, εζχ, λα κνπ 

γξάςεο κε χθνο πνπ ζαξξεί θαλείο πσο πήγακε πίζσ ζην Μεζαηψλα ή πσο 

δνπιεχνκε ζε θαλέλα ηεξαηηθφ Σάγκα. 

Ώπηά είρα λα ζνπ πσ. Βλλνψ λα θάκσ εθείλν πνπ λνκίδσ ζσζηφ. Ώλ 

ζεσξήο, πσο δε θέξλνκαη θαιά, δηθαίσκά ζνπ λα θάκεο φ ηη ζέιεηο πξνο 

εκέλα. 

 

8. Ορηώβξεο 1919 

Βζχ πέξαζεο ρξφληα ραξηζάκελα ζηηο Ίληηεο. Έθακεο θαηάζηαζε. Γχξηζεο 

ζηελ Ώζήλα. Έγηλεο ν ΐηθέιαο ηεο δεκνηηθήο. Παίδεηο ξφιν. Βγψ, θίιε κνπ, 

έπαημα ηε δσή κνπ – θαη ηελ έραζα […]. Κ΄ έηζη παξαηηήζεθα […]. Σξαβήρηεθα 

θαη ζψλεη πηα. Αε ζα μαλαγπξίζσ. Ώθήλσ ηνπο Υαηδεδάθηδεο θαη ινηπνχο λα 

ραίξνπληαη ηελ πέλλα ηνπο ηελ παηλεκέλε […]. Αεκφζηα δε γξάθσ πηα ηίπνηα 

[…] κα ηη λα πσ αθφκα ζα δηαβάδσ ηνλ αξηζκφ ηνπ φκηινπ πνπ είρεο ηελ 

θαινζχλε λα κνπ ζηείιεο; αλ λα κελ χπαξρε ν Παιακάο. α λα κελ είραλε 

γξαθεί κήηε ηα Απν Ώδέξθηα κήηε ε Γσή θη Ώγάπε κήηε ην Σαμίδη. Καη ζέιεηο 

λα ζθνηψλνπκαη γηα ηέηνην πνχκπιηθν; 
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Αιιεινγξαθία Αιέμαλδξνπ Πάιιε 

 

Βπηζηνιέο Φίιηππνπ ηακπαλίδε ζε Ώιέμαλδξν Πάιιε 

 

1. Πόιε, 1 ηνπ Απξίιε 1911  [1/33] 

Ώπφ δσ ιχζζα θπξηνιερηηθά· ε θπβέξλεζε φπσο ην πξφβιεπα θαη ζνπ 

ηφγξαθα απαγφξεςε ηε ζπλέιεςε ηε ζεκεξηλή· θπζηθά ην πξάκα ην 

απνδψθαλε ζε καο θαη νη δεκαγσγνί καίλνπληαη. ην ρξεκαηηζηήξην ηνπ 

Γαιαηά θπθινθφξεζαλ θάηη έγγξαθα πνιηγξαθεκέλα αληηκαιιηαξηθά, 

ζπθνθαληηθά γηα ηε ζρνιή ηεο αγ. Σξηάδαο, ηε δηθή καο· ν Πξφεδξφο καο πνπ 

ιχζζηαμε γηα ηελ απνηπρία θαηά ηνπ ηακαηηάδε, λνκίδεη πσο εγψ νξκήλεςα 

ηνπο καζεηέο λα γπξίζνπλε ηελ αλάθξηζε· πηζηεχσ εθεηλνχ δνπιεηά είλαη ηα 

ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ θαη άιισλ δεκαγσγψλ. Αε ζηάζεθε δπλαηφ λα κάζσ ηη 

έγξαθαλ· ην κφλν πνπ μέξσ είλαη πνπ κε εμνξθίδνπλε ζαξάθεδεο ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ λα κελ πεξάζσ απφ ην Υξεκ. Γηαηί ην ιηγψηεξν πνπ έρσ λα 

πάζσ είλαη ην μπινθφπεκα· γηαηί, ιέλε, νη Κεθαιισλίηεο ιχζζηαμαλ αθνχνληαο 

πσο εγψ ζην ζθνιηφ καο ιέσ ηε Παλαγηά δηαθέληηζζα πνπ ζηελ Κεθαιινληά 

ζα πε ξνπθηάλα. Ο δπζηπρήο ν ιαφο ηη θηαίεη· έηζη ηνλ θσηίδνπλε νη 

ζενκπαίρηεο. Βγψ ηνπο απάληεζα φηη δελ είλαη αλάγθε λα πεξάζσ απφ ην 

Υξεκαη. πνηνο ζέιεη αο δξάζε ζην ηαπξνδξφκη φπνπ σο ηα κεζάλπρηα 

γπξλψ κφλνο ζηνπο δξφκνπο. Βίλαη λα ηνπο θιαίε θαλέλαο. Βπίζεο απηή ηε 

ζηηγκή πνπ ζνπ γξάθσ (κεζεκέξη αββάηνπ) κνπ εηδνπνηνχλε φηη αχξην ζηελ 

Βθθιεζία καο κέζα ή ζηνλ απιφγπξφ ηεο ζα θάλνπλε ζπιιαιεηήξην ελαληίνλ 

ησλ καιιηαξψλ θαη πξνπάλησλ ελαληίνλ κνπ· λα δηνχκε ηη ζα βγε απ΄ απηή 

ηελ ππφζεζη. Σν φηη ηνπο αξρεγνχο ηεο νρινθξαηίαο ζα ηνπο ιπζζηάμσ ζηελ 

πνηληθή θαηαδίσμε, λα είζαη βέβαηνο, έμσ θαη αλ κε ζθνηψζνπλε ψζηε δελ 

ππάξρε γιπθφηεξν πξάγκα γηα ηνλ Ώξβαλίηε απφ ηελ εγδίθεζε. Σνπο ην 

εηδνπνίεζα απηί θη΄ αο θάλνπλε φ,ηη ζέλε. Αηφηη θαη ν ζηξαηησηηθφο λφκνο δε 

ρσξαηεχε. 

Ώπηή ηε θνξά ε θαηαθνξά δηεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ελαληίνλ κνπ θαη ηνπ 

ζπκπαηξηψηνπ κνπ Λνπθά Αεκεηξηάδε, αιι΄ απηφο ιέλε είλαη θξπθφο. Έλαο 

δηθεγφξνο, ν Πνπινπιίδεο, ηξέρεη δεμηά θη΄ αξηζηεξά θεξχρλνληαο φηη πξέπεη 

θαη λα ζθνησζψ, γηαηί είκαη φρη κφλε καιιηαξφο, κα θαη Ώιβαληζηήο θαη 
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Πξξξνδφηεο ηνπ θαθφκνηξνπ ηνπ έζλνπο. Έλα κάξηπξα ελαληίνλ ηνπ έρσ· αλ 

γίλε ηίπνηε, πξψηα απηφλ ζα θάηζσ ζην ζθακλί. […]  

ηνλ Δπεηξσηηθφ χιινγν ην δήισζα ηφλνκά ζνπ θαη φηαλ ζα ζπλεδξηάζε ην 

Α. πκβνχιην ζα ζνπ απνζηαιή επραξηζηήξηνο επηζηνιή! Θα θξνληίζσ λα 

δεκνζηεπζή θαη ζε θαλέλα θχιιν. […]  

 

2. Πόιε, 28 ηνπ Μάξηε, 10 ηνπ Απξίιε 1911 [1/47] 

Σε ζηηγκή πνπ ζνπ γξάθσ […] έθπγε απφ ην ζθνιηφ καο ηεο Ώγ. Σξηάδαο ε 

αλαθξηηηθή επηηξνπή ησλ Παηξηαξρείσλ απνηεινχκελε απφ έλα Αεζπφηε ηεο 

Φηιαδειθείαο θαη δπφ πκβνχινπο ηνπ Μ. ζπκβνπιίνπ, ηνλ Λ. Ληκαξάθε 

Πξφεδξν ηνπ Φηινι. πιιφγνπ, θαη ην γηαηξφ Γψην καδί κε ηνλ θ. Γακαξία· 

δπν ψξεο εμεηάδαλε καζεηέο πψο γίλνπληαη ηα καζήκαηα, πψο ηα δηδάζθνπκε, 

ηηο ζενθθηάζηξεο θνξίηζηα θιπ. θιπ. νπ ιέσ πσο κ΄ έπηαζε αλαγνχια θαη 

απειπίζζεθα γηα ηελ πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ έζλνπο κνπ! Οη ιατθνί 

αλαθξηηέο ήζαλ πνιχ [ζηε] ζέζε ηνπο, θαη΄ αληίζεζε πξνο ηνλ Πξφεδξφ ηνπο 

ηνλ πξνθνκκέλν Πξνθφπην! Κ΄ είλαη λα πεηάμε θαλέλαο ηα κπαιά ηνπ ζηνλ 

αέξα, φηαλ ζθέθηεηαη πσο νη δεζπνηάδεο καο είλαη ε εγέηηο κεξίο θαη ηάμηο 

θάζε πξνφδνπ! […] Σν θαθφκνηξν ην έζλνο πξέπεη ρσξίο άιιν λάλαη 

εθηάςπρν, πνπ κε ηέηνηα ράιηα δελ απέζαλε σο ηα ηψξα. Έρεη δσηηθφηεηα 

απάλσ ηνπ αθάληαζηε ε απέζαληε ε ξσκηνζχλε. Καη έρσ βεβαηφηεηα κεγάιε, 

πεπνίζεζε αθξάδαληε πσο ζα μππλήζε πσο ζα κεγαινπξγήζε, άκα σο 

αληηθξχζε ηε δσή θαηάκαηα· […] Βκάο ηνπο δαζθάινπο δελ καο εμέηαμαλ 

ηίπνηεο ζήκεξα. Άο εξζνχκε ζην δήηεκά καο· κνχγξαθεο πσο κφλε ε 

αδηαθνξία ζθνηψλεη, φρη φκσο θαη νη θσλέο· πφζν δίθην έρεηο· πφζν 

ςπρνινγείο ζαλ ιεο πσο ν ζεφο πξέπεη λαλ ηνπ δίλε ρξφληα ηνπ Μηζηξηψηε 

[…]. 

Βδψ αθφκε θχξην ζέκα θάζε θνπβέληαο ην καιιηαξηθφ δήηεκα· κνπ ιέλε πσο 

ζηα βαπφξηα ησλ λεζηψλ-ηνπ ΐνζπφξνπ-ηνπ Φαλαξηνχ αλαβαίλνληαο ή 

θαηεβαίλνληαο άιινο ιφγνο δε γίλεηαη παξά απηφο· ζηα ζπίηηα, ζε ρνξνχο, ζε 

θεδείεο, ζε παλεγχξηα (ζαλ ηεο ΐαγγειίζηξαο ζηα Σαηαχια πξνρηέο, φιε 

εθείλε ε θνζκνπιήκκπξα θαη δε ην [γπλαηθνδέκη] κφλε γηα ηνπο καιιηαξνχο 

κηινχζαλε!). Πήγα ρηεο ζ΄ έλα καθξηλφ ηνπξθνκαραιά· ζηα θιεηζηά καγαδεηά 

ησλ Υξηζηηαλψλ έβιεπα γξακκέλν κε θηκσιίεο: καιιηαξφο εζηί γάτδαξνο· θάησ 

νη καιιηαξνί παξέθεη ζ΄ άιιν καγαδή· ΄ έλα πάιε θηιηθφ ζπίηη κνπ πήγα γηα 
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παξεγνξηά· ε γπλαίθα κ΄ φιν ην πέλζνο απφ κηα αληςηά ηεο βξήθε θαηξφ λα 

κνπ πε πσο απφ ηα πνηήκαηα ηνπ Σακπνπξά θαη Κφπαλνο (ηάρσ δψζεη φια 

θαη Ειηάδα θαη ΐαγγέιην θαη Σακπνπξά) δελ θαηάιαβε ν Ώλαζηάζεο ν 

θνπληάδνο ηεο ηίπνηεο· […] έλα θνξίηζη ηεο 12 ρξνλψ κνχπε λα ην θέξε ηψξα 

θαη πήγε ηφθεξε· ήηαλε σο 12 λνκάηνη άληξεο θαη γπλαίθεο· άλνημα ζηελ ηχρε 

θαη βξήθα ηα ρελφπνπια θαη ηνπο ην δηάβαζα· φηη δελ θαηαιαβαίλεηε ηνπο είπα 

πέζηε κε ιεχηεξα· κα ηα θαηαιαβαίλνπκε, είπαλε φινη· άλνημα άιινχ θαη έηπρε 

ν πχξνο ν Λνχεο. Κ΄ εθείλν ηνπο ην δηάβαζα θ΄ εθείλν ην θαηάιαβαλ· φινη 

έκεηλαλ άθσλνη. Καιά ηδάλνπκ΄ απηά, κνπ είπε έλαο, κα κε ηα ηεξά ηξνπάξηα ηη 

έρνπλε· εθεί θηαίλε· λαη, ηνπο ιέσ· θηαίλε· κα γηα ζηαζήηε ιίγν θαη βγάδσ απφ 

ην ραξηνθχιαθά ζνπ θαη ηνπο δηαβάδσ έλα θνκκαηάθη Ώθξφπνιη πνπ γξάθεη 

φηη ππεβιήζε [εηο] ηελ βνπιήλ αλαθνξά πνιηηψλ θαη βνπιεπηψλ πξνο 

θαηαδίσμηλ δηεπζπληψλ ησλ εθεκεξίδσλ πνπ θθηάλνπλ ηα ηέηηα· ψζηε ηνπο 

ιέσ θηαίλε νη θεκεξίδεο κε ηηο θαθνήζεηέο ηνπο, φρη νη καιιηαξνί. Σν παίξλεη ν 

έλαο ην θνκκαηάθη ην δηαβάδεη πσο είλαη αιήζεηα θαη ιέεη· έρεη δίθαην· ν 

θαθφκνηξνο θφζκνο εδψ ηα πηζηεχεη θαη άκα δελ ηνπο δείμεο γξακκέλν ην 

ελαληίν, δελ ζε πηζηεχε. Ο γηαηξφο ν Λνκπνπζάθεο κνχπε πσο ζην 

Φαξκαθείν ηνπ Θέκειε ζην γαιαηά έρνπλε κηα Ειηάδα δηθή ζνπ κε κηα 

αθηέξσζε δηθή κνπ ζ΄ έλα πξψελ δηεπζπληή καο Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ πνπ 

ηνλ έδησμαλ θέηνο θαη ηνλ δείρλνπλε δεμηά θη΄ αξηζηεξά ζε γηαηξνχο θαη 

πειάηεο: λα ηη δαζθάινπο έρνπκε· λα ε πξνπαγάληα ε ηξνκεξή· απηή ηελ 

Ειηάδα είραλε ζθνπφ λα ηελ επηδείμνπλε θαη ζηε πλέιεςε γηα λα θάλνπλε 

εληχπσζε θαη εθ ζπλαξπαγήο λα ιάβνπλε νη δεκνθφπνη απνθάζεηο ελαληίνλ 

καο· αιά Παηζνπξάθν ηεο ΐνπιήο· έρσ κνηξάζεη πνιιέο Ειηάδεο ζνπ κε ηελ 

ππνγξαθή κνπ: ζηνλ θίιν ηάδε θ.ι.π. θη΄ απφ θάησ: βξαβεχζεθε απφ ηελ 

θηιειιεληθή εηαηξεία ηνπ Παξηζηνχ πακςεθεί. Ώπηφ ηνπο δαηκνλίδεη πηψηεξν. Ο 

παιηάλζξσπνο απηφο πνπ έδσθε ην βηβιίν γηα φπιν ιχζζηαμε γηαηί πέξζη νη 

καιιηαξνί εθφξνη ηνλ δηψμαλε θαη ζέιεη λα εγδηθεζεί· ήηαλε δηεπζπληήο ζην 

ζθνιηφ καο θαη πινχζηνο. ηαλ ήκαζηαλ καδί κνπ έθαλε ην δεκνηηθηζηή, γηαηί 

ήηαλε έλαο αγξάκκαηνο θη΄ αλνξζφγξαθνο θ΄ είρε ηελ αλάγθε κνπ θάζε 

ζηηγκή.  

ηηο εθθιεζηέο δελ ηνικήζαλε απ΄ ηνλ ζηξαηησηηθφ λφκν λα θάλνπλε θακκηά 

δηαδήισζε. Ο ξσκηφο θνβάηαη πνιχ ηελ ηνχξθηθε κπαγηνλλέηα θαη ηηο 

θνληαθηέο. Ο θφζκνο μππλά θαη θσηίδεηαη. […] 
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ην Ρσζζηθφ ηλζηηηνχην εδψ πνπ έρεη ζπνπδαία βηβιηνζήθε θαη θαηαγίλεηαη 

πνιχ κε ηελ αξραηνινγία έβαια ην πφδη γηα ηελ μάπισζε ηνπ καιιηαξηζκνχ. 

Έρσ έλα θίινλ Γξακκαηέα ζπληνπίηε καο θαη ηνλ θαηήρεζα θαιά. […] Λνηπφλ 

λα ζηείιεο ζην αξραηνινγ. Ελζηηηνχην φια ζνπ ηα έξγα γξάθνληαο θαη κηα 

επηζηνιή ζην δηεπζπληή ηνπ θ. Οπζπέλζθε, λα βάιεο πξν πάλησλ ηηο 

ζεκεηψζεηο ζνπ ηηο θξηηηθέο ζηα βαγγέιηα θαη ζηνλ κεξν. […] 

Βπήξα ηηο 5 ιίξ. ησλ ραξηψλε θαη ζα ζηείισ θαη ηνπο ράξηεο ηνπο λένπο. 

ζν γηα ηηο θεηηλέο εθινγέο καο [επεηδή] ζα γίλνπλε χζηεξα απφ ελάκηζε 

κήλα, δε κνπ κέλεη θαηξφο λα ελεξγήζσ γηα λα εγγξάςσ θέηνο δηθνχο καο 40 

αλζξψπνπο θαη αο κε ηηο μνδέςνπκε θέηνο ηηο 20· ζα πξνζπαζήζνπκε κε 

δηθνχο καο θέηνο λα ηα βγάινπκε πέξα· ηνπ ρξφλνπ ην ρεηκψλα ζνπ γξάθσ 

γηα ηηο εθινγέο πψο λα ελεξγήζνπκε αζθαιψο θαη λα κε μνδέςνπκαη θέην 

άδηθα θη΄ έηζη 99% ζα θεξδίζνπκε, γηαηί θαη ζηηο πξνρηεζηλέο εθινγέο 

θεξδίζακε θαη ν Σδσλ κνπ ν Υαηδφπνπινο γέλεθε ρηέο Μηρηνζχκβνπινο, ν 

παλίζρπξνο ν Σδσλ. […] 

 

3. Πόιε, 26 Απξ., 9 Μάε 1911  [1/111] 

Ώπφ δσ κελ ηα ξσηάο· νξγηφ θαη μεζεκέιησκα. Οη αληηησαθεηκηθνί βξήθαλε ηελ 

επθαηξία λα ρηππήζνπλε ηνπο Εσαθεηκηθνχο σο καιιηαξνχο, γηαηί ήζειαλ λα 

[ππνζηεξίμνπλε] πσο ν Λπκπνπζάθεο δελ έπξεπε λα θχγε ζηηο εθινγέο απφ 

ηελ εθνξία, κα λα [ηειεηψζε] ηε [ζέζε] ηνπ (2 ρξνλψ) θαη έπεηηα λα θχγε· ν 

Σαρπδξφκνο εθξχαμε, θαζψο βιέπεηο ζηα άξζξα ηνπ· πξνρηέο Κεξγηαθή 

πξαμηθνπεκαηηθά, ελψ ζπδεηνχληαλε νη ι/ζκνί ησλ ζρνιψλ, εθιέμαλε 

πεληακειή επηηξνπή γηα λα θπηάμε ηα καιιηαξηθά θ.ι.π. φπσο ζα δεο ζηα 

θχιια. ηελ επηηξνπή κέζα ν Κσζηάθεο ν Μαθξίδεο ν δηθφο ζνπ θίινο ν 

γπλαηθάδεξθφο ηνπ Σδειέληεο, έλαο δηθεγφξνο ζηελνθέθαινο ζαλ ην 

Μηζηξηψηε, ν Πνιπδψ[ε]ηεο ν αξρεγφο ησλ αληηησαθεηκηθψλ, ν ΐαιαιάο 

δηθεγφξνο κέηνρνο ζηνλ Σαρπδξφκν θαη ν Ρίδνο ν κφλνο ηίκηνο άλδξαο. Έρεη 

λα γελή ηνπ Κνπηξνχιε ν γάκνο. Ο παζάξεο ζα θαηαγγείιε ηελ επηηξνπή 

ζηα Παηξηαξρεία σο αληηθαλνληθή θαη λα δηνχκε. ήκεξα ππέβαιε παξαίηεζε 

θαη ν Λπκπνπζάθεο κε ηνλ Κξεηηθφ θ΄ έηζη κεζαχξην Κεξγηαθή ζα εθιεγνχλε 

λένη έθνξνη πέληε. Ο Λπκπνπζάθεο ζηελ πξνρηεζηλή ζπλέιεςε θάλεθε 

άληξαο θαη ηνπο ηάςαιε θαηάκνπηξα. Δ πξσηνπνξία πάληα παζαίλεη, ηη λα 

γίλε […]. Έρνπλε ζθνπφ νη Εσαθεηκηθνί κεζαχξην λα κε ιάβνπλε κέξνο θαη λα 
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εθιεγνχλε αληίζεηνη θαη έηζη λα πάςε ν ζφξπβνο ησλ εθεκεξίδσλ θαη ην 

θνβεξφ θαθφ πνπ είλαη έμσ· αλακκέλα πνιχ ηα πλέκαηα. Καη ζάρνπλε ηα 

πφζηα πηαζκέλα γηα Παηξηαξρεία, γηαηί θάζε απφθαζε εθνξίαο πξέπεη λα 

πεξάζε απφ ηα Παηξηαξρεία γηα λάρε θχξνο. Οη άηηκνη ηφζν πφιεκν έρνπλε 

ζηήζεη θαη ηφζν δειεηήξην ρπκέλν πνπ θαη κηα ζεαηξηθή παξάζηαζε ηνπ 

Ααζθαιηθνχ πλδέζκνπ, επεηδή ήκνπλα εγψ κέζα, πνιεκήζαλε λα ηε 

ραληαθψζνπλε· φκσο επέηπρε πξνο πείζκα ηνπο πεξίθεκα θαη καο αθήθε 

θέξδνο σο 130 ιίξεο γηα ην απνκαρηθφ ηακείν ησλ απφξσλ δαζθάισλ. […] 

 

4. Πόιε, 15/5/1911 [1/119] 

Υηεο ηελ επάζακε· αλ είρακε θεξδίζε ζα ζνπ ηειεγξαθνχζα· ηφζνο 

[θνξσκφο;] ήηαλε, πνπ δε ζα κπνξνχζα λα ζπγθξαηήζσ ηε ραξά κνπ, αλ ζα 

θεξδίδακε.  

πσο βιέπεηο απφ ηηο εθεκεξίδεο θεξδίζαλε φιν νη αληηησαθεηκηθνί· 

μεκεηαιιεπηήθαλε ην γισζζηθφ δήηεκα αρξεία. Δ έθζεζε ηεο εμειεγθηηθήο 

επηηξνπήο ήηαλε πνιχ άζθεκε γηα καο, αθνχ δα νη εμειεγθηέο ήηαλε γλσζηνί 

ζθαλδαινπνηνί. ΐάιακε φια ηα δπλαηά καο, κα ην άηηκν ην δήηεκα είλαη 

θαηάιιειν γηα λα δξάζνπλε νη θαθιαηάδεο θαη νη κπεξκπάληεο· θαληάζνπ 

είραλε ζε επίζεκε έθζεζε πνπ δηαβάδνπληαλ ζε 260 εληηκφηαηνπο ελνξίηεο 

πσο ν ηακαηηάδεο πξάγκαηη εδίδαμε ην Θενηφθνο=ζενθθηάζηξα θαη φηη απηά 

ηα θαηέζεζαλ καζεηέο ηνπ ζθνιεηνχ καο, κα έπεηηα ηαξλήζηεθαλ γηαηί εγψ ν 

νκφθξνλαο κε ηνλ ηακαηηάδε καιιηαξφο δάζθαινο δηέθζεηξα ηηο ζπλεηδήζεηο 

ησλ καζεηψλ! Ορινθξαηία ξσκαίηθε πξσηνθαλή γηα ηελ πφιε καο! Σφζν κε 

πείξαμε θαη κε ηξφκαμε απηή ε εκπάζεηά ηνπο, πνπ απφ ρηεο ην βξάδπ θαη 

ζήκεξα είκαη κε θνβεξφ ππξεηφ! 

Αελ εκπνξεί δπζηπρψο θαλέλαο νχηε φινπο ηνπο θίινπο ηνπο ηνχο απιντθνχο 

λαλ ηνπο πείζε φηη δελ είλαη έηζη φπσο ηα ιέλε ηα πξάκαηα! Βπίζεκε έθζεζε, 

ζνπ ιέεη. Οχηε ζηε δεκνζηφηεηα λα βγε, γηαηί θακκηά εθεκεξίδα απφ ην θφβν 

δελ ζε ππεξαζπίδεη. 

Σν φηη ζα πάςνπλε δαζθάινπο, ακθηβνιία δελ έρεη. Καη εγψ κελ ίζσο 

κπνξέζσ λα ην μεθχγσ, γηαηί έρσ πνιινχο θνξπθαίνπο αληηησαθεηκηθνχο 

θίινπο κνπ, νη νπνίνη απήηεζαλ απ΄ ηνλ Νενιφγνλ ρηεο βξάδπ θαη απφ ηνλ 

Σαρπδξφκν λα κε ζηήζνπλ πνιεκηθή ελαληίνλ κνπ, γηαηί ακέζσο ζαλ ηα 

ραιάζνπλε κεηαμχ ηνπο· ν Νενιφγνο ζπκκνξθψζεθε θαη ζήκεξα δελ είρε 
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ηίπνηα γηα κέλα· λα δηνχκε ν Σαρπδξ. πνπ ν δηεπζπληήο ηνπ Γεξάξδνο είλαη θαη 

πξνζσπηθφο κνπ θίινο ηη ζάρε ην βξάδπ. Μα θη΄ αλ μεθχγσ ηελ απφιπζή κνπ 

απφ δησ, πάιε, είλαη γηα κέλα θνβεξφ δπζηχρεκα ε έθζεζε απηή· γηαηί αληίθξπ 

ζην ζθνιηφ καο είλαη ην ιχθεην Υαηδερξίζηνπ πνπ έγηλε απφ θέην εζληθφ θαη 

είρα ζπκθσλήζε κε ηνλ Αηεπζπληή ηνπ (είλαη πνιχ θίινο κνπ) λα πάγσ θαη 

εθεί απφ θέην […].  

Τ.Γ. Σε ζηηγκή πνπ θιείλσ ην γξάκκα κνπ ΄ιεγε έλαο θίινο πσο νη θαζεγεηέο 

θαη νη άιινη ζέλα ζέλε λα θάλε πνπ ηνπο έθεξεο ην ηακαηηάδε θαη 

Νηειηγηαβνχξε θαη είλαη αθεληαζκέλνη. Γη΄ απηφ ζπθσλήζαλε κε ην Πξφεδξν 

λα πε φζα είπε. Μα ζα ηνπο δείμσ πσο ίζσο ζα δσ αθφκα. 

 

5. Πόιε, 12/25 ηνπ Μάε 1911  [1/130] 

Με καιψλεηο γηα ηα παζήκαηα θαη ηηο απειπηζηηθέο θσλέο κνπ· αγσληζηήθακε 

φζν έπξεπε θαη φζν κπνξνχζακε·  

Θα είδεο πσο ήηαλε ζηε πλέιεςε 268 ςεθνθφξνη θ΄ είρακε πιεηνλνςεθία· 

κα ην άηηκν ην δήηεκα είλαη ηφζν νιηζζεξφ, νη παζαίλνληεο απφ παηξηδνπξία, 

φπσο έιεγε ν ηξειιφο ν Π. Γηαλλφπνπινο, ηφζν ην εθκεηαιιεπηήθαλε θαιά, 

ψζηε κε ηε sensation θεξδίζαλε. Δ έθζεζε ηεο αληηκαιιηαξηθήο επηηξνπήο 

(πνπ έγηλαλ δα εθφξνη ζηελ εθινγή) έγηλε κε ηφζν πάζνο, πνπ κφλν ε αηηκία 

κπνξεί λα ην δηθαηνινγήζε· αθνχ βαζίδεζαη ζηελ θαηάζεζε ηνπ πξνέδξνπ 

πσο ν ηακ. εδίδαμε ηνπο καζεηέο ηεο Ώγ. Σξηάδαο ην Θενηφθνο ζενθθηάζηξα 

θαη πσο αλαθξίλνληαο μαλά ηνπο καζεηέο ν πξφεδξνο αλαθάιπςε ζηελ 

άξλεζή ηνπο πσο εγψ δηάζηξεςα ηηο ζπλεηδήζεηο ησλ θαη γχξηζαλ ηηο 

θαηαζέζεηο ησλ (ζ΄ εθείλν ην ζεκείν ηεο έθζεζεο ν Σζειιέληεο ν θνπληάδνο 

ηνπ Κ. Μαθξίδε, δηαθφθηνληαο ηελ αλάγλσζε ιέγεη: λα ινηπφλ πνπ 

ελζηαιάδνπλ φρη κφλε ηνλ ςπραξηζκφ ζηα παηδηά καο, αιιά δηαζηξέθνπλε θαη 

ηηο ζπλεηδήζεηο ηνπο!) είλαη κεγάιε αηηκία ε αλαθξηηηθή επηηξνπή λα κελ 

εμεηάζε ε ίδηα ην δήηεκα θαη ηνπο καζεηέο, αιιά λα επαλαπαπζή ζηε 

δνινθνληθή θαηάζεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη λα αλαγγείιε σο γεγνλφο φηη ν 

ηακπ. ελζηαιάδεη ηνλ ςπραξηζκφ θαη δηαζηξέθεη ηηο ζπλεηδήζεηο ησλ καζεηψλ 

γηλφκελνο ζπλέλνρνο ζηε δηάδνζε ζενθθηαζηξψλε. Ώο κε πνιεκήζε κε ηελ 

αιήζεηα, φρη κε ην ςεχδνο. Ώλ ηδήο γξάκκαηά κνπ πεξαζκέλα, ζνχγξαθα 

ιεπηνκεξψο ην επεηζφδην απηφ ηεο ζενθθηάζηξαο θαη πψο ην ξεδίιεςα ηνλ 

Πξφεδξν· ζνχγξαθα λνκίδσ απφ ηφηεο πσο απηφο εζθεκάηηζε ηελ πεπνίζεζε 
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φηη εγψ πξάγκαηη δηέζηξεθα ηηο ζπλεηδήζεηο, ελψ απινχζηαηα δηάιπζα κηα 

πιεθηάλε θαηά ηνπ ηακαηηάδε. Οη απειπηζηηθέο θσλέο κνπ γελλεζήθαλε απφ 

ηελ θαλεξή αηηκία ηνπο. Αελ ηφικεζα λα θηάζνπλ σο εθεί επηζήκσο. κα ην 

ζπθέξν, ηάηηκν ην ζπθέξν ηη δελ θάλεη· φια απηά είλαη ησλ βηβιηνθάπεισλ θαη 

ησλ θαζεγεηάδσλ πνπ ηνπο πήξε ψξεο ν ηακαη. θαη επεηδήο εγψ ηνπο ηελ 

έθεξα θπηάδνπλε λα ρηππήζνπλε ηε ξίδα ηνπ θαθνχ γηα λα εζπράζνπλε ζην 

κέιινλ· φζν δελ ηνπο πείξαδα ζην ςσκί ηνπο κε αλέρνπληαλ· ηψξα δεηνχλε λα 

κε θάλε. Μα θαη ζην ςσκί ηνπο δελ ηνπο πείξαμα, γηαηί ήηαλε άιινο θαζεγεηήο 

θη΄ έθπγε θαη ζηε ζέζε ηνπ πήγε ν ηακαηηάδεο κε 7 ψξεο ηελ εβδνκάδα πνπ 

ζα ηηο έπαηξλαλ εθείλνη, απηφ φιν ην δήηεκα. ΐνπιηκία ηνπο. Μα γηαηί κε 

καιψλεηο γηα ηηο απειπηζηηθέο κνπ θσλέο; Σν φηη, 15 ρξφληα πνπ έρσ εδψ θαη 

δε ζπκνχκαη κέξα ζηε δσή κνπ λα κε θήξπμα ηελ αιήζεηα κε πάζνο 

αξβαλίηηθν, ήμεξα πσο ν δξφκνο κνπ είλαη επηθίληπλνο, ηνκνινγψ· εγψ μέξσ 

φηαλ έξρνπληαλ νη εμεηάζεηο ηη θαξδηνρηχπη είρα αλ ζα κε βαζηνχζαλ γηα ηνλ 

άιιν ρξφλν· θη΄ φκσο δελ έθιεηζα ην ζηφκα κνπ σζνχκελνο απφ ην δαηκφληφ 

κνπ θαη απφ ηελ ηδέα φηη θαη αλ έθεπγα απφ ην ηαπξνδξφκη, ζα έβξηζθα ζηελ 

Πφιη άιιε ζέζε έζησ θαη κε ιηγψηεξν κηζηφ […] κα ηψξα πνπ αλ ζα δησρηψ 

κε ην ζηίγκα ηνπ καιιηαξηζκνχ είλαη δήηεκα αλ θαη ζηηο επαξρίεο βξσ ζέζε, 

φρη ζηελ Πφιη, […] ηψξα ηέινο πάλησλ πνπ βιέπσ ηνλ θίληπλν νινθάλεξα 

κπξνζηά κνπ (ρηεο πάιη ε πλέιεςε απνθάζηζε λα πιεξεμνπζηνδνηεζή ε 

εθνξεία λα δηψμε ηνπο καιιηαξνχο δηδαζθάινπο, σο ζα δηεο ζηα θχιια) δελ 

κνπ επηηξέπεηο θαη κηα απειπηζηηθή θσλή λα βγάισ; […] νη εγθχθιηνη ηνπ 

Παηξηαξρείνπ θαηά ησλ καιιηαξψλ δηαβάζηεθαλ θαη ζηα κηθξφηεξα ρσξηά 

(πάληα νη εγθχθιηνη ζηέιινπληαη ζηνπο κεηξνπνιίηεο θαη εθείλνη ηηο ζηέιινπλ 

κε θιεηήξα λα δηαβαζηνχλ απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ). ζα ιεο γηα ηνπο 

θαιφγεξνπο, έρεηο ζε φια δίθην· κα ην άηηκν ην ζενθξαηηθφ ηεο Σνπξθηάο ηνπο 

δίλεη ζεκαζία θαη ην δπζηπρηζκέλν έζλνο, φπσο ηα κέιε ηνπ ζψκαηνο απ΄ ηελ 

θνηιηά, έηζη απ΄ εθείλνπο πεξηκέλνπλε ζσηεξία. 

 νπ ζηέιλσ ηελ απφδεημε ηνπ Πνπιηφπνπινπ· απφ Μελά Γεσξγηάδε 

Έιινβν θαη Ν. Παπαζηαχξν Μαχξνβν δελ έιαβα αθφκε. ήκεξα ζηέιλσ θαη 

νρηψ ράξηεο ζην ηξέκπξελν ηεο [Νεβέζθαο;] ζηνλ Ώξγχξην Υξίζηνπ (δελ 

έζηεηια 9, δηφηη εμαληιήζεθε ηεο ειιελνηνπξθ. Υεξζνλ. Καη φηαλ ηππσζή ηνπο 

ζηέιλσ)· θη έλαλ πνιχ κεγάιν ζαλ ηνπ [;] απάλσ θάησ πνπ κνπ παξάγγεηιεο 

λα ζηείισ ζηνλ Γξεγ. Παπακάξθνπ ζηε ΐειθακέλε (ηνχρα ζηείιεη 9 ράξηεο κα 
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ζνπ δεηνχζε θαη 1 κεγάιν γηα λάρνπλε [;] νη αιβαλνξνπκάλνη θαη κεγάιν 

ράξηε ηεο ΐαιθ. Υεξζ.)· άξγεζα λα ηνπο ζηείισ, γηαηί δελ είραλε εδψ θαη ηνπο 

θέξαλε απφ Ώζήλα θαη Γεξκαλία· είρακε θαη ηηο δάιεο ηηο εθινγηθέο· ην θφζηνο 

ησλ 8 ραξηψλ κε ηα ηαρπδξ. είλαη ελλέα κεηδήηηα=180 γξφζηα 

Σνπ κεγάινπ ράξηε αμία κε ηαρπδξ.                    = 140 γξφζηα 

                                       Σν φιν                         320 γξφζηα 120 γξφζηα=1 ιίξα 

αγγιηθή                                                           80= 2 ½  ιίξεο θαη 3 ζειίληα. 

ηηο εθεκεξίδεο(Νενιφγν) ζα δηεο πσο ζα πάςνπλε θαη ηνπο 

δεκνζηνγξάθνπο δαζθάινπο· είλαη γηα ηνλ Αακαζθελφ ηνπ Εσαθεηκηζηή 

παλνχδε πνπ είλαη θαη δάζθαινο ζ΄ έλα αζηηθφ ζθνιηφ καο θαη ζπληάρηεο ηεο 

«Πξφνδνο»· επεηδή σο καιιηαξφ δελ κπνξνχλε λα ηνλ θάλε (ζνχγξαθα 

άιινηε φηη ν Αακ. δελ εθδειψλεηαη, νχηε θεξχρλεη· ζην πξνζθιεηήξην ηνλ 

είραλε γξάςεη ρσξίο λα μέξε θαη δελ πήγε ζην κλεκφζπλν) γη΄ απηφ βξήθαλε 

ηελ άιιε αηηία λαλ ηνλ θάλε. Οη έθνξνη δελ αλέιαβαλ αθφκα ηα θαζήθνληά 

ηνπο· ζα γξάςνπλε ηαπνηειέζκαηα ζηα Παηξηαξρεία ζα επηθπξσζνχλε απφ ην 

Μ. πκβνχιην θ΄ έπεηηα ζα αλαγλσξηζηνχλε επίζεκα. ε 10-15 κέξεο απάλσ 

θάησ, νπφηε ζρεδφ ηειεηψλεη θαη ην ζρνιηθφ έηνο καο, γηαηί αξρηλνχλε νη 

εμεηάζεο. Καη ν Νηειεγηαβνχξεο είλαη δεκνζηνγξάθνο ζθεδφ· έγηλε δάζθαινο 

θέην γηα λα γιπηψζε ηε ζηξαηνινγία. […]  

 

6.  Πόιε, 1/14 Ινύλε 1911  [1/142] 

[ηνλ επραξηζηεί γηα ρξήκαηα πνπ έιαβε] 

Σα πξάκαηά καο είλαη έηζη αθφκα, γηαηί ην Παηξηαξρείν κφιηο πξνρηέο 

απφζηεηιε ηα δηνξηζηήξηα γξάκκαηα ζηνπο λένπο εθφξνπο, γηα λαξζνχλε καδί 

κε ηηο εμεηάζεηο θαη λα κελ πάςνπλε ελσξίηεξα θαλέλα, φπσο είρελ 

απνθαζίζεη ε πλέιεςε. Έρνπλε ζπλεδξία κεζαχξην Παξαζθεπή γηα λα 

νξίζνπλε πνηνο ζάλαη  πξφεδξνο, πνηνο γξακκαηέαο, πνηνο ηακίαο θ.ι.π. ΄ 

επραξηζηψ γθαξδηθά γθαξδηθά, γηαηί ακέζσο έγξαςεο ζηνλ θ. Αξαγνχκε γηα 

κέλα (ρσξίο βέβαηα εγψ λάρσ ηέηηα θακκηάλ απαίηεζε απφ ζέλα , γηαηί είζαη 

καθξπά απφ θάζε δξάζε γηα δηνξηζκνχο δαζθάισλ θαη γηα επίδξαζε ζε 

δηνξηζκνχο· κάιηζηα κάιηζηα ζπκνχκαη πνιχ θαιά θ΄ αλ ζθαιίμσ ηα γξάκκαηα 

κπνξψ λα εχξσ θ΄ έλα γξάκκα ζνπ, φπνπλ πξηλ 8-9 ρξφληα πνπ ήκνπλα θαη 

άξξσζηνο ιίγν κνχγξαθεο θαη κ΄ έδηδεο ηε ζνθή ζνπ ζπβνπιή ζνπ: λάκαη 

ιίγν πεξηνξηζκέλνο ζηα ιφγηα θαη ζηε δξάζε γηα λα κελ θαηαηξερηψ.) αλ ην 
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ινηπφ ζ΄ επραξηζηψ γθαξδηθά γηα ηελ εχλνηά ζνπ, σο ηφζν ζνπ δειψλσ πσο 

εθέην ηνπιάρηζην δε ζα θχγσ απ΄ ηελ Πφιε θαη αλ κε πάςνπλε· γηαηί έρσ 

ζπλελλνεζή κε ηνπο εδψ πνιπάξηζκνπο θίινπο κνπ, αλ κε πάςνπλε, λα ηνπο 

θηλήζσ αγσγή ζηελ εθπαηδεπηηθή επηηξνπή ησλ Παηξηαξρείσλ, φπνπ πξνρηέο 

ζπγθξνηήζεθε εθ λένπ· δελ μαλαδηνξίζηεθε ν Παληαδήο, κα δηνξηζηήθαλε ν 

Αεζπφηεο ηαπξνδξνκηνχ, θίιηαηφο κνπ θαη Πξφεδξνο ηνπ Αηδαζθ. 

πλδέζκνπ, φπνπ εγψ είκαη Γελ. Γξακκαηέαο· δηνξίζηεθαλ επίζεο θαη άιια 

κέιε πνπ είλαη θίινη κνπ θαη εθεί ζα θεξδίζσ ηελ δίθε· απ΄ εθεί κπνξεί λα 

εθεζηβιεζή ζην Μ. πκβνχιην, φπνπ θ΄ εθεί έρσ ηνλ Σδψλ θαη ηνλ Καδαλέβα 

θαη άιινπο θίινπο θαη ζα θεξδίζσ θ΄ εθεί.  

πγρξφλσο ζα θηλήζσ θαη κηα δίθε, αλ παθηψ, θαη ηνπ πξψελ Πξνέδξνπ ηεο 

Βθνξείαο, ελφο ςσξνηνθνγιχθνπ, ν νπνίνο ηφζεο ςεπηηέο θαηάζεζε ελαληίνλ 

κνπ θαη ν νπνίνο άκα άθνπζε γηα δίθε άξρηζε λα κε ραηξεηίδεη κε ηεκελάδεο, 

γηαηί ηα ηνχξθηθα δηθαζηήξηα αθνξκή γπξέβνπλε γηα ηέηηεο δίθεο. Βπίζεο ζα 

γίλε θαη κηα αλαθνξά απφ ηνπο πην εγθξίηνπο ηαπξνδξνκίηεο θαη [;] 

Παηξηαξρεία (φρη γηα Γελ. πλέιεςε, γηαηί εδψ θεξδίδνπλε νη δεκαγσγνί, 

[επεηδήο] θαη νη θξφληκνη δελ παηνχλε ζε ηέηηα ξεδηιίθηα) θαη ζα ηνπο ιέε λα 

κελ επηθπξψζνπλε ηελ πάςε κνπ. Ο έθνξνο θνπληάδνο ηνπ Μαθξίδε είλαη έμσ 

θξελψλ αθνχνληαο απηά θαη ζα εθηειέζνπκε, ιέεη, ζεβαζηήλ απφθαζε ηεο Γ. 

πλέιεςεο· αλ δελ πάςνπκε, ιέεη, ηνλ ακπ. πνπ θάλεη ζπζηεκαηηθά 

πξνπαγάληα, ηη κνχηξα ζάρνπκε λα πάςνπκε ηνπο άιινπο, πνπ γξάςαλε κελ, 

κα ηα βηβιία ηνπο πνηνο ηα πηάλεη ζηα ρέξηα ηνπ. Ώπηά ηνλ δαζθαιέβνπλε νη 

θαζεγεηέο πνπ κ΄ έρνπλε ζηελ κπνχθα ηνπ θαλνληνχ εμαηηίαο πνπ έθεξα ην 

ηακαηηάδε· κα έρσ θαη ζηνπο λένπο εθφξνπο δπν θίινπο κνπ, πνπ ειπίδσ λα 

κε ππνζηεξίμνπλε ζηα γεξά! Με βνεζάεη δε πνιχ ε αλνεζία ησλ θαζεγεηψλ 

πνπ κε θαηεγφξεζαλ θαη σο αιβαληζηή θαη σο θνβεξφ κηζέιιελα· αγαπάεη 

φκσο ν ζεφο ηνλ θιέθηε, αγαπάεη θαη ηνλ λνηθνθχξε. Ώπηφ κε σθέιεζε πνιχ, 

γηαηί γέλλεζε ηξνκεξή αληίδξαζε ζηνπο επεηξσηηθνχο θχθινπο· βαζηψ δε 

επίζεκα έγγξαθα ζηα ρέξηα κνπ πνπ έρσ σθειήζεη ηνλ ειιεληζκφ ζηελ 

απνιπηαξρία θαη χζηεξα αληδηνηειψο θαη κε θίλδπλν ηεο δσήο κνπ· κηα απιή 

επίδεημε ηνπ εγγξάθνπ ηνχηνπ ηνπο θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα ζεξηέβνπλε 

ελαληίνλ ησλ ζπθνθαληψλ θαη κ΄ σθέιεζε πνιχ. ηηο πξψηεο εκέξεο ησλ Γελ. 

πλειεχζεσλ έβιεπα δπζκελή αηκφζθαηξα ηξηγχξσ κνπ, πνπ δελ κπνξνχζα 

λα ηελ εμεγήζσ· έπεηηα  έκαζα ηα θαζέθαζηα. Ώπηά δελ ηα είρε ε έθζεζε (ίζσο 
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ηα πεξηέιαβε ζηε Γελ. θξάζε: δηαζηξέθεη ηηο ζπλεηδήζεηο) απφ πνιηηηθή 

θξφλεζε· Γη΄ απηφ ζνχγξαθα πσο είλαη δχζθνιεο νη ζχξεο φηαλ ε ρξεία ηηο 

θνπξηαιή· θάζε θίινο πνπ καληάκσλε κ΄ έιεγε: Αελ ζε έιεγα, ηακ., πσο δελ 

θάλεηο θαιά κε ηνλ καιιηαξηζκφ; Ο θαζέλαο ηξφπνλ ηηλά ραηξεθαθνχζε πσο 

εθείλνο νξζά κε ζπκβνχιεπε θ΄ εγψ βξηζθφκνπλα ζε ζηξαβφ δξφκν, φπσο 

ηαπφδεημε θαη ε πλέιεςε ε νθή. Βδψ εθαξκφδνπληαλ ηνπ θφξαθα ε 

απάληεζε πνχδηλε ζηελ κεηέξα ηνπ «ηίλα ησλ ζεψλ επηθαιέζνκαη αξσγφλ; 

Σίλνο ζενχ βσκφο ππ΄ εκνχ νπθ εθιάπε;». Έηζη θ΄ εγψ πνηαλνχ θίινπ 

γισζζηθέο πεπνηζήζεηο δελ είρα καζηηγψζεη αιχπεηα; Πνηαλνχ γισζζηθφ 

βσκφ είρα αθήζεη αζχληξηθην; Γη΄ απηφ θπζηθά ν θαζέλαο ιίγν ραηξεθαθνχζε 

γηα ην πάζεκά κνπ θη΄ αγξίεβε γηα ηνλ ππνηηζέκελν κηζειιεληζκφ κνπ. Αελ 

έβιεπα πνηέο ηα πξάκαηα ξφδηλα, φπσο κνπ γξάθεηο· κα πνηέο· πάληα 

αγψλαο· κα είρα αθξάδαληε πεπνίζεζε ζηνπο θίινπο κνπ θαη έμαθλα ρσξίο 

λα ήμεπξα πψο ηνπο θίινπο κνπ ηνπο είδα αγξηεκκέλνπο θαη ηε ζχειια λα 

ιπζζηάμε· είδα ηνλ θίληπλν γηα ηνλ εαπηφ κνπ, φρη γηα ηε Εδέα· νη θσλέο κνπ 

ήηαλε θσλέο πιεγσκέλνπ ζηξαηηψηε, κα ζρεδφλ ληθεηή· νη ζηξαηεγνί πηζηεχσ 

ζηνπο ζηξαηηψηεο λα επηηξέπνπλε ηηο θσλέο ιίγν, φηαλ πιεγψλνπληαη […]. 

Ώλ μεθχγσ ηψξα, Πάιιε κνπ, ζα γίλσ μεκνιπάξεο (έηζη ιέκε αξβαλίηηθα 

εθείλνπο πνπ βγάδνπλε ηελ βινγηά θαη δε θνβνχληαη πηα)· νχηε ν δηάβνινο ζα 

κπνξέζε λα κε θνπλήζε, νχηε λα κε θαηεγνξήζνπλε γηα καιιηαξφ, γηαηί ην 

δήηεκα απηφ ζάλαη θιεηζκέλν πηα· νη θεκεξίδεο φιεο δηθέο κνπ ζρεδφ· […] 

αιιά ηψξα σο 4 κήλεο (έσο ηνλ 8βξε) ζα είκαη θξφληκνο· […] Ώλ φκσο κε 

παίδνπλε θαη δελ θάλσ ηίπνηεο, ηφηεο ηνπ ρξφλνπ ζα απνθαζίζσ λα θχγσ 

απφ ηελ Πφιε, φπνπ 14 ρξφληα έζπεηξα ηελ αιήζεηα. Δ θξάζε κνπ δελ είλαη 

γηα Μαθεδνλίεο θαη γηα Θξάθε […]. Κη αλ ζα κείλσ ζην Πέξαλ ράλσ νξηζηηθψο 

ην φλεηξν πνπ είρα έηνηκν γηα πξαγκαηνπνίεζε ζην ιχθεην ηνπ ραηδή πνπ είλαη 

θαηάληπθξα ζην ζθνιεηφ καο θαη έγηλε εζληθφ θαη ν Γπκλαζηάξρεο είλαη θίινο 

κνπ, ν πξψελ Πξφεδξνο ηνπ Αηδ. πλδέζκνπ θαη ηα είρακε ηαηξηάμε γηα 10 

ψξεο θαη γηα ην παηδί λα είλαη νηθφηξνθν […]. Δ θαξδηά ζνπ έρεη ακέηξεην 

βαζνο θαισζχλεο θαη επγέλεηαο· κφλε ηέηηνη άλζξσπνη, ηέηηνη ραξαθηήξε 

εξσηθνί πξννδεχνπλε ηηο ηδέεο θαη ηα έζλε. Ο ειιεληζκφο κε ηέηηνπο άληξεο 

δελ είλαη πξννξηζκέλνο λα ραζή, έλλνηα ζνπ· ζα ηξαβήμε κπξνο, ην 

αηζηάλνπκαη, ην πξνβιέπσ· ην γελλαίν θχζεκα ησλ εξψσλ ησλ ζεκεξηλψλ 
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ηνπο μχπλεζε ηνπο ξσκηνχο απφ ην ιεζαξγηθφ χπλν πνπ θνηκφληνπζαλ ππφ 

ηνλ καλδξαγφξαλ ηνπ πξνγνληζκνχ. Να δήζεο ήξσα! 

Ο ζθιάβνο ζνπ 

Τ.Γ. φπσο βιέπεηο απφ ην έγθιεηζην γξάκκα ζνπ, κνχζηεηιεο 2 ιίξεο· έθακεο 

έλα κηθξφ ιάζνο· ζην γξάκκα κνπ ζνχγξαθα πσο νη ράξηεο θσζηίζαλε γξφζηα 

320· ε αγγιηθή έρε γξφζηα 120 δειαδή 320:120=2 ½ ιίξεο θαη 3 ζειίληα. 

Βιεζκφλεζεο ην κηζφ.  

 

7. Πόιε, 24/7 Ινπιίνπ 1911 [1/167] 

Οη εθινγέο ησλ εθφξσλ επηθπξσζήθαλε ηέινο πάλησλ, κα παξαηηήζεθε ν 

ηηκηψηεξφο ηνπο ν Ρίδνο· έθιεμαλ ηνλ θ. Ώξβαληηίδε (πνιχ θίιν ηνπ Γηάγθνπ 

Παππά) κα θη΄ απηφο παξαηηείηαη· ε αηηία πνπ παξαηηνχληαη είλαη πνπ δελ 

ζέινπλε λα πάςνπλε ηνπο καιιηαξνχο· λα κείλνπλε πάιε έθνξνη θαη λα 

αληηζηαζνχλε, ζαλ ηνπο ξηρηνχλε νη παηζαβνχξεο θαηεγνξψληαο ηνπο φηη δελ 

εθηεινχλε απφθαζεο θνηλνηηθέο. Ο Καιεχξεο πάιε ν έθνξνο θαη ζπληάρηεο 

ηνπ Σαρπδξφκνπ βξίζθεηαη ζηε Κεηίγγε (αηπρία κνπ, γηαηί είλαη πνιχ θίινο κνπ 

θαη ηίκηνο άλζξσπνο· είλαη θ΄ αληαπνθξηηήο ηεο Ν. Δκέξαο ηεο Σεξγέζηεο· 

αδχλαηνο φκσο ραξαθηήξαο). Οη Ρνβεζπηέξνη είλαη δπν ηνπο: ν Σζειιέληεο ν 

θνπληάδνο ηνπ Κσζηάθε Μαθξίδε θαη ν Κειατδήηεο ν γηαηξφο· κεηξηνπαζήο 

ιίγν ν ΐαιαιάο, πνπ ινγνδφηεζε ζηελ ηειεηή καο θαζψο ζα δηεο ζηα θχιια 

πνπ ζνπ ζηέιλσ, κα ππνρξεσκέλνο ζην αληηησαθεηκηθφ θφκκα. 

 

8. Πόιε, 13/25-7- 1911  [1/180] 

Μάζε πσο ηνλ ηακαηηάδε, ηνλ Νηειε[ε]γηαβνχξε θαη ηνλ Αακαζθελφ ηεο 

«Πξφνδνο» ηνπο πάςαλε «σο πξνζθεηκέλνπο εηο δνμαζίαο αληηβαηλνχζαο εηο 

ην επίζεκνλ Γισζζηθφλ θαζεζηψο». Πξηλ 10 κέξεο. ΄ εκέλα νη εθφξνη 

δηραζηήθαλε· νη ηξεηο κε ππνζηεξίμαλε θαη γηαηί είλαη θίινη κνπ θαη γηαηί ήηαλε 

κηιεκέλνη απφ ηζρπξά πξφζσπα· ν θνπληάδνο ηνπ Μαθξίδε, ν ηέηαξηνο, 

επέκελε θνβεξά ιέγνληαο πσο ίζηα ίζηα απηφλ πξέπεη λα πάςνπκε ηνλ 

πξνπαγαλδηζηή, ηνλ θήξπθα θ.ι.π. νη θαζεγεηάδεο απ΄ ηάιιν κέξνο 

βιέπνληαο πσο γιχηησζα ζηελ πξψηε κπφξα, ιχζζηαμαλ· έλαο ηνπο, ν 

Κνζκίδεο (ίζσο ζνχγξαςα ηη ηνχρα θάκεη κπξνο ζηνλ Γπκλαζηάξρε θαη 

άιινπο θαζεγεηάδεο) ινηπφλ ζπλελλνείηαη κε ηνλ Σζειέληε ηνλ έθνξν θαη κε 

θαηαγγέιιεη επηζήκσο ζηελ εθνξία πφζεο θνξέο είρακε ζπδεηήζεη θαη είρα 
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νλνκάζεη ηνπο καιιηαξνχο ηνπο κφλνπο κνξθσκέλνπο ηνπ έζλνπο, 

ινπζήξνπο, επεξγέηεο ηνπ έζλνπο· έθεξε θαη δχν καζεηέο πνπ εγψ θαηερνχζα 

ζην Μαιιηαξηζκφ· ε κνλνκαρία ήηαλε ηξνκεξή· νη καζεηέο δελ είπαλε ηίπνηεο 

επηβαξπληηθφ· πξνζθάιεζα ηνπο θαζεγεηέο πνπ ήηαλε παξφληεο ζηε 

ζπδήηεζε, ν έλαο [θαηέζεθε] επηβαξπληηθά, ν άιινο είπε πσο ν θ. ηακ. 

δηαηείλεηαη φηη ε δεκνηηθή γιψζζα δελ είλαη βάξβαξνο θαη ρπδαία· ηφηε ν 

Κνζκίδεο απνηείλεηαη ζην Γπκλαζηάξρε θαη ηνπ ιέεη: Κχξ. Γπκ. δελ ελζπκείζαη 

πνπ ν ηακπ. είπε ην θαη ην: ηφηε ν Γακαξίαο ηνλ δηαθφπηεη ακέζσο θαη ηνπ 

ιέεη: δελ ζ΄ επηηξέπσ πνηέ λα κ΄ εξσηάο θαη λα κ΄ αλαθξίλεο παξφληνο ηνπ 

Πξνέδξνπ· καιιηά θνπβάξηα· ν Σζειέληεο ηνπο έιεγε φηη ζα παξαηηεζψ θαη ζα 

θάλσ έθθιεζε ζηελ Γελ. πλέιεςε· ηέηηα εληνιή έρνπκε. Φσλάμαλε ηνλ 

δηεπζπληή ηνπ ζθνιηνχ ηεο Ώγ. Σξηάδνο πνπ είκαη εγψ· έπιεμε ηνλ Παλεγπξηθφ 

κνπ. Σφηε ν άηηκνο ν ηδνπξλαιηδήο ν Κνζκίδεο ζπλελλνείηαη κε ηνλ θαζεγεηή 

ηεο Μ. ρνιήο Μπζηαθίδε, άιιν Μηζηξηψηε θαη ζακαζηή ηνπ, γξάθεη άξζξν 

ζηνλ Σαρπδξ. θαη αλαθέξεη πσο έρεηο αθηεξσκέλν πνίεκα εζχ· ινηπφλ ζηελ 

πξνρηεζηλή ζπλεδξία ηεο Βθνξείαο ην αλαθέξαλε ην ηξνκεξφ γεγνλφην! Ο 

Γακαξίαο ηφηε ηνπο ιέεη, πξψηε θνξά ζπκψλνληαο ζηε δσή θαη θσλάδνληαο 

ψζπνπ αθνχνληαλ ζηνλ δξφκν, φπσο κνχπαλε νη αθνχνληεο: Καη ηη λνκίδεηε 

πσο είλαη ν Πάιιεο, θαλέλαο πνπ λα κπνξέζε ν θαζέλαο λα ηνλ 

θαηαθξνλήζε; Ο Πάιιεο είλαη έλαο απφ ηνπο πην κεγάινπο θηινιφγνπο καο, 

έλαο ησλ ην κεγαιχηεξν γνχζην ερφλησλ (απηνιεμεί· κνπ ηφπαλε πνιινί πνπ 

ηνλ αθνχζαλε). Ο θίινο κνπ ΐαιαιάο έθνξνο μέζρηδε ηα ξνχρα ηνπ θαηά ηνπ 

Σζει. Καη ηνπ είπε: παξαηηήζνπ επί ηέινπο, θψλαμε Γελ. πλέιεςε· δελ 

κπνξνχκε λα ζ΄ αλερζνχκε λα ζέιεο ην θαθφ ελφο αθσζησκέλνπ ππαιιήινπ. 

Οη θίινη κνπ αλάζηαηνη θαη ην Δπεηξσηηθφ ζηνηρείν· ν [;] Πξφεδξνο ηνπ 

Δπεηξσηηθνχ πλδέζκνπ, ηαηξφο Σξάληαο, ελ νλφκαηη ηνπ Δπεηξσηηζκνχ ηνπο 

αλαθνίλσζε ξεηά φηη θαη πακςεθεί λα παπηή ν ηακ. απφ ηελ Βθνξεία, εκείο 

ζαλ ηνλ θξαηήζνπκε κε λέα Γελ πλέιεςε ηεο θνηλφηεηνο. Δ επηκνλή θαη ε 

γιψζζα ηνπ Σζει. θαη ησλ θαζεγεηψλ απεξίγξαπηε· απφςε ηειεπηαία 

ζπλεδξία γηα κέλα· είλαη ε πέκπηε! Βιπίδσ λα βγσ πέξα· ν βνπιεπηήο 

ΐακβαθάο [επεκβήθε] επίζεο νξηζηηθά, γηαηί ηνπο ρξεηάδνκαη γηα ηα αξβαλίηηθα 

πξάκαηα θ.ι.π. Οη ζπλάδειθνη νη δεκνδάζθαινη φινη καδί κνπ· αλ γιπηψζεο 

κνχπαλε ζπ, ελψ πάθηεθαλ εθείλνη πνπ πνηέο ηνπο δελ κηινχζαλε, δελ 

θεξχηηαλε, ζα είλαη ην φγδνν ζάκα θαη ν κεγαιχηεξφο ζνπ ζξίακβνο. Βιπίδσ. 
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9. Πόιε, 30/12 Απγ. 911  [1/189] 

Βκαξηχξεζα θπξηνιερηηθά απηέο ηεο εκέξεο· χζηεξα απφ ηηο πέληε ζπλεδξίεο 

ηεο εθνξείαο καο γηα η΄ εκέλα, ήξζε ε ζεηξά ηεο Βθπαηδ. Βπηηξνπήο ησλ 

Παηξηαξρείσλ, φπνπ θαιεζζήθαλε σο 30 δεκνδάζθαινη καιιηαξνί 

θαηαγγειιφκελνη απφ ηνλ επφπηε ησλ [ζθνιηψλ] σθξ-φλην (θφληεςα λα 

γξάςσ σζη-φλην) καζεηή ηνπ γεξκ. παηδαγσγνχ Rein! ηελ εθνξεία είρα ηελ 

πιεηνλνςεθία, κα ν Σδειέληεο ηνπ Μαθξίδε έιεγε: αλ κείλε ν ηακ. ζα 

παξαηηεζψ θαη ζα ζπγθαιέζσ Γελ. πλέιεςε· επίθνπξφο ηνπ ήξζε έλαο: Σέξεο 

– θαζεγεηήο πνπ ηνπ είρα ηξίςεη πνιιέο θνξέο ηε κνχξε θαη κε θαηαγγέιιε 

ελππνγξάθσο φηη εγψ ζηε Γπκλαζηαξρία ελψπηνλ ησλ ηάδε ηάδε εθαπρήζεθα 

φηη είκαη καιιηαξφο, φηη νη καιιηαξνί είλαη ιεχζεξνη θαη νη κφλνη θσηηζκέλνη 

άλδξεο ηνπ έζλνπο (ήηαλε φια αιήζεηα) σλφκαδε θαη καζεηέο 2 πνπ ηνπο είρα 

δαζθαιέςεη ζηνλ καιιηαξηζκφ· ν Γακαξίαο κνπ είπε πνίνη ήζαλ νη καζεηέο, 

πεγαίλσ ζπίηη ηνπο, ζπλελλννχκαη γηα ηελ θαηάζεζή ηνπο λα γίλε καζηνξηθή, 

νη θαζεγεηέο φινη δελ θσλαρζήθαλε, έλαο δηεθψλεζε κε ηνλ θαηαγγειέα (ν 

αδειθφο ηεο καθαξίηηζζαο Ώιεμ. Παππαδνπνχινπ), [νη] καζεηέο ηα είπαλε 

φκνξθα, ν Γπκλαζηάξρεο παιιεθαξήζηα κε ππεξάζπηζε, ν ηδηαίηεξνο 

δηεπζπληήο ηεο ζθνιήο καο επίζεο· ν Πξφεδξνο ηνπ Δπεηξ. πιιφγνπ ηνπο 

είπε ξεηά φηη θαη ηε πλέιεςε ηε δέρνπληαη· ν βνπιεπηήο ΐακβαθάο, θίιηαηφο 

κνπ θαη ηνπ Μπακίρα, έθακε ηνλ θφζκν άλσ θάησ· φζν γηα ην πνίεκά ζνπ 

θ.ι.π. ζνπ ηάγξαςα· ν Σδει. ζαλ έκαζε πσο θαη ηε ζπλέιεςε ηε δέρνπληαη, 

ηφηε ηφζηξσζε ζηελ ππνρψξεζε θαη απαίηεζε κίαλ έγγξαθν δήισζή κνπ 

πξνο ηελ εθνξεία φηη δελ είκαη καιιηαξφο· ηδνχ ινηπφλ ην ηεξηίπη κνπ: Γξάθσ 

ζηνλ Γπκλαζηάξρε: εβ. θ. Γπκλ. ν ππνθαηλφκελνο ιακβάλσ ηελ ηηκήλ λα 

δειψζσ πκίλ θαη δη΄ πκψλ ηε ζεβαζηή εθνξεία φηη [θαηαγηλφκελνο] εηο 

κειέηαο, δη΄ σλ εμαθξηβνχηαη επηζηεκνληθψο ε γέλεζηο ηεο λεσηέξαο 

ειιεληθήο, ησλ δεκνηηθψλ θαη ησλ δηαιέθησλ, πξνζέηη δε παξαθνινπζψλ ηελ 

ηε αξραίαλ θαη ηελ λεσηέξαλ θηινινγίαλ θαη ζπλαζξνίδσλ, επθαηξίαο κνη 

δηδνκέλεο, δψληα γισζζηθά θεηκήιηα, απνθξνχσ δηαξξήδελ θαη 

θαηεγνξεκαηηθψο ηελ ππφλνηαλ φηη είκαη νπαδφο ηνπ ππφ ζχκπαληνο ηνπ 

έζλνπο ζπλσδά ηνηο πνξίζκαζη ηεο επηζηήκεο απνθεξπηηνκέλνπ ηεξαηψδνπο 

γισζζηθνχ καιιηαξηθνχ θαηαζθεπάζκαηνο (νπ ειάρηζηνλ δείγκα: ζενθθηάζηξα 

– πνδαξνζπξσρηήξη(πνδήιαην) ηξαλνγισζζηάξεο(εχγισηηνο) 

πξσηνθαζίζηξαο(πξφεδξνο) θ.ι.π. ηνπ νπδεκίαλ ζρέζηλ έρνληνο πξνο ηελ 
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δεκνηηθήλ εκψλ γιψζζαλ, γλεζίαλ θιεξνλνκίαλ ελδφμνπ παξειζφληνο. Μεηά 

ζεβαζκνχ Φ. ηακπ. 

Ο Γακαξίαο θαη νη γλσξίδνληέο κε έζπαζαλ ζηα γέιηα κε ην καζηνξηθφ 

απνθήξπγκα πνπ θαη ν Φπράξεο ζα ην ππφγξαθε· έβαια ην : ζχκπαληνο ηνπ 

έζλνπο ηα πνξίζκαηα επηζηήκεο θαη δε ψξηζα ην πνηφλ ησλ καιιηαξηθψλ 

ιέμεσλ! Καη νλνκάδσ ηελ δεκνηηθήλ γλεζίαλ θιεξνλνκίαλ ελδφμνπ 

παξειζφληνο! Καη έηζη εηειείσζελ απηή ε ππφζεζε κε ηελ εθνξεία. Βγιχησζα 

κελ εγψ, αιιά θαγσζήθαλε ν ηακαηηάδεο, ν Αακαζθελφο, ν 

Νηειεγθηαβνχξεο! Ο ηακ. θαη ν Νηει. δελ έρνπλ θαζφινπ θίινπο νη θαεκέλνη, 

ν ηακ. κάιηζηα είλαη αθνηλσλεηφηαηνο άλζξσπνο, αιιφθνηνο, φια εγψ απηά 

ηα έπαζα εμ αηηίαο ηνπ· θαη φιν ην καιιηαξηθφ δήηεκα ζα έπαηξλε δξφκν θαιφ, 

αλ ν επινγεκέλνο ήην θνηλσληθφο, φρη απνθξνπζηηθφο αδξαλέζηαηνο φζν 

ρσξεί· […] Βγέλλεζα έρζξεο ηφζεο, δηφηη ηνλ ππνζηήξημα ζην δηνξηζκφ ηνπ 

ζην Γσγξάθεην, ηνλ ιέσ λα πηάζε απφ θνληά ηνλ θίιν ηνπ Καξαζενδσξή, 

γηαηί εκπνξεί λα ηνλ δηψμνπλ θαη απφ ην ιχθεην πνπ είλαη· ηνλ εηδνπνηψ ρηεο 

φηη θαη ην ιχθεηφ ηνπ κπνξεί λα δηαιπζεί θη΄ απηφο αγξφλ αγνξάδεη· έρεη κηα 

απάζεηα παζνινγηθή πνπ εκπνξεί θαη ηελ [αρειψλα] λα θάλε λεπξηθηά. Ο 

Αακαζθελφο θάλεη δίθε ηελ Βθνξεία ζηελ Παηξ. Βθπαηδ. Βπηηξνπή κα είλαη 

αζθαιηζκέλνο ζηελ «Πξφνδν»· ν παλνπδήο ηνπ έθαλε ην κηζηφ ηνπ 13 ιίξεο 

απφ 8 πνπ έπαηξλε ινηπφλ δε δεκηψλεηαη· ν Νηειεθηαβνχξεο έρεη παηέξα 

πινχζην θαη ζα ζπνπδάζε δνληνγηαηξφο εδψ· θπζηθά δελ ήηαλε δάζθαινο· 

ηνπ ηακαηηάδε ηνπ πξφζθεξε ζέζε ν Αξαγνχκεο ζην Γπκλάζην Υίνπ δελ 

δέρζεθε. Βίλαη θαη Γεσπφλνο ζπνπδάζαο ζηε Γαιιία. 

Ώο έιζνπκε ηψξα ζηελ Βθπαηδ. Βπηηξνπή πνπ ήκνπλα ρηεο θαιεζκέλνο. Σα 

πηψηεξα κέιε θίινη κνπ· κε θαηαγγέιιε ν επφπηεο α) φηη ιέσ ζηα παηδηά πσο 

είλαη ξσκαίνη (έηζη ην ιέλε εδψ, φρη ξσκηνί) θαη ε γιψζζα ξσκαίηθε· πξάγκαηη, 

απήληεζα, ελψπηνλ ηνπ επφπηνπ ελ ηε α΄ ηάμε ηα είπα απηά δηφηη νη κηθξνί 

καζεηαί απηελεξγνχληεο δελ εμεχξνπλ ην Έιιελ θαη ειιεληθά, πζηεξψηεξα ηα 

καζαίλνπλ θαη απηά ζηηο άιιεο ηάμεηο. Ο Πξφεδξνο δεζπφηεο θνπλάεη ην 

θεθάιη ηνπ ζαλ λα ιέε χπαγε νπίζσ κνπ ζαηαλά· (ε ζεηξά ηεο δηδαζθαιίαο 

είλαη έηζη: παηδηά κνπ πνίαλ γιψζζα νκηινχκε ζηα ζπίηηα καο – 1 καζεηήο: 

ζηα ζπίηηα καο νκηινχκελ ξσκαίηθα – δηδάζθ. Βθείλνη πνπ κηινχλε ξσκαίηθα 

πψο ιέγνληαη – έλαο καζεηήο – εθείλνη πνπ κηινχλε ξσκαίηθα ιέγνληαη 

ξσκαίνη. Ώπηά εδηδάρλνπληαλ ελψπηνλ ηνπ επφπηε, ν νπνίνο ιχζζηαμε θαη κε 
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θαηάγγεηιε· β) κε θαηαγγέιιεη πσο ν Πάιιεο κ΄ έρεη αθηεξψζεη έλα πνίεκα· 

ηφηε απαληψ· εβαζκηψηαηε επξηζθφκελνο [εηο,εο] ην πλεπκαηηθφλ θέληξνλ κνπ 

δελ δχλακαη λα αξλεζψ φηη ν θ. Πάιιεο είλαη θίινο κνπ θαη φηη ην ηξαγνχδη 

απηφ εηνλίζζε θαη εζηάιε θαη [εηο] ηελ Πφιε καο θαη ηφζνλ άξεζε, ψζηε δπν 

θνξέο ην είπαλε. Ο Πξφεδξνο ξσηά αλ κνπ έζηεηιεο ην Βπαγγέιην θαη ηελ 

Ειηάδα· κάιηζηα ηνπ απαληψ (ζ΄ νξθίδνκαη ζην κνλάθξηβφ παηδί κνπ φηη είλαη 

έηζη ηα πξάγκαηα, ρσξίο ππεξβνιέο ρσξίο ηίπνηε)· κα απηνί, είπε έλαο 

πάξεδξνο θίινο κνπ, ζ΄ φινπο ζηέιινπλε ηα έξγα ηνπο. Πξ. Βκνίξαζεο πνιιά 

βηβιία ηνπ Πάιιε θαη [;] ησλ Βπαγγειίσλ; - φρη, απαληψ, δηφηη φπνηνο ζέιεη 

εκπνξεί λα πάξε απφ ηνλ θ. Φσηηάδε ή απφ ηνλ ίδηνλ Πάιιελ. Πάιηλ ν 

θνηιαξάο δεζπφηεο ιπζζηάδεη θαη κνπληδψλεη πξνο ηα λψηα ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά […] γ) θαηεγνξία· ζπλεξγάζζεθεο ζηνλ «ιαφ» ηελ εθεκεξίδα; 

Ώπηήλ ηελ θαηεγνξία δελ ηελ πεξίκελα θαζφινπ· πνπ ζην δηάβνιν 

μεηξππψζαλε φηη ζπλεξγαδφκνπλα ζην «ιαφ»! σ Παπάδεο, άμηνο ν κηζηφο ζαο 

ν Υακηηηθφο! Μάιηζηα ηνπο είπα, κεηέθξαδα απφ ηαο αιβαληθάο εθεκεξίδαο εηο 

ειεπζέξαλ κηθηήλ γιψζζαλ ησλ Ώζελατθψλ εθεκεξίδσλ θαη [νη, αη] 

κεηαθξάζεηο κνπ εδεκνζηεχνλην ρσξίο ππνγξαθήλ. Άγηε Πξφεδξε, ηνλ ιέσ, 

κνινλφηη θ΄ άιινο [;] ηακπαλίδεο ελ Κσλζηαληηλνππφιεη θαη έρσ πνιινχο 

ζπγγελείο ηακπαλίδεδεο, δελ ζαο απέθξπςα φηη ν θ. Πάιιεο εηο εκέ 

αθηέξσζε ην πνίεκα ηνπ, φηη κ΄ έζηεηιε ηα έξγα ηνπ, φηη ζπλεξγάζζελ εηο ηνλ 

«ιαφλ» […]. Αελ έπξαμα θαλέλα θαθνχξγεκα, έρσ 18 ρξφληα πνπ δελ έρσ 

θαηαγγειζή δηα ην παξακηθξφηεξν πξάγκα νχηε ζηελ Βθνξεία, νχηε ζηελ 

Βπηηξνπή. Δ γιψζζα απηή ηνπο έθαλε εληχπσζε· πεγαίλεηε, κνπ ιέλε· ε 

απφθαζε ζα βγε ζε κέξεο· κε είραλε ½ ψξα ζσζηή, ελψ ηνπο άιινπο 

δαζθάινπο 2-3 ιεπηά ηνπο βαζηνχζαλε […] ιάβε ππ΄ φςεη ηελ πγηεηλή κνπ 

θαηάζηαζή κνπ, ιάβε ππ΄ φςεη φηη θαη νη πέηξεο θαηακαξηπξνχλ γηα ηνλ 

καιιηαξηζκφ κνπ, φηη κε θαηαηξέρνπλε θαη σο αιβαληζηή, φηη νη ρξεψζηεο κνπ 

κε πλίγνπλε. […] 

 

10.   Πόιε, 27 ηνπ 8/βξε 1911 [1/234] 

εβαζηέ κνπ θίιε θ. Λέθα Πάιιε, 

Βδηάβαζα ην ηειεπηαίν ζνπ γξάκκα κε κεγάιε επραξίζηεζε θαη κνπ 

πξνμέλεζε κεγάιε ραξά, δηφηη δφζεθε αθνξκή ην αξβαλίηηθν άξζξν κνπ ζηνλ 

«Σαρπδξφκν», λα κνπ δψζεο μαλά πνιπηηκφηαηεο ζπκβνπιέο· πίζηεςέ κε 
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πσο δελ ήζεια θη΄ εγψ λα ξίμσ ιάδη ζηε θσηηά· κα βαζηηνχκνπλα, φζν ηηο 

βξηζηέο ηηο αθνχακε ηαθηηθά απφ ηνπο Σνπξθαξβαλίηεο· αιιά δε βαζηάρηεθα 

φηαλ θαη θαζεγεηήο ηεο αιβαληθήο, πνπ δηδάζθεη ζε ειιεληθφ ζθνιεηφ, θαη είλαη 

δηδάρηνξαο ηνπ Βζληθνχ Παλεπηζηήκηνπ, ζε ηηαιηθά θχιια ζθπιφβξηζε ηνπο 

έιιελεο δηαζηξέθνληαο ζειεκαηηθά ηελ αιήζεηα· λνκίδσ πσο νη θαζεγεηέο 

μέλσλ γισζζψλ έρνπλε θαζήθνλ, ζαλ ηνπο πξέζβεδεο, λα εξγάδνπληαη γηα 

ηελ πξνζέγγηζε ηνπ έζλνπο ησλ πξνο ην έζλνο, φπνπ κέλνπλ θαη δηδάζθνπλε. 

Ώλ ήηαλε ζηελ Εηαιία ή ζηε ΐνπιγαξία ν θ. Νάηζεο θαη έιεγε ηηο αλνεζίεο πνπ 

είπε δε ζα κε έκειε πεληάξα· ζα ηνλ ζεβφκνπλα αθφκα, έζησ θαη ζηελ 

Κέξθπξα, αλ έιεγε ηνπιάρηζην ηζηνξηθέο αιήζεηεο γηα ηελ Ήπεηξν. Καη σο 

ηφζν, ηφλε κεηαρεηξίζηεθα πνιχ επγεληθά εηο ηελ απάληεζή κνπ, γηα ηελ νπνία 

νη εδψ θίινη κνπ δελ μέξνπλε πψο λα κε ζπραξνχλε. ινη ην θαηάιαβαλ πσο 

εγψ ην έγξαςα, γηαηί άιινο θαλέλαο εδψ δελ παξαθνινπζεί ηελ αιβαληθή 

θηινινγία. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ κνπ αθνινχζεζα πηζηά ην πξφγξακκά ζνπ 

γηα ηελ ειιελνηνπξθναιβαληθή ζπκκαρία. Πηζηεχσ φηη ησλ Σνπξθψλε νη 

δπζηπρίεο ζαλ ηνπο αλνίμνπλε ηα κάηηα γηα κηα ηέηνηα δνπιεηά· ν 

Υξεζηνβαζίιεο δελ ηα πηζηεχεη απηά φπσο βιέπεηο απφ ηελ θάξηα ηνπ· 

ηνχδσζα ηνλ «Σαρπδξφκν» κε ηάξζξν κνπ θαη ηνχπα πσο εζχ ζα ηφρεηο 

γξάςεη απηφ ην άξζξν· φρη κνπ είπε· ηφηε ιέγσ, ζα είλαη ν Γακαξίαο· ην πήξε 

ζπίηη ηνπ θαη ην δηάβαζε θαη κνχγξαςε ηελ θάξηα. Ώδηάιιαρηνο, δεηιφο. Μα 

ζήκεξα δπζηπρψο θαη ε Ώγγιία δεηάεη ζπκκάρνπο, φρη εκείο. Έρσ κεγάιεο 

ειπίδεο, φπσο ζνπ έγξαςα θαη απάλσ, πσο νη ζπκθνξέο ζα καο δηδάμνπλε 

πνιιά. Σελ πξνζέγγηζε ηελ ειιελναιβαληθή ζα δηεπθνιχλε πνιχ ε εηζαγσγή 

ηεο αιβαληθήο ζην Ώλαγλσζηνπνχιεην Κφληηζαο, ε απνζηνιή θαιψλ 

πξνμέλσλ ζηελ Ήπεηξν θαη αξβαληηηά, θαιψλ δεζπνηάδσλ ζαλ ηνλ ΐειιάο, 

θαη ην θπξηψηεξν ε δηάζεζε κεξηθψλ ιεπηψλ γηα κεξηθνχο αξρεγνχο (φρη 

βαγαπφληεο· είκαη βεβαηφηανο πσο ν Νάηζεο θαη άιινη κηζζνδνηνχληαη αδξά 

απφ ηελ Εηαιηθή θπβέξλεζε, άιινη απφ ηελ Ώπζηξηαθή)· ν αξβαλίηεο, λα μέξεο, 

αγαπά πνιχ, πάξα πνιχ ηα ρξήκαηα θαη ηα δψξα· κε απηά ηνπο ζπγθξαηεί ε 

Σνπξθηά σο ηα ηψξα απφ αηψλεο, κε απηά ζηξαηνινγεί ηα φξγαλά ηεο ε Εηαιία 

θαη ε Ώπζηξία· ε ηειεπηαία αιβαληζηηθή ελέξγεηα ζηε Νφηηα Ώιβαλία θαη 

Ήπεηξν ρξσζηάηαη ζηελ Εηαιία πνπ πξνπαξαζθεχαδε ην πξαμηθφπεκα ηεο 

Σξηπνιίηηδαο θαη ήζειε λα ζεθψζε θαη ηνπο Νφηηνπο Ώιβαλνχο γηα λα θνβεζή 

ε Σνπξθηά θαη λα παξαδνζή γξήγνξα. Δ Σνπξθηά φκσο κε ηα άλσ ιερζέληα 
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καγηθά κέζα έζηεηιε ηνλ εδψ πξφεδξν ηεο αιβαληθήο ιέζρεο Ώβδνχι Οχπελ 

κε έλαλ άιιν θαη ηνπο θαζεζχραζε πξνο ην παξφλ ηνπο αξβαλίηεο. […] 

Πνιχ ράξεθα γηα ην ηαμίδη ζνπ ζηελ Οιπκπία κε ηνπο δαζθάινπο. […] 

Δ σθξνληάδα ζνπ δελ εκπνξνχζε λα δεκνζηεπηή ζηνλ «Σαρπδξφκν» παξά 

κε ην ειαθξφ πξνινγάθη πνχρε. Θαλ ηα πήξεο βέβαηα ηα θχιια ηα ζθεηηθά, 

Σψξα ζνπ ζηέιλσ Πξφνδνπο θαη Νενιφγνπο. Σα θχιια γξάςαλε ηελ είδεζε 

παξκέλε επίζεκα απφ ηα Παηξηαξρεία πσο ν ελ Ώιεμαλδξεία Ώιέμαλδξνο 

Πάιιεο πξνζθέξεη 150 ιίξεο εηεζίσο γηα ην ηεξνδηδαζθαιείν Κφληηζαο θιπ. 

ρη κνλάρα νη μέλνη, κα θαη νη δηθνί καο κε ξσηνχζαλε πνηνο είλαη απηφο ν ελ 

Ώιαμαλδξεία δηακέλσλ Ώιέμαλδξνο Πάιιεο· είρα θαζήθν ινηπφλ ράξηλ ηεο 

Εδέαο καο λα ην δηαζαθελίζσ ηελ άιιε ακέζσο εκέξα ζηηο εθθιεζηαζηηθέο 

είδεζεο πνπ απηέο πξψηα πξψηα δηαβάδνληαη εδψ (είλαη ην κφλν ειιεληθφ 

ππνπξγείν) θαη ηεο «Πξφνδνο» θαη πξνπάλησλ ηνπ «Νενιφγνπ», πνπ 

θπθινθνξεί ζ΄ φιεο ηηο επαξρίεο ηεο Σνπξθηάο. ηελ Πξφνδν δελ πιέξσζα 

ηίπνηεο, ζην Νενιφγν πιέξσζα έλα κεηδίηη (31/2 ζειίληα) [πιεξψλσ ιίγα, γηαηί 

νη αξρηζπληάθηεο είλαη φινη θίινη κνπ] γηα λα πεξάζσ ην : έγθξηηνο νκνγελήο 

θαη κεγάζπκνο παηξηψηεο πνπ φηαλ ην είδαλ νη δηθνί καο ζηαπξνθνπεζήθαλε 

θαη κε ζπλεράξεζαλ ζεξκά, γηαηί ζα ζθάζνπλ νη Σαρπδξφκνη, νη σθξφληνη, νη 

Μπζηαθίδεδεο, θαη ε ινηπή ρνξεία ησλ αθαζάξησλ. Αελ κπνξνχζαηε θαιχηεξε 

επεξγεζηά λα θάλεηε ζηελ Ήπεηξν· […] Δ Πξφνδνο θνβήζεθε θαη έβγαιε ην 

κεγάζπκνο θη΄ έβαιε ην κεγαιέκπνξνο. […] ηαλ κνπ γξάθεο, κε αλαθέξλεηο 

Ειηάδα ζνπ, γηαηί ζα ζνπ γξάςσ θφιιεο αιάθαηξεο γηα ην έξγν πνπ ζ΄ έκπαζε 

ζηελ αζαλαζία. Μα δε κνπ ιεο, πφζα ρξφληα δνχιεςεο γηα ην αξηζηνχξγεκα;  

Γηαηί έλα θαη δπν θαη πέληε είλαη ιίγα, βεβαηφηαηα ιίγα. Μα θαη ηψξα αθφκα 

πνπ γέξαζεο (ζπ είπαο· πνιιέο θνξέο κνπ γξάθεηο πσο γέξαζεο) δε 

θνπξάδεζαη, α! ζείε, ππεξάλζξσπε! Πνπ πξνθηέλεηο ηφζα αληίγξαθα 

σθξνληάδαο, θαη κε ην ρέξη ζνπ δίρσο θαλέλα γξακκαηηθφ; Σφζεο 

αιιεινγξαθίεο πνπ έρεηο; Σφζε θηινινγηθή εξγαζία πνπ θάλεηο; Σφζεο 

εκπνξηθέο δνπιεηέο; Ώπφ ηη είζαη θακσκέλνο; Καη βξίζθνπληαη επαίζρπληνη 

ξσκηνί λα ιέλε φηη ν Πάιιεο δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ παηξίδα ηνπ, δηφηη 

εμεγγιίζζε! Καη δε πινπζηνπάξνρα! Καη άλεηα! Ώκ΄ ην 1/10 ηεο εξγαζίαο ζνπ 

λα έθαλαλ νη θνηκάκελνη αλνξζσηέο καο θαη πάηξηνη , ζα θαηαζηξέθσληαλ ν 

θφζκνο. 
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Βίκαη ζχθσλνο φηη ν θιήξνο καο θαηαπίεζε ην έζλνο· κα ζην άξζξν κνπ δελ 

κπνξνχζα λα βάισ φιν Έιιελεο θαη αλαθάησλα θαη ην Βζληθφ Κέληξν, γηα λα 

κε παξεμεγεζή απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη ην ζηξαηνδηθείν, νη νπνίνη άκα δηνχλε: 

Έιιελαο ακέζσο ην απνδίλνπλε ζηνπο Βιιαδίηεο φηη θη΄ αλ πεο. 

[Γεηάεη βηβιία Αέιηα- ΐνπιγαξνθηφλν γηα λα δψζεη ζε πνιινχο]  

 

11.   Πόιε 8/12/1911   [1/291] 

Μνχρε δεηήζεη ν θ. Παξκελίδεο έλα είδνο ππφκλεκα γηα ην ειιελναιβαληθφ 

δήηεκα θαη ηε ζπλελλφεζε, ηφλεηξφ ζνπ. Σνπ είρα γξάςεη ηε γλψκε κνπ 

ζρεηηθά ζε πνιπζέιηδν γξάκκα· λα πνπ άξεζε ην ππφκλεκα σο θαη ζην 

Αηάδνρν αθφκα πνπ πήξε θη΄ αληίγξαθφ ηνπ θη΄ άξρηζε λα καζαίλε θαη 

ηαξβαλίηηθα! […] Σν ππφκλεκα ήηαλε γξακκέλν ζηελ εζληθή δεκνηηθή γιψζζα 

θαη φπσο ζαλ ην δηαβάζνπλε απφ ην Αηάδνρν σο ην Ννκάξρε θιπ. ζα 

ζθεκαηίζνπλε θαη κηα θνξά αθφκα παξαπάλσ ηελ ηδέα φηη νη δεκνηηθηζηέο θαη 

εξγάδνπληαη θαη παηξηψηεο είλαη θαη [;] ην θαη θπξηψηεξν γηα κέλα, ζα δνχλε 

εθεί ζην ππφκλεκά κνπ κε ηη ζακαζκφ εθθξάδνπκαη γηα ζέλα θαη πφζν θαη 

γηαηί ζε ιαηξεχσ. […] 

 

12.   Πόιε, 19/12/1911 [1/300] 

Φπζηθά θεξχρηεθε γιψζζα ε απιή ε νκηινπκέλε· κεζαχξην έρνπκε ηηο 

παηδεπηηθέο ζπλεδξίεο φισλ ησλ δαζθάισλ: πεξί δηαβαζκίζεσο γισζζηθάο· 

έλλνηα ζνπ, ε θαιή ζνπ ε θαζαξεχνπζα φιν έλα επίζεκα δηψρλεηαη απφ ηάμε 

ζε ηάμε, ψζπνπ λα θχγε απφ ην αζηηθφ· έπεηηα θη΄ απφ ην Γπκλάζην θαη απφ 

ην Παλεπηζηήκην […]. 

 

13.   Πόιε, 26/12/1911 (8/1/12[ν.η.]) [2/13] 

Ώχξην έρνπκε εθπαηδεπηηθέο ζπλεδξίεο ζην Φηινινγηθφ χιινγφ καο κε ζέκα 

ην εμήο: Πεξί δηαβαζκίζεσο ηεο γιψζζεο ησλ αλαγλσζηηθψλ βηβιίσλ ελ ηε α΄ 

παηδεχζε. Βηζεγεηήο Α. Οηθνλνκίδεο, θαζεγεηήο· ζρνιαζηηθφο, κα ζα πε πσο 

ζηηο θαηψηεξεο ηάμεο ζα είλαη ε δσληαλή νκηινπκέλε θιπ. θνβφληαλε κήπσο 

ηνλ πνχλε καιιηαξφ, κα ηνπ είπα πσο ηφζεο θνξέο κίιεζεο θαηά ησλ 

καιιηαξψλ, ψζηε δελ δηαηξέρεηο θαλέλα θίληπλν ηέηην· θαη έπεηηα, ηνπ είπα, ε 

επηζηήκε δε θνβάηαη ηίπνηεο· κελ ηα θάλεηο ζαλ ηνλ θ. Υαηδηδάθη· πείζηεθε θαη 

λα δνχκε πσο ζα ηα πε αχξην. Έρεη δπλαηνχο ζπγγελείο θαη γηα ηε ζέζε ηνπ 
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ζηε ρνιή ηνπ Γέλνπο δε θνβάηαη· είλαη άιισο ηζφβηνο. Ο κφλνο 

γισζζνιφγνο θαζεγεηήο καο· φρη θαη πνιχ ζηελνθέθαινο ζην γισζζηθφ 

δήηεκα, κα δεηιφο. 

 

14.   Πόιε, 12/25-1-1912 [2/28] 

Δ δηάιεμε ζην Φηινινγηθφ χιινγν γηα ηε δηαβάζκηζε ηεο γιψζζαο ησλ 

αλαγλσζηηθψλ δε γέλεθε απφ ην θφβν ησλ Ενπδαίσλ· ηφζν θνβήζεθε ν 

εηζεγεηήο, ψζηε απφ αλαβνιή ζε αλαβνιή ην θαηάληεζε ζηηο ειιεληθέο 

θαιέληεο· θη΄ απηφ λνκίδσ θέξδνο· λα πνχλε πσο γιψζζα ηνπ αλαγλσζηηθνχ 

βηβιίνπ είλαη ε θαζαξεχνπζα, φπσο ιέγαλε σο ηψξα, δελ ηνικνχλε, γηαηί ζα 

πνιεκεζή ε γλψκε ηνπο· λα πνχλε ε δεκνηηθή ζηηο 3 θαηψηεξεο ηάμεο 

ηνπιάρηζην, δελ θνηηηνχλε επίζεκα αθφκα· αλεπίζεκα φκσο φινη ην 

νκνινγνχλε· [;] ηνπ ρξφλνπ ζα ηνικήζνπλε θαη άκα κηα πάεη σο ηε 3 ηάμε, 

ζηγά ζηγά αλεβαίλεη· έηζη έγηλε θαη κε ηελ αξραία· ηελ είραλε ζηελ [;] (αηζψπεηνη 

κχζνη θιπ.) ηε ζθνπληήμαλε ζηελ Β΄ (πξηλ 10 ρξφληα), έπεηηα ζηελ Σ΄, ηψξα 

ζην β΄ εμάκελν ηεο Σ΄ ζηάιια ζρνιηά, ελψ ζηα δηθά καο ηνπ ηαπξνδξνκηνχ 

είλαη νιφηεια βγαικέλα. 

 

15.   Πόιε, 27/9-2-1912, [2/47] 

[…] ζπκψλεηο, ζπκψλεηο θαη φιν γξηληάδεηο. Μα αθνχ δελ ζέιεζε ν θαζεγεηήο 

Α. Οηθνλνκίδεο (πνπ δελ είλαη νχηε θίινο καο, νχηε ζχκκαρνο· κα ζα έιεγε 

αιήζεηεο ζηε γισζζηθή δηαβάζκηζε) ηη λα ηνλ θάλνπκε; Με ην δφξη λαλ ηνλ 

αλεβάδακε ζην βήκα ηνπ πιιφγνπ; Φνβήζεθε ν άλζξσπνο· εδψ έλαο θνηδάκ 

ΐεληδέινο θαη ηνλ έθαλε ν Μηζηξηψηεο λα ηα ρξεηαζηή θαη λα βάιε ζην 

ζχληαγκα ην παινχθη εθείλν· φρη έλαο θαςνθαζεγεηήο. […] 

Γηα ηνπο παξάδεο ζνχγξαςα κφλε γηα 5 […] κνχζηεηιεο 20· κα 40 

λενγξακκέλνη κε μέλν ρξήκα δείρλνπληαη εχθνια, αλ [γξάθεο; γξάθνπλε;] ζε 

έλα κήλα απάλσ (δελ χπαξρε θαηξφο άιινο) θαη ηφηεο ζα είραλε νη 

παηζαβνχξεο λα γξάθνπλε ην ειάρηζην 10 ρξφληα. Βλψ κε ηηο 5 ζα 

γξάθνπληαλ κφλε 10 θαη δε ζαπνθαίλνπληαλ· θαη ηνπ ρξφλνπ ιίγν παξαπάλσ 

θη΄ έηζη γηλνχληαλε ε δνπιεηά θαιχηεξα· εκείο φκσο ειπίδνπκε πσο θη΄ έηζη θάηη 

ζα θαηαθέξνπκε. […] 
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16.   Πόιε, 15/28-2-1912     [2/62] 

Με ην Ομψλεην ην Αεζπφηε ηα ράιαζα. Γηαηί παλάζεκά ηνπο φινη νη ζθχιινη 

κηα γεληά λα ζρσξεζνχλ ηα πεζακέλα ζνπ πνπ ηνπο έρεηο κάζεη πνιχ θαιά θαη 

έρεηο θεξχμεη ηνλ πφιεκν ελαληίνλ ηνπο. Ήηαλε Πξφεδξνο ζηνλ Αηδαζθαιηθφ 

καο χλδεζκν3 θη΄ εγψ Γελ. Γξακκαηέαο· λφκηζε πσο Πξφεδξνο ήηαλ απηφο θη΄ 

εγψ φληαο ππνρξεσκέλνο ζ΄ απηφλε απφ ην καιιηαξηθφ δήηεκά κνπ πνπ 

εμεηάζζεθα ζηελ Βθπ. Βπηηξνπή ησλ Παηξηαξρείσλ, φπνπ είλαη κέινο θαη 

φπνπ ελέξγεζε κε άιινπο θίινπο κνπ, […] λα απαιιαρηψ, λφκηζε ιέσ φηη 

κπνξνχζε λα κε κεηαρεηξηζηή ζην χλδεζκν δεζπνηηθά. Ώιιά ηνπ έδσθα κηα 

θισηζηά θαη βξέζεθε ζην Παηξηάξρε θαη ππφβαιε παξαίηεζε, φπσο βιέπεο 

απφ ηηο εθεκεξίδεο πνπ ζνπ ζηέιλσ· αηηία κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία γηα ηνπο 

δαζθάινπο· ζε κηα γεληθή ζπλέιεπζε πνπ έιεηπα εγψ […] θαηάπεηε ηα κέιε 

ηνπ πλδέζκνπ, κε πθαξπαγή πήξε κηα απφθαζε γηα κηαλ εηαηξεία θαη χζηεξα 

θάλνληαο ρξήζε ελφο άξζξνπ ηνπ θαλνληζκνχ πνπ ιέεη πσο ν Πξφεδξνο 

εθηειεί ηηο απνθάζεηο ησλ Γελ. ζπλειεχζεσλ, δίρσο λα ξσηήζε ην Αηνηθ. 

πκβνχιην, ζπληάζζεη εγθπθιίνπο ππέξ ηεο Βηαηξείαο θαη γξάκκα πξνο ηνλ 

Αηεπζπληή ηεο Βηαηξείαο πσο πξνηηκήζεθε ε εηαηξεία ηνπ. ην αλακεηαμχ 

άιιεο εηαηξείεο δηακαξηχξνληαη πνπ δελ θπηαρηήθαλε θαη νη φξνη ηνπο θαη κέιε 

ηνπ πλδέζκνπ επίζεο. Σνλ παξαθαινχκε κε ην θαιφ λα ζηακαηήζε ε δνπιεηά 

θαη λα γίλε β΄ Γεληθή πλέιεπζε, ηίπνηε· είκαη Πξφεδξνο, ιέεη, θαη λα 

ζθξαγίζεο θαη ππνγξάςεο σο Γελ. Γξακκαηέαο. Βγψ αξλήζεθα, επηζπεχδεηαη 

ε Γελ. πλέιεπζε, αθπξψλεηαη ε πξψηε απφθαζε, πξνθεξχζζεηαη 

δηαγσληζκφο ζηηο εθεκεξίδεο, ν δεζπφηεο ζθπιηάδεη θαη ππνβάιιεη 

παξαίηεζε. Λππήζεθα θαηάθαξδα γηαηί ζνπ είπα ηνπ ρξσζηνχζα ράξε, κα ηη 

λα γέλε· ηα ζπκθέξνληα ηνπ ζπλδέζκνπ είλαη αλψηεξα. Κη΄ αλ απηφο, ν ηφζν 

θαιφο, θέξλεηαη έηζη, ζε κνπ, ηη λα θάλνπλε νη άιινη; Υσξίο άιιν θάηη ηη θξχβεη 

ην ζάπην, απηφ ην επινγεκέλν ην [ξάζν;]. […] 

 

17.    Πόιε 20/4-3-1912 [2/68] 

[…] ζθέθηνπκαη πσο νη άλζξσπνη ηψξα αληίζεηα πξνο φ ηη θνηλά δνγκαηίδεηαη 

πεξηζζφηεξν ζπκνχληαη ηηο θσλέο: ηα έπεα πηεξφεληα, παξά ηηο πξάμεο· νη 

θσλέο κηαο ςπρνινγεκέλεο ζηηγκήο ραξάδνπληαη ζην [κπαιφ; αλεμάιεησηεο;] 

                                                 
3
 Άγ. Σηαπξνππόιεσο θ. Χξηζηόθνξνο, βι. «Γηδαζθαιηθόο Σύλδεζκνο», Πρόοδος, 9/1/1912, αξ.2662, 

ζ.3. 
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νη πξάμεο 15 ρξνλψλ γξάθνπληαη ζηνλ επθνιφζβεζην άκκν θ΄ ππνζέηεηαη 

αζθαιψο πσο ην μχπλεκα ηεο ηδέαο ζηελ πφιε, ην πξνπχξγην ηεο 

ζρνιαζηηθφηεηαο θαη ηνπ ΐπδαληηληζκνχ θαη ηνπ Καινγεξηζκνχ, έγηλε άλσζελ, 

κε ηε ζεία απνθάιπςε, θαη φρη [;] κε δηαξθή θεξχγκαηα, κε δηαξθείο θηλδχλνπο, 

κε παληνηηλέο ζπγθξνχζεο, κε θαζεκεξηλά απνρηήκαηα ερζξψλ, κε 

αληηκεηψπηζε θξχθσλ ξαδηνπξγηψλ ζπλαδέιθσλ, πνπ κεηαρεηξίδνπληαλ ην 

ζαηαληθφ επίζεην ηνπ καιιηαξνχ γηα λα αξπάδνπλ ηηο παρχηεξεο 

πξνγπκλάζεηο (σο θαη απηψλ ησλ Φπηίιεδσλ! Σσλ νπαδψλ δα ηεο Εδέαο) ή λα 

ρηίδνπλ θαη ζπίηηα απ΄ απηέο ελψ νη άιινη νη καιιηαξνί αθήλνπληαλ εηο ην 

έιενο άιισλ γηα ηελ πιεξσκή ησλ παηξηθψλ ησλ ρξεψλ! Σν δε πεξηεξγφηεξν 

φισλ είλαη πσο ην ρεισλνγατδνχξη, κε ηελ ππνκνλή ηνπ μεπεξλά ζηε 

γιεγνξάδα ηνπο ινηπνχο ζηαπξαεηνχο ηεο Πφιεο, πνπ φιε ηνπο ηε δχλακε ηε 

βγάδνπλε ζηε κέζε, φηαλ ηνπο επηζθέπηεηαη θαλέλαο Πάιιεο ή θαλέλαο Ίδαο, 

γηα επηδεηρηηθά γεχκαηα [ή;θαη;] ππνδνρέο [ή;θαη;] απαγγειίεο απφ ην 

Ασδεθάινγν ηνπ Πνηεηή  θεξχρλνληαο έηζη (ζηα ζαιφληα ηνπο φκσο) πσο ζ΄  

απηνχο (ηη ιφγνο!) ρξσζηάηαη ν μαλαγελλεκφο θαη ν μεζθιαβσκφο ηεο Πφιεο! 

(εμαηξψ κφλε ην ζνθφ Φσηηάδε γηα ηα ζπγγξάκκαηά ηνπ). Μεηά ηαχηα φηαλ 

θεχγνπλε νη εθιεθηνί απφ ηε Πφιε, θνπξαζκέλνη θη΄ απηνί απφ ηελ πνιιή ηνπο 

δξάζε ζηηο ππνδνρέο, λαξθψλνπληαη θαη επαθήλνληαη ζηα ρεισλνγάηδνπξα ηα 

θεξχγκαηα θαη νη θίλδπλνη θαη ηα παξεπφκελα απνγνξεπνκέλσλ κφλνλ 

απζηεξψο ησλ θσλψλ ησλ. Ώο είλαη. […] 

Σνπ σθξφληνπ ην γξάκκα αληάμην πξνο ηνλ άλδξα· θαινγεξηζκφο απ΄ άθξε 

ζ΄ αθξε. Δ απάληεζή ζνπ [ζχλζπκε;] θαη ηζνπρηεξή, φπσο ε πξψηε ζνπ (ε 

δεχηεξή ζνπ ήηαλε πιαηχηεξε απ΄ φηη ίζσο ζάπξεπε). 

Ο ηακαηηάδεο θαιά είλαη· κα αλ θαη είλαη θνβεξά δελκεκειηζηήο (ζνχγξαθα 

άιινηε γηα δαχηνλε), λνκίδσ πσο ζνπ απάληεζε· ήηαλε κάιηζηα ζην δήηεκα 

ηεο κνπζηθήο πνπ ηφζν ράξεθε κε ηε γελλαηνδσξία ζνπ θαη ηε κεγαζπκία ζνπ 

λα ηνλε ζπληξέμεο γηα ην ζθνπφ ηνπ· ν ρνξφο ζα είλαη θαιφο θαη ην ςάιζηκν 

σξαίν. […] 

Σν παλνχδε – ΐνπηπξά θαη ην ζπληάρηε ηεο «Πξφνδνο» Α. Αακαζθελφ, 

θαζψο ζάκαζεο ίζσο, ηνπο έδησμε ε θπβέξλεζε θαη πήγαλε ζηελ Βιιάδα· 

ιππήζεθα πνιχ γη΄ φινπο. Σν παλνχδε θαη κάιηζηα ην Αακαζθελφ ηνλ 

θαηέηξεμε ν Νάιεο ηνπ Μνλαζηεξηνχ θαη ν Βκκαλνπειίδεο ηεο κχξλεο θαη ην 

δεηήζαλε ξνπζθέηη απφ ην Κνκηηάην. 
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Βηθφλεο ηεο Παηξηδνγλσζίαο ζνπ δεηάεη ν Μελάο Γεσξγηάδεο, είλαη πίλαθεο 

πνπ έρνπλε δηάθνξα δψα, δηάθνξα πξάγκαηα: βαπφξηα, ακάμηα, 

ζηδεξφδξνκνο, βάξθεο, δξεπάληα, ζηδεξνπξγεία, ηζαγθάξηθα θιπ. θαη απ΄ 

απηέο παίξλνληαο αθνξκή ν δάζθαινο δηδάρλεη ζηα κηθξά παηδηά ηα 

αληηθείκελα κε ηελ νλνκαζία ηνπο θιπ. θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπο. Μηα ηέηηα 

ζπιινγή απφ 34 εηθφλεο ρξσκαηηζηέο κεγάιεο ηνπ ηνίρνπ κε δηπιέο φςεο (ην 

φινλ ινηπφλ απφ 68 εηθφλεο) θαζψο θαη ε πδξφγεηα ζθαίξα κέηξηα γηα ζθνιεηά 

δεκνηηθά θαη ηα εμήο γεσκεηξηθά εξγαιεία 1 δηαβήηεο κεγάινο μχιηλνο γηα ηελ 

θηκσιία θαη ηνλ καπξνπίλαθα, 1 κηθξφο δηαβήηεο κεηάιιηλνο γηα ηρλνγξαθία, 1 

κνηξνκέηξεο κεγάινο θαη έλαο πιαηχο ράξαθαο ζε ζρήκα Σα, κηα μχιηλε νξζή 

γσλία θνζηίδνπλε γξ. 400 δει. 3 ιίξεο θαη 7 ζειιίληα δίρσο ηα ηαρπδξνκηθά. 

[…] 

νπ ζηέιλσ θαη έλα Σαρπδξφκν φπνπ ν Μπνχζηνο γξάθεη παιιεθαξίζηα γηα 

ην δήηεκα ηνπ Σζνηπιίνπ· εδψ δελ ηφμεξε θαλέλαο, κα εγψ, σο ρειψλα, ηφρα 

κάζεη πξηλ 20 κέξεο ην επεηζφδην. Οη άιινη ζηαπξαεηνί ησλ ζαινληψλ θαη ησλ 

δείπλσλ ίζσο ζαλ ην κάζνπλε φηαλ ηνπο ην αλαθέξεο εζχ θακκηά θνξά, φηαο 

έξζεο.  

 

18.   Πόιε, 5/18 ηνπ Μάξηε 1912 [2/71] 

[…] επήξα πξνρηέο ην γξάκκα ζνπ ην ζπζηεκέλν καδί κε ηηο 10 ιίξεο. […] Γηα 

ην ζχιινγν ηνλ Δπεηξσηηθφ λνκίδσ πσο θαιφ ζάλαη λαλ ηνπο ζηείιεηο σο 10 

ιίξεο, λα παξαζηήο θαη δσξεηήο (λνκίδσ έηζη είλαη ν θαλνληζκφο) ζηε ιίζηα 

ηνπο· βνεζνχλε ζθνιηά ζηε Ήπεηξν (δίλνπλε θαη ζην ρσξηφ κνπ 10 ιίξεο ην 

ρξφλν) θησρά θαη καζαίλνπλε ηα θνιπβνγξάκκαηα· έηζη λα δήζεο, ζηείιε ηνπο, 

αθνχ έρνπκε εθεί κέζα δπν δηθνχο καο, ηνλ Γελ. Γξακκαηέα, ηνλ Κψλν, ην 

γηαηξφ, πνπ εγθαηλίαζε δηαιέμεηο ζηνλ Φηινι. χιινγν καο ην ηξαλφ θαη [ζηε;] 

δεκνηηθή, γηαηί ηηο έιεγε δίρσο ραξηί θαη έηζη ν θφζκνο ηνλ ρεηξνθξφηεζε· 

έθαλε ζεηξά δηαιέμεσλ πεξί ςεπδαηζζήζεσλ (είλαη λεπξνιφγνο πξψηεο 

ζπνπδαζκέλνο ζην Παξίζη, αξβαλίηεο δε απφ ηελ Πξεκεηή). Βίλαη ζην 

πκβνχιην θαη έλαο άιινο, ν Μ. Καιπβφπνπινο, δάζθαινο, ζπλάδεξθφο κνπ. 

[…] Γηα ηα 12 ρσξηά ηάιια, ρξεηάδνπληαη 108 ράξηεο. […] 

Ο Μπνχζηνο δε ζα ζπρσξνχζε, κα ην Σζνηχιη είλαη έλα βνπλφ άγξην, ηα 

παηδηά απφ μέλεο επαξρίεο καθξηλέο θαη σο 10 ρξνλψλ θαη άλσ κείλαλε ζηνπο 

δξφκνπο. Ση λα γίλε; Σνπ ρξφλνπ ζα ηνπο ζηάμε θαιά. 
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19.   Πόιε 13/26-3-1912  [2/76] 

Ώλ ήηαλε λα ζηέιλαηε ράξηεο ή θάηη παξφκνην, ζα ζνχγξαθα λα ηάζηειλεο ζ΄ 

εκέλα λα ηάβιεπα κηα κήπσο έρνπλε θαλέλα ρξσκαηηζκφ ή θακκηά νλνκαζία 

επηιήςηκε θαη ηφηεο νη επηζεσξεηέο νη Σνχξθνη ζα θαηαδηθάδαλε ηνπο 

δαζθάινπο ζε θπιαθή, φπσο βιέπεηο ζην έγθιεηζην θνκκαηάθη ηεο 

εθεκεξίδαο. Οη ράξηεο πνπ ηππψλνληαη ζηελ Βιιάδα […] έρνπλε ηελ Κξήηε 

ρξσκαηηζκέλε κε ειιεληθά ρξψκαηα θαη ηελ βαιθαληθή ρεξζφλεζν ηε 

γξάθνπλε: ν ράξηεο ηεο ειιεληθήο ρεξζνλήζνπ πνπ απηφ δαηκνλίδεη ηνπο 

Σνχξθνπο επφπηεο θιπ. θαη κε ην δίθην, λνκίδσ. Βγψ ζηνπο ράξηεο πνπ 

ζηέιλσ, ηελ Κξήηε ηελ πεξηνξίδσ ζε έλα ηεηξάγσλν θαη ζην άθξν ηεο 

δσγξαθίδσ κηα ηνχξθηθε ζεκαία· ην δε ειιεληθήο ην ζθεπάδσ κε έλα ραξηί θαη 

γξάθσ ΐαιθαληθήο  θη΄ έηζη φια ηειεηψλνπλε κα ραξά. Γηαηί ζα μέξεο απ΄ ηηο 

εθεκεξίδεο πσο ε ζεκεξλή θαηάζηαζε ζηελ Σνπξθηά είλαη ρεηξφηεξε απ΄ ηελ 

απνιπηαξρία θαη ν θαηαηξεγκφο ηνπ ξσκηνχ αθφξεηνο. 

 

20.  Πόιε, 31/14 Απξίιε 1912 [2/108] 

Υηεο απφ ηηο 2 ½  έσο ηηο 7 κ.κ. θιεηζκέλνη ζην Φηινι. χιινγν καο γηα κηα 

εθπαηδεπηηθή ηνπ ζπλεδξία κε ηε γισζζηθή ηνπ αλαγλσζηηθνχ βηβιίνπ 

δηαβάζκηζε ζέκα πνπ είρε αλαβιεζή απφ ηα Υξηζηνχγελλα […] απφ ηνλ θφβν 

ησλ Ενπδαίσλ· επεηδή ν εηζεγεηήο δελ κπνξνχζε λα ππνθέξε ηα πεηξάγκαηα 

πσο ε αξξψζηεηα ηνπ ηφηεο ήηαλε δηπισκαηηθή, απνθάζηζε ηέινο λα ηελ θάλε 

ηελ νκηιία ηνπ θαη λα πεξηνξίζε ηελ [νηθηαθή;] γιψζζα ζηελ εηζήγεζε κφλν 

ζηελ Ώ΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ, ελψ ηα Υξηζηνχγελλα ηελ είρε πξνσξηζκέλε θαη 

γηα άιιεο ηάμεο απηνχ. Μεηά ηελ εηζήγεζελ άξρηζε ε ζπδήηεζε ησλ 

εηζεγνπκέλσλ· ν θαζέλαο απεξίθξαζηα θνπάληδε πσο φια καο ηαλαγλσζηηθά 

είλαη θαθνξξίδηθα θαη ειεεηλά θαη πσο πξέπεη λα είλαη έηζη θαη έηζη πάληα απφ 

γισζζηθήο ελλνείηαη απφςεσο. Έιαβα αθνξκή απφ κηα ζεσξία ηνπ εηζεγεηή 

φηη ε γιψζζα καο νινλέλ γίλεηαη θαζαξφηεξε θαη επγελέζηεξε θαη είπα απηά: 

επεηδή ηα δηδάγκαηα ηνπ Φηι. πιιφγνπ θαη ηηο απνθάζεηο καο ζα ηα έρνπλ 

ππ΄ φςηλ ησλ νη κέιινληεο ζπγγξαθείο ησλ βηβιίσλ καο, θαιφλ είλαη λα 

αθνπζζψζη θαη γλψκαη δηαπξεπψλ επηζηεκφλσλ, δηα λα κε βαπθαιηδψκεζα 

καηαίσο κε ηελ ειπίδα φηη ε γιψζζα ε γξαπηή νινλέλ γίλεηαη θαζαξνηέξα θαη 

επγελεζηέξα· ηδνχ ηη ιέγεη ν θ. Γ. Υαηδεδάθεο εηο ηαο Φηινι. ηνπ Μειέηαο 

(αλαηχπσζηο εθ ηεο επεηεξίδνο ηνπ Βζλ. Παλεπηζη. 1911) ζειίδα 153: 
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«ΐαζκεδφλ ηα δχν ξεχκαηα ην ηεο γξαθνκέλεο θαη ην ηεο ιαινπκέλεο 

παξαιιήισο ξένληα εηζβάιινπζηλ αδηαιείπησο εηο άιιεια ήηνη 

πξνζεγγίδνπζηλ αιιήινηο ν πξνθνξηθφο θαη ν γξαπηφο εκψλ ιφγνο θαη ε 

αθνκνίσζηο βαζκεδφλ επηηειείηαη. Σνχην πείζεηαη έθαζηνο παξαηεξψλ φηη 

ηδίσο νη λεψηεξνη παξ΄ εκίλ ιφγηνη θαηαθαλψο εξγάδνληαη ππέξ ηεο 

αθνκνηψζεσο ηαχηεο δηφ θαη πιένλα ηεο ιαινπκέλεο γιψζζεο λέα ζηνηρεία 

εηζάγνπζηλ εηο ηνλ ιφγνλ απηψλ[;] νχηνη ή εκείο νη πξεζβχηεξνη…σο γλσζηφλ 

ην κέιινλ αλήθεη πάληνηε εηο ηνπο λένπο. Αελ αγλνψ φηη ηελ ηνηαχηελ αλέιημελ 

ηνπ γξαπηνχ εκψλ ιφγνπ άιινη άιισο θξίλσζηλ, δηφηη πνιχλ ζφξπβνλ πεξί 

ηνχηνπ εγείξνπζηλ. Σν επ΄ εκνί πξψηνλ κελ νπδέλ δχλακαη ηε αιεζεία λα 

ελίδσ ελ απηή θαθφλ, έπεηηα κήπσο πξφθεηηαη πεξί αηζζεκάησλ εκψλ θαη νπρί 

πεξί ηζηνξηθήο αλειίμεσο εθ΄ ελ νπδεκίαλ ζεκαζίαλ έρνπζη ηα αηζζήκαηα;… 

πξέπεη λα θξνληίδσκελ λα παξαθζείξσκελ ηελ γιψζζαλ δηα κπξίσλ 

μεληζκψλ θαη μέλσλ ιέμεσλ». Ώπηά ηνπο ήξρνπληαλ σο κπφκπεο ησλ 

καλδαξίλσλ θαη πξνπάλησλ ηνπ επφπηε σθξνλίνπ ηακνχιε. Χο βιέπεηε, 

ηνπο ιέσ, νη λεψηεξνη ιφγηνη ηείλνπλ πξνο ηνλ πξνθνξηθφλ ιφγνλ θαη νπρί 

πξνο ηνλ θαζαξφηεξνλ, πάληα ηαχηα πξέπεη λα έρσζη ππ΄ φςηλ ησλ νη 

κέιινληεο ζπγγξαθείο ησλ αλαγλσζηηθψλ καο. ζνλ αθνξά δε δηα ηνπο 

μεληζκνχο, νπο ηφζνλ ν θ. εηζεγεηήο, φζνλ θαη ν θ. Υαηδεδ. θαθίδεη, αο 

αθνχζσκελ ηη ιέγεη θαη έηεξνο δηαπξεπέζηαηνο έιιελ θηιφινγνο, ν αέηκλ. 

ΐεξλαξδάθεο ελ ςεπδαηηηθ. Έιεγρ. . 456 «Σνηνπηνηξφπσο Γεξκαλνγαιιηθή 

θξαζηνινγία, γεξκαληθαί έλλνηεο θαη ηξφπνη θαη ζρήκαηα ιεθηηθά 

κεηελέρζεζαλ εηο ιέμεηο παληνίνπ θπξάκαηνο, εηο ηαο ιέμεηο ηαχηαο επεηέζε ε 

ζθξαγίο ελφο παιαηνχ ειιεληθνχ ηχπνπ θαη ηεο παγγιψζζνπ ηαχηεο 

κηζγαγθείαο ν βφξβνξνο σλνκάζζε θαζαξεχνπζα ειιεληθή». Πξέπεη λα μέξεο 

θ. Πάιιε, φηη έρσ έλα ηεθηεξάθη ηεο ηδέπεο φπνπ φια φζα κνπ ρξεηάδνληαη 

ηέηηα ηάρσ γξακκέλα θαη πξφρεηξα. Άκα είπα ην βφξβνξνο θ.ι.π. πνηνο είδε 

ηνλ ζεφλ θαη δελ θνβήζεθε! ν σθξφληνο εμέζθηζε ηα ξνχρα ηνπ πψο 

απνηνικψληαη ηνηαχηα λα ιέγσληαη θαη δε απφ εληεηαικέλνπο λα δηδάμσζη 

θιπ. θιπ. Οη παηξησηηθέο ρήλεο μππλήζαλε φιεο! Σν θαθφ, θψλαμε ν 

σθξφληνο, καο έξρεηαη έμσζελ, απφ ηαο Ώζήλαο, θαη εχξε δπζηπρψο θαη εδψ 

νπαδνχο. Θα ηεζή θξαγκφο ελαληίνλ απηψλ. ηαο Ώζήλαο εηφικεζαλ λα 

θάλνπλ θαη νκίινπο, λαλνίμνπλ θαη ζρνιεία, ηα νπνία φκσο ελαγθάζζεζαλ λα 

θιείζνπλ. Απζηπρψο εθεί θάησ παξέζπξαλ θαη ηνλ θ. Υαηδεδάθε ηνπ νπνίνπ 
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είδαηε ηελ πεξηθνπήλ ηελ πξν νιίγνπ αλαγλσζζείζαλ ππφ ηνπ θ. ηακπαλίδε 

ν νπνίνο έπξεπε λα καο είπε εδψ θαη ηη είπελ ν θ. θηάο πεξί ηεο 

θαζαξεπνχζεο (φηη δει. είλαη θπζηθή γιψζζα αξμακέλε απφ ηνπο 

Ώιεμαλδξηηηλνχο ρξφλνπο, θαη φρη ηερλεηή φπσο είπελ ν θ. ηακπ.). 

Ο θ. σθξφληνο καο απεθάιπςε θαη κηα πεγή απνιαχζεσο ζην κέιινλ· εληφο 

νιίγνπ, είπε, ζα εθηππψζσ βηβιίνλ, φπνπ θαηαιεπηψο ζα πεξηιάβσ φινπο 

απηνχο ηνπο θπξίνπο θαη ζα ηνπο απνδείμσ πιαλεκέλνπο. ζηε εηνηκάζνπ γηα 

γιέληη. Μεηά ηνλ σθξφλην άιιε παηξησηηθή θαη [λεπξηθψηαηε; λεηξηθψηαηε;] 

ρήλα έιαβε ηνλ ιφγν, ν θ. Ε. Παππαδφπνπινο, αδεξθφο ηεο καθαξίηηζζαο 

ινγνγξάθνπ Ώιεμάλδξαο Παππαδνπνχινπ· είλαη θαζεγεηήο ζπνπδαγκέλνο 

ζηε νξβψλε. Ώλαθάησζε ζξεζθεία, εζληζκφ, ηδέα κεγάιε, [;] δηγισζζία, ζηε 

Γαιιία αιιηψο ιέλε ην ηξψγσ ζπίηη θαη αιιηψο ην γξάθνπλ, ηελ νκπξέιια 

επίζεο θιπ. θιπ. αλνεζίεο· καο έθεξε παξάδεηγκα ηνπο Ββξαίνπο πνπ 

αλαζηαίλνπλ ηψξα κε ηε κέζνδν ηνπ Berlitz ηελ αξραία ηνπο εβξατθή θαη ηε 

κηινχλε ζα κεηξηθή ηνπο γιψζζα αθήζαληεο ηελ ζπαληφιηθε θαη ινηπέο 

αλνεζίεο, σλ νπθ έζηη αξηζκφο! Πάληα ηαχηα κε ηφλν παηξησηηθψηαην, γηα ηε 

δφιηα παηξίο· θαη θαηάιεμε ιέγνληαο θαη ζνθά γλσκνδνηψληαο πσο θαη εκείο 

πξέπεη λα έρσκελ ππ΄ φςεη ηελ αξραία γιψζζα γηαηί ε ζεκεξηλή είλαη 

εμάκβισκα ρπδατθφ, δνπιείαο πξντφλ βάξβαξν, αθξηβψο φπσο θαη ηα άλζε 

θαη ηα θπηά αλ ηα παξαβηάζσκε ζα εμακβισζνχλε θιπ. Καιχηεξε επθαηξία δε 

δεηνχζα θαη απαληψ απφ ν ηεθηεξάθη πάιε θαη κε παξαπνκπέο: Έρσ 

θαζήθνλ απφ ηνπ Φηινι. πιιφγνπ λα δηακαξηπξεζψ δσεξψο δηα ηελ χβξηλ 

ήηηο [; γίλεηαη, πξνζγίλεηαη;] εηο ηνλ ειιεληθφλ ιαφλ, ηνπ νπνίνπ ε γιψζζα 

παξνπζηάδεηαη σο εμάκβισκα θαη [βάξβαξνο;]. Εδνχ ηη ιέγεη ε επηζηήκε: ε 

ζεκεξηλή γιψζζα ηνπ ειι. ιανχ δελ είλαη βάξβαξνο· είλαη ειιεληθή θαη ηφζνλ 

ειιεληθή, φζνλ ε γιψζζα ηνπ Οκήξνπ, ηνπ Αεκνζζέλνπο, ηνπ Πιάησλνο 

(ςεπδαηη. έιεγρ. ζει.155 ΐεξλαξδ.). Εδνχ ηη ιέεη ν δεηλφο επηζηήκσλ θ. Υαηδηδ. 

«αλ ιφγνο απνρξψλ εηο ηελ απφδνζηλ ηεο νλνκαζίαο ηνπ βαξβάξνπ ή 

εθζαξκέλνπ εηο ηηλα γιψζζαλ ζεσξεζή ε απνκάθξπλζίο ηεο απφ ηεο 

παιαηνηέξαο θαηαζηάζεψο ηεο, ηφηε νπ κφλνλ αη άξηζηαη ησλ επξσπατθψλ 

γισζζψλ αλάγθε λα θνζκεζψζη δηα ησλ επηζέησλ ηνχησλ, αιιά θαη απηή 

αχηε ε παιαηά ειιεληθή, άηε πνιιψ κάιινλ αθηζηακέλε ηεο παιαηάο Εαπεηηθήο 

ή ε θαζ΄ εκάο ειιεληθή ηεο αξραίαο» (Γ. Υαηδεδ. Παηδαγσγ. ρνι. 310). 

Βπίζεο «επεηδή ν ιφγνο εκψλ είλαη απζαίξεηνο ή ζπλζεκαηηθφο, ζέζεη, ε 
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γιψζζα δε ησλ δψσλ (απηφ ην εηφληζα ζην δηάβαζκα) ηνπλαληίνλ θπζηθή ή 

έλζηηθηνο, δηα ηνχην ε κελ αλζξσπίλε γιψζζα δχλαηαη κέρξη ηνπ απείξνπ λα 

κεηαβάιιεηαη, λα αλαπηχζζεηαη θαη λα ηειεηνπνηήηαη, ε δε ησλ δψσλ κέλεη δηα 

παληφο ελ ηε λπλ ηαπεηλή θαηαζηάζεη απηήο πξνζπεπαηηαιεπκέλε» (Γ. 

Υαηδηδ. Withney 608) θαη επίζεο «πληεξεηηθφηεο σο πξνο ηαχηελ ηελ 

αιινίσζηλ ηεο γιψζζεο ζα εζήκαλελ νπδέλ άιιν ή ηελ ππνζηήξημηλ θαη θεηδψ 

ηεο ακαζείαο θαη ζα εθψιπε ηαο πξνφδνπο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

κνξθψζεσο» (απηφζη 51). Θεσξψ πεξηηηήλ, πξνζέζεζα, λα αλαθέξσ θαη 

άιια δφγκαηα πιένλ ηεο γισζζηθήο επηζηήκεο, δη΄ σλ απνδεηθλχεηαη φηη ε 

ζεκεξηλή καο ιαινπκέλε γιψζζα δελ είλαη βάξβαξνο, αιιά γλεζία θαη θπζηθή 

θιεξνλφκνο ηεο αξραίαο. Πξέπεη ινηπφλ ε γιψζζα ησλ αλαγλσζηηθψλ λα 

είλαη απιή θαη θαηαιεπηή, ψζηε νη καζεηαί εμεξρφκελνη λα κελ αλαγθάδσληαη 

λα δηαβάδνπλ Μπεξηφιδνπο, ηραιηκάδεο (Γλψκε ΐηθέια) αιιά λα 

εμαθνινπζνχλ απηνδηδαζθφκελνη κε βηβιία θαηαιεπηά θαη κνξθσηηθά· άιισο 

ηδνχ ηη ιέγεη ν θ. Υαηδ. «αγσληδφκελνη παληί ηξφπσ λα θαηαζηήζσκελ ηελ 

γξαθνκέλε γιψζζαλ επγελεζηέξαλ αθήλνκελ λα γίλε ν ειιεληθφο ιαφο 

επγελέζηεξνο. Χο πνιχηηκνλ αιεζψο ην ηίκεκα ηεο εμεπγελίζεσο ή 

θαζαξφηεηνο ηαχηεο!» (Γ. Υαηδηδ. Βζηία ηφκ. ΕΣ΄ ζει. 423). Ο Πξφεδξνο 

έβιεπε φηη ηα πξάγκαηα εθηξαρχλνληαη, γηαηί ν σθξφληνο δηακαξηπξφκελνο 

απερψξεζε θαη νη ρήλεο κνπξκνχξηδαλ κφλε πιένλ χζηεξα απ΄ απηά, θαη 

θεξχηηεη ηελ ζπδήηεζε πεξαησκέλε. 

Γηα ηελ πξψηε ηάμε βάιζεθε ε θνηλνηάηε κνξθή ηεο θαζαξεπνχζεο [;] κε ηελ 

εξκελεία φηη απηή είλαη ε νκηινπκέλε εο ηαο πφιεηο. Καη έηζη ε ηζηνξηθή 

ζπλεδξία βάζηαμε 4 ½ ζσζηφηαηεο ψξεο, πξσηνθαλέο ζηα ρξνληθά καο. 

Απζηπρψο ήκνπλα κφλνο· γηαηί ν θαηξφο ρηεο ήηαλε ζεζπέζηνο θαη πξν 

πάλησλ ιατθφ παλεγχξη ζην εμνρηθφ Μπαινπθιή. Οη δεκνδηδάζθαινη νη 

θαεκέλνη φινη λνεξψο ζπκθσλνχζαλε καδί κνπ· κα ζηέθνπληαλ κπξνζηά ηνπο 

ν αιηηήξηνο ν επφπηεο θαη νη θαζεγεηάδεο νη ζενκπαίρηεο· ην κφλν πνπ 

θάλαλε ήηαλε λα θχγνπλε θαη ζην ηέινο ζηηο απνθάζεηο έκεηλαλ 5-6 θαζεγεηέο 

θη΄ εγψ. Λαβαίλνληεο ππ΄ φςηλ πσο ε εγθχθιηνο ηεο εθπαηδεπηηθήο επηηξνπήο, 

πνπ ζνπ ηελ έζηεηια, απεηιεί κα πάςε θαη ηνλ ζπδεηνχληα απιψο γηα ην 

γισζζηθφ δήηεκα, πξέπεη λα δηθαηψζεο ηνπο θαθνκνίξεδεο ηνπο 

δεκνδηδαζθάινπο, πνπ είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ θάζε ηζνξκπαηδή θαη δελ έρνπλε 

θακκηά αξρή πνπ λα ηνπο ππνζηεξίμε· θη΄ φκσο πιεζαίλνπληαη νζεκέξαη θαη 
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νη ειεεηλνί θξαγκνί ζα ζπάζνπλε, ρσξίο άιιν ζα ζπάζνπλε· θαη ηψξα 

ζπιινγίδνπκαη θαη θακαξψλσ πσο είπα ζην Φηινι. χιινγν γηα πξψηε θνξά 

εγψ ηελ θαζαξεχνπζα βάξβαξν! θαη χκλεζα ηελ δεκνηηθή γηα πξψηε θνξά 

πάιε εγψ (ν χιινγνο έρεη 50 ρξνλψ βίν θαη πξνρηέο γηφξηαζε ηελ 

50εηεξίδα). Καη ηψξα πεξηκέλσ απφ εζέλα πνπ αησλίσο γξηληάδεηο (θαη ζπ 

έρεηο θσλέο, έλλνηα ζνπ) γθαξδηαθά ζπραξίθηα γηα ην πξαγκαηηθφ ηφικεκά 

κνπ, πνπ ηξέκσ κε κνπ βγε μηλφ· επηπρψο έρσ φια ηα θχιια δηθά κνπ κφλε 

θνβνχκαη ηνλ «Σαρπδξφκν» πνπ θ΄ εθεί έρσ θίινπο, κα απηφο ηψξα δεηεί αηηία 

λα δεκνθνπήζε θαη λα μαλαπνρηήζε ηελ πξψηε θπθινθνξία, γηαηί κε ηε 

δηάδνζε πσο πσιήζεθε ζην Κνκηηάην μέπεζε πνιχ θαη πξνρηέο έθακε κηα 

απφπεηξα ζπλδπαζκνχ δηαδφζεσλ θαη ηνπ καιιηαξηζκνχ, ε ζπείξα ηνπ 

νπνίνπ, θαη΄ απηφλ, ηνλ ζπθνθαληεί γηα εθδίθεζε. Ώλ δελ ήκνπλα εγψ, 

βεβαηφηαηα ν επφπηεο θαη ε ινηπή ζπείξα ησλ θαζεγεηάδσλ ζάζηειλαλ ηαο 

δηαζήκνπο επηζηνιάο ησλ πσο: απεηνικήζε ελ κέζσ ηνπ Γεξαξνχ Φηι. 

πιιφγνπ λα νλνκαζζή ε Βζληθή καο γιψζζα, ε γιψζζα ηνπ Βπαγγειίνπ, ε 

δηάδνρνο ηεο αξραίαο, ε δηαζψδνπζα φια ηα θάιιε ηεο θιπ. βάξβαξνο. 

Φξίθε! Καη ν ηνικεηίαο κέλεη ζηε ζέζη ηνπ· θαη παξαδίδνκελ [εο;εηο;] απηφλ ηα 

ηέθλα καο, ηα ζπιάρλα καο, λα ηα παηδαγσγήζε, λα ηα δηδάμε ηελ ζείαλ 

γιψζζαλ, ελ απεηφικεζε λα νλνκάζε βάξβαξνλ θιπ. θιπ. Βίλαη πξψηεο 

ηάμεσο επθαηξία γηα λα απνρηήζε πάιε θπθινθνξία θαη λα ιεζκνλεζή ε 

πνκπή ηνπ! Να δηνχκε. Έρσ ειπίδα ζην θαιφ κνπ αζηεξηζκφ. νπ ζηέιλσ 

θεκεξίδα πνπ γξάθεη κε ιίγα ηα γελφκελα· ζα ζνπ ζηείισ φκσο ηα ηππσκέλα 

πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαο καο γηα λα ηα θακαξψζεο θαη λαλ ηα ραξήο ηα ιφγηα 

κνπ, ηνπ σθξφληνπ θαη αο. ε 3-4 κήλεο ηππψλνπληαη ζην πεξηνδηθφ ηνπ 

πιιφγνπ. Σνχην κφλε ζνπ βεβαηψλσ πσο νη αθξναηέο, εθηφο ησλ 

δεκνδαζθάισλ, επραξηζηήζεθαλ πνιχ κε φζα ηνπο είπα θαη χζηεξα κε 

ζπγραίξνπληαλ· ηε ρσλεχνπλε πιένλ ηελ αιήζεηα· κνξθψλνληαη γισζζηθά· 

απηφ είλαη ην πην παξήγνξν ζεκείν απ΄ φια. Καη ην ζέαηξν καο βνήζεζε πνιχ 

ζε ηνχην. […]  

ΤΓ. ήκεξα, κφλε θαηέβεθε ν Γηάλλεο θαη πήξα θαη ηηο 20 ιίξεο θαη ηελ Ειηάδα 

ζνπ ηελ αζάλαηε! […] ε πεξηκέλνπκε κε ιαρηάξα. Υαηξεηίζκαηα ζηνπο 

ιεβέληεο ηνπο Κξεηηθνχο, πνπ απηνί κνλάρα δελ ληξνπηάζαλε ηνλ Βιιεληζκφ, 

φπσο ειεγε ν Ώ. ΐπδάληηνο. 
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21.   Πόιε, 25 ηνπ Απξίιε 1912 [2/127] 

[…] θαη ζην ζθνιηφ είλαη πνιχ πίζσ ε Ήπεηξν θαη ζηε γισζζηθή ηδέα· κάιηζηα 

ε γισζζηθή ηδέα είλαη γηα ηνπο Έιιελεο ην κφλν νξζφ κέηξν ηνπ πνιηηηζκνχ 

ηνπο θαηά ηε γλψκε κνπ. Καη δπζηπρψο πνιχ ιίγν είλαη δηαδνκέλε ε ηδέα ζηα 

κέξε καο. Γη΄ απηφ πηζηεχσ θαη άιιεο θνηλφηεηεο λα απνηαζνχλε γηα ράξηεο 

θαη παξαθαιψ καδί κε ηνπο ράξηεο λα ηνπο ζηείιεηε θαλά δπν ζψκαηα απφ ηα 

βηβιία ζνπ· ζα ηα δηαβάζνπλε ηνπιάρηζην νη δαζθάινη θαη νη επηηξφπνη θαη 

ζαλνίμνπλε ηα κάηηα ηνπο. Γη΄ απηφ ραίξνπκαη ην πεξηζζφηεξν πνπ ε γισζζηθή 

ηδέα θαηαρηά ηελ Μαθεδνλία, λα θαηαρηήζε θαη ηελ Ήπεηξν· ψζηε ζάρνπκε θαη 

ην Ώλαγλσζηνπνχιεην ζε ιίγν ζηελ Κφληηζα, έρνπκε θαη ηελ Εεξαηηθή ηεο 

ζρνιή. 

   

22.   Πόιε 2/15-5-1912  [2/157] 

Γηα ηα φξγαλα ηα ζρνιηθά ηνπ ρσξηνχ κνπ ζηείιε ηα ζηνπο αγ. 40 (Santi 

Quaranta Epire, φρη Albanie γηα λα κε ζπκψζε ν θίιηαηνο ηνπ Βκκαλνπειίδε 

ηεο κχξλεο, ν Υξεζηνβαζίιεο) ζηνλ θ. Νηθφι. Μπακίρα έκπνξν εθεί δηα ηελ 

θνηλφηεηα Λίαξε Γαγνξηάο ηνπ Ώξγπξνθάζηξνπ. Κ΄ εγψ γξάθσ ζηνπο 

ρσξηαλνχο λα ζηείινπλ αγσγηάηε λα ηα πάξνπλε· κα λα κνπ γξάςεο 

παξαθαιψ ηη ζηέιλεηο θαη πφζα θνκκάηηα γηα λα κελ θάλνπλε δξφκν κέζν ησλ 

αγσγηαηψλ. Θα εηδνπνηήζσ θ΄ εγψ ην θίιν κνπ Μπακίρα λα ηνπο ζπζηήζε 

λαλ ηα πάλε πξνζερηηθά. Καη πάιε ζε επγλσκνλψ εθ κέξνπο θαη ηεο 

θνηλφηεηάο καο ηεο θησρήο. 

 

23.   Πόιε 19/1-6-1912  [2/187] 

Πξνρηέο Κπξηαθή […] βξήθα θαηξφ λα παξεπξεζψ ζηε πλέιεπζε ηε Γεληθή 

ηνπ εδψ Δπεηξσηηθνχ πιιφγνπ, φπνπ απνθαζίζηεθε πξψηα λα δνζή έλα 

εηήζην επίδνκα ζην ηεξνδηδαζθαιείν ηεο ΐειιάο απφ 150 ιίξεο ην ρξφλν· απηφ 

είηαλε απνθαζηζκέλν λα δνζή ζην ειηζαβέηεην Παξζελαγσγείν ησλ Γηαλλίλσλ, 

κα καο έγξαςε ν ΐειιάο πσο είηαλε πην αλάγθε εθεί θη΄ επεηδήο ν ΐειιάο 

είλαη ιακπξφο άλζξσπνο βαιζήθακε φινη λα δνζνχλε εθεί, θαζψο είδεο θαη 

ζηελ «Πξφνδν» πνπ ζνχζηεηια. Όζηεξα απφ ηε πλέιεπζε έθαηζα θη΄ έγξαςα 

δπν καθξπά άξζξα γηα ηελ απφθαζε ελ γέλεη θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε 

ηεο Ήπεηξνο (έρεη 700 ρσξηά κηθξά πνπ ηα ιπκαίλνληαη νη 

γξακκαηνδηδάζθαινη θη΄ ε ακάζεηα πνπ δελ απαληά ζε θαλέλα κέξνο ηνπ 
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Βιιεληζκνχ έηζη θξηρηή) θη΄ εηφληδα ηα αγαζά πνπ πεξηκέλνπληαη απφ ην 

ηεξνδηδαζθαιείν, ην νπνίν άξρηζε λα ιεηηνπξγή κε ηελ γελλαηνδσξία ηνπ ελ 

Ώηγχπησ θιπ. θ. Ώ. Ώ. Πάιιε, παηξψδνληνο πηνχ ηνπ ελ Λίβεξπνπι ηεο 

Ώγγιίαο κεγαζχκνπ παηξηψηνπ θαη δεηλνχ Βιιεληζηνχ θ. Ώιεμ. Πάιιε θαη ζην 

ηέινο έγξαςα πσο ε Γελ. πλέιεπζε κε ρεηξνθξνηήκαηα (ην ζχλζεκα ηφδσθα 

πξψηνο εγψ) θήξπμε ηνλ θ. Ώιεμ. Πάιιε δσξεηή ηνπ πιιφγνπ. Σάδσθα ηα 

άξζξα κνπ ζην Νενιφγν θαη Πξφνδν· ν Νενιφγνο, επεηδήο δελ είλαη θαη ν 

ΐνπηπξάο εδψ (είλαη εμφξηζηνο) θνβήζεθε θαη δελ ην θαηαρψξεζε νχηε κε 

πιεξσκή· απνηάζεθα ζηνλ Ώκεξφιεπην κε πιεξσκή, κα θη΄ απηφο θνβήζεθε· 

κφλε ε «Πξφνδν» (δίρσο κάιηζηα ιεθηά) πήξε απ΄ εδψ θη΄ απφ θεη κεξηθά 

ζεκεία θη΄ έγξαςε φζα έγξαςε. […] Μηα δπν κέξεο χζηεξα έγξαθε ν 

Σαρπδξφκνο φζα βιέπεηο ζην θχιιν πνπ ζνπ ζηέιλσ. Ο Νενιφγνο θαη ν 

Ώκεξφιεπηνο θνβψληαλε λα γξάςνπλε ην: δεηλφο ειιεληζηήο κα θη΄ εγψ δίρσο 

εθείλν δελ ήζεια λα ην θαηαρσξίζεη νχηε κε ηνλ ηίηινλ: «επηζηέιινπζηλ εκίλ», 

πνπ κνπ πξφηεηλε ν Ώκεξφιεπηνο λα ην θαηαρσξίζε. Θα βξσ φκσο κηα άιιε 

επθαηξία θαη ζα ηνπο ην ηαγίζσ ησλ καλδαξίλσλ εδψ ην: «δεηλφο ειιεληζηήο 

θαη κεγάζπκνο παηξηψηεο» έλλνηα ζνπ· απηά ηα δχν επίζεηα πξέπεη λάλαη 

αρψξηζηα απφ ζέλα. […] 

 

24.   Πόιε 19/1-8-1912  [2/300] 

Γηα ηα 40 ρσξηά ηεο Ήπεηξνο ή ζα ζηείιεηο ηε ζεηξά ησλ ραξηψλ (5 Ήπεηξνο – 

1 Μηζφζθαηξα – 1 Βιιάδα – 1 ΐαιθαληθή Υεξζφλεζν (ειιεληθή θαηά ηνπο 

Έιιελεο κφλε, φρη ΐαιθαληθή) θαη 1 Μηθξαζία· = 9· γηα ηελ Ήπεηξν ππάξρεη θαη 

ν ράξηεο ηεο Ήπεηξνο μερσξηζηφο θαη θαιφο· ην φινλ 10 θαη γηα ηα 40 

ρσξηά=400 πξνο 18 γξφζηα ην θνκκάηη (αληίο 20, αλ είλαη παξαπάλσ απφ 200 

φπσο ιέεη ν βηβιηνπψιεο)=7200 γξ./120 γξ.=1 ιίξα. Σν θψζηνο ηνπο είλαη 

ινηπφλ εμήληα ιίξεο δίρσο ηα ηαρπδξνκηθά, ηα νπνία βέβαηα ηα πιεξψλεη ν 

χιινγνο. […]  

Γηα ηα φξγαλα πνχζηεηιεο ζηελ παηξίδα κνπ θη΄ εγψ δελ έρσ θακκηά είδεζε 

αθφκα· ν Μπακίραο κνχγξαςελ απφ ηελ Κέξθπξα πσο πήγαλε εθεί θαη πσο 

ζαλ ηάζηειλε ζηνπο αγ. 40 θη΄ απ΄ εθεί ζην ρσξηφ κνπ· εγψ είρα γξάςεη ζην 

ρσξηφ κνπ λα ηα πάξνπλε κε θαλέλα άλζξσπν ζίγνπξν· είλαη ε αιήζεηα πσο 

είλαη δχζθνιε ε ζπγθνηλσλία (2 ½ κε ηα κνπιάξηα)· γηα ηνχην εγψ ηα δεηνχζα 
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εδψ, ζα ηάζηειλα κε παηξηψηεο πην γιήγνξα· κα ν πφιεκνο αο φςεηαη· δελ 

ράλνληαη φκσο έλλνηα ζνπ. 

 

25.   Πόιε 14/27-12-1912  [2/467] 

Γηα ην βνπιεπηηιήθη δελ ζα εζπράζσ βέβαηα θαη ζα γίλσ θήξπθαο ηεο ηδέαο 

απηήο· βέβαηα ζάρεο πνιινχο αληίπαινπο, γηαηί ε Ήπεηξν είλαη γεκάηε 

θαιακαξάδεο γηαηξνχο δηθεγφξνπο θιπ. […] Ώπφ ηψξα νη ίκνη (ηεο 

Ώζελατθήο «παηξίδνο») νη παηξηδνθάπεινη απηνί θάκαλε έθνδν ζηελ Ήπεηξν 

σο πνιηηηθνί ζχκβνπινη ηνπ απνπληδάθε θιπ. Ο εδψ Δπεηξσηηθφο χιινγνο 

δελ έρεη κεγάιε επηξξνή ζηελ Ήπεηξν· γηαηί ην δηνηθνχλε ρξεζηφηαηνη 

άλζξσπνη, κα εδψ απνθαηαζηεκέλνη θαη γελλεκέλνη θαη ζρεδφλ άγλσζηνη 

ζηελ Ήπεηξν· ζηελ Ήπεηξν ζα ζπλελλνεζνχκε κε ην Μπακίρα, κε ην ΐειιάο 

θαη κε άιινπο θίινπο.  

 

26.   Πόιε 18/3-3-1913  [3/52] 

Βίζαη ηφζν γελλαίνο ερηηκεηήο ησλ πεξηζηάζεσλ, πνπ ζεσξψ πεξηηηφ θαη λα 

ζε ζπζηήζσ θαλ λα κε παηδέςεο κε ηελ νξγή ζνπ θαη ηελ αγαλάρηεζή ζνπ 

ηνπο ηαιαίπσξνπο ρσξηθνχο, πνπ θξχβνπλε ζεζαπξνχο επγλσκνζχλεο ζηνπο 

επεξγέηεο ηνπο. […] ζνχρα γξάςεη πσο ν Θεκ. Μπακίραο ηα ίδηα κνχγξαθε γηα 

ηα φξγαλα ηνπ ρσξηνχ κνπ πνπ είρεο ηελ θαισζχλε ρσξίο ηίπνηεο λα ζνπ 

γξάςσ λα ηα δσξήζεο ηφζν πξφζπκα. Μα ζα κνπ πεο: απηά θαιά· κα δηαηί 

λα κελ γξάςεο λα ηα πάξνπλε; Έγξαςα επαλεηιεκκέλσο ζην ρσξηφ θαη ζηνλ 

Μπακίρα· κα φηαλ είρε πάεη έλαο ρσξηαλφο καο ζηνπο 40 (είλαη 2 ½ κέξεο 

καθξπά νη 40 θαη δελ [ζπρλάδεηαη;] απφ ηνπο ρσξηθνχο καο πνπ έρνπλε 

πξφρεηξε ηελ αγνξά Πξεκεηήο), ηα φξγαλα ήζαλ αθφκα ζηνπο Κνξθνχο, ζην 

εθεί πξαθηνξείν ησλ Μπακηραίσλ […] ηνχγξαςα μαλά ηνπ Μπακίρα λαλ ηα 

ζηείιε ζηνπο 40 θαη εθείλνο ηάζηεηιε θ΄ εθεί ηα βξήθε ε ιηακπνπξηά πνπ 

άξπαμε θαη ηα θαηαζηήκαηα ησλ 40 θαη ηα καγαδηά ηνπ Μπακίρα καδί κε ηα 

ηζηηνθφξα ηνπο. Αελ μέξεηο πφζν κε θνζηίδεη ηνχην· κα ζε παξαθαιψ λα κε κε 

ζεσξείο εκέλα έλνρν. […] 

 

27.   2/15-4-1913  [3/67] 

Ο εδψ Δπεηξσηηθφο χιινγνο κνπ είπε πσο δελ εκπνξεί λα θάκε θαλέλα 

ζπνπδαίν δηάβεκα· ζπληεξεί σο 60 ζθνιεηά, κα απηά είλαη ζθφξπηα ζην 
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Μπεξάηη – Ώπιψλα – Πξεκέηη – Κφληηζα – Γξεβελά θαη Κάζηξν· ηζηθιηθνρψξηα 

ηα πεξηζζφηεξα θαη εμαξηψκελα απφ ηνπο θπξίνπο ηνπο θη απφ ηνπο 

επηηφπηνπο αξρνληίζθνπο πνπ ν θαζέλαο ηνπο ζα ζέιε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ λα 

βγε θαη βνπιεπηήο. […] Ίζσο λα έρνπλε νη πξφεδξνί ηνπο […] θακκηά ηδέα λα 

βγνχλε νη ίδηνη βνπιεπηέο· γηα ηνχην κφλε κε ηνλ ΐειιάο εκπνξεί λα γίλε 

δνπιεηά· ν ΐειιάο δελ θνβάηαη απφ επηζέζεηο ησλ εζραηφθπιισλ γηα 

ππνζηήξημε πξνο καιιηαξφ θιπ. […] ν ΐειιάο έρεη κεγάιε ππφιεςε ζηνπο 

Δπεηξψηεο […]. Βγψ εθξφληηδα θ΄ έδεηρλα ζηνλ εδψ αληαπνθξηηή ηνπ ΐειιάο 

ηα γξάκκαηά ζνπ πνπ κνχγξαθεο θάζε ηφζν λα θάλνπκε Παηξηάξρε ην 

ΐειιάο. […] 

 

28.   Πόιε 10/23-7-1913  [3/134] 

Οη ειιαδίηεο πήγαηλαλ θαηά δηαβφινπ, κα ν ηειεπηαίνο πφιεκνο ηνπο εμάγληζε 

νιφηεια ή κάιινλ ν ιαφο, ν θαθφκνηξνο ιαφο πάληα ήηαλε γελλαίνο θαη 

πξφζπκνο γηα κεγαινπξγήκαηα, κα είρε βαγαπφληεο θαη θσηνζβέζηεο 

νδεγνχο. Με θαινχο αξρεγνχο ζαπκαηνπξγεί ν ξσκηφο· έηζη θαη ε ηδέα καο, 

φπνπ έρεη αξρεγνχο θαη νδεγνχο θαινχο θαη θσηηζκέλνπο, πάεη κπξνο. […] 

Μα απηφο ν πφιεκνο, λα ηειεηψζε κηα κε ην θαιφ, ζάρε γηα ηελ ηδέα καο 

αθάληαζηα απνηειέζκαηα· εκείο πηα κε ηα θαηνξζψκαηα ηνπ Κηιθίο θαη ηνπ 

Λαραλά θαη ηεο Αντξάλεο, εκείο είκαζηε πξφγνλνη· νη καθαξίηεο 

ακαπξσζήθαλε κπξνζηά καο! Ώπηφ είλαη ην θήξπγκά κνπ ηψξα. Οη λέεο ηδέεο 

δίρσο άιιν ζα επηθξαηήζνπλε. 

 

29.   Πόιε 27/10-12-1913  [3/214] 

Οη δπλαηνί ηεο γεο θαίλεηαη καο θαηαδηθάζαλε άζπιαρλα. […] Ο Μπακίραο 

κνπ γξάθεη πσο άκα θχγνπλε ηα ειι. ζηξαηεχκαηα ζα θάλνπλε αξρέο δηθέο 

ηνπο θαη ζα αληηζηαζνχλε· κα ζε πνηνπο ζα αληηζηαζνχλε; ηνπο θνινζζνχο; 

[…] Κ΄ έηζη ην ηηκηψηεξν δηακάληη ηνπ ειιεληζκνχ ράλεηαη γηα πάληα! […] ε 10 

ρξφληα ίρλνο ειιεληζκνχ δελ ζα απνκείλε ζηελ Ήπεηξν ηελ αιβαληθή.  

Οη θαθφκνηξνη νη ξσκηνί παληνχ έρνπλε ερηξνχο· νη Σνχξθνη δε ζέλε λα ηνπο 

δηνχλε, νη αξβαλίηεο ηα ίδηα, θαζψο θαη νη ΐνχξγαξνη, θνληεχεη θαη νη έξβνη 

[…] κα ην θηαίεη ν ηξηγπξηλφο καο θφζκνο ζαλ είλαη ερηξηθφο καο; δελ θηαίκε 

ηάρα εκείο νη ίδηνη, πνπ φια απηά ηα έζλε ζα ηάρακε ηψξα εμειιεληζκέλα, αλ 

είρακε εθπαηδεπηηθφ καο φξγαλν ηε δεκνηηθή καο γιψζζα θαη φρη ηελ 
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αξραΎδνπζα; Να νη πξνθνπέο ησλ Μηζηξηψηηδσλ. Οη αιβαλφθσλνη ησλ κεξψλ 

καο δείρλνπληαη ηφζν Έιιελεο, γηαηί κε ηνπο Σνπξθαξβαλίηεο δηαθέξνπλε θαηά 

ην ζξήζθεπκα θαη β! γηαηί δελ ππάξρεη εθπαίδεπζε αιβαληθή σο ηα ηψξα, 

φπσο δελ χπαξρε θαη ζεξβηθή θαη ΐιάρηθε θαη βνπξγάξηθε πξηλ 50-60 ρξφληα. 

Ώλ απφ ηφηεο […] είρακε αλνίμεη ζθνιεηά κε ηε δεκνηηθή καο γιψζζζα, ηψξα 

φινη απηνί ζα ήζαλε θαλαηηθνί Έιιελεο, ζαλ νη Ώξβαλίηεο Κνξπηζαίνη νη 

νξζφδνμνη θαη νη Πξεκεηελνί θιπ. 

 

30.   Πόιε 31/13-6-1914   [3/283] 

Θα βάιεηο ππνςεθηφηεηα βνπιεπηήο ή εζχ ή ν γηνο ζνπ; Θεσξψ θαιφλ λα ζνπ 

γξάςσ πσο νη Δπεηξψηεο είλαη ηψξα θνβεξά αληηβεληδειηθνί· νη επεηξψηεο 

είλαη πνιχ ηνπηθηζηέο […] δελ μέξνπλε πνιηηηθέο αλάγθεο θαη ππνρψξεζεο. Ώλ 

ζα είζαη κε ηνλ θπβεξλεηηθφ ζπλδπαζκφ, δελ μέξσ αλ ζα πεηχρε. Ώλ ζα είζαη 

κε ηνλ αληίζεην, κπνξεί κα πάιε ζπκκαρίεο κε ηνλ Πσπ; […] Ο ΐειιάο έρεη 

ηψξα κάιηζηα κεγάιε δεκνηηθφηεηα ζηελ επαξρία ηνπ, κα είλαη θνβεξά 

αληηβεληδειηθφο. Αε ιέσ, ίζσο θαη ν ΐεληδέινο λάδεημε θαη θάπνηα ραιαξφηεηα 

ζην Δπεηξσηηθφ θαη λάρνπλε θαη θάπνπ δίθην νη Δπεηξψηεο. Ο Υξ. 

Υξεζηνβαζίιεο βξίζθεηαη ζην Ώξγπξφθαζηξν, δηεπζπληήο ηεο αζηπλνκίαο ηεο 

απηφλνκεο. Μνχγξαθε ηηο πξνάιιεο πσο ζα βάιε ππνςεθηφηεηα βνπιεπηηθή 

θαη κάιηζηα ζάλαη αξρεγφο ζπδπαζκνχ αληηβεληδειηθνχ ζηε Πξέβεδα πηζηεχσ. 

Μνπ γξάθεη γηα ηνπο αληάξηεο πνπ πνιεκήζαλε ζηελ Ήπεηξν πσο εκνιχλαλε 

ηνλ ηεξφ αγψλα «πιηάηζηθν, πιηάηζηθν, πιηάηζηθν θη΄ φια πιηάηζηθν νη άηηκνη!» 

«Οη Έιιελεο, ιέεη, Δπεηξψηεο θαη κε, εηξάπεζαλ εηο αηζρξή θπγή απφ 350 

αηάθηνπο Ώιβαλνχο ζηα κέξε ηνπ Ώξγ/ζηξνπ. Ο Δπεηξσηηθφο αγψλαο είλαη κηα 

κηθξνγξαθία ηνπ 1897. […] 

Βζχ πσο ηα βιέπεηο ηαιβαληθά κε ην ζεηηθψηαην κάηη ζνπ; Θάθιαηα καδί ζνπ 

ηελ Ήπεηξν ηε βφξεηα, αλ είραλε εληαίν πξφγξακκα εζληθηζηηθφ νη Ώξβαλίηεο· 

κα ζηα ράιηα πνπ βξίζθνπληαη απηνί ηψξα κε ηηο δηαηξέζεηο ηνπο ηηο θπιεηηθέο 

θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο, δελ πηζηεχσ λάλαη πνιχ επηθίλδπλνη. Οη Δπεηξψηεο ζα 

άξρνπλε· κα θαη ζ΄ απηφ βιέπσ θίλδπλν· ζα κπνπθσζνχλε κε αμηψκαηα […] 

θαη ζα γίλνπλε πην εζληθηζηέο απφ ηνπο Ώιβαλνχο. […] Σψξα αξρίδεη θαη 

εληππψλεηαη θαη ζην κπαιφ ησλ Ώιβαλψλ θαη ησλ Βιιήλσλ πσο είλαη ζπθέξν 

ηνπο κηα ειιελναιβαληθή πξνζέγγηζε, δειαδή απηφ πνχλαη ηφλεηξν ησλ 

δπνλψλ καο απφ ηφζα ρξφληα. Κη΄ αθνχκε γη΄ απηέο ηηο ηδέεο καο ηνλ 
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αλαβαιιφκελν ησλ ππεξπαηξησηψλ! Μφλν ζ΄ απηή ηε πεξίπησζε είλαη 

επηχρεκα πνπ νη βνξεηνεπεηξψηεο απνηεινχλ κέξνο ηεο Ώιβαλίαο, αλ είλαη 

άλζξσπνη, ζα ζπλδέζνπλ ηνπο έιιελεο θαη αιβαλνχο αδηάζπαζηα […]. Βίλαη ε 

κφλε ζσηεξία θαη ησλ δπν ιαψλ. Γηαηί κνίξαζκα ηεο Ώιβαλίαο κεηαμχ 

Ώπζηξίαο θαη Εηαιίαο ην ζεσξψ πσο είλαη ην ηέινο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ 

ειιεληζκνχ φινπ. 

 

 

Οπθόδοξορ Πελαζγόρ, «Οι Αλβανιζηαί και η Ήπειπορ», Τατσδρόμος, 

Πέκπηε 15/9/1911, ζ.2-3.  

ζνλ αθνξά φκσο ην νχιη, έρεη πιεξέζηαηα δίθαηνλ λα ηζρπξίδεηαη φηη 

εμεθαλίζζε εθείζελ ε αιβαληθή κεηξηθή γιψζζα· εμεθαλίζζε φκσο νπρί ππφ 

ησλ ειιήλσλ θαη ηνπ Οηθνπκεληθνχ ησλ Παηξηαξρείνπ, αιιά ππφ ηνπ 

θαηαζηξέςαληνο δνιίσο θαη πξνδνηηθψο ην εξσηθφλ νχιη […] σκνχ 

ηπξάλλνπ Ώιή Παζά Σεπειέλα. […] 

Ο ζθνπφο ηεο αλζειιεληθήο ηαχηεο εθζηξαηείαο […] ελ ζπζηεκαηηθψο 

δηελεξγνχζη γλσζηνί αιβαληζηηθνί θχθινη, είλαη ε απφζπαζηο απφ ηνπ εζληθνχ 

ησλ θέληξνπ ησλ νξζνδφμσλ Ώιβαλψλ, ε απνζθνξάθηζηο απφ ηα ζρνιεία 

απηψλ ηεο ειιεληθήο γιψζζεο θαη ε εγθαζίδξπζηο ηεο αιβαληθήο θαη ε 

πξφζδεζηο ελ γέλεη ησλ νξζνδφμσλ Ώιβαλψλ εηο ην άξκα ησλ 

πιεηνςεθνχλησλ θαηαπιεθηηθψο εηεξνζξήζθσλ Ώιβαλψλ, νίηηλεο έρνπζηλ 

απφιπηνλ αλάγθελ ησλ νξζνδφμσλ θαη δηα ηελ ελ γέλεη κελ πξναγσγήλ ησλ 

ζθνπψλ ησλ ζσβηληζηηθψλ θχθισλ, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξνλ πξνο 

θαιιηέξγεηαλ ηεο αιβαληθήο γιψζζεο, ήηηο, απφ νιίγσλ εηψλ κφλσλ 

θαιιηεξγνπκέλε, είλαη θπζηθψο ιίαλ θησρή θηινινγηθψο. […] 

ζνλ πεξηζζφηεξνλ πβξίδνληαη θαη ζπθνθαληνχληαη νη Έιιελεο θαη ην 

Πλεπκαηηθφλ ησλ Κέληξνλ ππφ ησλ αιβαληζηψλ ηφζν πεξηζζφηεξνλ 

ζπζθίγγνληαη αη ζρέζεηο ησλ Οξζνδφμσλ Ώιβαλψλ πξνο ηνπο Έιιελαο, πξνο 

νπο θαη απφ παιαηνηάησλ κελ ρξφλσλ, αιιά πξν πάλησλ απφ 500 εηψλ είρνλ 

θνηλήλ ηελ ηχρελ, θνηλά ηα ηδεψδε, θνηλφλ ην ζπκθέξνλ. […] 

Πξν ησλ επαπεηινχλησλ ηελ ΐαιθαληθήλ Υεξζφλεζνλ κεγίζησλ θηλδχλσλ εθ 

κέξνπο επηθηλδπλνηάησλ αληηπάισλ […] νη Έιιελεο θαη νη Ώιβαλνί, αδειθά 

ηέθλα ησλ απηψλ γνλέσλ, ησλ Πειαζγψλ, έρνπζη θαζήθνλ ηεξφλ θαη  

ζπκθέξνλ κέγηζηνλ […] λα ζπλδεζψζη αξξήθησο θαη αδειθηθψο πξνο 
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αιιήινπο θαη πξνο ηνπο Σνχξθνπο θαη θνηλή λα αληηκεησπίζσζη ηνπο 

θηλδχλνπο. Ώο είλαη δε βέβαηνη ηφηε άπαληεο νη Ώιβαλνί νη Μνπζνπικάλνη φηη 

θαη νη νκαίκνλέο ησλ Οξζφδνμνη αδειθνί […] εθζπκφηαηα ζα πξνεμάξρσζηλ 

εηο ηελ θαιιηέξγεηαλ ηεο κεηξηθήο ησλ γιψζζεο, ηεο αιβαληθήο […] θαη ζα 

εηζάγσζηλ εηο ηα ζρνιεία απηψλ πξνο ηε ειιεληθή, ηε γιψζζε ηεο ζξεζθείαο 

ησλ, θαη ηελ αιβαληθήλ, ηελ πξεζβπηέξαλ αδειθήλ ηεο ειιεληθήο, ζα 

γεληθεχζσζη δε επραξίζησο ην ζήκεξνλ εληαπρνχ ζπκβαίλνλ εγθξίζεη ησλ 

Παηξηαξρείσλ, ηελ αλάγλσζηλ δει. αιβαληζηί ελ ηαηο εθθιεζίαηο ηνπ 

απνζηφινπ, ηνπ επαγγειίνπ θαη επρψλ ηηλσλ, θαη ην θήξπγκα, ηεο ειιεληθήο 

γιψζζεο παξακελνχζεο επιζήμοσ ηεο εθθιεζίαο θαη ηνπ ζρνιείνπ γιψζζεο. 

Πξν ηεο ηνηαχηεο δε ζηάζεσο ησλ Ώιβαλψλ θαη νη Έιιελεο επραξίζησο ζα 

εηζήγνλ ηελ δηδαζθαιίαλ ηεο αιβαληθήο […] θαη εηο ηα ελ Δπείξσ ειιεληθά 

γπκλάζηα (ελ Εσαλλίλνηο, Κνλίηζε θαη αιιαρνχ). […] 
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Ώληίγξαθν επηζηνιήο Ώιέμαλδξνπ Πάιιε ζε Πνπιηφπνπιν 

 

Liverpool  3/4/1912 [2/95]  

ήκεξα ζηέιλσ ηνπ θ. Γηψξγε Ε. Μφζρνπ αινλίθε 11 ζεηξέο αληηθεηκέλσλ 

ζθνιηθψλ. […] Μηα απφ ηηο ζεηξέο λα δνζεί ζην ζθνιηφ ηνπ φξνβηηο (Ώζ. 

Ράιιε θαη Μελά Γεσξγηάδε), ηηο άιιεο 10 ζεηξέο κνίξαζέ ηεο ζ΄ φπηα ζθνιηά 

εγθξίλεηο, κε ηε ζπκθσλία πσο πξέπεη λα είλαη θησρψλ ρσξηψλ, φρη ρσξηψλ 

πνπ έρνπλ ηα κέζα λαγνξάζνπλ αληηθείκελα ρσξίο εμσηεξηθή βνήζεηα. 

Βμφλ ηα αληηθείκελα πνπ ζηέιλσ, ν θ. Γεσξγηάδεο ήζειε λα ζηείισ θαη 

πδξφγεηεο θαζψο θαη νπξάληεο ζθαίξεο. Ώθηέο φκσο είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

ζηαιζνχλε. Ώληίο νπξάληεο ζθαίξεο ζηέιλσ νπξάληνπο δίζθνπο, πνπ 

γλσξίδνληάο ηνπο  βξίζθεηο η΄ άζηξα γηα θάζε κέξα θαη ψξα ηνπ ρξφλνπ. Ο 

κεραληζκφο ηνπο είλαη πνιχ απιφο θη΄ έθθνια ζα ηνλ θαηαιάβεηο. Ώθνχ βξεηο 

ηε κέξα θαη ψξα, βάδεηο ην δίζθν απφ πάλσ απφ ην θεθάιη ζνπ κε ην βνξηά 

ηνπ (NORTH) πξνο ην βνξηά (αξθνχδα) θαη κε ηελ αλαηνιή (EAST) δεμηά. 

Ώθηφ ην κάζεκα πξέπεη λα γίλεη λχρηα. 

Οη εηθφλεο ησλ δψσλ θαη θπηψλ έρνπλ αγγιηθά νλφκαηα. Καιχηεξα, επεηδή ηα 

παηδηά δελ πξέπεη λα ζπλεηζίδνπλε ζε ηπθινζχξηεο, παξά βιέπνληαο η΄ 

αληηθείκελα λα ζπκνχληαη ηη είλαη. πξνο νδεγία φκσο ησλ δαζθάισλ  

εγξάςακε ηα αληίζηνηρα ειιεληθά νλφκαηα ζηε ξάρε ησλ εηθφλσλ. Μα νη 

εηθφλεο πνπ ζηέιλσ πξέπεη λα ρξεζηκέςνπλε κνλαρά σο παξαδείγκαηα. Σα 

παηδηά ηα ίδηα πξέπεη λα παξαηεξήζνπλ ηε δσή γχξσ ηνπο θαη λα θάλνπλε 

άιιεο δηθέο ηνπο εηθφλεο. Ώο πεξηγξάςνπλ ηελ ειηά, ηελ ηξηαληαθπιιηά, ην 

θιίκα, ηα θαζνχιηα, ηελ αξάρλε, ην βάηξαρν. Αελ πεηξάδεη αλ δελ ηα 

πεξηγξάςνπλ θαη πνιχ θαιά, θηάλεη λα βάινπλ ηελ θαξδηά ηνπο. Μ΄ αθηφ ηνλ 

ηξφπν ζα κπνξνχλ θη΄ αθηά λα εηνηκάζνπλ εηθφλεο γηα άιια θησρά ζθνιηά. 

Καιφ είλαη σο πξψην κάζεκα λα ζπλεηζίδνπλ ηα παηδηά λα θξνληίδνπλ ην θνηλφ 

θαιφ θη΄ φρη κνλαρά ην δηθφ ηνπο. 

Σν ίδην ιέσ θαη γηα ηα γεσκεηξηθά αληηθείκελα. Σα ίδηα ηα παηδηά πξέπεη λα 

θαηαζθεβάζνπλ άιια γηα άιια θησρά ζθνιηά. Κ΄ είλαη θαη πξνο φθειφο ηνπο 

αθηφ, γηαηί θάλνληαο ηα αληηθείκελα ηα ελλννχλ θαιχηεξα θαη ζαλ ηα ζπκνχληαη 

φιε ηνπο ηε δσή. 

νπ ζηέιλσ θαη ράξηεο κε ηα θπξηφηεξα δψα ζεκεησκέλα απάλνπ ζηνπο 

ηφπνπο φπνπ δνχλε. Καιφ είλαη ηα παηδηά λα έρνπλ θάπηα [έηζη;] ηδέα πψο είλαη 
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ε δσή καθξηά απφ ην δηθφ ηνπο ρσξηφ. Μα ρξεζηκφηεξν είλαη λα μέξνπλ ηε δσή 

κέζα θαη γχξσ ζην ρσξηφ ηνπο. Σν παξαηεξεηηθφ ηνπο εθεί γπκλάδεηαη ζσζηά. 

Μάζεηέ ηα φια γχξσ ηνπο λαλ ηα παξαηεξνχλε κε αθξίβεηα. Σνλ πνληηθφ, ην 

βάηξαρν, ηε κέιηζζα, πψο δνπλ, πψο δνπιέβνπλ, πψο πεξπαηνχλ, πψο 

αλαζαίλνπλ. ηαλ θαηαιάβνπλ ηα γχξσ ηνπο, ηφηεο ζα θαηαιάβνπλ θαη ηα 

καθξηλά ηνπο. Κάζε ζσζηή δηδαζθαιία πξνρσξεί απφ ηα γλσζηά πξνο η΄ 

άγλσζηα. 

 Καη λα θξνληίζεηε ψζηε φια ηα φξγαλα λαλ ηα πξνζέρνπλ θαη δαζθάινη θαη 

παηδηά. Έηζη ζα κάζνπλ λα είλαη παζηξηθνί, ηαρηηθνί θαη νηθνλφκνη. ηαλ 

κεηαρεηξίδνπληαη ηα φξγαλα, πξέπεη λα πξνζέρνπλ ηα παηδηά λα κελ ηα 

ραιλνχλ. Κη΄ αθνχ ηα κεηαρεηξηζηνχλ λαλ ηα βάδνπλε ακέζσο ζηε ζέζε ηνπο 

κε πξνζνρή θαη εβιάβεηα. Σηο εηθφλεο ηνπ ηνίρνπ πξέπεη λαλ ηηο μεζθνλίδνπλ 

κε θηεξά θάζε κέξα. Υσξίο αγάπε ηάμεο, πάζηξαο θαη νηθνλνκίαο θαλείο δελ 

πξνθφβεη ζ΄ αθηφ ηνλ θφζκν. […] 

Να ηη έρεη θάζε κηα απφ ηηο 11 ζεηξέο 

1. 14 ρξσκαηηζηέο εηθφλεο ηνπ ηνίρνπ. 

2. 1  ηνπνγξαθηθφ ράξηε. 

3. 1  δηαβήηε γηα καπξνπίλαθα. 

4. 1  ηεηξάγσλν Σ. 

5. 1  45 ηεηξάγσλα. 

6. 1  πξνβνιέα. 

7. 1  Κνπηί γεσκ. ζρήκαηα. 

8. 1  Ώζηξνλνκηθφ Αίζθν. 

9. 1  Κνπηί γεσκ. φξγαλα. 

10. 1  Κνπηί ρξψκαηα. 

11.1  Ώζξψπηλν αλαηνκηθφ κεραληζκφ (ζε ζηξψκαηα). 
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Βπηζηνιέο ηακάηε ηακαηηάδε ζε Ώιέμαλδξν Πάιιε 

 

1. Πόιε 8/7/1911 [1/168] 

Βγψ έιεγα θαη ιέσ πσο ε πξψηε καο αλάγθε δελ είλαη ηα επηζηεκνληθά έξγα 

[…] παξά λα θεξδίζνπκε ηε ζπκπάζεηα ηνπ πνιινχ θφζκνπ. […] Υξεηάδεηαη 

κνλάρα λα βγνχλ νη πξψηεο πιάλεο νη πην ρνληξέο θ΄νη πην γεινίεο. Αει. λα 

κάζεη ν θφζκνο πσο δελ είκαζηε πξνδφηεο θαη πσο ηνλ Παιαηνιφγν δελ ηφλε 

ιέκε Παιηνθνπβέληα θαη ηελ Διέθηξα δελ ηελε ιέκε Κεριηκπάξα. […] 

Τπνζέζηε ηψξα πσο νη θαινί λνηθνθπξαίνη ηνπ ηαπξνδξνκηνχ είηαλε 

θαζαξηζκέλνη απ΄ απηέο ηηο πιάλεο, πσο είραλε κηαλ εθεκεξίδα, πσο είραλ 

έλα δπν κπζηζηνξήκαηα ειθπζηηθά […] λα δηαβάζνπλ, ρσξίο λάρνπλ ηδέα πσο 

ε γιψζζα είλαη δεκνηηθή, πνπ λα κπνξψ λα ηνπο πσ εγψ: απηφο ν 

καιιηαξηζκφο πνπ ζνπ ηνλ θαηεγνξνχλε, είλαη εθείλν ην δείλα βηβιίν, πνπ ην 

δηάβαζεο. […] ηφηεο είλαη θαλεξφ πσο νη θαινί λνηθνθπξαίνη ηνπ 

ηαπξνδξνκηνχ ζα θαηαιαβαίλαλε ηελ θαθνήζεηα ησλ ζπθνθαληψλ καο. […] 

 

2. Σηαπξνδξόκη, 10 ηνπ Ορηώβξε 1913 [3/170] 

Σν Πξννδεπηηθφ Κέληξν ζαο ξψηεζε αλ ζέιεηε λα ηνπ θάκεηε ηε ράξε λα 

ηππψζεηε ην βηβιίν σο έθδνζε δηθή ηνπ. Οη ίδηνη ην ζθέθηεθαλ θαη κνπ ην 

πξφηεηλαλ. Βγψ, ελλνείηαη, δελ έρσ αληίξξεζε· κέλεη ζε ζαο λ΄ απνθαζίζεηε. 

[…] ηηο δπν πξνεγνχκελεο έθδνζεο έγηλε έλα άηνπν, πνπ ζα ζαο 

παξαθαιέζσ ηνχηε ηε θνξά λα ην πξνιάβνπκε: Βλψ εζείο ηα ραξίδεηε ηα 

βηβιία, δηάθνξνη καδεχνπλ ηα ραξηζκέλα θαη ηα πνπινχλ. Έλαο βηβιηνπψιεο 

εδψ έρεη ζψκαηα θη΄ απ΄ ηελ πξψηε έθδνζε θη΄ απ΄ ηε δεχηεξε, πνπ δελ ηνπ ηα 

έδσθα εγψ. Σα κάδεςε απφ θίινπο. Να εθκεηαιιεχνπληαη άιινη ηελ 

πλεπκαηηθή κνπ ηδηνρηεζία είλαη άηνπν βέβαηα. Έπεηηα, φ,ηη θη΄ αλ κνπ πείηε, 

βξίζθσ πσο ην βηβιίν θάηη ράλεη εζηθψο φηαλ ραξίδεηαη. Γη΄ απηφ επηζπκψ απηή 

ε έθδνζε λα πνπιεζεί. θνπεχσ λα γξάςσ 2 θξάγθα θαη αο πνπιεζεί θαη 

ιηγφηεξν. Ώξθεηά ππφθεξα γη΄ απηφ ην βηβιίν, θαη ππνθέξσ αθφκα. ηελ 

εθπαηδεπηηθή θίλεζε ηεο Πφιεο είκαη αθφκε ζηε δεχηεξε γξακκή. ηαλ έλα 

ζρνιείν ρξεηαζηεί έλα καζεκαηηθφ, θάλεη ηε ζθέςε: Καιφο είλαη ν ηακαηηάδεο, 

κα πάληα θαιιίηεξα έλαο άιινο· έρνπκε ηελ εζπρία καο. […] 

Θα είλαη θαιφ, αλ ην εγθξίλεηε, λα ηππψζνπκε ηξεηο ρηιηάδεο, γηα λα έρνπκε 

εζπρία γηα θάκπνζνλ θαηξφ. 
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Βπηζηνιή Α. Γαθεηξαθφπνπινπ ζε Ώ. Πάιιε 

 

Καξδίηζα Θεζζαιίαο 1/6/1916 [4/56] 

Αελ μεχξσ πνίνη ιφγνη αο αλάγθαζαλ λα κε ην ζέζεηε ζ΄ ειεχζεξε 

θπθινθνξία. ,ηη εγψ κπνξψ λα πσ είλε, φηη θξχβεηαη έλαο ζεζαπξφο 

νιφθιεξνο απφ ηνλ θφζκν. ε πνιινχο απφ ηνπο δαζθάινπο κνπ, πνπ ην 

ζχζηεζα, εζηάζε αδχλαην λα ην βξνχλ θαη ζηελ επνρή απηή, πνπ κνπ 

θαίλεηαη φηη αξρίδεη θάπνην μχπλεκα εζληθφ. Καη φκσο, ηελ κεγάιελ απηήλ 

ππφζεζε, ην γισζζηθφ καο δήηεκα, ε θνηλή γλψκε, κνπ θαίλεηαη, φηη ζα ιχζε. 

 

Βπηζηνιή Κ. Φιψξε ζε Ώ. Πάιιε 

 

Κάηξν 14/10/1912  [2/397] 

Πήξα ηα βηβιία πνπ είραηε ηελ θαινζχλε λα κνπ ζηείιεηε, θαη δε μέξσ πψο λα 

ζαο επραξηζηήζσ. Γηα ηη λα ζαο πσ ιφγηα πνιιά. […] Ννκίδσ πσο απ΄ φια 

απηά εζείο δελ έρεηε αλάγθε, έρεηε φκσο ίζσο αλάγθε απφ κέλα, αθνχ 

δηαβάζσ θαη θαηαιάβσ θαιά ηελ αιήζεηα λα ηελ πσ λα ηελ δηαθεξχμσ ζε 

φζνπο αθφκα βξίζθνληαη ζε ζθνηάδη κέζα θαη ζην δαζθαιηζκφ. Ώπηφ ην πξάκα 

θαζήθνλ κνπ ην ζεσξψ, ζαλ έιιελαο πνπ είκαη θαη ζαλ γλήζηφο ζαο νπαδφο. 

Ώπφ πξνρηέο, ηνπ ελφο ζηίρνπο ζαο απαγγέιισ, αιινπλνχ δηαβάδσ κέξε ηνπ 

Γηαλλίδε, αιινπλνχ εμεγψ πσο γηα λα εμεηάζε θαλείο έλα δήηεκα πξέπεη λα 

είλαη ακεξφιεπηνο λα έρε δηαβάζε θαη ηηο δπν γλψκεο, ηνπο δίλσ ινηπφλ ην 

«Σαμίδη κνπ», ηνπο δίλσ έπεηηα άιια βηβιία, θαη έπεηηα ρσξίο λα ζέινπλ θαη 

απηνί, κφιηο ιηγάθη δηαβάζνπλ θαη κειεηήζνπλ ην δήηεκα παξαδέρνληαη ηηο 

ηδέεο κνπ, θη΄ εγψ γηα αληακνηβή ηνπ δίλσ ηελ δηεχζπλζή ζαο, γηα λα ζαο 

γξάςνπλε θαη δεηήζνπλε θαη απφ ζαο κηα άιιε ακνηβή, κεξηθά βηβιία! Με ηνπο 

ηα αξλεζήηε, θαιέ καο αξρεγέ, γηαηί ιέγσ λα θάλσ πνιινχο εδψ νπαδνχο 

ζαο θαη λα κπνξέζνπκε κηα κέξα, λα καδεπηνχκε θαη λα θάλνπκε κηα κέξα θαη 

εκείο θάηη γηα ηελ Εδέα, εδψ κάιηζηα πνπ θαη ην ρξήκα δε ιείπεη. 
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Βπηζηνιέο Γηάγθνπ Διηάδε ζε Ώ. Πάιιε 

 

1. Λεκεζόο 26/8 η΄Αιωλάξε 1917 [4/211] 

εβαζηέ κνπ δάζθαιε, 

Ίζσο ζα πε ηηλάο πσο ζηηο ζεκεξλέο θνπξηνχλεο πνπ μεζπάζαλε ζ΄ 

αιάθαηξν ηνλ θφζκν, λα κηιάεη θαλείο θαη λα παιαίβε θαη λα ρηππηέηαη γηα ηε 

Ρσκαίτθή καο ηε γιψζζα, είλαη πξάκα ιηγάθη αρακλφ θη άθαηξν. Μα ηη λα ζαο 

πσ; Δ γλψκε κνπ δελ είλαη ηνχηε.  

Μήγαξηο ε θαζαξεχνπζα δελ είλαη ςεθηηά θαη κάιηζηα ε κεγαιήηεξε 

απ΄ φζεο ίζακε ζήκεξηο πεηζκαηηθά βαζηάεη ην δχζηπρφ καο ην Έζλνο; Καη ηηο 

ζεκεξλέο θπιεηηθέο καο ζπθνξέο, ην ρψξηζκα ηεο Φπιήο πνπ πξνρηέο κφιηο 

μαλαελψζεθε αλαίκαρηα απφ θάπνηνλ θαιφ Θεφ, δελ ην ρξσζηάκε ζηελ 

πνιηηηθή ςεθηηά πνπ πάληα καο ραληάθσζε; Ώιάθαηξε ε Ρσκηνζχλε κηα 

ςεθηηά είλαη. Θαληξεησζή, ζα πξνδέςε άκα αγάιηα-γάιηα ρηππεζνχλε φιεο νη 

ςεθηηέο ηεο, θη αξρίζεη πηα λα βαζηιέβε ε κεγαιφπξεπε, ε ζεφκνξθε Αλήθεια. 

Βδψ θαη ιίγεο κέξεο κφιηο θαηαθέθαια ρηππήζεθε ε πνιηηηθή ηεο ςεθηηάο θαη 

ηεο αζαξξεςηάο, ηεο πλαιιαγήο θαη ηεο ξνπηίλαο. Ώπφ ην κεγάιν Ρσκηφ, ην 

ΐεληδέιν, πνπ ε πνιηηηθή ηνπ είλαη ε πνιηηηθή ηεο Ώιήζεηαο θαη ηεο Αχλακεο, 

μαλαθπβεξλεκέλν ην πειαγνδαξκέλν θαξάβη ηεο Πνιηηείαο ειπίδνπκε φινη 

πσο ζα βξε πάιε ηελ ίζηα ζηξάηα θαη ζα πάε κπξνζηά. 

Μα φζν αθφκα ζην δέθηεξν κεγάιν πφζην ηνπ Κξάηνπ, ζηελ ερπαίδεςε, 

βαζηιεχεη ν δάζθαινο κε ηε γιψζζα ηνπ ηελ ςέθηηθε,  θαη ηε ζηρακεξή, ηε 

λεθξή θαη ςφθηα, φ,ηη θαη λα γέλε πάληα κηζφ, πάληα θαθνξξίδηθν, πάλη΄ 

αρακλφ ζάλαη. Θξνληάζηεθε θαη δσ πέξα ε Ώιήζεηα, αξρίδεη θαη θσηίδεη ην 

θαηλνχξγην καο θσο ηα κπαιά ησλ παηδηψλε καο απφ ηα κηθξάηα ηνπο ηφηεο 

πηα, ηφηεο, ε δνπιεηά καο γίλεθε, ην έζλνο αλαληίιερηα θη αλεπίζηξεθα πηα 

πάηεζε ηε ξνχγα ηελ πιαηεηά, ηε ζηξάηα ηεο Μεγαισζχλεο θαη ηεο Πξφνδνο. 

Γη΄ αθηφ ν πην εζληθφο καο αγψλαο κνπ θαίλεηαη ηνχηνο. Καη λνκίδσ θαη 

πηζηέβσ νιφςπρά κνπ πσο ηψξα πεξζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά πξέπεη λα 

παιαίβε θάζε Ρσκηφο γηα ηε γιψζζα ηνπ. […] Καη ιέσ ηψξα πηφηεξν απφ 

θάζε άιιε θνξά, γηαηί εζψςπρά κνπ έρσ ηελ ηδέα […] πσο ηα φζα έπαζε 

ζήκεξηο ην έζλνο καο ζηελ θαζαξέβνπζα θαη ζην ζθνιαζηηθηζκφ ηεο ηα 

ρξσζηάκε. Αελ ήηαλε ε πνιηηηθή καο αθησλψλ ησλ δπν ηειεθηαίσλ ρξφλσλ 

ζεκάδη ηεο πην κεγάιεο εζληθήο καο ζηελνθεθαιηάο; Αελ ήηαλε απνηέιεζκα 
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κηαο απειπηζηηθά ζηελήο αληίιεςεο; Καη ηνχηα πνπ ηα ρξσζηάκε; […] ηελ 

θαζαξέβνπζα, λαη ή φρη; […] 

Θα ζπκάζηε βέβαηα πσο εδψ θαη θάκπνζνπο κελάδεο ζαο είρα ζηείιεη δπν 

θεκεξίδεο γηα λα δηήηε θάπνην γισζζηθφλ αγψλα πνχρα αλνίμεη κε ην 

ζπληάρηε κηαλήο δσ-πέξα θεκεξίδαο. Ώπφ ηφηεο έρσ θάλεη θάκπνζεο κειέηεο 

ζηε λέα καο θηινινγία θαη πξν πάλησ ζην γισζζηθφ καο Γήηεκα πνπ ην 

δηάβαζα βαζηά θαη πξνζερηηθά. […] Μφιηο θσηίζηεθα απφ ην δηάβαζκά κνπ 

[…] θαηάιαβα πσο άγην θ΄ εζληθψηεξν ζθνπφ ζα δνχιεςα αλ πάιαηβα θ΄ εγψ 

ν κηθξφο γηα ηε γιψζζα καο ζην πιάτ ηφζσλ θνξθάδσλ, λάλνο εγψ κπξνζηά 

ζηνπο γηγάληνπο θείλνπο. Μα ν Υξηζηφο καο δίδαμε πσο θ΄ ε δεθάξα ηεο 

ρήξαο θαινπξφζδερηε είλαη φπσο θαη ηαπιφρεξν δφζηκν ηνπ πινχζηνπ. Καη 

ζχγθαηξα άξρηζα λα γξάθσ ζε ηξεηο θεκεξίδεο ηνπ Νεζηνχ καο. Έγξαθα 

γισζζηθά άζξα θαη θαηαπηαλφκνπλα θαη θηινινγηθά θνκκάηηα. ηελ αξρή 

γέλλεζα θη άλαςα ηνλ θαβγά! Ώθηφ αθξηβψο πνχζεια. Υηχπαγα δεμά δεξβά, 

σο πνπ ζην ηέινο ηνπο ζψπαζα. […] Καη δελ πεξηνξηδφκνπλα κνλάρα ζηεο 

γξαθέο. πνπ θαζφκνπλα θαη κε ιφγηα πάιαηβα. Έηπρε ζε κηα ζπλαλαζηξνθή 

άιιε θνπβέληα λα κε γίλε εμφλ απφ ην γισζζηθφ καο ην δήηεκα. Σα βηβιία 

ζαο ηα κνίξαδα θαη ηάζηειλα παληνχ. ηελ αξρή θέξδηζα θάκπνζεο θπξίεο. 

Όζηεξα θαη αξθεηνχο απφ ηνπο άληξεο θαη κε πεξεθάλεηα κνπ ην ιέσ πσο 

δπν θαλαηηθνχο θαζαξεβνπζηάλνπο ηνπο κεηαγχξηζα ζε δεκνηηθηζηάδεο. […] 

Με θσλάδαλε «αξρηκαιιηαξφ» θαη ηψρα θάθθεκά κνπ. Σν κεγάιν ζαο ηφλνκα, 

ηνπ Φπράξε καο, ηνπ Παιακά καο πνιχ ιίγεο θνξέο είραλ αθνπζηή δσ-πεξα 

ίζακε ζήκεξηο θη αθηφ ράξε ζηνλ [;] θ. Μελέιαν Α. Φξαγθνχδε θαη ζε θάλα 

δπν άιινπο. […] 

Δ δνπιεηά καο θαηάιαβα πσο αμηφινγα κπξνζηά ζα πήγαηλε α θξνληίδακε  λα 

θεξδίζνπκε ηα παηδηά. […] Έκαζα θάπνηεο πσο θάπνηνη καζεηάδεο ηνπ 

Γπκλαζίνπ καο, θακηά θνζαξηά, είραλε έλα ζχιινγν κε ηφλακα «Ώλίθεηνη». 

Σνπο πξνζθάιεζα ινηπφλ κηα κέξα ζην ζπίηη ελφο ηνπο θαη ηνπο κίιεζα 

θάκπνζελ ψξα γηα ηε γιψζζα θαη ηε λέα καο θηινινγία. […] νη πεξζφηεξνη 

αγαπνχζαλε ηε δεκνηηθή θ΄ έηζη απφ ηφηεο ηνπο θάλακε φινπο δεκνηηθηζηάδεο. 

Σνπο μαλακίιεζα δπν ηξεηο θνξέο, ηνπο είπα πνηα βηβιία λα πξνηηκήζνπλε θαη 

ηνπο θαηάξηηζα έλα ζεηηθψηεξν θαηαζηαηηθφ, πνπ έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ηνπ 

ζθνπνχο ήηαλε θ΄ ε δηάδνζε ηεο δεκνηηθήο καο ζηνπο καζεηάδεο. Βπηπρψο νη 

πεξζφηεξνη απφ ηνπο θηιφινγνπο ηνπ Γπκλαζίνπ καο αγαπάλε ηε δεκνηηθή θη 
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αθίλαλε έηζη ηνπο καζεηάδεο ηνπο λα γξάθνπλε ζ΄ αθηήλ […] ηξεηο ηέζζεξηο 

απφ ην ζχιινγν πνπ ζαο γξάθσ, πάληα καζεηάδεο, θάλαλε δηάιεμεο ζην 

ζθνιεηφ ηνπο, αγλάληηα ζηάιια παηδηά θαη ζηνπο θαζεγεηάδεο ηνπο, κε ζέκαηα 

δηάθνξα (έλαο ηνπο π.ρ. κίιεζε ζχληνκα γηα ην νισκφ) θαη ζηελ πην αγλή 

δεκνηηθή. Πξνρηέο πάιε ζε κηα θεκεξίδα ζηελ πην θαιή δεκνηηθή είδα έλα 

γξάκκα ελφο απφ ηνπο ηειεηφθνηηνπο ηνπ Γπκλάζηνχ καο. Καιά ζεκάδηα […] 

γηα ηε κειιφκελή καο γεληά. Κη αθφκα έλαο απνραηξεηηζηήξηνο ιφγνο απφ κηα 

καζήηξηα, εμαδέξθε κνπ, ζηε ζθνιηθή γηνξηή γηα ην ηέινο ηεο ρξνληάο ζηε 

δσληαλή καο γιψζζα ζθεδφλ ήηαλε γξακκέλνο κφιεο ηηο γξίληεο ηεο 

θαζαξεβνπζηάλαο δηεθηχληξαο πνπ κφιηο χζηεξηο απφ ηε θσλή κνπ θαη ηηο 

θνβέξεο κνπ δέρηεθε λα ηνλ αθίθε έηζη αλάιιαγν. Σέινο […] ζηα ζθνιεηά καο 

έγηλε κηα ιακπξή πξνπαγάληα γηα ηελ εζληθηά καο γιψζζα. […] 

Βδψ θαη δπν κήλεο κε ηνχηνπο [ελλ. δπν θίινπο ηνπ δεκνηηθηζηέο πνπ δελ 

θαηνλνκάδεη] θαη κε ηνλ θ. Μ. Φξαγθνχδε θάλακε κηα θηινινγηθή νκάδα 

δηνξγαλψζακε δηάιεμεο. […] Οη δπν άιινη κηιήζαλε γηα μέλνπο πνηεηέο θη ν θ. 

Φξαγθνχδεο έθαλε ηελ εηζαγσγή ζηηο «Φηινινγηθέο βξαδηέο». […] Βγψ 

κίιεζα κε ζέκα· «Γηα λα γλσξίζνπκε ην κεγάιν καο πνηεηή, Κσζηή Παιακά». 

[…] ηε δηάιεμή κνπ […] κίιεζα θάκπνζα θαη γηα ην Γισζζηθφ καο ην Γήηεκα. 

Με αιεζηλφ ζπλέπαξκα βξνληνθψλαμα θη εγψ ηα ιφγηα θείλα ηεο δήισζεο 

πνχγξαςε ν πνηεηήο καο ην 1911 ζην «Ννπκά»: «Καη ιέσ ρηππεηά θαη 

ζηξνγγπιά πσο είκαη καιιηαξφο απνιχησο». ην ζεκείν ηνχην δπν ηξεηο 

θνξέο κ΄ αληηζθφςαλε θακπφζνη κε ρεηξνθξνηήκαηα. […] Άθνπζα φκσο θαη 

δπν-ηξία θάησ θαη ζαο, νξθίδνπκαη, πσο αθηά ηάρσ ζην ελεξγεηηθφ κνπ. Γηαηί 

έηζη θαλάηηζα ηνπο θίινπο καο δσ κέζα θηαθηφ ήζεια θαη δήηαγα. […] 

Ώθηέο είλαη κε ζχληνκεο γξακκέο νη ελέξγεηέο καο γηα ηε Γιψζζα καο ζηελ 

πφιε καο. […] Γηαηί ζε κηα κηθξή θνηλσλία […] θαη ηφζν καθξηζκέλε απφ ηα 

πλεκαηηθά καο θέληξα, ην λα θαηαθέξε θαλείο λα βγαίλνπλε θεκεξίδεο κε 

νιάθαηξεο ζειίδεο ζηελ πην θαζάξηα δεκνηηθή θαη λαλ ηηο δηαβάδεη άπιεζηα ν 

θφζκνο, λα γίλνπληαη δηάιεμεο ηέηνηεο γηα πξψηε θνξά θη ν θφζκνο λα [;] θαη 

λα ρεξνθξνηά θαη λα θσλάδε κπξάβν, ε, ηφηεο βέβαηα, ην γισζζηθφ καο 

δήηεκα θαηηηίο φρη κηθξφ θέξδηζε. 
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2. Λεκεζόο 7/20-11-1917 [4/250] 

Έιαβα […] ζήκεξηο θη φια ηα βηβιία πνχραηε ηε κεγάιε θαινζχλε θη εβγέλεηα 

λα κνπ ζηείιεηε. Θαλ ηα κνηξάζσ ζε πνιινχο καζεηέο πνχξρνπληαη θαη κνπ 

δεηάλε. […] ηνπο ηδενινγηθνχο αγψλεο, πνπ έλαο ηνπο θαη ζπνπδαηφηεξνο γηα 

καο είλαη θη ν γισζζηθφο, ην κφλν φπιν είλαη ην βηβιίν. […] Οη πηφηεξνη 

καζεηέο –ζθεδφλ φινη- ηνπ Γπκλάζηνχ καο είλαη θαλαηηθνί δεκνηηθηζηάδεο. […] 

Καη ην ζπνπδαηφηεξν ινγνθέξλνπλε ηαρηηθά κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο γηα ην 

γισζζηθφ δήηεκα θαη ηέιεηνη επαλαζηάηεο γξάθνπλε κνλάρα ηε δεκνηηθή. […] 

Ο ΐεληδέινο έκπαζε ηε δεκνηηθή ζηηο θαηψηεξεο ηάμεο ησ Αεκνηηθψ καο 

θνιεηψ. […] Αε ζάλαη πνιχ απφκαθξε ε κέξα πνπ ζα γηνξηάζνπκε ηελ 

πιέξηα λίθε ηεο Μεηξηθήο καο Γιψζζαο. Βγψ ζαλ άθνπζα ηελ ηξαλή 

απφθαζε ηνπ ΐεληδέινπ, ζπλεπάξηεθα. Ώκέζσο ραηξέηηζα ην κεγάιν 

γεγνλφην κε δπν θαηνζχλερα κνπ άζξα ζηε θεκεξίδα «Ώιήζεηα», πνπ ζην 

ζηεξλφ μέηαδα ηε γεληθή θνηλσληθή θαη εζληθή ερπνιηηηζηηθή ζεκαζία ηεο λίθεο 

ηεο Αεκνηηθήο. […] Ώθηέο ηηο κέξεο γξάθσ κηα πιαηεηά κειέηε γηα ην ΐεληδέιν, 

πνπ ηνλ εμεηάδσ φρη κφλν ζαλ πνιηηηθφ κα γεληθά ζαλ πλεκαηηθφ Ρσκηφ, κε 

ηνλ ηίηιν «Ο ΐεληδέινο σο Ρσκηφο δηαλννχκελνο». […] Μεξηθνί λένη δσ-κέζα, 

δεκνηηθηζηάδεο, βγάδνπλε θηινινγηθφ πεξηνδηθφ. Σνπο βνεζάσ φζν κπνξψ 

θαη ηνπο γξάθσ ηαρηηθά. θεδφλ είκαη ζαλ αξρηζπληάρηεο. Άξαγεο ζάηαλε 

πνιχ α ζαο ζεξκνπαξαθαινχζα λα κνπ ζηείιεηε θάηη δηθφ ζαο γηα δεκνζίεςε 

ζην πεξηνδηθφ ηνχην; Αε βξίζθεηε πσο ζάηαλε έηζη ε πην κεγάιε εζηθή 

ππνζηήξημε θαη θνπξάγην ζηα ρξπζά καο ηνχηα παηδηά, πνπ αλαθίβνια ηφηεο 

ζα πεηνχζαλε απ΄ ηε ραξά ηνπο θαη ηελ πεξεθάλεηά ηνπο; 
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Βπηζηνιή Φίιηππνπ Αξαγνχκε ζε Ώ. Πάιιε 

 

Αζήλα, 25/3/1911 [1/26]  

Έιαβα καδί ηα δπν ζαο ηα γξάκκαηα θαη ην ζρέδην γηα ηε ζθξαγίδα, 

πνπ κάξεζε πνιχ. Ώθξηβψο ζπδεηνχζακε ν Γθηψλεο θαη γσ πσο καο 

ρξεηάδεηαη θάπνην ζήκα· θαιιίηεξν δελ κπνξνχζακε λάρνπκε. Έιαβα αθφκε 

θαη 20 Γξαθέο θαη 20 Σακπνπξάδεο θαη ζαο επραξηζηψ [;] θαη γηα ηηο 50 δξ. 

πνπ καο ήξζαλ ζε πνιχ θαηάιιειε ζηηγκή. Με γξάθεηε πσο πξνηηκάηε λα 

ζηέιλεηε ζεηο απεπζείαο ηα βηβιία [φζα;] πξέπεη θαη πσο είλαη επθνιψηεξν. 

Βπθνιψηεξν γηα ηελ πξνπαγάληα ηε δηθή καο βέβαηα δελ είλαη. Πξψηα γηαηί 

δελ μέξνπκε απφ ηα πξηλ πνηνο ζέιεη λα δηαβάζεη είηε πνηα βηβιία· πξέπεη 

λάρνπκε πξνκήζεηα βηβιία θαη κφιηο θαλεξψλεηαη ε αλάγθε θαη ε επθαηξεία 

ακέζσο θαη ρσξίο αξγνπνξία λα βξηζθφκαζηε έηνηκνη λα δίλνπκε. Δ θαιή 

πξνπαγάληα ρξεηάδεηαη λαξπάδεη ζηνλ αέξα ηελ επθαηξεία πνπ δηαβαίλεη. Ο 

θαηερνχκελνο κφιηο πεηζηεί λα δηαβάζεη θάηη γηα ην δήηεκα ή θάηη γξακκή ζηε 

δσληαλή ηε γιψζζα πξέπεη ακέζσο λα ηφβξεη πξφρεηξν πξηλ πξνθηάζεη λα [;] 

ή λαιιάμεη γλψκε. Φαληαζηήηε πφζε αξγνπνξία ζα γίλεη θάζε θνξά πνπ 

βξίζθνπκε θαλέλα πξφζπκν λα δηαβάζεη, αλ έρνπκε λα ζαο γξάθνπκε ζηελ 

Ώγγιία λα ζηείιηε ηνπ ηάδε ην ηάδε βηβιίν. Καη ερηφο απηφ κπνξεί ζηαλακεηαμχ 

ην πξφζσπν ηνχην λα θχγε απφ ηελ Ώζήλα μαθληθά ή θαη λα ην ράζνπκε απφ 

θνληά καο. […] ΐέβαηα δε ζα ραζεί ν θφζκνο αλ ράζνπκε έλα ή δπν κα γηαηί λα 

βάλνπκε κνλάρνη καο εκπφδηα ζηελ εξγαζία καο; Αε καο θηάλνπλ φζα 

ππάξρνπλ; Έπεηηα ηπραίλεη λα ρξεηαδφκαζηε πνιιά βηβιία γηα λα δψζνπκε ζε 

σξηζκέλεο επθαηξίεο ζ΄ αγλψζηνπο καο. Π.ρ. ν Γθηψλεο ππεξεηεί ζην ζηξαηφ 

θαη ηψξα πνπ πξφθεηηαη λαπνιπζνχλ νη θιεξσηνί θαη λα θχγνπλ ζηηο παηξίδεο 

ηνπο ζα κπνξνχζε λα κνηξάζεη ζε θακπφζνπο απ΄ απηνχο Σακπνπξάδεο ή 

Φπιιάδεο ηνπ Γεξνδήκνπ. Ή π.ρ. γίλνπληαη ζε θαλέλα γπκλαζηήξην αγψλεο 

θαη (φπσο ηφθαλα πέξζπ) βάλσ γηα ηα παηδηά πνπ ζα ληθήζνπλ βξαβεία 

βηβιία. Ή απξφνπηα θεχγεη θαλέλαο χληξνθνο ζηελ παηξίδα ηνπ θαη καπηή 

ηελ επθαηξεία θαιφ είλαη (φπσο θαη γίλεηαη) λα πάξεη καδί ηνπ απφ ηελ 

απνζήθε ηεο πληξνθηάο δπν ηξία βηβιία λα κνηξάζεη εθεί πέξα. Λέηε πσο 

φπσο ην ζέιεηε ζεηο είλαη επθνιψηεξν παξά αλ κνηξάδνπκε νη ίδηνη· βέβαηα 

πνιχ επθνιψηεξν είλαη θαη ην λα θαζφκαζηε κε ζηαπξνκέλα ηα ρέξηα ρσξίο λα 

θάλνπκε ηίπνηα […] αθξηβψο ην αληίζεην παζθίδεη ν Γθηψλεο θαη γσ λα 
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θαηαθέξνπκε· νη χληξνθνη δει. λα θνπληνχληαη θαη λα εξγάδνληαη αδηάθνπα. 

Σα βηβιία ινηπφλ είλαη αθνξκή λα εξγάδνληαη. Έπεηηα θαη ηνχην ζθεθζείηε 

πφζν ζα είλαη ελνριεηηθφ  θαη γηα ζαο θαη γηα καο θάζε ιίγν θαη ιηγάθη […] λα 

ζαο γξάθνπκε λα ζηέιλεηε έλα βηβιίν γηα εδψ θαη δπν γηα εθεί.  

Κάλνπκε ηψξα ηκήκαηα ζε δηάθνξα κέξε π.ρ. ζηνλ Πεηξαηά, ζηε 

Λάξηζζα, ζη΄ Ώλάπιη, ζηελ Κξήηε, ζηε κχξλε θιπ. θαη γηα ηα ηκήκαηα ζα 

ήηαλ επθνιψηεξν λα ζηέιλαηε απεπζείαο. Μα πάιη ηα βηβιία ζα είλαη ν κφλνο 

ζρεδφλ ζπλεθηηθφο δεζκφο πνπ ζα καο ζπλεδέλεη κε ηα ηκήκαηα απηά, πνπ ηα 

[ζηήλνπκε;] γηα λα ρσζνχκε ζηα γπκλάζηα ή λα μεινγηάζνπκε ηνπο καζεηάδεο 

πνπ άκα κπνχλε ζην Παλεπηζηήκην λα είλαη πηα γεξνί. Λνηπφλ πξέπεη λα 

αηζζάλνληαη απηνί πσο ην θέληξν καο έρεη θάπνηα δχλακε θαη λάξρνληαη λα ην 

κεγαιψζνπλ. Πνιχ ζα ήζεια […] λα ζαο επραξηζηήζσ κα θαη δελ κπνξψ 

βιέπνληαο απφ θνληά ηα πξάκαηα, λα κελ επηκείλσ ζηε γλψκε κνπ. Σφξα, αλ 

λνκίδεηε πσο ηα επηρεηξήκαηά κνπ δελ είλαη αξθεηά ζνβαξά, βέβαηα ζα γίλεη 

φπσο ην ζέιεηε ερηφο κνλάρα γηα ηε Γιψζζα θαη Γσή· γηαηί ρσξίο λάρνπκε 

κεγάιε πξνκήζεηα απφ ην βηβιίν ηνχην δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ζρεδφλ 

ηίπνηα. Βίλαη ζακαηνπξγφ. Έλαο κήλαο είλαη ηφξα πνπ ην είρα δσζκέλν ζε 

θάπνηνλ Κππξηψηε θνηηεηή θαη φρη κνλάρα απηφο έγηλε δεκνηηθηζηήο κα θαη 

ηξεηο άιινη παηξηψηεο ηνπ θνηηεηέο. Θα πάλε ην Πάζρα ζηελ παηξίδα ηνπο θαη 

ζα ηδξχζνπλ ηκήκα ηεο πληξνθηάο. 

Βιάβαηε ηνλ ηειεπηαίν θαηάινγν πνπ ζαο έζηεηια; Αε ζαο αξέζνπλ νη 

θαηάινγνη απηνί; Ώλ ηνπο ζέιεηε κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο κ΄ 

επραξίζηεζε ηνπο ζπκπιεξφλσ. ε ιίγεο κέξεο ζα ζαο ζηείισ θη άιινπο γηα 

ηνπο ηειεπηαίνπο 25 ηφκνπο ηεο Γι. Καη Γ. ηείιηε κνπ γιήγνξα 

πεξηζζφηεξνπο γηαηί δελ έρσ πηα. 

Οη ηειεπηαίεο θαζαξίεο εμχπλεζαλ πεξηζζφηεξν ηνπο δηθνχο καο θη νη 

χληξνθνη απφ θακκηά νγδνληαξηά πνπ ήηαλ έγηλαλ 115. Μα θαιιίηεξα λα κε 

ήηαλ ηφζνη· ζα ήζεια ιηγψηεξνπο κα κε γξνζηά· απηφ πξνζπαζνχκε λα ηνπο 

θάλνπκε λαπνρηήζνπλ· είλαη ην πην δχζθνιν. 
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Βπηζηνιή Θ. Έμαξρνπ ζε Ώ. Πάιιε 

 

 Σκύξλε, 15/7/1912 [2/256] 

Σνλ πεξαζκέλν κήλα καδεπηήθακε δπν ηξεηο θίινη ζπληδεάηεο θη 

απνθαζίζακε λα βγάινπκε ηε «Νεφηεο» έλα κηθξφ κεληάηηθν θηινινγηθφ 

πεξηνδηθφ. Ώπφ ην πξψην θπιιάδην πνπ ζαο ζηέιλνπκε ζα θαηαιάβεηε 

λνκίδνπκε ην πξφγξακκά καο. Φαληαζηήηε λάκαη καιιηαξφο θη άζενο(!) λα 

ζεσξνχκαη εδψ επίζεκνο αληηπξφζσπνο «ησλ Πάιιεδσλ θαη Φπράξεδσλ» θη 

σο ηα ηψξα φρη κνλάρα λα κε γλσξηδφκαζηε κα λα κελ έρνκε αιιάμεη νχηε έλα 

γξάκκα. […] 

Σν πεξ. «Νεφηεο» ηφβγαδα πξφπεξζπ κε θάπην θίιν κνπ ζηε κηρηή γιψζζα. 

[…] Ήκνπλ ηφηε γξακκαηεχο ζην ζξεζθεπηηθφ σκαηείν «Βπζέβεηα» πνπ 

ζθνπφο ηνπ είλαη λα θεξχηηεη ην ιφγν ηνπ ζενχ ή ζσζηφηεξα λ΄ απνκνπριηάδεη 

θαη λ΄ απνβιαθψλεη ηνλ θφζκν. Ξάθλνπ κηα κέξα καζαίλσ πσο ην 

πξντζηάκελφ κνπ πκβνχιην κε θαηεγνξεί «σο άζενλ δηα ηνλ ιφγνλ φηη είκαη 

φξγαλνλ αξγπξψλεηνλ ηνπ Μαιιηαξηζκνχ θαη δηαλέκσ θξπθίσο ην επαγγέιηνλ 

ηνπ Πάιιε, ην νπνίνλ αθψξηζελ ε ηνπ Υξηζηνχ Μεγάιε Βθθιεζία» θαη πσο 

θαιηέκαη ζηε Μεηξφπνιε λαπνινγεζψ. Δ θαηεγνξία απηή είρε θαη ηηο 

ιεπηνκέξεηέο ηεο· πσο ηάρα κνπ είραηε ζηείιεη 3000 επαγγέιηα […] γηα λα ηα 

κνηξάζσ ράξηζκα. […] Ίδξσζα σο πνπ λ΄ απνδείμσ ηελ αζσφηε κνπ αλ θαη κε 

βνεζνχζε πνιχ ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε πνπ βξηζθφκνπλα γηαηί ζαο 

βεβαηψλσ πσο φρη κνλάρα δελ είρα δηαβάζεη ηε κεηάθξαζή ζαο κα νχηε θαλ 

είρα δεη ζηα κάηηα κνπ ην βηβιίν εθείλν. Δ ππνςία ηνπο φκσο ηνπο έηξσγε. 

Φαληαζηήηε πνπ Μεηξνπνιηηηθνί θιεηήξεο θάκαλε έξεπλα ζην δσκάηηφ κνπ 

[…] θαη ηεξνθήξπθεο ζηηο εθθιεζηέο δηαιαινχζαλε πάλσ απφ ηνπο άκβσλεο 

θαη ζπζηήλαλε ζηνλ ηαιαίπσξν θνζκάθε λα πξνζέρεη λα κελ πηάζεη ζηα ρέξηα 

ηνπ «ίλα κε κηαλζή» ηε βέβειε κεηάθξαζε. […] Έηζη ζπράζαλε απηνί θ΄ εγψ 

καδί ηνπο πνπ θφληεπα λα ράζσ ην ςσκί κνπ. Αελ πέξαζελ φκσο πνιχο 

θαηξφο θαη θάπηνη κπξάβνη άγλσζην απφ πηνχο βαικέλνη ήιζαλε ζην γξαθείν 

κνπ, έζθηζαλ ζρεδφλ νιάθεξε κηαλ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ θη΄ [;] απεηιήζαλε 

πσο ζα ζπάζνπλε ηα Γξαθεία ηνπ σκαηείνπ (απφ αλάγθε ηα 

κεηαρεηξηδφκνπλα [;] γξαθεία ηνπ πεξηνδηθνχ) αλ μαθνινπζήζσ λαλ ην βγάδσ. 

Ο πξφεδξνο ηφηε ηνπ πκβνπιίνπ βξίζθνληαο αθνξκή κνχπε πσο ε επηχλε 
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ζα πέζεη απάλσ κνπ θ΄ έηζη κε ην θφιπν απηφ αλαγθάζηεθα λα ζηακαηήζσ 

ηελ έθδνζε. 

Σψξα δελ εξγάδνπκαη πηα ζην κνπριηαζκέλν εθείλν θέληξν [πξνζσπηθνί νη 

ιφγνη ηεο παξαίηεζεο] […] Μα ε θάπηα εξγαζία πνπ έθακα εθεί κέζα κ΄ 

αλαθνπθίδεη ιηγάθη. Θαξξείο πσο ην ξάζν είλαη αλεπίδερην απφ πξννδεπηηθέο 

γεληθά ηδέεο· κα ην θαηαράξεθα πνπ θάηη έθακα θαη ζθνιαζηηθνί ηεξνθήξπθεο 

γελήθαλε δεκνηηθηζηέο, πηνο ιίγν πηνο πνιχ· ηξεηο κάιηζηα απ΄ απηνχο ζε ηξηα 

ρξφληα κέζα πεηάμαλε ηα ξάζα. 

Δ ηδέα ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζηγά-ζηγά θη΄ αζπλαίζηεηα θαηαρηάεη έδαθνο. Με 

μαθλίδνπλ, ζαο βεβαηψ, θαη κε ζπγθηλνχλ καδί θάηη δεηιέο μεκπζηήξεπζεο 

θάπησλε δαζθάισλ. […] πίζεο δσεξέο ρσκέλεο θάησ απφ ηε ζηάρηε. […] 

θάιηζκα κνλάρα ρξεηάδεηαη, ζθάιηζκα! Ξέξεηε ηη κπνξεί λα γέλεη εδψ θαη 

ζηελ Ώλαηνιή κέζα; ε θάζε δπζηπρηζκέλε θνηλφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ πνπ ε 

πλεπκαηηθή δσή ηεο –αιίκνλν- δηεπηχλεηαη θ΄ εμαξηηέηαη θη΄ αλαπηχζζεηαη απφ 

ηνλ θάζε απνβιαθσκέλν αληηπξφζσπν ηνπ θάζε ππνθξηηή ςεχηε θη΄ 

νπηζζνδξνκηθνχ Αεζπφηε, νη δεκνηηθηζηέο φζν θη αλ είλαη ζπάληνη θη αξηνί, δελ 

απνιείπνπλε. ην Ώτληίλη […] κηαλ απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο θνηλφηεηεο ηεο 

Ώλαηνιήο, πέξζπ κφιηο είηαλ 6-7 δεκνηηθηζηέο. Βθέηνο καο κελάλε πσο 

γελήθαλε 20 κ΄ ειπίδεο λ΄ απμεζνχλε· θαη γη΄ απηφ ην ζέιεζαλ ε «Νεφηεο» λα 

γέλεη θαη δηθφ ηνπο φξγαλν. Λίγν αθφκα, κα θάηη γέλεηαη θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

άιιεο θνηλφηεηεο. Να μέξαηε κηα εθεκεξίδα θαζεκεξηλή ζηε δεκνηηθή ηη 

κπνξνχζε λα θάλεη! Θάδηλε ηελ πην γεξή θαη ηελ πην ζξηακβηθή ζπξσμηά ζην 

δήηεκα. Φαληάδεζηε ηη ζα πεη λα δηαβάδεη ν θφζκνο ηα ηειεγξαθήκαηά ηνπ θαη 

ηηο είδεζεο ηνπ ζηε γιψζζα πνπ κηιεί; Φαληάδεζηε ην δνπιεπηή, ηνλ ακπειά, 

ην ρσξηθφ ηέινο πάλησλ, πνπ μέξεη δπν γξάκκαηα, λα δηαβάδεη ηελ εθεκεξίδα 

θαη λα ηελ θαηαιαβαίλεη; ινο απηφο ν θφζκνο ηφηε ζα ζπλαηζηαλζή κφλνο ηνπ 

ηελ σθέιεηα θαη ζα ζηαζή αδχλαην λα μεγειαζηεί πηα κε ρηιηάδεο δαζθαιέκαηα 

κε ρηιηάδεο ζθηάρηξα ησλ θαζαξεπνπζηάλσλ. Θα ηηλάμεη ην ζεβαζκφ ηνλ 

αθαηαλφεην πνπ ζξέθεη ζηε κνχκηα απηή θαη ζα ληψζεη πσο νη ιέμεηο νη 

ζθαληαρηεξέο: έζλνο, ζξεζθεία, γέλνο, πξφγνλνη, αξραία εχθιεηα θ.η.ι. είλαη 

κνλάρα ιέμεηο. […] Βκείο γηα ηελ ψξα ηελ έθδνζε πεξηνδηθνχ καιιηαξνχ ζηε 

κχξλε δελ ηφρνπκε ιίγν. Σελ έθδνζε ζαλ ηε βαζηάμνπκε ζπλαηνί καο, γηαηί 

απφ ηηο ιίγεο ζπληξνκέο δελ έρνπκε λα πεξηκέλνπκε κεγάια πξάκαηα. 

Γεηνχκε ρέξη βνήζεηαο θη απφ ζαο. Γεηνχκε ηε ζπλεξγαζία ζαο. […]  
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Βπηζηνιή Αεκ Ώ. Κάδε [καζεηή ηεο Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο] ζε Ώ. Πάιιε 

 

Μαθξνρώξη  9/2-11-11 [1/242] 

[…] είκαζηε αθφκα ζθεηηθψο ιίγνη […] 6 ζηε ΐα ηνπ Γπκλαζίνπ, 10 ζηε ηάμε 

καο, ζηε Γε ηνπ Γπκλαζίνπ […] 4 ζηελ ηεηάξηε ηνπ Γπκλαζίνπ θαη 11 ή 12 ζηε 

ηάμε ησλ ηειεηνθνίησλ, πνπ δε ζε ηνπο αλάθεξλα ζην πεξαζκέλν γξάκκα 

κνπ, γηαηί πξψηα πξψηα φινπο δε ηνπο γλψξηδα, παξά κνλάρα έλα δπν θη΄ 

χζηεξα γηαηί θαζψο ηνπο έβιεπα θαη ηνπο βιέπσ ηψξα πνπ ηνπο γλψξηζα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο θαη κηιήζακε καδή, έρνπλ κελ αιεζηλά αζπαζηεί ηελ Εδέα θαη 

είλαη ζηαζψηεο ηεο, κα έρνληαο ππ΄ φςε (νη πεξηζζφηεξνί ηνπο, φρη φινη, ηα 5/6 

ηνπο), φηη κεηά 5-6 κήλεο ηειεηψλνπλ, δηφινπ δπζηπρψο δε ζθέθηνπληαη γηα 

θάηη ζνβαξφ θαη πνπ ζα θάλεη θξφην θαη πνπ ζα ζπληειέζεη ζην λα 

γιπηψζνπκε απφ ηα δεζκά, πνπ καο δεζκέβνπλ θαη καο κπνδίδνπλ ζην έξγν 

καο ηεο κεηάδσζεο θαη εμάπισζεο ηεο Εδέαο, δε ζθέθηνπληαη ιέγσ θαζφινπ 

γηα θάηη, λ΄ αξρίζνπκε ειέθηεξα λα κηινχκε θη΄ ελεξγνχκε θη΄ αλ ηχρεη θαη καο 

πηάζνπλ λα πνχκε ρσξίο θφβν θαζαξά ηα θξνλήκαηά καο θη΄ αλ έπεηηα 

δνθηκάζνπλ λα καο θνβίζνπλ, φηη ζα καο απνβάινπλ «ελ ε πεξηπηψζεη δελ 

εζέινκελ απαξλεζεί ηαο ηδέαο καο», κεηο λ΄ αληηζηαζνχκε κεηά πξνεγνχκελε 

ζπλελλφεζε φινη καδή θαη θηλήζνπκε θίλεκα, νπφηε ζέινληαο θαη κε ζ΄ 

αλαγθαζηνχλε λα ππνρσξήζνπλε θείλνη, κεηο δε έηζη ζα θεξδίζνπκε θαη 

δψζνπκε πνιχ θπζηθά κηα ψζεζε ζηε πξφνδν ηεο Εδέαο……!! Ναη δε 

ζθέθηνπληαη. Βθηπρψο φκσο, γλψξηδε, πσο νη πεξηζζφηεξνη απ΄ ηνπο άιινπο 

ζηηο άιιεο ηάμεο, θαζψο ηνπο θαηάιαβα θαιά, αθνχ ηνπο κίιεζα δε θαηέρνπλ 

κελ φινη ηνπο θαιά ην δήηεκα θαη νη 20 δειαδή, αιιά κφιηο ηα ¾ απ΄ αθηνχο, 

είλαη φκσο φινη ηνπο γεκάηνη απφ ζθξίγνο θαη ζηέλνο θαη δέζε σο πξνο ηελ 

Εδέα θαη κ΄ φινλ ην φηη νη μιζοί ηοςρ είναι άποποι, λαη θη΄ αθηφ είλαη 

ζπνπδαίν, ζηα θξπθά, ρσξίο θαλείο λα μέξεη ηίπνηα, πξνζπαζνχλε θαη 

θνπηάδνπλε ζα ζθπιηά γηα ηελ μάπισζε ηεο Εδέαο, παζθίδνληαο κε θάζε 

ηξφπν λα πείζνπλ θαη πάξνπλ κε ην κέξνο καο, αθνχ πξνεγνπκέλσο βγάινπλ 

απ΄ ηελ πξφιεςε, πξάκκα θη΄ αθηφ πνιχ θνπηαζηηθφ, αλ θαη πξνθαηαξρηηθφ, 

ηνπο θαιχηεξνπο θάζε ηάμεο, έηζη, ψζηε, φηαλ θακκηά κέξα θηάζεη ην 

πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ θαη γίλνπκε φινη νη δεκνηηθηζηάδεο σο εθαηφ θαη πάλσ 

θαη ζειήζνπκε λα πξνβνχκε ζαξξεηά ζε θαλέλα θίλεκα, λα κε θαηνξζψζνπκε 

λα επηβιεζνχκε, πεξηνξίζνπκε ηνπο αληηπάινπο καο θη΄ έηζη βγνχκε 
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ληθεθφξνη, κνλάρα κε ην πνζφλ καο, κνλάρα πάεη λα πεη […] θαηά ηνλ αξηζκφ 

θαη ζεβαζηνί, λα πνχκε, αιιά θαη κε ην πνηνλ καο, πξάκκα ην νπνίν έρεη 

κεγάιε ζεκαζία. Ναη. Έλλνηα ζαο, ινηπφλ, Κε Πάιιε, [;] κε πεπνίζεζε , πσο 

έρεη ζην ζθνιεηφ, πνπ ζεσξείηαη ζήκεξα, σο ην κεγαιχηεξν απφ φια ηα 

ειιεληθά ή θαιχηεξα ηα ξσκαίηθα ζθνιεηά, φινη ζεηο, πνπ πξνζηέθεζηε ζην 

έξγν ην απνιπηξσηηθφ θαη πξννδεθηηθφ, αληηπξφζσπνπο αμηφινγνπο θη΄ 

άμηνπο λα θέξνπλ ην φλνκα «δεκνηηθηζηήο» σο «κηθξνχο ην δέκαο, αιιά 

καρεηάο», αληηπξφζσπνπο πνπ, θη΄ αθηφ πηζηέβεηε ην, πεξηκέλνπλ λ΄ 

αλπςψζνπλ ζηην ππώηη εθκαιπία κέζα ζην κεγαιχηεξν ζεσξνχκελν θαη 

«θαζαξεπνπζηαληθψηεξν» θαη επνκέλσο ζρνιαζηηθψηεξν θνιεηφ, ηε 

«Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή» βαξβάηε ηε ζσηήξηα ΖΜΑΗΑ ηνπ 

ΓΖΜΟΣΗΚΗΜΟΤ. Πεξηκέλνπλ……….θαη γιήγνξα «έζζεηαη ήκαξ» [;] θαη ην 

ζθάθνο ηνπ  ΓΖΜΟΣΗΚΗΜΟΤ άξρηζε θαηά ηελ αξραία θξάζε «πιεζίνλ επί 

ηελ Νίθελ λα θέξεηαη», γηαηί αθηή ζαξξψ θη΄ ε ΓΟΞΑ άξρηζαλ λα ην θαινχλ! 

Ναη!! 

Καη θαηφπη ζ΄ αθηά, Κε Πάιιε, κάζε αθφκα, φηη θείλν κελ, πνπ καο 

πξνέηξεπεο κε ην πξνρηεζηλφ ζνπ ιακπξν γξάκκα, πνπ καο θαηελζνπζίαζε, 

δε κπνξέζακε θαη δε ζα κπνξέζνπκε γηα ιφγνπο, φζνλ αληηιήθηεθεο απφ φια 

ηα παξαπάλσ, γηα ην παξφλ λα ην θάλνπκε, θάκακε φκσο θάηη άιιν, -ζην 

νπνίν θπξίσο ην γξάκκα ζνπ ζπληέιεζε-, ζπλελλνεζήθακε φινη καο 

αλακεηαμχκαο απινχζηαηα θαη κε ζπλελλφεζε έηζη απφ θνηλνχ ελεξγνχκε θαη 

θνηλνπξαρηνχκε, βνεζψληαο δηαθνξφηξνπα ν έλαο ηνλ άιινλ ζηε δνπιηά, π΄ 

άξρηζε λα γίλεηαη, ηελ ππξεηψδε, απφ θάκπνζν θαηξφ, δνπιηά θξπθή θη΄ φρη 

ειέθηεξε δπζηπρψο θαη βέβαηα πνιχ πην ηαρηηθή θαη ζεκαληηθά πνιχ 

απνηειεζκαηηθή, αιιά θαη πάιη φρη ιίγν, φρη ιίγν παξαγσγηθή θαη θαξπνθφξν, 

πνπ λα! γιήγνξα πνιχ ζα παξνπζηάζεη ηνπο θαξπνχο ηεο θαη καδή κε ηνχην 

ην πνζεηφ ηνπο απνηέιεζκα ην δηαιάιεκα ζθέηηα λέηηα, νξζά θνθηά θη΄ 

απνθαζηζηηθά θαη ηε δηαθήξπμε κ΄ αζθάιεηα θαη αθνβία ησλ πςειψλ θαη 

ζσηήξησλ θξνλεκάησλ καο. Έπεηηα θαη κε ηνλ θαηξφ, [κέξεο;], πνπ ζα 

πεξάζεη ζην κεηαμχ, ζα σξηκάζνπλ θαη θαιχηεξα θαη ζα θξαηπλζνχλ κέζα καο 

ηα θξνλήκαηα θαη νη ηδέεο καο ζε ηξφπν, ψζηε, φηαλ έξζεη ν θαηάιιεινο 

θαηξφο θαη ζθάζεη ην θαξπνθχιιη ή αλάςεη ην κπαξνχηη η΄ νιέζξην γηα ηνπο 

δαζθάινπο, λα είλαη ηζρπξά λα καο δψζνπλ λα καο εκπλεχζνπλ ην 
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απαηηνχκελν ζάξξνο θαη ζηέλνο, γηα λ΄ αληηηαρηνχκε αηξφκεηνη θη΄ φπσο 

πξέπεη θαη ηαηξηάδεη, φληαο ζηα ζίγνπξα γηα ηελ επηηπρία καο. […] 

 

 

Βπηζηνιή Ώξγχξε Κφξαθα ζε Ώ. Πάιιε 

 

 Samsoun, 23/4/1913 [3/71] 

Σα βηβιία, πνπ είραηε ηελ θαισζχλε λα κνπ ζηείιεηε, θάκλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο 

έμνρα. ην λενζχζηαην εδψ Γπκλάζην πήξα θαιφ δξφκν θη΄ έηζη απνρηήζακε 

θη΄ εθεί θάκπνζα παηδηά δεκνηηθηζηάδεο, πνπ θαλαηηζηήθαλε θη΄ ελεξγνχλε 

ηψξα θη΄ απηά θάηη λα πξνζθέξνπλε ζηελ Εδέα θαηερψληαο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Ήηαλ λα ζαο γξάςνπλ γηα βηβιία, κα δελ μέξσ αλ ηψθαλαλ, γηαηί λνηψζσληαο 

εμαθνινπζεηηθά πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπο ηελ δαζθάιηθε θνβέξα πηζαλφ λα 

θνβνχληαη θαη λα ληξέπνπληαη αθφκα. 

Κη΄ φρη κνλάρα ζηα καζεηνχδηα, κα θαη ζηνπο κεγάινπο ρψζεθα, κα δελ 

κπνξψ λα θνπλεζψ θαιά, γηαηί ηε ζπδήηεζε μέξεηε πψο ηελ κνπληδαιψλνπλ 

νη θαζαξεπνπζηάλνη. Ώληίο ινηπφλ λα ζπάλσ ην θεθάιη κνπ θαη λα καιιηάδεη ε 

γιψζζα κνπ λα ηνπο δψζσ λα θαηαιάβνπλ, ηνπο δίλσ ην βηβιίν ηνπ Γηαλλίδε 

θαη φζνη ην δηαβάζνπλ έξρνπληαη ζηα λεξά καο. […] 
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Βπηζηνιέο Ξ. Άθνγινπο ζε Πάιιε 

 

1. Οξδνύ, 14/7/1913 [3/128] 

ηηο δηάθνξεο ζπλαλαζηξνθέο πνπ έρσ κε ηνλ αγαπεκέλν θίιν κνπ 

Εσαθείκ ηαιηδή πνιιέο θνξέο έηπρε λα κηιήζνπκε γηα ην «γισζζηθφ δήηεκα». 

Πξνρζέο κε έδσθε λα δηαβάζσ έλα βηβιίν πνπ επηγξάθεηαη «γιψζζα θαη 

δσή». Καη επεηδή είδε ηε κεγάιε κνπ πξνζπκία κε ηελ νπνία ην δηάβαζα, κε 

έδσθε λα δηαβάζσ θαη φια ηα άιια βηβιία πνπ ηνλ ζηείιαηε […] ν θίινο κνπ κ΄ 

εδήισζε φηη έρεηε ηέηνηα βηβιία θνληά ζαο θαη ηα ζηέιεηε ζ΄ φζνπο ηα δεηνχλ. 

[…]  

ΐαζεηά ζπγθίλεζε αηζζάλνκαη […] θαη κεγάιε εθηίκεζε γηα ηέηνηα πξφζσπα, 

πνπ έλνησζαλ πνην είλε ην αιεζηλφ ζπκθέξν ηνπ Έζλνπο θαη κε φζε δχλακε 

έρνπλ ρσξίο λα ιππεζνχλ νχηε ρξήκα νχηε θφπν δνπιεχνπλ γηα λα 

σθειήζνπλ θαη λα θσηίζνπλ ην Γέλνο. […] 

 

2. Ακηζόο, 20/10/1913 [3/178] 

Ώπφ ηελ Οξδνχ ήξζα ζηελ Ώκηζφ γηα λα ζπλερίζσ ηαο ζπνπδάο κνπ ζην εδψ 

Γπκλάζην. ηελ ηάμε καο πνιιέο θνξέο δίλεηαη αθνξκή λα ζπδεηήζνπκε γηα ην 

γισζζηθφ δήηεκα θαη κπνξείηε λα πηζηεχζεηε φηη πάληα ππεξαζπίδσ ηελ 

«αιεζηλή γιψζζα» ρσξίο ελλνείηαη λα απνθαιπθζψ, φισο δηφινπ, αιιά ζαλ 

έλαο ακεξφιεπηνο θαη κε ςπρξαηκία εμεηαζηήο. Ώξθεηνχο κάιηζηα έρσ 

θαηερήζε, γηα λα κε εηπψ θαηαπείζε, αιιά γηα απηήλ ηε δνπιηά κε ρξεηάδεηαη 

κία «Γιψζζα θαη δσή». […] 
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Βπηζηνιή Κ. Μ Λεπθηάδε ζε Ώ. Πάιιε 

 

Ακηζόο, ρ.ε.  [3/227] 

Άκα έθπγαλ απφ δσ ν θ. ΐαζηιαθάθεο θαη ν θ. Κφξαθαο θαλείο πηα δελ έκεηλε 

αξρεγφο καο, κα εκείο νη κηθξνί –γηαηί αθφκα είκαζηε ζην γπκλάζην- δελ 

ράλνπκε ην θνπξάγην καο θαη έρνπκε θαη ξσκαίτθν πείζκα θη΄ αο καο 

πξνπδίλνπλ ζηνλ Γπκλαζηάξρε καο θάηη άηηκνη. Γηα λα εμαθνινπζήζνπλε ηε 

δνπιεηά καο ηελ θαηερεηηθή καο ρξεηάδνπληαη θάκπνζα αληίηππα ηεο 

«Γιψζζαο θαη Γσήο» θαη[;] Φπιιάδεο ηνπ Γεξνδήκνπ. Βίμεξα πσο δελ ζαο 

είραλ κείλεη αληίηππα απφ ηελ «Γιψζζα θαη Γσή» θαη ήζεια λα γξάςσ ζηνλ 

γηαηξφ θ. Φσηηάδε ζηελ Πφιε κα δελ εχξηζθα ηελ δηεχζπλζή ηνπ θαη άκα 

ζηείιαηε ζηνλ Άθνγινπ –είλαη ζπκκαζεηήο κνπ- βάιζεθα λα γξάςσ ζε ζαο. 

[…] 

 

Βπηζηνιή Ααληήι Κπξηαδίδε ζε Ώ. Πάιιε 

 

Ακηζόο, 18/4/1913 [3/270]  

[…] ε αιεζηλή καο γιψζζα πνπ θέξλεη ηεο πεξγακελέο ηεο επγέλεηαο θαη ηεο 

δσήο, ε γιψζζα πνπ ζα καο ρξεζηκέςεη σο νδεγήηξα κνχζα ζην κεγάιν 

δξφκν ηεο πξνφδνπ θαη ηεο δσήο, είλαη ε δεκνηηθή. Γηα απηφ ινηπφλ ζηνπο 

αλζξψπνπο εθείλνπο πνπ έθεξαλ ζηε κέζε έλα ηέηνην δήηεκα απ’  φπνπ 

θξέκεηαη ε δσή θαη ε ςπρή ηνπ έζλνπο καο θαη φρη κφλν απηφ αιιά θαη θάκνπλ 

θαη ηφζεο άιιεο ζπζίεο πξακαηηθψο, ιέγσ, ζαπηνχο πξέπεη ρξπζφ ζηεθάλη. 

[…] 

 

Βπηζηνιή Λάδαξνπ Παπαδφπνπινπ ζε Ώ. Πάιιε 

 

Τξαπεδνύληα 2/10/1912 [2/381] 

Βίλαη πνιχο θαηξφο πνπ δεηψ ηελ δηθή αο ηε κεηάθξαζε ηεο Ειηάδνο 

δπζηπρψο φκσο δελ κπφξεζα λα ηελ βξσ. ΐέβαηα ηνχην ζπκβαίλεη δηφηη εδψ 

ζην δηθφ καο ην Γπκλάζην δελ πήξαλ ηελ γιχθα ηεο ρπδέαο γιψζζεο, εθηφο αλ 

εμαηξέζεη θαλείο θακκηά δεθαξηά. Βίλαη βιέπεηε θαη απηνί ζε γπκλάζην, 

θνβνχληαη φκσο ηε ρπδέα. Θέιεζα γσ λα ηνπο δείμσ πσο έρνπλ ιάζνο ζηνπο 
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ππνινγηζκνχο ηνπο, θαη λα ηνπο δψθσ λα δηαβάζνπλ κεξηθά, αιιά θξίκα πνπ 

εδψ δχζθνια θαλείο βξίζθεη ηέηνηα βηβιία. […] 

 

Βπηζηνιή Υξηζηφθνξνπ [Μνπξαζαλίδε ή Μνπξαηραλίδε] ζε Ώ. Πάιιε 

 

Τξαπεδνύληα 30/5/1913 [3/102] 

Σα βηβιία πνπ είραηε ηελ θαισζχλε λα ζηείιεηε ζηελ θξνληίδα κνπ γηα ηνπο 

θ.θ. […], φινπο ηειεηφθνηηνπο ηνπ Γπκλαζίνπ καο, ηνπο ηάδσθα ζήκεξα. […] 

Μ΄ αθηή ηελ εθθαηξία, ζαξξψ πσο είλαη θαιφ λα αο πσ, πσο θαη ζ΄ εκάο, 

εδψ ζηελ άθξε άθξε ηνπ Πφληνπ ην «έξγν» πξννδέβεη θαιά. 

Ο θαλαηηζκφο ησλ ακπληφξσλ «ηεο παηξψαο γιψζζεο» είλαη ηφζν κεγάινο 

πνπ μππλάεη θαη ηνπο πην αδηάθνξνπο θη΄ έηζη ε ζπληξνθηά καο κεγαιψλεη. 

Πέξζη καο πεηάμαλε έμσ απ΄ ην ζθνιεηφ ηξεηο δαζθάινπο καδί. Οη δπν πήγαλ 

αιινχ θη΄ εγψ έκεηλα εδψ. Μα θέην ην «θαθφ» έγηλε πην ηξαλφ. Ση γνχζην έρεη 

λα δηαβάζεηε ζηηο εθεκεξίδεο ηα κνηξνιφγηα πνπ γίλνληαη θάζε κέξα γηα ηνπο 

«εθκαπιηζκνχο» πνπ έπαζε ε γιψζζα ζηηο εθζέζεηο ησλ καζεηψλ! Αεζκίδεο 

νιάθεξεο θνπβαιηνχληαη θάζε κέξα ζην πκβνχιην θαη πψο ηνπο πηάλεη 

απειπηζία! Σψξα ςεθίδνπλε δξαθφληεηα κέζα θαη βέβαηα ζα πεηχρνπλ. Ώθνχ 

γιχησζα θη΄ απ΄ ην θφβν πσο ζα ράζσ ην ςσκί κνπ, ειεχζεξα πηα δέρνκαη ηα 

βξάδπα ζηελ θάκαξά κνπ θαζέλα πνπ ζέιεη λα πάξε κέξνο ζηε κηθξή 

βηβιηνζήθε κνπ. […] 

 

Βπηζηνιή πχξνπ ππξηάδε ζε Ώ. Πάιιε 

 

Σηλώπε 7/7/1913  [3/125] 

Ο Αηεπζπληήο ησλ «Παλαζελαίσλ» είρε ηελ θαισζχλε λα κνπδψζε ηελ 

δηεχζπλζή αο, ηελ νπνίαλ –ζεκεηψζαηε- απ΄ ην λα κέξνο πνπζελά δελ ηελ 

εχξηζθα θη΄ απ΄ ηάιιν δελ ηνικνχζα λα ηελ δεηήζσ απφ θαλέλα δη΄ επλφεηνπο 

ιφγνπο. […] Βίκαη θη΄ εγψ έλαο απ΄ εθείλνπο πνπ παξεζθεχαζαλ ην γισζζηθφ 

κεηαξξπζκηζηηθφ θίλεκα ζηελ Σξαπεδνχληα κέζα ζην ίδην ην γπκλάζην 

(Φξνληηζηήξηνλ Σξαπεδνχληαο) θαη παξ΄ νιίγν λα δησρλνχκαζηε. 
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Βπηζηνιέο ηάβξνπ Καλνλίδε θαη Θεκηζηνθιή Γξηγνξηάδε ζε Ώ. Πάιιε  

 

1. Βαηνύκ 26 ηνπ Ννέβξη 1913, [3/202] 

Ανπιέβνπκε θη΄ εκίο εδφ ζε κηα γνληά ηνπ Καθθάζνπ φζν κπνξνχκε γηα ηηλ 

ηδέα ηνπ Αηκνηηθηζκνχ, ηνπ κεγάινπ ηνχηνπ εζληθνχ αγφλα, ηνπο ηξαλνχο ίξνεο 

ηνπ νπίνπ […] πηζηέβνπκε πνο αξγφηεξα ην έζλνο ζα ηνπο βάιη πιάγη ζηνπο 

κεγάινπο ίξνεο ηνπ ηθνζηέλα. Γηαηί φζν θη΄ αλ ίλε εθίλη μεζθιαβσηέο ηνπ απ΄ 

ηνλ δηγφ ηνπ Σνχξθνπ, ηφζν ίλε θαη ηνχηη μεζθιαβσηέο ηνπ απ΄ ηνλ δηγφ ηνπ 

ινγηφηαηνπ, πνπ δελ ίηαλε ιαθξφηεξνο θίλνπ.  

πνο βιέπεηε γξάθνπκε κε ηε θνληηηθί νξζνγξαθία, φπνο έγξαθε ν 

αιεζκφληηνο δάζθαινο, εκάο, ηνλ δηκνηηθηζηφλε ηνπ Καθθάζνπ, ν Γηφξγνο 

Φνηηάδηο, δε καο ιέηε πνο ζαο θέλεηε; 

 

2. Βαηνύκ 13 ηνπ Γελάξη 1914, [3/232] 

Σφξα κε κεγάιη ιαρηάξα δηαβάδνπκε ηελ Ειηάδα, πνπ ηηλ μαλαδνληαλέςαηε ζηο 

κε ηηλ γιηθηά καο γιφζα, κε ηφζη ηέρλη πνπ λνκίδη θαλίο δηαβάδνληάο ηηλ, πνο 

δελ ηζηνξίδη ηνλ παιηφ εθίλν θεξφ κα ηνλ ζηκεξηλφ. […] Μηάδεη ηα γιηθά δηκνηηθά 

καο ηξαγνχδηα θαη ηα ηξαγνχδηα καο ηα θιέθηηθα. […] Ση εθηηρία αλ ην βηβιίν 

ηνχην δηδαζθφηαλε ζηα ζθνιηά καο. Ννκίδνπκε πνο θαη κφλν ε δηδαζθαιία ηνπ 

βηβιίνπ ηνχηνπ ζα κπνξνχζε λ΄ αιάμη ηηλ ηδέα πνπ ζρηκάηηζε ην πεδί γηα ην 

ζθνιηφ, θη΄ απφ θπιαθί πνπ ην λνκίδη ζίκεξα ζα γηλφληαλε ραξά θε παληγίξη […] 

Δ νξζνγξαθία θαηά ηελ ηαπηλί καο γλφκη είλε ην ρηξφηεξν καζηίγη πνπ δέξλη κε 

ηα ρέξηα ηνπ δαζθαιηζκνχ ην πεδί. Κη΄ ίλ΄ αιήζηα πνο αλ θη΄ φιη η 

δηκνηηθηζηάδεο καο ίλε ζίθνλη ζην δίηηκα αθηφ θαλέλα βηβιίν ίζακε ζίκεξα δελ 

βγίθε γξακέλν ζηηλ δηκνηηθί καο κε ηη θνληηηθί νξζνγξαθία. Πηζηέβνπκε πνο θε 

ζην δίηηκα ηνχην ην πξφην βίκα έπξεπε λα γίλη απ΄ ηνπο κεγάινπο καο ηνλ 

νπίνλ η γλφκη κπνξί λ΄ αθνπζηί θε λα επηβιηζί θε πνπ φληαο αλεμάξηηηη 

ηθνλνκηθά δελ έρνπλ λα θνβηζνχλ ηελ ιεξλέα ίδξα ηνπ δαζθαιηζκνχ πνπ ζαλ 

ηνπο ξηρηί κε ιίζα. ζν γηα ηηλ παξαηηξηζί ζαο λα ζαο πνχκε: κεηαρηξηδφκαζηε 

ην γηφηα φρη γηα ηίπνηε άιν παξά γηα ηηλ απιφηη ηνπ. Ώλ ηπάξρη ιφγνο πνπ 

δηθενινγί ηηλ κεηαρίξηζί ηνπ ίηα θε θίλν ζα ην κεηαρηξηδφκαζηε κε εθραξίζηηζη. 

Κη΄ έλα άιν. Δ Ειηάδα ζαο θε ην ΐαγγέιην δηαβάδνπληε ηφζν έθθνια θε δίρνο 

ηφλνπο θε λνκίδνπκε ζα ίηαλ πνιί θαιφ αλ θαηαξγνχζακε φινο δηφινπ ηνπο 

ηφλνπο, φπνο φιεο η άιεο γιφζεο. 
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Βπηζηνιή Ε. νπβιίδε ζε Ώ. Πάιιε 

 

Ακηζόο, 3/12/1913 [3/209] 

Σφρσ κεγάιε κνπ ραξά λα αλήθσ θαη εγψ απφ ζήκεξα ζηνπο νπαδνχο 

ηεο κεγάιεο θαη βαξπζήκαληεο γηα ην Έζλνο Εδέαο ζαο. Βίκαη καζεηήο ζην 

εδψ Βιι. Γπκλάζην, ην ζρνιεηφ φκσο ζήκεξα έρεη ζθπρηά αγθαιηαζκέλν ηνλ 

ζρνιαζηηθηζκφ ηεο γιψζζαο θαη ζα κε έβγαιλε […] απ΄ ηελ γλσζηή ηνπ 

κεραλή ηπθιφ. […] Βπηπρψο αη ζρέζεηο πνπ έθακα κε κεξηθνχο θαη πξν 

πάλησλ κε ηνλ καζεηήλ Ε. αιηδήλ έπξεπε λα θέξνπλ ζε κέλα ηα ζεκεξηλά 

απνηειέζκαηα. […] 

Αερζήηε παξαθαιψ ηνλ βαζχ ζεβαζκφ θαη ηελ εθηίκεζε πνπ ηξέθσ ζ΄ φινπο 

πνπ κε πφλν θαη αγάπε πνιιή βαιζήθαλε λα δψζνπλ δσή ζην Έζλνο θαη λα 

ηνπ δείμνπλ ηνλ άιιν δξφκν πνπ ζα ην θέξε ζηελ πξφνδν. Έζλνο πνπ έρεη 

ηέηνηνπο εξγάηαο ηνπ κεγαιείνπ ηνπ δηθαηνχηαη απφ ηφξα λα ραηξεηήζε ηελ 

εκέξα ηεο Βζληθήο Ώλαγελλήζεσο. […] 

 

Βπηζηνιή καζεηψλ ηαχξνπ πζθψδε θαη Κσζηή Καπεηαλίδε ζε Ώ. Πάιιε 

 

Τξαπεδνύληα 7/10/1913 [3/167] 

Μεξηθνί ζαο παξαγγέινπλ λνκίδνληαο πσο ζαο εθκεηαιιεχνληαη –ηη θνπηνί. 

Να ηέηνηνη είλαη 5 ζπκκαζεηαί καο –ηειεηφθνηηνη- […], θ΄ νη πέληε νπαδνί ησλ 

[;] θείλσλ δαζθάισλ πνπ θάζε ζηε δεκψδε ρπδαίν ηψρνπλ –απηφ θηάλεη γηα 

λα ηνπο ραξαρηεξήζε- πνχζειαλ λα ζαο παξαγγείινπλ 5 Ειηάδεο γηα λα δηνχλ 

ηη είλαη απηνί νη καιιηαξνί –φπσο ιέλε- θαη λα γειάζνπλ ιίγν δηαβάδνληάο ηα. 

Αελ μέξσ αλ χζηεξα απ΄ ην κάισκά καο –γηαηί πηαζηήθακε ζε ζπδήηεζε- 

απηνί νη θεξδνζθφπνη ζα ζαο γξάςνπλε, κα αλ ζαο γξάςνπλε ιππνχκαζηε ηηο 

5 Ειηάδεο πνπ κπνξνχζαλ ρξπζή δνπιεηά λα θάκνπλ αλ εζηέιλνλην αιινχ. 
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Βπηζηνιέο Αεκήηξηνπ Φέδα ζε Ώ. Πάιιε 

 

1. Σάκν – Καξιόβαζη 5/18 ηνπ Θεξηζηή 1912 [2/215] 

Μα πην πνιχ αθφκα αο επραξηζηψ πνπ βιέπσ ζην γξάκκα αο πσο εηο ν 

[ξνπβιηλσζπιεκέλνο;], ν αιιαμνπηζηηζκέλνο, πνπ αιιάμαηε ηελ ειιεληθή αο 

ηαπηφηεηα θαη γελήθαηε Βγγιέδνο, εηο πνπ αλαζξέςαηε μέλνπο θαη φρη 

Έιιελεο, φπσο γξάθνπλε κε ηφζν ζνβαξφ νη πάηξηνη ησλ Ώζελψλε θαη ηεο 

Πφιεο, εηο ηέινο πνπ ηφλνκά αο πξέπεη λα ζεθψλε ηεξή θξίθε ζηνπ θάζε 

γλήζηνπ Έιιελα ηελ ςπρή, έρεηε, φπσο βιέπσ ζην γξάκκα αο, εχλνηα 

δπλαηή γηα ηελ ηχρε ηνπ Βιιεληθνχ λεζηνχ θαη αηζηάλεζηε [;] ραξά άκα 

βιέπεηε πσο θεχγεη πεηά ν νπξαλφο ν Σνχξθηθνο απφ ηελ παηξίδα καο·  

Λππνχκαη φκσο πνπ κε φζα ζα ζαο πσ ζα αο θφςσ ηε ραξά πνπ 

αηζηαλζήθαηε· είδαηε βέβαηα θαη εηο φπσο φινη καο πσο ε Σνπξθία ηξαβά[;] 

απφ ηε άκν ην ζηξαηφ ηεο· αιιά είλαη θη΄ απηά απφ ηα ζπλεζηζκέλα ιφγηα ησλ 

εθεκεξίδσλ. Δ Σνπξθηά ζχθσλα κε Υάξηε (φπσο ιέλε ην χληαγκά καο) ηνπ 

1832 δελ έρεη δηθαίσκα λάρε απάλσ ζην λεζί ζηξαηφ· Καη δελ είρε θαζφινπ 

απφ ηα 1834 –ζαλ κπήθε ζ΄ ελέξγεηα ην χληαγκά καο- σο ηα 1850. ηα 1849, 

επεηδή ν Δγεκφλαο ν ΐνγνξίδεο –απφ θαηαγσγήο ΐνχξγαξνο- δηνηθνχζε ην 

λεζί φρη ζαλ επαξρίαλ κε ιαφ ειεχηεξν, αιιά ζαλ ηζηθιίθη ηνπ, γέλεθε ηφηεο 

έλαο [εθσκφο;] πνπ ζθνπφ είρε λα ζεθψζε ην ΐνγνξίδε θαη λαξζή άιινο· 

θαλέλαλε ζθνπφ δελ ηφραλε ηφηεο φζνη ζεθψζαλε ηε ηάζε εθείλε λα 

ειεπηεξψζνπλε ην λεζί απφ ηελ Σνπξθηά. Έλα ηέηνην πξάκα ηψβιεπαλ 

αδχλαην· νχηε ε άκν νχηε ε Βιιάδα ήηαλ ηθαλέο λα θαηαπηαζηνχλ έλα ηέηνην 

θίλεκα, ε δε Βπξψπε θαη πξν πάλησλ ε Ώγγιία δε βιέπνπλε πνηέ κε ήκεξε 

κνχξε αιιά θαηζνπθηάδνπλε πνιχ γηα θάζε ξσκέτθν θίλεκα. Μαο έρνπλε 

ζηραζή γηα ην αιιφθνην κπαιφ καο ψζηε θάζε καο πξάμε, θαη ηελ πην 

γλσζηηθηά καο αθφκα ηελε παίξλνπλε γηα παξαινγηζκφ; ΐαζηά αθφκα ην 

παιηφ εθείλν κίζνο πνπ έθακε ηνλ Βπξσπαίν λ΄ αλαηξηρηάζε απ΄ άθξε ζ΄ άθξε 

κε ηε βέβειε πξάμε πψθαλε ν Έιιελαο λ΄ απνζηαηήζε θαη λ΄ απνρσξηζηή 

απ΄ ηελ Καζνιηθή ηελ Βθθιεζία; Αελ μέξσ· ίζσο θαη ηα δπν λάλαη αηηία· Οη 

ακηψηεο ινηπφλ ηνπ 49 βξίζθνπλ αδχλαηε ηελ αιιαγή Κπξηάξρε, εχθνιε 

φκσο ηελ αιιαγή Δγεκφλα θη΄ απηφ κελχζαλε κε ην ζεθσκφ ηνπο. 

Ο ΐνγνξίδεο φπσο παξάζηεζε ηα πξάκαηα πσο νη ακηψηεο επαλαζηαηνχλε 

θαηά ηνπ νπιηάλνπ· δπλαηφο απηφο πηζηεχηεθε πην πνιχ απφ ηνπο ακηψηεο· 
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πάληα ηνπ αδχλαηνπ ηα ιφγηα βάξνο δελ έρνπλε· απηφο είλαη ν άλζξσπνο ν 

ινγηθφο. Ήξζε ινηπφλ ηφηε ζηε άκν Σνχξθηθνο ζηξαηφο λα θέξεη ηελ ηάμε. 

Άκα είδε ν ζηξαηεγφο πνχξζε ζηε άκν ηελ αιήζεηα, ηελ έγξαςε ζηελ Πφιε 

θαη ην ΐνγνξίδε ηνλέ ζεθψζαλε· ήξζε λένο Δγεκφλαο· κα ν ζηξαηφο δελ 

έθπγε· έκεηλε, ιέεη, πξνζσξηλά φζν πνπ λα παγησζή ε ηάμε· Γηα θξνπξά 

θαίλεηαη ηνπ Δγεκφλνπ, πνπ ζεσξνχζαλε πνιχ δχζθνιε ηε ζέζε ηνπ κέζα ζ΄ 

επαλαζηάηεο πνπ πεηχραλε ην ζθνπφ ηνπο θη΄ είραλε παξκέλν αέξα· θη΄ έηζη 

απφ ηφηεο έκελε ζηνλ ηφπν έλα ζψκα ζηξαηφο 150-300 άλζξσπνη· πάληα 

πξνζσξηλή. […]   

ηα 79 ζηα 99 ζηα 906 θάκαλ νη ακηψηεο ζνβαξά δηαβήκαηα γη΄ απηή ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ Υάξηε. ηα 906 πήγε ν νθνχιεο ζηελ Πφιε· έδσζε 

ππνκλήκαηα ζηηο Πξνζηάηηζζεο Πξεζβείεο· παξνπζηάζηεθε ν ίδηνο· ηνχπαλε 

πσο απηά πξέπεη λα ηα δεηήζε απφ ηνλ Κπξηάξρε· γχξηζε ζηε άκν πίζσ 

απνγνεηεκέλνο· ζηελ Ώγγιηθή πξεζβεία ηνχπαλε πσο δελ δηαβάζαλε ην 

ππφκλεκά ηνπ. Θεσξνχλε θαίλεηαη νη Βπξσπαίνη ην ζηξαηφ σο κηα εγγχεζε 

γηα ηελ Σάμε· γηαηί είλαη αιήζεηα πσο θαη νη ακηψηεο είλαη αλνηθνλφκεηνη· πην 

ρεηξφηεξνη θη΄ απφ ηνπο Βιιαδίηεο· Καη λνκίδνπλε πνιινί πσο ε ζέζε ηνπ 

Δγεκφλνπ είλαη πην αζθαιηζκέλε άκα έρεη ζηξαηφ· Λάζνο· ην ζηξαηφ ηεο ηνλ 

έρεη ε Σνπξθηά εδψ γηα λα δείρλε πσο είλε Κπξηάξρηζζα· ζηνλ Δγεκφλα δελ 

δίλεη ηελ άδεηαλ λα ηνλέ κεηαρεηξηζηή· ηφζεο αηαμίεο γελήθαλε ζηνλ ηφπν· θη΄ ν 

Δγεκφλαο δελ είρε ηε δχλακε λα ηηο εκπνδίζε· αηαμίεο πνπ δελ είραλε θαλέλα 

ιφγν· κφλν επεηδή κεξηθνί θνκκαηάξρεδεο ράζαλε ζηηο εθινγέο θαη κέλνπλ 

φμσ απφ ηελ αξρή, θάλαλ αηαμίεο θη΄ εμεπηειίδαλε ηελ αξρή· θη΄ ε άκν ήηαλε 

πην αλαξρηθή θη΄ απ΄ ηελ Βιιάδα· θη΄ ν Δγεκφλαο δελ είρε ηε δχλακε λα θέξε 

ηελ ηάμε· ν ηξαηφο είλαη ην εκάδη ηεο Κπξηαξρίαο· δελ έρεη πξννξηζκφ 

αζηπλνκηθφ· Πεξάζαλ απφ ηε άκν Δγεκφλεο ζνβαξνί· κπνξνχζαλ άκα 

είραλε ηε δχλακε λα επηβιεζνχλε λα καο δηνξζψλαλε· «Λαφο είλ΄ έλα θαιφ 

παηδί, έιεε ν ζπρσξεκέλνο ν Σξηθνχπεο, είλε φκσο, ζαλ παηδί, αλφεην· ζέιεη 

θάπνηε μχιν· αιιά δελ έρσ κάζηηγα» επεηδή ν ΐαζηιηάο δελ ηνχδηλε ην 

δηθαίσκα λα κεηαρεηξίδεηαη απζηεξά κέζα· θη΄ ε Βιιάδα [έγεηλε ή έκεηλε;] 

ΐαζίιεην αλαξρηθφ θη΄ αθπβέξλεην· θη΄ είπελ κε πνιιή εηιηθξίλεηα απφ ην ΐήκα 

ηεο ΐνπιήο ν λεξνπιίλαο ν Σξαβηάηαο φηη «θπβεξλά κνηξαίσο θαη ηπραίσο» θαη 

κ΄ απηφλ ηνλ ηξφπν αθφκα θπβεξλά, φζν θη΄ α θνπζθψλεη ζαλ θνχξθα θη΄ αλ 

θαπθηέηαη γηα ην ελαληίν ε Ώλνξζσηηθή Ππγκή· Σα ίδηα ζπκβαίλαλε θαη κε ηε 
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άκν· Λακπξφηαηνο Δγεκφλαο ν Ώιέμαληξνο Καξαζενδσξήο, έγεηλελ 

χκβνπινο ηεο ΐνπιήο –είλε ην ππνπξγείν καο- φρη Αηνηθεηήο· αλ ελλννχζε λα 

δηνηθήζε ινγηθά νη ΐνπιεπηάδεο –ππνπξγνί καο- νη θνκκαηάξρεδεο ζα ηνπ 

ραινχζαλε ηνλ θφζκν· «ηνπο ηα ιέσ ηνπο γεβεληηζκέλνπο, έιεγε, κα δελ 

αθνχλε». 

Ώπηνί νη γεβεληηζκέλνη νη θνκκαηάξρεδεο, φηαλ ν νθνχιεο είρε 

Κνηλνβνπιεπηηθή Πιεηνςεθία, αθιφλεηε, πνπ ηελε θέξδηζε ηίκηα θαη 

παιιεθαξίζηα κ΄ φιν ηνλ άηηκν πφιεκν πνπ ηνπ θάκαλε νη γεβεληηζκέλνη ζηα 

906, φηαλ είδαλε πσο ηηο εθινγέο πεηά δελ ηνπ ηηο μαλαπαίξλαλε, πσο ηαξαρέο 

πηα δε κπνξνχζαλε λα ηνπ θάλνπλε, γηαηί είρε θάλε ρσξνθπιαθή απφ 

παιεθάξηα αηξφκεηα, ηφηεο καδί κε ηνλ Κνπάζε ηνλέ θαηαγγείιαλε πσο 

εηνηκάδεηαη λα θεξχμε ηελ Έλσζε· ηελ ηξαγηθή ζπλέρεηα ηελ μέξνπλ φινη· ηελέ 

δνθηκάζαλε ηξνκεξψηεξε νη ίδηνη νη γεβεληηζκέλνη· ν ηξαηφο φκσο δελ 

πξνθχιαμε ηνλ Κνπάζε απφ ην πηζηφιη ηνπ Βιεπζεξσηή. 

Έθακε ε πλέιεςε καο θέηνο ςήθηζκα λα ζεθσζή απφ ηε άκν ν ηξαηφο· 

αιιά θη΄ απηφ ζα πάε ζηνλ βξφλην κνπ θαίλεηαη· ν ΐεγιεξήο είπε ζηε ΐνπιή 

πσο ε Σνπξθηά ζα ζεθψζε ηνλ πνιχ ζηξαηφ -2000 απάλσ θάησ πνχρε θέξεη 

ν Κνπάζεο- ζαθήζε φκσο κηα θξνπξά ηνπ Δγεκφλα θακκηά 200αξηά άληξεο. 

Κη΄ απηφ ζα γίλε κνπ θαίλεηαη· νη Πξνζηάηεο καο δελ έρνπλε ζθνπφ λα 

ραιάζνπλε ηε δαραξέληα ηνπο γηα ηνπο «ηαξαμίεο» ηνπ ακηψηεο. Γη΄ απηφ ν 

Σνχξθηθνο νπξαλφο δε ζα θχγε απφ πάλσ καο. Οη θεκεξίδεο γξάςαλ έλα 

ζπλεζηζκέλν ςέκα ηεο πνιηηηθήο. 

Οη Εηαινί ζαξζνχλ άξαγε; Ή ζα κπνχλε ζηε κέζε νη πξνζηάηεο καο θαη ζα καο 

θεξχμνπλ νπδέηεξνπο; Γηα ηελ ψξα δελ ην θάκαλε· θαη ζ΄ απηφ απάλσ 

ειπίδνκε θαη πεξηκέλνκε ηνπο Εηαινχο κε ιαρηάξα· Αχζηπρν Ρσκέτθν. Σν 

λαιιάμνπκε αθέληεο λα ηψρνκε γηα επηπρία! Γηαηί ν ησξηλφο καο είλαη θξηρηφο. 

Καη κεηο […] αλίθαλνη λα δηνηθεζνχκε· άηηκν Ρσκέτθν!. 

 

2. Σάκν – Καξιόβαζη 8/21 ηνπ Θεξηζηή 1912 [2/218] 

Με ξσηάηε θάπνπ: πσο ηα πάεη ν θαηλνχξγηνο καο Αηνηθεηήο ν ΐεγιεξήο […]. 

Λνηπφλ ν ΐεγιεξήο πξψηα πξψηα δελ είλαη θαζφινπ Κνπάζεο· είλαη θαιή 

θαξδηά· θαίλεηαη πσο έρεη θαη θαινχο Πνιίηηθνπο ηξφπνπο· ςπρξφο φκσο θαη 

δπζθνινπιεζίαζηνο· ιηγνκίιεηνο ζηνλ ππέξηαην βαζκφ. [Γατκηζνςάξαξνο;] 

φπσο ιέεη ν νπξήο. Παιεθάξεο φρη. […] ηα πνιηηηθά έρεη ηελ αληίιεςε 
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πψρνπλ φινη ζηελ Πφιε θαη ζηελ Σνπξθηά, θαη Παπάδεο θαη Αεζπνηάδεο θαη 

ηαγνί· «ρξήκαη΄ αλήξ» είλαη γη΄ απηνχο·  «νη ηαηο [;] ελδεέζηεξνη ηα δ΄ άιια 

κεδέλ ρείξνπο φληεο απειαχλνληαη ησλ αξρψλ» απ΄ απηνχο· θη΄ ελψ ν γεξν 

Εζνθξάηεο έλα ηεηνην πξάκα ην ζεσξεί «δεηλφλ» γη΄ απηνχο απηφ είλαη ηεο 

Πνιηηηθήο ην Πηζηεχσ. Βίλαη αιήζεηα πσο ν θξφληκνο θαη θαζψο πξέπεη 

παξαιήο κπνξεί λα θαλή ρξεζηκψηεξνο θη΄ απφ έλαλ Σξηθνχπε· έρεη πνιιά 

κέζα. Ώπηνί φκσο δελ θπηηάλε άιια ηνπ πξνζφληα· κφλν ηνλ παξά ηνπ. […] 

Φέηνο ην Τπνπξγείν καο εδψ [ε ΐνπιή] ζρεκαηίζηεθε κε ηξφπν πνπ ζχκσζε 

ηνπο πινπηνθξάηεο ηνπ Καξινβάζνπ· Γέλεθε βνπιεπηήο έλαο θνκκαηηθφο 

νρηξφο ηνπο. Σα Ώλάρηνξα ηνπ Καξινβάζνπ θνπξθηζηήθαλε […] απηνί ελλνχλε 

ηελ Κπβέξλεζε ηεο άκνο λα ηελ έρνπλε κνλνπψιεην· φπινπο ηνπο Δγεκφλεο 

απηνί ηνπο έδησμαλ γηαηί ελψ ηνπο αθνχαλε ζ΄ φια ζε θακκηά αζήκαληε 

ιεπηνκέξεηα έηπρε λα ηνπο δπζαξεζηήζνπλ. Άκα είδαλε πσο δε κπνξνχζαλε 

λα ξίμνπλε ην νθνχιε κήηε κ΄ εθινγέο κήηε κε ζηάζε, θέξαλε ηνπο 

Σνχξθνπο. 

Ο ΐεγιεξήο ινηπφλ έκαζε πσο νη «εξίγδνππνη» αθεληάδεο ηνπ θαξινβάζνπ 

είλαη ζπκσκέλνη θαη ηαμίδεςε σο ην Καξιφβαζη θαη ηνπο θαηαπεξηπνηήζεθε θη΄ 

ν Γατκνςάξαξνο ήηαλε καδί ηνπο νκηιηηηθψηαηνο, γέξν Ραγθαβάθεο. 

ην Καξιφβαζη ε θησρνινγηά έρεη ζρεκαηίζε πιιφγνπο· νη ζθαθηηάδεο 

έρνπλ, νη [εβιάκεδεο;] άιινλα, θη΄ νη εξγάηεο ησλ ηακπαθαξηψλ άιινλ· νη 

πιιφγνη απηνί ζηηο εθινγέο ληνπθέθη φινη καπξίδνπλε ηνπο αθεληάδεο· νη 

ηειεπηαίνη δνθηκάζαλε πνιιέο θνξέο λα κπιέμνπλε ηνπο πιιφγνπο κε ηνλ 

Κνπάζε γηα λα ηνπο δηαιχζε· αιιά δελ ην θαηνξζψζαλ· ν Κνπάζεο πνπ 

ζαξξείο θη΄ ήηαλε ην κνληέιν ηνπ Μαθθηαβέιε πεξηπνηήζεθε ηνπο πιιφγνπο 

άκα ρηππεζε η΄ αθεληηθά· νη παξακηθξνί θνιαθεχνληαη πνιχ άκα ν Ώξρεγφο 

ηεο Πνιηηείαο ηνπο πεξηπνηείηαη απηνχο θαη ρηππάεη ηνπο Μεγάινπο· δελ ήηαλ 

φκσο θη΄ ελζνπζηαζκέλνη καδί ηνπ· ην ηέξαο δελ είρε θαλέλα πξνζφλην· ηνλ 

ππνκέλνπλ επεηδή κφλν ε εμ χςνπο δχλακε κπνξνχζε λα καο γιπηψζε· δηφηη  

δπζηπρψο απνδείρηεθε ζενθάλεξα πσο ε κπξηηά ησλ Ώξκνδίσλ θαη ησλ 

Ώξηζηνγεηηφλσλ δε θπηξψλεη ζηε άκν. 

Οη πιιφγνη ινηπφλ απηνί πήγαλε κε ηηο ζεκαίεο ηνπο θαη ηνλ ππνδερηήθαλε· 

κνχπαλε θαη ηνλέ πξνζθψλεζα· ηνπ μεδίπισζα κηα θαζαξεχνπζα πνπ α κ΄ 

άθνπε ν Μηζηξηψηεο ζα κ΄ επινγνχζε· ε Καζαξεχνπζα κφλν γη΄ απηά ηα 
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παλεγχξηα είλαη, γηα ηε ΐνπιή, πνπ πέξαζε ηα νδνκνγφκνξξα, θαη γηα ηα 

(θαηαγψγεηα, φπσο θαηαληήζαλε) δηθαζηήξηα. 

Σνπ ΐεγιεξή ηνχραλε πε πσο νη πιιφγνη ήηαλ φξγαλα ηνπ Κνπάζε· γηα θάζε 

ηη πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ Κνπάζε ν ΐεγιεξήο ζπκψλεη· άκα ηνπ 

παξνπζηάζηεθα θαηφπη ε ςχρξα ηνπ ζε κέλα ήηαλε ιίγν παξαπάλσ απφ ηε 

ζπλεζηζκέλε ηνπ· ηνλε πξνζθψλεζα, γηα, απφ κέξνο ησλ νξγάλσλ ηνπ 

Κνπάζε. 

Μηα πξνθεηεία κνπ. Ώ δελ εξζνχλ νη Εηαινί λα καο θαηαξγήζνπλε ηε γεινία 

καο εγεκνλία πνπ ρξεσθφπεζε, θη΄ εμαθνινπζήζε ε ακηψηηθε κηδέξηα, ν 

ΐεγιεξήο ζα δήζε ηξπθεξψηαηα κε ηνπο κεγάινπο, ζα θάλε θάζε ηνπο 

ηδηνηξνπία, φπσο ν πεζεξφο ηνπ Ώιέμαληξνο Καξαζνδσξήο, φζν πνπ ζην 

ηέινο ζα ζπκψζνπλε καδί ηνπ γηα έλα ηίπνηα λα ηνλέ δηψμνπλε· Βίλε persona 

gratissima ηνπ Κνκηηάηνπ θαη θίινο ηνπ Σαιαάη· απηφο είλε ν ΐεγιεξήο. […]    

 

3. Σάκν-Καξιόβαζη 5/18 η΄ Αιωλάξε 1912 [2/260] 

[…] θη΄ έξρνκαη θαη πάιη λα ζαο δαιίζσ κε ηα ακηψηηθα καο, πνπ φιν θαη 

ζηρακεξψηεξα γίλνπληαη, θαη δηθαηψλνπλε ηε δηνίθεζε ηνπ Κνπάζε ζηα κάηηα 

ησλ έμσ πνπ δε μέξνπλε θαιά ηα πξφζσπα θαη ηα πξάκαηα. Δ άκν καο, 

θχξηε Πάιιε, έρεη ηελ αγηάηξεπηε αξξψζηηα πνπ θπβεξληέηαη αθχζηθα θαη γηα 

ηνχην φιν κηδέξηα θαη ζηρακάξα είλαη ηα πξάκαηά ηεο. Βίλ΄ ειεχηεξε ρσξίο 

λάλαη· ζην ραξηί ηεο έδσθε ε Σνπξθία ζηα 32 Πξνλφκηα πνιχ θηιειεχηεξα γηα 

λα γειάζε ηνπο Κνπηφθξαγθνπο ηνπο πξνζηάηεο ηεο· θξάηεζε φκσο γηα ηνλ 

εαπηφ ηεο ην δηθαίσκα ηνπ λα δηνξίδε ηνλ Δγεκφλα· λα ηνλέ δηνξίδε απφιπηα 

κφλε ηεο ρσξίο θαλέλαο Πξνζηάηεο λ΄ αλαθαηψλεηαη ζην δηνξηζκφ· θαη κ΄ απηφ 

ηεο ην δηθαίσκα θαηαπάηεζε φια ηα άιια· 

Θπκνχκαη ην γέξν-Μηρειηδάθε φηαλ ζηα 97 ήηαλε ζην ΐαζχ, ν δε Πξφεδξνο 

ηνπ Βθεηείνπ καο Παχινο Γεσξγηάδεο ηνχιεγε πσο δελ πξέπεη πηα νη Κξεηηθνί 

λα ζεθψλνπληαη θαη λα βάλνπλε ζε κπειάδεο ηελ Βιιάδα, γηαηί αξθεηά 

ππφθεξε κε ηελ Κξήηε, αιιά λα κηκεζνχλε ηε άκν πνπ αξθεηά θαιά πεξλά 

κε ηνπο Δγεκφλεο ηεο –σο ηφηεο ε άκν δελ είρε μεηξνρηαζηή φπσο θαηφπη- 

ζπκνχκαη πνπ ιέηε ην γέξν-Μηρειή πσο αλαηηλάρηεθε απφ ηε ζέζε ηνπ θαη κε 

νξκή Κξεηηθηά ηνλ είπε: «Βκείο λ΄ αλερζνχκε απηνχο ηνπο Γξαηθχινπο πνπ 

ζηέιλεη ε Πχιε;». 
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Ώπηή ηελ έθξεμε ηελέ ζπκνχκαη πάληα, ηελέ ζπιινγηέκαη, ηελ αλαιχσ θαη ηε 

βξίζθσ ζσζηή· νη Δγεκφλεο καο βέβαηα βγαίλνπλ απφ Γξαθείν Σνχξθηθν· 

ηέηνηνο κπαμέο είλαη θαηάιιεινο γηα λα θαιιηεξγεζνχλε ηα [βσδάηα;] 

ινχινπδα: ν ειεχηεξνο θη΄ αθέξαηνο ραξαρηήξαο , ε γελλαηφηεο, ν εζληζκφο θη΄ 

άιια; δελ πηζηεχσ· Γη΄ απηφ θη΄ ε άκν σο ηψξα κε «Έιιελεο» Δγεκφλεο 

έραζε φζα ηηο έδσζαλ νη Πξνζηάηεο ζηα 32· νη «Έιιελεο» απηνί Δγεκφλεο 

δίλαλ αμηψκαηα, δίλαλε ζέζεο, δίλαλε παξάζεκα, δίλαλε ηηκέο ζε ηίκηνπο 

ακηψηεο θαη καδνχζαλε ζηγά ζηγά φια ηεο απηνλνκίαο ηα θισξηά, θη΄ 

αθαηξνχζαλε ζηγά ζηγά θάζε ηνπ ηφπνπ δηθάησκα θαη ην θξαηνχζαλε γηα ιφγνπ 

ηνπο θαη γηα ηνλ Ώθέληε ηνπο ηελ Πχιε· Γηαηί ε άκν είρε θαη ην κεγάιν 

δπζηχρεκα φζνη ηελέ δηνηθήζαλε ζηα ρξφληα πνπ βαζηνχζε ε επαλάζηαζε λα 

θχγνπλε, άκα ζηα 32 δφζεθε θείλε ε απξφζκελε ιχζε απφ ηελ Βπξψπε θη΄ 

αλάγθαζε ηε άκν πνχηαλε 12 ρξφληα «Βιιεληθή Πνιηηεία» λα μαλαγελή 

Σνπξθηά· Δ απξφζκελε απηή ζπθνξά ηνπο έθακ΄ φινπο ηνπο δηαιερηνχο λα 

θχγνπλ· θαη πξν πάλησλ ην Λπθνχξγν· Κη΄ έκεηλ΄ ε άκν ζηα ρέξηα ησλ 

ξαγηάδσλ· θαη δνχξηδε θαη ςεπηνδνχζε κε ηνπο «Γξαηθχινπο» ηεο Πφιεο θαη κε 

ηνπο ξαγηάδεο ηεο άκνο. Βίλ΄ αιήζεηα πσο θη΄ απηνί νη ξαγηάδεο θακκηά θνξά 

αηζηαλφηαλε ην ραιηλάξη ηεο Πχιεο λα ηνπο καηψλε ηα γνχιηα άκα ηψζθηγγε 

θνκκάηη δπλαηψηεξα ν Δγεκφλαο· θαη γη΄ απηφ δπν θνξέο ζηα 79 θαη ζηα 99 ε 

πλέιεςε ηεο άκνο κε ππνκλήκαηα ζηελ Πχιε θαη ζηηο Πξνζηάηηζζεο δήηεζε 

λα ηεο δνζή ν Υάξηεο ηνπ 32 πνπ θαηαπαηήζεθε κε θεξκάληα θαηνπηλά. 

Βλλνείηαη πσο θη΄ ε Πχιε θη΄ νη Πξνζηάηηζζεο δε δψζαλε θακκηά πξνζνρή […] 

Κη΄ ε ειεπζεξία πνπ παξαδέρηεθε λ΄ αθήζε ζηνπο ακηψηεο ε Πχιε λ΄ 

αλαθέξλνπληαη ζ΄ απηή άκα ν Δγεκφλαο δελ άξεζε θη΄ απηφ γηα δηθφ ηεο θαιφ 

ήηαλε· ν Δγεκφλαο ήηαλε ηίπνηα· έλαο ππάιιεινο ηεο Σνπξθίαο· έλαο 

Κατκαθάκεο· φπνηε ήζει΄ ε Σνπξθηά ηνλέ ζήθσλε· φπνηε θάλαλε παξάπνλα νη 

ακηψηεο ελαληίν ηνπ πάιη ηνλέ ζήθσλε· Με ηηο δηαηαγέο ηεο ε Σνπξθηά έιεγε 

ζηνπο Δγεκφλεο «θάλεηε φ,ηη ζέιεηε· κελ αθνχηε ηνπο ακηψηεο» κε ηε 

ζπγθαηάβαζε πάιη πψδεηρλε ζηνπο ακηψηεο ηνπο έιεγε «θάλεηε φ,ηη ζέιεηε· 

ηνπο Δγεκφλεο κελ ηνπο αθνχηε· άκα δε ζαο αξέζνπλε κνπ γξάθεηε θαη 

ζηέιλσ άιινπο». Κη έηζη παηδφηαλε ζηε άκν κηα ειεεηλή πνιηηηθή θσκσδία 

[…] θη έγηλε Α φ γ κ α ζηε άκν κηα αμέραζηε θξάζε ηνπ Καξαηδά «ε 

πξνζηπρηά αλέξρεηαη». 
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ζν πνχξζε ν νθνχιεο· γη΄ απηφ ηνλ άλζξσπν ιέλε πνιιά άζρεκα φζνη 

φμσ απφ ηε άκν θφβνπλε θνκκάηη δίςα· άθνπζα θη΄ εγψ […] πνιιά· ηα 

ζπιινγηέκαη […] κα δελ ηα βξίζθσ ζσζηά· είλαη κάιηζηα απαξάιιαρηα κ΄ φζα 

ιελ εδψ ζηε άκν νη αληίπαινί ηνπ νη κεγαισζηάλνη· δεηά, ιέλε, κφλν ην 

ζφξπβν, ηα δήησ θαη ηε ξεθιάκα, είλαη ξνπζθεηιήο, θαη Υακίηεο ζηνπο 

αληηπάινπο ηνπ. […] Βγψ θπηηάδσ ηνλ άλζξσπν απφ ηελ πνιηηηθή ηνπ πνξεία· 

πξσηνθάλεθε ζπκνχκαη ζηελ πνιηηηθή ζηα 1900· θείλε ηε ρξνληά κνχιεγε λα 

θαηεβψ ζην ρσξηφ κνπ κε ηε ζεκαία ηνπ […] ελψ ζηηο εθινγέο ν νθνχιεο 

ήξζε ληθεηήο κε 33 (φινη είλαη 39), ζηε πλέιεςε κέζα άιινη Πιεξεμνχζηνη 

πιεξψζεθαλ απφ ηνλ Πνιπηάιαληνλ αληίπαιφ ηνπ ην Υαηδεγηάλλε, άιινη 

θνκνλεζήθαλε κε ζέζεηο θαη κε αμηψκαηα κεγάια γπξίζαλε κε ην Υαηδεγηάλλε 

θη΄ αθήζαλε ην νθνχιε κε 14. ηα 1902 έξρεηαη πάιη ληθεηήο απφ ηηο εθνιγέο 

κε 25· απφ κηαο αξρήο ην Πξφγξακκά ηνπ ήηαλε [θαηάιιεινη άλζξσπνη γηα λα 

πάςεη ε ζεζηζεξία, Σξάπεδα, πξφνδνο γεσξγίαο] […] Έθεξε ην Υαζηψηε· θη΄ 

απηφο θη αλ ηίπνη΄ άιιν δελ θαηψξζσζελ ζπζηεκαηνπνίεζε ηελ θαιιηέξγεηα 

θαπλνχ […] θη εξγάζηεθε δσληαλά γηα ηελ Σξάπεδα. Κη΄ επεηδή έηπρε λάλαη 

πξσζππνπξγφο ν Ράιιεο, πέηπρε λα θαηαζέζνπλ ε Βζληθή θη΄ Ώζελατθή 

θεθάιαηα θαη λα θάκνπλε ακηαθή Σξάπεδα· Κη΄ επεηδή ν Δγεκφλαο 

Μαπξνγέλεο είρε κεγάια κέζα ζηνπ Υακίηε πέηπρε λα δνζή ε άδεηα λα 

κεηαξξπζκηζηεί ν Υάξηεο […] θη ήηαλ έηνηκα θαη ηα δχν ζθέδηα· θη΄ ε χκβαζε 

κε ηηο Σξάπεδεο θη ν Νένο Υάξηεο. […] 

[Ξεζεθσκφο αληηπάισλ, 1904 εθινγέο ζηηο νπνίεο ράλεη ν νθνχιεο, 

μαλαθεξδίδεη ηηο εθινγέο ηνπ 1906, αιιά δελ πέηπρε ηα ζρέδηά ηνπ, νη Άγγινη 

δελ ηνλ βνήζεζαλ] 

Άκα ήξζε ν Πεζκαηδφγινπ θη΄ έγεηλε ζχκβαζε λα θάκε ε Ώζελατθή 

ππνθαηάζηεκα ζηε άκν, ν Υαηδεγηάλλεο πήγε ζηελ Πφιε θαη θαηάδσζελ ην 

νθνχιε θαη ηνλ Καξαζενδσξή πσο εξγάδνληαη εζληθά· θαη θαηαδηψρηεθε ν 

Καξαζενδσξήο θη΄ ήξζ΄ ν Κνπάζεο, θη΄ έγεηλε ε ηξαγσδία ηνπ 1908. […] 

 

Ο Πάιιεο ζεκεηψλεη πάλσ ζηελ επηζηνιή «30/9/1912 Γε ζςθωνώ. Ζ 

Σοςπκιά έζηελνε καλούρ ηγεμόνερ». 
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Ώληίγξαθν επηζηνιήο Πάιιε ζε Ε. Γελλάδην 

 

Liverpool 20/8/1913   [3/145] 

[…] a Commission will proceed to the Balkans to enquire into the 

massacres and the economic consequences of the War; and that Great 

Britain will be represented by Mr Brailsford. 

As you are no doubt aware, Mr Brailsford is the author of a book on 

Macedonia which takes a bitterly Anti-Greek and a correspondingly Pro-

Bulgarian view. He is also the contributor of the Anti-Greek paragraphs and 

articles in the «Nation». […] 

Under the circumstances, Mr Brailsford cannot possibly be going out as 

an impartial judge, but with the intention of doing his best to whitewash 

Bulgaria and to prove that on economic grounds Cavalla, and probably 

Salonika, should be adjudged to Bulgaria. He will also most probably be 

sending home correspondence to the various Liberal papers inspired by the 

same Anti-Greek feelings and ideas as those which are manifest in the 

articles I have mentioned above. I should in fact say that the presence of Mr 

Brailsford on that Commission shows that it is the creature of a Bulgarian 

intrigue and not an impartial body. 

It seems to me that it is right that Mr Brailsford should not be allowed to 

enter Greek territory, and that perhaps the whole Commission should be 

similarly treated. […] 

The Commission starts for the Balkans today, and should you think it 

advisable to take any steps in the above sense, it might perhaps be necessary 

to wire accordingly to the Greek Government and to the Governor General of 

Macedonia. 

No doudt the Greek Government will see that the Servian and 

Montenegrin Governments realize the true character of the above 

Commission. 

I am also writing to the above effect to His Excellency the Prime Minister 

Greece. […] 
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Βπηζηνιή Π. Μαιηά ζε Πάιιε 

 

Κάηξν, 16/3/1919, [5/34] 

Αελ δχλαζζε λα θαληαζζήηε πνίαλ ραξά εζζάλζελ φηαλ εηο ηελ νηθίαλ 

θίινπ κνπ είδνλ κε έθπιεμηλ κεξηθά αζάλαηα έξγα ησλ πξνπαηφξσλ καο 

κεηαθξαζκέλα εηο γιψζζαλ επλφεηνλ θαη αληηιεπηήλ εηο ηαο ηειεπηαίαο ηάμεηο 

ηνπ ιανχ. ΐεβαίσο ηα έξγα εθείλα ηα πιήξε θηινζνθηθψλ αιιά θαη πξαθηηθψλ 

ηδεψλ δελ έπξεπε λα κέλσζηλ θηήκα κφλν ηεο ηάμεσο εθέηλεο, ήηηο θαηά ην 

κάιινλ ή ήηηνλ έζρε ηελ ηχρελ λα θνηηήζε επ΄ αξθεηφλ ρξφλνλ εηο ηα ρνιεία, 

αιιά ήην αλάγθε θαη ν απινχο, ν κε δπλεζείο λα αθνχζε ηνλ θαζεγεηήλ απφ 

ηελ έδξαλ ηνπ εμεγψλ θαη αλαπηχζζσλ ηελ πνιηηηθήλ ηδηνθπΎαλ ηνπ 

Πεξηθιένπο νχηε ηα εζηθά δηδάγκαηα ηνπ σθξάηνπο, ηνπ Ώξηζηνηέινπο θαη 

άιισλ, έπξεπε ιέγσ θαη απηφο λα ήην εηο ζέζηλ λα σθειείηαη εθ ηνχησλ. 

Οζάθηο δ΄ εγφξαδνλ κεηαθξάζεηο ηηλάο εθ πεξηεξγείαο ίλα είδσ θαηά 

πφζνλ επέηπρνλ ηνπ ζθνπνχ ησλ κεηά ιχπεο κνπ έβιεπνλ λ΄ αλακηγλχσζηλ 

πιείζηαο φζαο ιέμεηο θαη θξάζεηο ηαο νπνίαο κφλν εθείλνο φζηηο αλέγλσζελ ην 

θείκελνλ ζα εδχλαην ίζσο λα ελλνήζε. Σνηαχηαη κεηαθξάζεηο βεβαίσο ήην 

αδχλαηνλ λα θηλήζσζηλ ην ελδηαθέξνλ θαη λα επηζηήζσζηλ ηελ πξνζνρήλ εηο 

ηα ιεγφκελα, ηνπ εξγάηνπ θαη απινχ αλζξψπνπ. 

Μήπσο ηα Ώλαγλσζκαηάξηα ηεο Ώ΄εο, ΐ΄αο, Γ΄εο ηάμεσο έδηδνλ 

θακκίαλ ειπίδα πξνφδνπ εηο ηα κηθξά Βιιελφπνπια; ηαλ ην κηθξφλ παηδίνλ 

ηεο Ώεο ή ΐαο ηάμεσο έβιεπε εηο ην βηβιίνλ ηνπ ηελ επηθεθαιίδα ηνπ λένπ ηνπ 

καζήκαηνο: «Δ κηκεηηθφηεο ηνπ ςηηηαθνχ», έκελελ έθπιεθηνο, αθνχ βεβαίσο 

πξψηελ θνξάλ ζα ήθνπζε ηαο ιέμεηο απηάο, δηφηη είκαη βέβαηνο φηη νπδέπνηε 

εηο ηελ νηθίαλ ηνπ ηνπ σκίιεζε ηηο πεξί μιμηηικόηηηος ή πεξί υιηηακού. Βάλ 

φκσο ην παηδίνλ ηνχην αλεγίγλσζθε εηο ην αλαγλσζκαηάξηνλ ηελ γιψζζαλ, 

ηελ νπνίαλ θαη απηφ σκίιεη νπδέπνηε ζα εζηελνρσξείην απφ ηα καζήκαηά ηνπ 

θαη είκαη ηεο ηδέαο φηη, πνιχ κεγαιπηέξα πξφνδνο ζα επηηειείην. 

Βλλνείηε […] εθ ησλ άλσ, γλσζηψλ άιισο ηε εηο πκάο αηηίσλ, ηελ 

ραξάλ κνπ φηαλ είδνλ φηη ε Ειηάο ζα ελλνείηαη πιένλ θαη απφ ην κηθξφλ παηδίνλ 

θαη απφ ηνλ ακαζή άλζξσπνλ. Βμ φζσλ φκσο βιέπσ ε εξγαζία αχηε είλαη 

δχζθνινο δη΄ πκάο ηνπο Έιιελαο, δηφηη έρνκελ ηελ ζπλήζεηαλ, φηαλ ζέισκελ 

λ΄ απνκαθξπλζψκελ νιίγνλ απφ ην ελ άθξνλ, λα πίπησκελ νινηειψο εηο ην 

έηεξνλ, νπδέπνηε αθνινπζνχληεο κίαλ κέζελ νδφλ. ηαλ π.ρ. είο εθ ηεο 
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Μηθξάο Ώζίαο Έιιελ ζειήζε λα γξάςε ηελ δεκνηηθήλ γιψζζαλ θαη αλακείμε 

Σνπξθηθάο ή άιισλ γισζζψλ ιέμεηο, βεβαίσο, εγψ ν ελ Ώηγχπησ δσλ Έιιελ 

νπδφισο ζα ελλνήζσ ηελ απιήλ απηνχ γιψζζαλ.  

Ώπηά θαη άιια εκπφδηα ηα νπνία παξνπζηάδνπζηλ αη δηάθνξνη δηάιεθηνη, 

αλαγθάδνπζηλ πνιινχο νη νπνίνη ίζσο λα εγέλνλην νπαδνί πηζηνί ηεο 

δεκνηηθήο, νινηειψο λ΄ αδηαθνξψζηλ δη΄ απηήλ. Βίκαη δε ηεο ηδέαο φηη έθαζηνο 

αιεζψο Έιιελ πξέπεη λα θξνληίδε πεξί ηνπ πιήζνπο θαη πεξί ησλ απαιψλ 

πλεπκάησλ ησλ κηθξψλ Βιιελνπαίδσλ, άηηλα θαηαηξίρνληαη ράξηλ ηεο 

ζηελνθεθαιηάο ησλ ζπγγξαθέσλ, νη νπνίνη λνκίδνπζηλ φηη ζα κάζσζηλ εηο ηα 

παηδία θαιιηήρνπο ειιεληθάο ιέμεηο, ελψ ε ψξα πξνο εθκάζεζηλ απηψλ είλαη 

καθξάλ αθφκε. […] 

Βγψ ην θαη΄ εκέ ζαο ζεσξψ σο εζληθφλ επεξγέηελ εάλ βεβαίσο νδεγήζζε ππφ 

ηνηνχησλ ηδεψλ σο εγψ θαη νπρί ππφ αλζειιεληθψλ ηδεψλ, ππφ ησλ νπνίσλ 

είλαη εκπλεπζκέλνη Έιιελέο ηηλεο ηεο Ώηγχπηνπ, νη νπνίνη θνπξάδνληαη θαη 

ηδξψλνπζηλ ίλα θαηαζηξέςσζηλ ηελ σξαίαλ ειιεληθήλ γιψζζαλ δηα λα 

δπλεζψζηλ πάληεο λα ελλνψζηλ απηήλ. […] 

 

 

Βπηζηνιή Μηρ. Γθηψλε ζε Ώ. Πάιιε 

 

Αζήλα, 18/3/1912 [2/73] 

Να κε ζπγρσξέζεηε πνπ δε ζαο απάληεζα ακέζσο. Έρσ πνιιά 

καζήκαηα θαη δελ πξνθηαίλσ· ηψξα ηειεθηαία μεινγηαζηίθακε κε ηηο εθινγέο 

θαη ηηο δηαδήισζεο ηνπ Μηζηξηψηε. Πεγαίλακαη, κφλν θαη κφλν λα 

θνπξειηάζνπκαη αθηφ ην φλνκα λα κε ηνπ δίλε πηα ζεκαζία ν θφζκνο θαη 

θνληά ζ΄ αθηφ ηηο ηδέεο πνπ θξχθηεη. Μάιηζηα αθηή ηελ επνρή πνπ θάζε 

βεληδειηθφο ήηαλε καιιηαξφο, πξνδφηεο θιπ.  

Έβγαιε ιφγν απφ ην κπαιθφλη ηνπ Ράιιε. Έβξηζε· είπε πσο κεηαθξάζαηε ην 

«Οπαί πκίλ θηι.» «Σξνκάξα ζηα κπαηδάθηα ζαο». Μεηο πνπ είκαζηαλ απφ 

θάησ καδεκέλνη, θσλάδακε «Κάησ ηα κπαηδάθηα γέξν». Βίπε πσο θαη ζηε 

νπεδία βγήθαλε καιιηαξνί θαη νη ζαλ θαη δάθηνλ ηνπο θαηαθεξάβλσζαλ! 

«Κάησ νη νπεδνί» θσλάδακε θαη ν θφζκνο δελ θαηαιάβαηλε ηίπνηα θαη 

μεθαξδηδφηαλε ζηα γέινηα. Βίπε πσο έιαβε γξάκκαηα απφ ηελ Ήπεηξν, Μ. 

Ώζία, Μαθεδ., Θξάθε, Κξήηε θηι. θαη ηνπ ιέλε πσο ζα γίλνπλε Ώξκέληδεο, 



103 

 

Σνχξθνη, Πέξζεο παξά καιιηαξνί! «Κάησ νη Ώξκέληδεο, θάησ νη Πέξζεο» 

θσλάδακε. Όζηεξα βξίδνληάο καο, είπε πσο ιέκε δηθφ καο ην νισκφ, κα ν 

νισκφο λα ηε ιέεη· θαη καο απάγγειε 4 ζηίρνπο απφ ηνλ χκλν ηνπο 

31.32.33.34. Σφηε θξεληάζακε «Γήησ ν νισκφο» «Γήησ ν ΐαιασξίηεο» 

«Γήησ ε Γσληαλή καο γιψζζα». Ση γίλεκε! Έβαιε έλα θνηηεηή θαη δηάβαζε 

κηα εγθχθιην ηνπ Παηξηάξρε. Ο Κφζκνο βαξέζεθε, γεινχζε γηαηί δελ 

αθνπγφηαλε νχηε θαηαιαβαηλφηαλε ε εγθχθιην ε θνβεξή, θαη θψλαδε «Κφθην, 

βαξεζήθακε». Μεηο ςέιλακε «Κχξηε ειέεζνλ» θαη ζαλ ηειείσζε αξρίζακε «Σε 

Τπεξκάρσ». Έθαγε πξνγγαξίζκαηα ζηνπο δξφκνπο. Πήγακε ζπίηη ηνπ· ηνλ 

πξνζθψλεζε ζε ππεξθαζαξεχνπζα ν Φξηιίγγνο· κηινχζε απηφο χζηεξα σο 20 

[ιεπηά;] απφ ηα γέινηα θάηη θαηάιαβε θαη ξψηεζε· πηνλ αληηπξνζσπέβεη ε 

νκάδα θαη άθνπζε «Φπράξαξνο» «Γήησ ν καιιηαξηζκφο» «Κάησ γεξνθάβιε» 

θαη έκεηλα κνλάρνο ζηελ πφξηα ηνπ θαη κηα γξεά παξέθεη ηνπ ιέεη «Καιά λα 

ζνπ θάλνπλε παιηφγεξε, φιν ιφγνπο ζέιεηο λα βγάηεηο». Σα καβξίζκαηα, ηα 

κάζαηε. Σψξα ζα βάιεη θάιπε γηα δήκαξρνο ζην Μελίδη. […] 

ην γξάκκα ζαο κνπ ιέγαηε, πσο πεξηκέλαηε ην επίζεκν γξάκκα· Μα 

αλαβιήζεθε! Οη άιινη ζπλεπίηξνπνη κφιηο είδαλε φηη κνλάρα 26 δξαρκέο 

είρακε, πσο ηα παηδηά δε ξρφληνπζαλ δε πιεξψλαλε, βηβιία δελ είρακε γηα 

κνίξαζκα ηα ράζαλε. Βγψ, πνιχ ζάξξνο γηα ηα επίζεκα, δελ ηνπο έδσζα· 

ηνπο είπα φηη δελ πξέπεη λα πεξνκέλνπκε απφ άιινπο, παξά εκείο ηη ζα 

θάλνπκε, είδαλ αθηά θαη ην ην ηξίςαλε θαη νχηε μαλαπάηεζαλ. Καη έκεηλα εγψ 

κε ην ζρέδην ηνπ γξακκάηνπ πνπ έθαλε ν Πεηξίδεο. Θα ζαο ιέγακε ιφγηα ζηελ 

αξρή θνιαθεθηηθά, πσο ζα δνπιέςνπκε κε δήιν γηα ην ζπόρο ηης αλήθειας –

πηζηέβσ λα ζαο ζπγθηλνχζε αθηή ε θξάζε- θαη ηφζα άιια· ζα ζαο ιέγακε ην 

πνιηηηθφ καο πξφγξακκα, αιιά ζα ζαο δεηνχζακε λα καο ζηείιεηε πξάκαηα 

πνιιά, βηβιία φ,ηη έρεηε λα κνηξάζνπκε κηα πξνπαγάληα – μέξεηε, εδψ ην 

κνίξαζκα, είλε δχζθνιν πνιχ! Άκα δψζεηο ηδάπα πξάκα, α! ηνλ πξνζβάιεηο 

ηνλ άιινλ· πξέπεη λα ηνλ πείζεηο λα ην δερηεί· θαη λα ε δπζθνιία καο – θαη 

ηφζα άιια. ηη έρνπκε θαη θνηηήηξηεο –λα πείηε εζείο· νπ νπ, ε ηφηε πήξακε 

ηελ Πφιε, αθνχ έρεηε θνηηήηξηεο- πσο δελ θάλακε ηίπνηα κηα θαη είκαζηε 

κνλάρα 140 θ.η.ι. Λνηπφλ, αθηά, κηα θαη θχγαλε αθηνί πνπ ηα πίζηεβαλ, ηη λα 

ηα θάλσ εγψ· κνλάρνο επίζεκα δελ θάλσ.  

Μνπ ιέηε λα βάιισ [ζψκαηα;] ζηε πληξνθηά, κεγαξίο γηαθηφ δελ 

παζρίδσ. Μα έια, πνπ ηα πην πνιιά παηδηά έρνπλε κνδίζηηθεο ηδέεο. Γηλήθαλε 
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θηιφζνθνη θαη κάιηζηα αλ θαη θαλέλαο γξάςεη θαλέλα πνηεκαηάθη. Νίηζε, 

Μάξμ, Ίςελ γηλήθαλε φινη ρσξίο πξψηα λα θαηαιάβεη ν θαζέλαο ηη είλε ν 

εαθηφο ηνπ θαη πνηα ε θχηξα ηνπ. Οη θηιφζνθνη παηξίδα δελ έρνπλε. Καη πξν 

πάλησλ αθηέο ηηο ηδέεο ηηο έρνπλε νη απφ ην εμσηεξηθφ πνπ μέξνπλε θαλαδπφ 

Γαιιηθά. Σσλ ρσξηψλ καο, είλε θαιχηεξνη, πην άμεζηνη κα παίξλνπλε πην θαιά 

ην δήηεκα. Κάιηα έρσ 1 άμεζην ρσξηάηε λα γίλεη δεκνηηθηζηήο παξά 1000 

κπνλδνχξηδεο, ρσξίο ςπρή Ρσκέηθηα.  

Φέην πξνζπάζεζα ζηε πληξνθηά ηα παηδηά λα θάλνπλε θάηη δηθφ ηνπο. 

Να κε θνηκνχληαη πάληα θαη λα πεξηκέλνπλε βνήζεηεο μέλσλ. Έθαλα ζεηξά 

δηαιέμεσλ απφ ζπληξφθνπο πάιη ζε ζπληξφθνπο, κέζα ζην θακαξάθη καο. 

Μίιεζε ν Λ. Παιακάο γηα ηε «Φνηληθηά» ηνπ Κ. Παιακά. Μίιεζε ν Γ. παηαιάο 

γηα ην νισκφ πνιχ ψκνξθα θαη ν Κ. Φξηιίγγνο γηα ην «Άζκα Ώζκάησλ». […] 

Σελ Πέκπηε ζα κηιήζεη ν η. πεξάληζαο θαη χζηεξα έρεη ζεηξά ν Φ. 

Αξαγνχκεο θαη χζηεξα γψ αλ πξνθηάμσ. Φσλάδαλε ηα παηδηά λα πεγαίλακε 

λα θάλνπκε αθηέο ηηο δηάιεμεο ζε άιιν κέξνο κεγαιχηεξν, λα κε ράλνπληαη 

εθεί κέζα. Μα πξνηηκάσ ην θακαξίλη καο θαη φπηνο μέλνο ζέιεη αο έξρεηαη λα 

ζηξηκψλεηαη εθεί κέζα –θαη έξρνληαη πνιινί- φπηνο δε ζέιεη, ψξα ηνπ θαιή. 

ΐηβιία μεζπλήζηζα ηα παηδηά λα πέξλνπλε· έθνςα ην κνίξαζκα ζηνπο 

πληξφθνπο. Μνλάρα ηνπο δαλείδσ απφ ηε ΐηβιηνζήθε πνπ ζθάξσζα γηα 15-

20 κέξεο θαη κνπ δίλνπλε ππνγξαθή. Άκα βιέπσ θαλέλα παηδί γεξφ κε καλία 

θησρφ, ηφηε ηνπ δίλσ. Γηαηί αλ θάλεηο πσο δίλεηο, φινη είλε πξψηνη θαη 

θαιχηεξνη. ηέιλσ ζηηο επαξρίεο, άκα καζαίλσ θαλέλαλ. Έλαλ θαλαηηθφ 

καληάηε ξάθηε, αθνχ ηνλ έπεηζα θαη δηάβαζε ηε «Γι. Καη Γ» θαη πείζηεθε, δε 

κπνξνχζα λα ηνπ δψζσ λα θαηαιάβε πσο ν Πάιιεο έρεη δίθαην. Με κέξεο 

ηνπ έζηεηια Διηνθέγγαξν ηνπ Πάιιε, ρσξίο μψθπιια. Αηάβαζε θαη ηνπ 

γνπζηάξηζε –ηη είλε θηιφκαζνο θαη έμππλνο θαη ληαήο- θαη κνπ έγξαςε, πσο ηα 

παξαδέρεηαη θαη λα ηνπ ζηέιλσ ηέηηα –είλε ζηνλ Πεηξαηά- λα καζαίλεη. Σψξα 

ηνπ έζηεηια θαη ηα νμψθπιια λα ηα βάιεη καδί. Γέιαζε. Σψξα ζα θαηέβσ κε ην 

Ββαγγέιην θαη κε Φπράξε. 

Σηο Κπξηαθέο θάλνπκε εθδξνκέο. Πάσ θαη ηνπο μππλψ ζηα ζπίηηα ηνπο, 

φζνπο δειψλνπλε, αο πνχκε 10-15. […]Πξέπεη λα κάζνπκε λα δνχκε ιηγάθη 

φμσ απφ ηνπο θαθελέδεο θαη ηα Γάππεηα.  

Καη ηέινο θέην ρσξίο θαλέλα ράξηζκα, βαζηάμακε ηα γξαθεία. 

Σξνκάδσ λα καδέςσ 35 δξαρκέο! Ώπφ 144! Να, ηψξα, δελ έρσ παξά 16 θαη 
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ζθέθηνκαη 1ε η΄ Ώπξίιε λα θιείζσ ή ζηηο 15, κηα θαη θεχγνπλε νη θνηηεηάδεο, 

θαη λα θξνληίζσ γηα ην εξρφκελν. 

αο επραξηζηνχκε γηα ηνπο Σακπνπξάδεο θαη ηα Διηνθέγγαξα θαη ην 

Ββαγγέιην. […] Αε κνπ ιέηε, εθεί κπνξείηε λα κνπ βξήηε θαλέλα βηβιηαξάθη γηα 

ηερλίηεο γχθηνπο θαη γηα καξαγθνχο; […] ζέινπκε λα κεηαθξάζνπκε ή απάλσ 

ζ΄ αθηά λα γξάςνπκε γηα ηνπο ηερλίηεο καο. Βγψ ζα γξάςσ θαη θάηη γηα ηηο 

ζέξκεο, λα κνηξαζηεί ζηα ρσξηά καο. Βίλαη θαιά απηά ηα βηβιηαξάθηα γηα ην 

ιαφ […] ν εθεξηάδεο ηνπ δήηεζα θαη κνπ έζηεηιε –ζην Φ. Αξαγ.- 10 

κεηάθξαζεο «Οηδ. Σχξαλ.». Θα δψζσ ζηα Γπκλάζηα πνπ θάλνπλε ηέηην 

δξάκα. Καιή είλε θαη ε Ώληηγφλε ηνπ Μάλνπ· θαη θάλνπλε ζην Ώξζάθεην, κα 

αθηφο θξνληίδεη ηψξα γηα ηελ έλσζε θεη θάησ. Γηα ην Ώξζάθεην θαιά είλε θαη 

ηηο θ. δέιηα. Μνπ έδσζε ν κηινο θαη απφ αθηά. Καη ηηο Ειηάδεο γηα ηέηηα δνηιηά 

ηηο ζέισ, γηα ηα ζρνιεία. 

 

 

Βπηζηνιή καζεηψλ ηεο Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο ζε Ώ. Πάιιε 

 

Πόιε, 10/23-6-912, [2/224] 

Πξηλ ηειεηψζνπκε ην γξάκκα καο πξέπεη λα ζαο γξάςνπκε θαη θάηη γηα ηα 

«Υξνληθά» ην πεξηνδηθφ πνπ βγάδεη εδψ ζηε Πφιε ν θ. Ώ. Γεσξγηάδεο. Σν 

πεξηνδηθφ αθηφ είλαη ην κφλν πνπ κέζα ζηε ζάρια θαη ζρνιαζηηθφηε πνπ 

ηξψγνπλ ίζακε ην θφθθαιν ηνπο δεκνζηνγξάθνπο καο, εξγάδεηαη ρσξίο θφβν 

θαη ρσξίο θακκηάλ επηθχιαμε γηα ηελ Εδέα, ην κφλν πνπ δίλεη δσή θαη δχλακε 

ζ΄ απηήλ, εδψ ζηε Πφιε. Μα ν εγδφηεο ηνπ ππνθέξεη πνιχ γηα λα θαηνξζψλεη 

λα ην βγάδεη. Σνλ μέξνπκε απφ θνληά θαη μέξνπκε ηη ππνθέξλεη. Σψξα κάιηζηα 

βξίζθεηαη ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε πνπ ζαξξνχκε πσο α δε βξεζνχλ έλαο, 

δπν λα ηνλ ππνζηεξίμνπλ ζ΄ αλαγθαζηεί λα πάςεη ηελ έγδνζή ηνπ, θη΄ αθηφ ζα 

ήηαλ ε πην κεγάιε δεκία πνπ κπνξνχζε λα γέλεη γηα ηελ Εδέα εδψ ζηε Πφιε. 

Κη΄ αθηφ είκαζηε βέβαηνη, πσο δε ζα η΄ αθήζεηε λα γέλεη εζείο κα ζα θάκεηε 

θάηη σθειφληαο ηε γισζζηθή θίλεζε ηεο Πφιεο, φκνην κε θείλν πνπ θάλεηε 

θάησ ζηελ Ώζήλα ππνζηεξίδνληαο ηνλ αγαπεκέλν καο «Ννπκά». 
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Βπηζηνιή Κψζηα ΐνπξγαξίδε [καζεηή ηεο Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο] ζε Ώ. 

Πάιιε 

 

Φαλάξη, Πόιε, 30 ηνπ Θεξηζηή 912, [2/233] 

ζν ράξεθα πνπ πήξα ην γξάκκα ζαο δε ζα ζαο πσ ςέκκαηα άκα ζαο πσ 

πσο ηφζν ιππήζεθα ζαλ ην δηάβαζα. Ώπφκα κέξνο γηαηί δε κπνξείηε λα 

θάλεηε ηίπνηα γηα ηα «Υξνληθά» θη΄ απ΄ ηάιιν γηαηί δε καο ζηείιαηε βηβιία. 

Λφγνο φκσο δηθφο καο δε ρσξεί κηα θαη δε κπνξείηε λα θάλεηε αθηά πνπ ζαο 

παξαιθαιέζακε. Λέηε φηη ν «Ννπκάο» είλαη αξθεηφο. Καιφο θη΄ άμηνο ν 

«Ννπκάο». Πηνο ιέεη ην ελάληην. Μα φηη θη΄ αλ είλε ζαξξψ πσο δε κπνξεί  λα 

θάλεη εθείλν πνπ ζάθακλε έλα θχιιν πνπ ζάβγαηλε ζηελ Πφιε, αλ φρη 

θαζεκεξηλφ, ηνπιάρηζην εβδνκαδηάηηθν. Μπξνο ηελ αλαβξνρηά φκσο θαιφ θαη 

ην ραιάδη. Σα «Υξνληθά» κηα πνπ βγαίλνπλ ζηε θαζάξηα δεκνηηθή (καιιηαξηθή) 

δίλνπλ θάπηα πλεκαηηθή θίλεζε ζηε Πφιε, θαλεξά ππεξαζπίδνπληαη ηε 

γιψζζα καο θαη ρηππνχλ ηε θαζαξέβνπζα θαη ην ζρνιαζηηθηζκφ αμίδεη λα 

ππνζηεξηρηνχλ. Καη κεηο πνπ θσο θαλεξά βιέπνπκε ηελ αλάγθε ελφο θχιινπ 

δηθνχ καο ζηε Πφιε δε πξέπεη λα ελδηαθεξφκαζηε γη΄ αθηά. Κη΄ αθηφ ην 

ελδηαθέξν καο απφλα κέξνο θη΄ απάιιν ε γλψξηκε ζε καο πξνζπκηά ζαο ηνπ 

λα πξνζηαηέβεηε θάζε θαιφ γηα ηελ Εδέα καο έζπξσμαλ λα δεηήζνπκε θαη ηε 

δηθή ζαο ζπλδξνκή. Μα δε κπνξείηε λα θάλεηε ηίπνηα ή θαιχηεξα δε ην 

βξίζθεηε έβινγν λα θάλεηε θάηη, άιινο ιφγνο. Βκείο ηίπνηα παξαπάλσ νχηε 

κπνξνχκε νχηε έρνπκε ην δηθαίσκα λα πνχκε. 
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Βπηζηνιή Μ. Ρνχιε ζε Πάιιε 

 

Κάηξνλ 17 Οθηωβξίνπ 1912 [2/402] 

ηα βηβιία απηά πνπ ηφζν ιαρηαξνχζα γηαηί αηζηάλνκνπλ θαηάβαζα ηελ 

σθέιεηά ηνπο ηφζν γηα κέλα ηνλ αζήκαλην ηξαηηψηε ηεο ςειήο καο Εδέαο, 

φζν θαη γηα ην Έζλνο καο νιφθιεξν, ζα βξίζθσ εθείλν πνπ γχξεπα ηφζα 

ρξφληα κέζα ζηα ςεχηηθα, κέζα ζη΄ αδψληαλα, κέζα ζηα θξχα εθείλα βηβιία 

γξακκέλα απφ αλζξψπνπο κε ζηξαβέο, κε ζαθαηεκκέλεο ηδέεο, ζαθαηεκκέλεο 

απφ κεξηθνχο δαζθάινπο πνπ δελ μερσξίδνπλ ην θαιφ απ΄ ην θαθφ. Γηαηί εδψ 

είλαη δπν πνπ θέξλνπλ απάλσ ηνπο ηελ αξξψζηηα απηή πνπ θφιιεζε 

ηαδέξθηα καο φια θαη ηα ράιαζε, είλαη κφλν δπν: νη δαζθάινη θαη ε εθεκεξίδεο 

ε δνχιεο απηέο ηνπ παξά. […] Ναη, ν ρνιαζηηθηζκφο έρεη πξνρσξέζεη εδψ 

αμεξξίδσηα ζρεδφλ. Παληνχ ηδέεο ζηξαβέο, παληνχ ε ίδηα αξξψζηηα θη΄ απηή 

[…] κνιπζκαηηθή! πνηνο λενθεξκέλνο έξζεη, θη΄ αλ έρε θαη θακκηά ζσζηή 

ηδέα γηα ηε γιψζζα […] ράλεηαη κέζα ζηε ζθνηεηληά ηνπ Ώξαπφηνπνπ απηνχ. 

[…] 

Ο […] Σει. Μ. Σζηριάθεο πνπ εθδίδεη κηα θνξά ην ρξφλν έλα ιεχθσκα φπνπ 

δεκνζηεχεη θάηη κειέηεο γξακκέλεο ζηελ «αζάλαηή» ηνπ γιψζζα4, απ΄ απηφλ 

θαη κεξηθνχο άιινπο ζαλ ηνλ θ. Ώξβαληηάθε ηνλ αξρηζπληάθηε ηνπ ΚαΎξνπ. 

Ώπηφο ν Κχξηνο άιιν δελ θάλεη, γηαηί πξέπεη λα μέξεηε πσο είλαη θάπσο 

αλεμάξηεηνο απφ ρξήκα […] παξά λα ηξέρε εδψ θη΄ εθεί, λα θαηεγνξή εκάο 

ηνπο θησρνχο νπαδνχο ηεο Ώιήζεηαο […]. Πξνρζέο πέξαζε απ΄ ην Γξαθείν λα 

κ΄ επηζθεθζή: ζην ηέινο, φηαλ πεηά εηνηκάδνπληαλ λα θχγε, θαη είδε πεηά πσο 

ηίπνηε δελ θαηψξζσζε λα θάκε –γηαηί ήξζε κε ην ζθνπφ λα κε θαηαθέξε 

λαιιάμσ ηδέεο […] κ΄ έβξηζε εκέλα θαη ηνπο νπαδνχο ηεο Εδέαο κνπ, ηνπο 

αξρεγνχο κνπ, ηνπο δαζθάινπο κνπ, ηνλ θφζκν φιν, ηνλ «εθπνξλεπηήλ ηεο 

ππεξφρνπ καο γιψζζεο» θαζψο έιεγε. Βπξφζηεζε δε κε βεβαηφηεηα εθαηφ 

ηνηο εθαηφ πσο ε «Αάθλε» κε ην πξψην θχιιν ηεο ζα ζθπξηρηή αιχπεηα, ζα 

πέζε, «ζα ζπξζή εηο ηνλ βφξβνξνλ σο δνινθφλνο νινθιήξνπ ηνπ Έζλνπο». 

Βίλαη, βιέπεηε, απηφο νιφθιεξε ζπκκνξία θαη γηα λα ηα βγάιε θαλείο πέξα 

καδί ηνπο πξέπεη λα έρε ηφζν ζηξάηεπκα, φζν είλαη θαη ην δηθφ ηνπο, θαη γηα λα 

η΄ απνρηήζε θαλείο απηφ ην ζηξάηεπκα πξέπεη λα έρε κεγάιε ππνζηήξημη. 

                                                 
4
 Επεηηρίς ηοσ εν Αιγύπηω Ελληνιζμού, 1912. Ο ίδηνο ζπλέγξαςε θαη ην Ο εν Αιγύπηω Ελληνιζμός, 

Κάηξν 1925. 
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Βκείο π.ρ. κε ην πεξηνδηθφ καο κπνξνχκε λα θάλσκε ζαχκαηα εδψ. Μα πψο 

κπνξνχκε, ζηελ αξρή ηνπιάρηζην, λα θξαηεζνχκε θαηά ησλ ερζξψλ καο πνπ 

γηα θάζε θχιιν […] απαηηνχληαη ηνπιάρηζην 20 ιίξεο; […] 

Μα εκείο νη ιηγνζηνί, νη αδεξθνί ζηελ Εδέα, είκαζηε φινη θησρνί λένη […]. Ναη, 

είκαζηε θησρνί λένη […] θαη δελ πεξηκέλνκε ππνζηήξημη παξά κφλν απφ 

θείλνπο πνπ λνηψζνπλ θαιά κέζα ηνπο αλ ηα ιφγηα απηά είλαη βγαικέλα απφ 

ζηήζεηα πνπ μέξνπλ λα πάιινπλ αιεζηλά απφ Παηξησηηζκφ, απφ αγάπε 

αθάληαζηε γηα ηελ Φειή Εδέα, ηελ άγηα θαη ηεξή. 

εηο, Φσηνδφηε, εηο, ηεο Ώιήζεηαο ηξαηηψηε, πνπ αξγά ε Μεγάιε καο 

Παηξίδα ζα λνηψζε ηη ζαο ρξσζηά […] θαηαιαβαίλεηε θαιά […] αλ είκαζηε 

πξάγκαηη ηξαηηψηεο θαη κεηο! […] ε αο ινηπφλ ηείλνκε ηα ρέξηα καο […] θαη 

ζα ζην Μεγάιν Πλεκκαηηθφ Παηέξα καο, δεηνχκε ηε βνήζεηά ζαο γηα λα 

κπνξέζσκε λα πξαγκαηνπνηήζσκε ηα φλεηξά καο, θαη ηα φλεηξα ηα δηθά ζαο, 

εδψ ζηελ Ώίγππην, φπνπ ην κεγαιείηεξν κέξνο ηνπ μελεηεκκέλνπ Βιιεληζκνχ 

βξίζθεηαη θαη είλαη ξηγκέλν ζηα λχρηα ηεο Ώκάζεηαο, ηεο θνηεηληάο! 

ΐνήζεηα δεηνχκε κφλν θαη κφλν γηα λα θξαηεζνχκε ζηελ αξρή. Βδψ ν 

ειιεληζκφο είλαη παηρλίδη ηνπ θαζελφο! ηαλ έλαο κπνξέζε, είηε κε ηελ 

επγισηηία ηνπ είηε κε άιιν κέζν, λα δειεάζε ιηγάθη έλαλ άιιν, ηειείσζε! Βίλαη 

δηθφο ηνπ! Έηζη θ΄ ε «Αάθλε» κε ηα φξγαλά ηεο πηζηά θη΄αθσζησκέλα, θαη κε 

ηελ ππνζηήξημη ηε δηθή ζαο, ηελ πιηθή θαη πλεκκαηηθή, ζα θαηνξζψζε […] λα 

δξέςε δάθλεο πνιιέο. […] 

 

 

Βπηζηνιή Κνξαιίαο Μαθξή ζε Ώ. Πάιιε 

 

Αζήλα 7/12/1912 [2/457] 

Ήηαλ Μεγάιε Σεηάξηε πξσί, πνπ έλαο θιεηήξαο ηεο Μεηξφπνιεο ηεο 

Καιιηπφιεσο ήξηε λα κε δεηήζε ζην ζρνιεηφ θαη λα κε νδεγήζε ζηε 

Μεηξφπνιε. Βθεί βξήθα ηνλ άγην Καιιίληθν, ηνλ δεζπφηε καο, θαη φινπο ηνπο 

εθφξνπο καδεκέλνπο. Ο Αεζπφηεο κφιηο κπήθα, άξρηζε λα κε ξσηά κε πνηνπο 

αιιεινγξαθψ ζην εμσηεξηθφ θαη πνηνπο καιιηαξνχο γλψξηκνπο έρσ.Σνπ είπα 

ηηο γλσξηκίεο κνπ θαη ηφηεο κε πιεξνθφξεζε πσο ε εθνξεία ηνπ ζρνιεηνχ καο 

θξαηνχζε ζηα ρέξηα ηεο έλα δέκα βηβιίσλ κε ηε δηεχζπλζή κνπ ζηαικέλν απφ 

αο θαη ην νπνίν είρε απφθαζε λα κε κνπ δψζε πνηέ. Αηακαξηπξήζεθα γηα 
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ηελ θαηαθξάηεζε απηή θαη κε απείιεζαλ κε παχζε ζηε κέζε ηεο ρξνληάο. Ώπφ 

ηφηεο ε δσή εθεί άξρηζε γηα κέλα αλππφθνξε. ΐξηζθφκνπλα ζε δηαξθή 

επηηήξεζε απφ ηνπο εθφξνπο, πνπ κε είραλ ζεκαδεκέλε κε ηε ιέμε 

«καιιηαξή» πνπ «δειεηεξηάδσ ηα παηδηά ησλ» θαη «θαηαζηξέθσ ηα 

θξνλήκαηά ησλ» θ.η.ι. 

 

 

Βπηζηνιή Μαξζέιινπ ζε Ώ. Πάιιε 

 

Κάθξ-Εαγηάη, 15/28-8-1918 [4/350] 

Άλνημα θέηνο κε θάκπνζνπο νκντδεάηεο έλα πξφηππν ζθνιεηφ γηα λ΄ 

αθνινπζήζσ θάπνην δξφκν πεηφ ίζην. […] Έλα απφ ηα κέζα πνπ ζα δηαζέζσ 

είλαη θη΄ ε καζεηηθή βηβιηνζήθε πνπ θαηάξηηζα κε κεξηθά θαιά βηβιηαξάθηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. Φαληάδεζηε πφζν θαηάιιεια ζάηαλ θαη ηα δηθά ζαο ε 

Ειηάδα πξνπάλησλ κα θαη ην Βπαγγέιην […] ζα ζαο παξαθαινχζα ζεξκά λα 

κνπ εζηέιλαηε θαλέλα βηβιηαξάθη εγγιέδηθν γηα ηε ρεηξνηερλία ησλ δεκνηηθψλ 

ζθνιεηψλ θαη θαλέλα άιιν κε εηθφλεο. […] 

 

 

Βπηζηνιή Νίθνπ αληνξηλαίνπ ζε Ώ. Πάιιε 

 

Πόιε 2/16-8-1912 [2/321] 

Γηα ην «Πξννδεπηηθφ Κέληξν» πνπ ζαο είρα γξάςεη πσο ζεκέιησζα ζηελ 

Πφιε. Σψξα είλαη 125 ζπληξφθνη θαη θάζε κήλα έρνπκε 20-30 λέεο πξνηάζεηο. 

Ννηθηάζακε γηα 3 κήλεο λα ζπλεδξηάδεη ζ΄ έλα γεξκαληθφ Ίδξπκα ηελ 

[«Σεπηφληα»;] κε θίλδπλν λα βγεη αβαληά πσο ηψξα νη δεκνηηθηζηάδεο 

πιεξψλνληαλ απφ ηε Γεξκαλία. ηελ αξρή πνπ ζπζηήζεθε ν χιινγνο ηνλε 

ζέιαλε νη ιφγηνη ζαλ λα ιέκε απνθιεηζηηθά ινγνηερληθφ· σξίζαλε κάιηζηα θαη 

αθαδεκατθνχο· σξίζαλε αθαδεκατθφ θαη κέλα· θάλαλε έλα θαηαζηαηηθφ απφ 

125 άξζξα κε δηάθνξνπο λφκνπο θαζαξεπνπζηάληθνπο κεηαθξαζκέλνπο ζε 

δεκνηηθή. – ΐξε παηδηά ηνπ ιέσ άζηε ηα ηδνξκπαηδειίθηα θαη ηα αθαδεκατιίθηα. 

Ώλ είζαζηε ιφγηνη θαη θίλνη πνηεηάδεο γηα δηεγεκαηνγξάθνη θηι. Με ην λα 

απηνθπξερηήηε αθαδεκατθνί μεπέθηεηε ζηε ζπλείδεζε θάζε αλζξψπνπ πνπ 

λνηψζεη αιεζηλά. ειάηε λα θάλνπκε κηα νξγάλσζε γεληθή γηα ηνπο 
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δεκνηηθηζηάδεο. ηίπνηα εθείλνη ηα νθθίθηα θνηηάδαλε – φπνπ εγψ κε καζεκέλνο 

απφ θαηεξγαξηέο θαη απάλσ ζηηο θαηεξγαξηέο πνπ είδα- έια λα κε ςεθίζεηο γηα 

λα ζε ςεθίζσ, ΐξε ηη είλαη ηνχηα ηνπο ιέσ. Βγψ ηέηνηεο θαηεξγαξηέο 

θαζαξεπνπζηάληθεο δελ ηηο δέρνπκαη […] κε ιίγα ιφγηα ηνπο ιέσ πξέπεη λα 

είκαζηε δεκνηηθηζηάδεο φρη κφλν ζε πνηήκαηα γξαςίκαηα θηι. Μα πξν πάλησλ 

ζε ραξαρηήξα θαη ζηα θεξζίκαηά καο θαη δηρηαηνξηθά ηνπο ιέσ πσο φπνηνο 

αηζηάλεηαη αιεζηλή αγάπε γηα ην έζλνο θαη αηζηάλεηαη αιεζηλή αγάπε γηα ηελ 

νκνξθηά ηεο Λνγνηερλίαο δε δέρεηαη θαλέλα ηίηιν, παξά θνηηάδεη λα δνπιέςεη. 

[…] Ο Γηαηξφο ν Φσηηάδεο, ηψηεο, Παππάο θ΄ άιινη κφλε πνπ δε κε 

θηιήζαλε θη έηζη κε πξαμηθφπεκα θχγαλε νη δήζελ ιφγηνη 4-5 φιν θη΄ φιν 

θπβέξλεζα δηρηαηνξηθά 2 κήλεο θαη ηψξα έρνπκε έλα ζσκαηείν κε φια ηα 

ζηνηρεία ησλ δεκνηηθηζηψλ θαη κπαμεβάλεδεο έρνπκε αθφκα κέιε καδχ κε 

πξψηνπο αξηζηνθξάηεο θαη θπβεξληψκαζηε ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ πνπ 

ζα δηαβάζεηε ζηα «Υξνληθά» θαη πνπ ζα ζαο ζηείινκε ηππσκέλν ζε ρσξηζηφ 

ραξηί καδί κε ην δηνξηζκφ ζαο «Βπίηηκνπ» πνπ έθξηλα ρξένο κνπ λα πξνηείλσ 

θαη γέλεθε πξφηαζε θαη παξαδνρή γεληθή. Σν θαηαζηαηηθφ ην θάλακε ν Βιηζ. 

Γηαλίδεο […] Π. Μπεθέο έκπνξνο Γ. ΐιαριίδεο δηθεγφξνο απφ ηα Γηάλελα – 

Ώρ. Γεσξγηάδεο θαη εγψ. […] 

 

 

Βπηζηνιή Γεξαθφπνπινπ ζε Ώ. Πάιιε 

 

Πόιε, 30/7/1912 [2/291] 

Πξηλ απφ 4-5 κήλεο αθφκε, ζ΄ έλα εθπαηδεπηηθφ ζπλέδξην εδψ ζηελ Πφιε, κε 

ζέκα «Σελ δηαβάζκηζηλ ηεο γιψζζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ» έλαο 

θαζεγεηήο ν θ. Μ. Ώπζεληφπνπινο επξφηεηλε λα λνκηκνπνηεζεί ε ρξήζε ηεο 

δεκνηηθήο ηε ιέγαλε «απιή» ζηα 4 πξψηα ρξφληα. Ήηαλε ζην βήκα ξήηνξαο 

ηεο εκέξαο, άιινο θαζεγεηήο […] ν θ. Α. Οηθνλνκίδεο, ζρνιαζηηθφο θαη 

ακέζνδνο φζν παίξλεη· θαίλεηαη φκσο φηη πξηλ απφ κέξεο θάπνηα επίδξαζε ζα 

ηνπ έθακε ν θ. Μ. Ώπζεληφπνπινο. Πξφηεηλε ινηπφλ αθηφο πξψηα-πξψηα ηε 

ρξήζε ηεο «απιήο» […] ζηε πξψηε ηάμε· χζηεξα ν Μ. Ώπζεληφπνπινο, σο 

ηελ Σεηάξηε. Σν αθξναηήξην θακκηά 25αξηά δαζθάινη θαη 3-5 θαζεγεηαί (κέζα 

ζ΄ απηνχο γλψξηδα θακκηά δεθαξηά πσο είλαη δεκνηηθηζηέο), βιέπαλε ηνλ 

Βπφπηε ησλ θνιεηψλ ηεο Πφιεο έηνηκν λα κηιήζεη θαη πεξηκέλαλε. Πήξε ην 
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ιφγν ινηπφλ ν θίινο θ΄ άξρηζε παιιάδηα θαη γιψζζεο πξνγνληθέο θαη ηηο άιιεο 

αεδίεο πνπ έθακε λα κείλνπλ ζηε ζάιια κφλν 12-15 (εκεηψζηε ζηελ Πφιε 

έρεη 550 πεξίπνπ δεκνδηδαζθάινπο θαη θαζεγεηέο). Ώπηνί ινηπφλ νη 

πεξηιεηπφκελνη εςήθεζαλ […] ε δηδαζθαιία ηεο εζληθήο εκψλ γιψζζεο 

άξρεηαη ακέζσο απφ ηεο πξψηεο ηάμεσο. Κη΄ έηζη πάεη θάζε παηδαγσγηθή ζην 

βξφλην. […] Αε ζέισ λα πσ, πσο νη δεκνηηθηζηέο ζπλάδειθνί κνπ, πνπ είλαη 

θάκπνζνη, δελ μεθεχγνπλε απ΄ ηα θάζηξα ηεο ζθιαβηάο, ζην ιεχηεξν ηεο 

γιψζζαο καο νξίδνληα. Κη΄ απηφ γέλεηαη, γηα λα κε ζηακαηάεη ε εμέιημε πνπ ζα 

ιχζεη ην δήηεκα, κα κηθξφ ην φθεινο θαη επηθίλδπλν. ε θαηεγνξεί ν Βπφπηεο 

καιιηαξφ, ζε πάλε ζηε Βθπαηδεθηηθή Βπηηξνπή θαη ράλεηο ηε ζέζε ζνπ. […] 

 

 

Βπηζηνιέο Γ. Καξαηδά ζε Ώ. Πάιιε 

 

1. Ιεξνπζαιήκ 5/18-4-1910  [1/2] 

Πξέπεη λα δηνξηψζσκε ην ζχζηεκα, λα πάξσκε ην πνπγγί απφ ησλ 

θαινγέξσλ ηα ρέξηα […] πξέπεη λα αιιάμσκε ην ζχζηεκα πνπ γίλνληαη νη 

Ώγηνηαθίηεο. […] Πξέπεη ινηπφλ λα [ηε, ηα;] ζψζε ην Έζλνο, ν αιεζηλφο 

λνηθνθχξεο απηνπλνχ ηνπ ζπηηηνχ. […] ΐέβαηα ην Έζλνο, αλ δελ εζάπηζε 

νιφηεια. […] Βίκαζηε θαθνί, γηαηί ν Έζλνο είλαη θαθφ· αλ ην Έζλνο γηαηξεπηή, 

ζα γηαηξέςε θαη ΄καο. 

 

2. Ιεξνπζαιήκ 5/18-3-1911  [1/14] 

Ση καζθαξαιίθηα είλαη πάιη απηά ηεο Ώζήλαο θαη ηεο Πφιεο γηα ηε γιψζζα; 

Σέινο πάλησλ δελ πηζηεχσ λα ππάξρε ειπίδα ζσηεξίαο ζην Έζλνο καο αθ΄ 

νπ θαπεηαλάηα ηνπ γελήθαλε ζε επηζηεκνληθφ δήηεκα νη πιένλ αγξάκκαηνη 

Ρσκηνί, ν Παηξηάξρεο Εσαθείκ ν αξρηζακαηαηδήο θαη ν Μηζηξηψηεο. ηελ Πφιε 

είπα ζηνπο πλνδηθνχο ηνπ, φηη φηαλ ν Εσαθείκ κηιεί γηα Εεξνζνιπκηηηθφ δήηεκα 

ην βάξνο ησλ ιφγσλ ηνπ λα ην δπγηάδνπλ ζπκνχκελνη φηη απηφο ν ίδηνο ν 

αξρηαγξάκκαηνο κηιεί κε ηελ ίδηα ζνβαξφηεηα θαη γηα ην γισζζηθφ δήηεκα· 

πνηνο καο εγγπάηαη φηη δελ μέξεη ηφζα γηα ην Εεξνζνιπκηηηθφ φζα μέξεη γηα ην 

γισζζηθφ; […] ζν πεξλά ν θαηξφο […] ηφζν απειπίδνκαη γηα ηηο εζληθέο καο 

πξνθνπέο. […] Παληνχ επξήθα ζαπίια, παληνχ ακάζεηα, παληνχ λα παίξλνπλ 

ηηο εζληθέο δνπιεηέο ζαλ αγγαξείεο.     
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3. Ιεξνπζαιήκ, 23/10/1911  [1/227] 

Ώγαπεηέ ζχληεθλε 

[…] Ώλ δελ ηζαθσλφζνπλ κε ηνπο παπάδεο ηεο Πφιεο θαη δελ ζ΄ έβιεπα πάιη 

ζηα καραίξηα κε ηελ παπαδνθξαηία ν ζεφο μέξεη πφηε ζα ζνπ έγξαθα 

πληκκέλνο φπσο είκαη κέζα ζην βάιην ηνπ παπαδηζκνχ πνπ ιέγεηαη 

Εεξνπζαιήκ. Κακαξψλσ κε ην ζάξξνο πνπ έρεηο θάζε ηφζν θαη ιηγάθη λα 

πηάλεζαη κ΄ απηά ηα ζεξηά, κα δελ ην βξίζθσ θαη θαιή πξαρηηθή. Ο Ρελάλ ζηνλ 

Ώληίρξηζην θάπνπ, ιέεη, πσο ην κεγάιν επηχρεκα ηνπ Παχινπ είηαλε, φηη 

γιήγνξα ηνλ ειεζκνλήζαλε νη παπάδεο· απηή ε μεραζηά έδσζε θαηξφ ζηηο 

ηδέεο ηνπ λα σξηκάζνπλ θαη λα ζξέςνπλ  κηαλ εκέξα ην Υξηζηηαληζκφ. Πνπ ζα 

πε πσο είλαη είλαη κεγάιε απνθνηηά λα δίλεο αθνξκή αδηάθνπε ζην 

παπαδνιφγη λα μεηπιίγε ην θνκπνιφγη ηεο θαθίαο ηνπ. Ο Παπά σηεξάθεο ή 

σθξφληνο ν ηακνχιεο είλαη έλα αλζξσπάθη πνιχ θαιφ, αλ θαη 

ρσξηαηφπνπιν· ζέιεζε ινηπφλ θη΄ απηφο εηο βάξνο ηνπ καιιηαξηζκνχ λα παίμε 

θάπνην θφιπν γηα ην δεζπνηειίθη, πνπ ηφζνλ θαηξφ αλψθεια παξακνλεχεη 

κέζα ζηα θαξηάιηα ηνπ Φαλαξηνχ. Έδεημε θη΄ απηφο πσο θάηη μέξεη απφ ηα 

ηδηαίηεξα ηνπ καιιηαξηζκνχ θαη ζπ γειάζηεθεο θαη ηνπ έθακεο ηε δνχιεςε πνπ 

απηφο δελ μέξσ κε ηη ζα εμαγφξαδε. ήκεξα έρεη ην δίπισκα πσο ηνλ έβξηζεο 

κηα κέξα θαη απηφ ζα ηνπ δίλε ην δηθαίσκα λα γπξεχε γηα αληακνηβή ηελ 

δεζπνηηθή παηεξίηζα.  

Βίλαη απειπηζία κε ην Ρσκέτθν θαη κε ραιάηε ηε ρξπζή ζαο· θάλεηε ηελ 

ηδέα ζαο, αιιά κελ πεξηκέλεηε πσο ζα μππλήζεηε ιαφ πνπ ηνλ πνηίδεη 

αδηάθνπα ραζίο ην ζθνιεηφ θαη ε εθθιεζία. […] Σν Ρσκέτθν φζνλ πεξλά ν 

θαηξφο ιηγνζηεχεη, φζν πνπ κηα κέξα, πνπ κπνξεί λα κελ είλαη θαη πνιχ 

απφκαθξε ζα ιπψζε νιφηεια θαη ζα αλαθαησζή κε ηνπο ηξηγχξσ ηνπ ιανχο. 

Ώπηφο είλαη ν ραξαρηήξαο ηνπ κ΄ φια ηα παρηά ηνπ ηα ιφγηα. […] Δκείο ηνλ 

θαηξφ ηνπ Οκήξνπ πάλσ απφ 10 [ελλ. κηιιηνχληα], ηνλ θαηξφ ηνπ Ώιεμάλδξνπ 

θαη ησλ δηαδφρσλ ηνπ πάλσ απφ 50, θαη ε Νέα Ρψκε άιινη ηφζνη, ηα 

θαηαθέξακε ζήκεξα θαη δελ είκεζα θαζαξνζπφξη πάλσ απφ 7 θαη ην 

ιηγφζηεκκα αξρίδεη ηελ ψξα πνπ πήξακε έλα θνκκάηη ειεπζεξία. […] 
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4. Ιεξνπζαιήκ, 10/23-1-1912,  [2/25]   

Αίθην βέβαηα είρεο θαη κεγάιν λα κνπ γξάθεο πσο δελ πξέπεη λα πάςε ην 

θπλήγη ησλ θαζζηδηαξέσλ είηε Μηζηξηψηεδεο είλαη είηε Παπαζσθξφλεδεο. Κη΄ 

εγψ φκσο δελ ελλννχζα απηφ αιιά λα γίλεηαη κε ηέηνηνλ ηξφπν πνπ λα κελ 

ηνπο βνεζά ζηα ζθέδηα ηνπο· γηαηί απηνί είλαη ηξνκεξνί θακσκαηήδεο. ήκεξα 

ζην αθηνληζκέλν απ΄ ηνλ ζθνιαζηηθηζκφ έζλνο καο έλα θαιφ πηζηνπνηεηηθφ γηα 

λα πξνθφβνπλ νη θαηεξγάξεδεο είλαη λα θσλάδνπλ ελάληηα ζηνπο καιιηαξνχο 

θαη ηξέρνπλ γπξεχνληαο αθνξκέο λα ηζαθψλνληαη καδί καο. ηαλ πέξηζπ 

πήγα ζηελ Πφιε […] δηα δνπιεηέο ηνπ Παηξηαξρείνπ, ν «Ώκεξφιεπηνο», έλα 

θιεθηφθπιιν ηεο Πφιεο, κνπ έςαιε ηνλ άκπαθν γηαηί, ιέεη, ήκνπλα 

καιιηαξφο. Θαξξείο πσο κ΄ απηφ εγχξεπε λα κε πνκπέςε γηα ηηο θηινινγηθέο 

κνπ γλψκεο; ρη· ήηαλε ησλ νρηξψλ ηνπ Παηξηάξρνπ ηεξηίπη λα κνπ ραιάζνπλ 

ηεο δνπιεηέο. […] Έρσ ινηπφλ ηε γλψκε πσο, φηαλ κελ έρνκε κπξνο καο 

αλζξψπνπο πιαλεκέλνπο γηα ηελ ηδέα, πξέπεη λα ηνπο δίλνκε λα 

θαηαιαβαίλνπλ ηελ πιάλε ηνπο, φηαλ φκσο έρνκε θαηεξγαξαίνπο, πνπ 

γπξεχνπλ ζηε ξάρε καο λ΄ αλεβνχλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπο, λα κελ ηνπο 

θάλνπκε απηή ηε ράξε αιιά λα ηνπο ζηέιλνπκε ζην δηάβνιν. […] 

Ο Παηξηάξρεο κ΄ φιεο ηνπ ηηο θαισζχλεο θαη ηηο αξεηέο ηηο πξνζσπηθέο, σο 

άξρνληαο θάλεη ζηξαβνηηκνληέο πνπ ηξαβνχκε ηα καιιηά καο φζνη ηνλ 

αγαπνχκε. Βγψ ηνπιάρηζηνλ έρσ ηψξα εδψ θαη δπν κήλεο θνκκέλεο ηηο 

ζθέζεηο καδί ηνπ, γηαηί εκάδσμε θνληά θάηη ιάζπεο πνπ θαη κε ηε καζηά λα 

ηνπο πηάζεο θαη ηα ξνπζνχληα ζνπ λα θξάμεο πάιη ζα βξσκηζζήο αο είλαη θαη 

απ΄ ηε καηηά. Σνπ κίιεζα Ρσκέτθα, παιιεθαξίζηα, θνπηζαβάθηθα· ηνπ θάθνπ· 

είλαη, ιέεη, άξρνληαο θαη σο ηέηνηνο δελ ελλνεί λα ηνλ θνκκαληάξνπλ νη 

παξαγπηνί ηνπ. […] 

 

5. Ιεξνζόιπκα 22/5-4-1912   [2/98] 

Ώπηά πνπ γίλνληαη ζηελ Βιιάδα κε ηνλ Αεικνχδν κνπ θαίλεηαη πσο δείρλνπλ 

πσο θαλεξφ πσο αθφκα δελ σξηκάζακε γηα δεηήκαηα ςπρηθά. Ώπηφ ην καξάδη 

ήηαλε πνπ θαη ζην κεζαηψλα ζην ΐπδάληην έθαγε ην σξαίν έξγν ηεο 

Μεηαξξχζκηζεο ηεο Βηθνλνκαρηθήο. Οη κεγάινη Βηθνλνκάρνη βαζηιηάδεο 

έπαζαλ φηη παζαίλνκε ζήκεξα νη δεκνηηθηζηαί. Πξηλ εηνηκάζνπλ ηε ζπλείδεζε 

ηελ εζληθή γηα λα παηάμε ηελ εηθφλα ηελ επέηαμαλ κε ην δφξη θη΄ απηφ γηα ηνλ 

πεηζκαηάξα ην ξσκηφ εζηάζεθε ε αηηία λα ληθήζε ην άςπρν μχιν ηε αζάλαηε 
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ηδέα ηεο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ ν ζεφο μέξεη πφζνη αηψλεο ζα πεξάζνπλ λα 

μαλαληθήζε. Ώπηφ κνπ θαίλεηαη πσο μαλαγίλεηαη ζην γισζζηθφ δήηεκα ρσξίο 

λα ιείςνπλ απ΄ απηφ θαη νη εμνξθηζκνί θαη ηαλαζέκαηα. Ώιήζεηα: μέξεηο πνηνο 

είλαη ν αξρεγφο ησλ καιιηαξψλ; Βίλαη ν απηνθξάησξ ΐαζίιεηνο ν 

ΐνπιγαξνθηφλνο. […] Αηάβαζε ηη ιέεη ν Φειιφο, ν Μηζηξηψηεο ηεο επνρήο ηνπ, 

γηα ηνχην ην δήηεκα. […]  

 

6. Ιεξνπζαιήκ, 21/4/1924  [5/133] 

Θπκάζαη πξηλ απφ δπν ρξφληα πνπ κνπ έγξαςεο γηα ην παξάζεκν ηνπ Ώγίνπ 

Σάθνπ πνπ δίλνληάο ην εηο ηνλ Γηάλλαξν ην εμεπηέιηζε θαη έθαλεο ηφζεο πηθξέο 

παξαηήξεζεο γηα ηνχην ην πξάκκα. […] Ο Παηξηάξρεο Αακηαλφο θαη ν 

Γηάλλαξνο βξηζθφκελνο θάησ ζηελ Ώίγππην θάκαλε εηαηξία λα 

εθκεηαιιεπηνχλε ην παξάζεκν ηνπ Ώγίνπ Σάθνπ. Ο Παηξηάξρεο έζηεηιε ζηνλ 

Γηάλλαξν δηπιψκαηα απάλσ απφ ρίιηα θαη άιινπο ηφζνπο ζηαπξνχο, θαη ν 

Γηάλλαξνο κ΄ απηά ηα καζθαξαιίθηα βγήθε πέξα ζηελ Βπξψπε λα εκπνξεπηή 

αλάκεζα ζηνπο Ρσκηνχο Υξηζηηαλνχο ην παξάζεκν παίξλνληαο πνπ 100 θαη 

πνπ 50 αο είλαη θαη 20 ιίξεο ην θαζέλα. Έηζη ινγαξηάδνπλ λα πηάζνπλ 50-100 

ρηι. ιίξεο θαη λα ηηο κνηξάζνπλ. […] Σν θαινθαίξη πεξλψληαο απφ ηελ Ώζήλα 

ζα εηπψ ηη ηξέρεη εδψ θάησ εηο ηνπο αξκνδίνπο. Ώλ λνηάδσληαη γηα ηελ εδψ 

παηξνγνληθή θιεξνλνκηά, αο θνηηάμνπλ ην ηαρχηεξν λα ηε ζψζνπλ· αιινηψο ν 

Αακηαλφο θαη ην θνπζζάην ηνπ ζχληνκα ζα ηελ μεπνπιήζνπλ. 

 

7. Ιεξνπζαιήκ, 19/6/1924,  [5/137] 

[…] δελ βιέπσ ηελ ψξα πνπ ζα θχγσ απφ εδψ χζηεξα απφ 25 κέξεο γηα 

πάληα πιεηά θαη έηζη ζα γιπηψζσ απφ ηελ παπαδηθή βξψκα. […] Γηα θνίηαμε· 

εζχ έθπγεο απφ ηελ Ώζήλα απειπηζκέλνο απφ ηελ Βζληθή πνιηηηθή θαη εγψ 

θεχγσ απειπηζκέλνο απφ ηελ ζξεζθεπηηθή. Παληνχ ε ζαπίια. 
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Βπηζηνιή κεξνπ Μπεθέ ζε Ώ. Πάιιε 

 

Πόιε, 20/1/1920 [5/115] 

Απζηπρψο εθείλα πνπ κνπ γξάθεηε αιήζεςαλ. Σν Φαλάξη δεηά ηα θεθάιηα ησλ 

Μαιιηαξψλ θαη πξψηα απ΄ φια ην δηθφ κνπ […] ζα πνιεκήζνπκε θαη ζα 

ληθήζνπκε […] θη΄ αλ αθήζνπκε ζχκαηα –γηαη΄ είκαζηε νη πεξηζζφηεξνη 

θαζεγεηέο ζ΄ ειιεληθά γπκλάζηα, δειαδή ππάιιεινη ηζνξκπαηδήδσλ- […] ε 

λίθε καο ζα είλαη αθφκε πην ιακπξή. Σν έξγν ηνπ «Λφγνπ», ε πνιεκηθή ηνπ 

ελάληηα ζηνλ θιήξν, ην άξζξν κνπ «Ο Πφιεκνο θαη ε ηδέα ηεο Παηξίδαο»5 πνπ 

πηζηεχσ λα ην δηαβάζαηε, κηα δηάιεμε πνπ έθαλε ζην Φηινινγηθφ χιινγν ν 

εθπαηδεπηηθφο ζχκβνπινο ηεο αξκνζηείαο καο θχξην ηπιηαλφπνπινο, γηα λα 

πεη ζην θνηλφ καο […] πσο ε δεκνηηθή κπήθε ζηα ζθνιεηά ηεο ειιάδαο θαη 

πσο πξέπεη λα κπεη θαη ζηα δηθά καο, ε δηάιεμε πνπ έθαλε ν θαζεγεηήο 

θχξηνο Θενδσξίδεο γηα λα καο πεη πσο δελ είκαζηε αθφκε παξά έλαο 

αλαηνιίηηθνο ιαφο κ΄ φιεο ηηο ηχθιεο θαη κε ηηο πξνιήςεηο ηεο Ώλαηνιήο, έλα 

πξσηνρξνληάηηθν εκεξνιφγην πνπ βγάιαλ ζηε δεκνηηθή νη ηειεηφθνηηνη ηεο 

ρνιήο Γισζζψλ, φπνπ δηδάζθσ, φι΄ απηά μππλήζαλ πάιη ηα μπιέληα μφαλα 

πνπ έζηεζε κέζα ζηελ πνιηηεία καο ε ζξεζθεία ηεο βιαθείαο. Καη καο 

θαηεγνξνχλ πσο ζέινπκε λα θαηαζηξέςνπκε -παιηά ηζηνξία- ηελ γιψζζαλ 

ησλ πξνγφλσλ, πσο αξλνχκαζηε ηε ζξεζθεία καο, πσο ζαιεχνπκε ηελ 

παηξησηηθή πεπνίζεζε ηεο λενιαίαο καο ζε βαζκφ πνπ ηφζνη λένη αξλήζεθαλ 

λα πάλε λα ππεξεηήζνπλε ζηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ. Καη δεηνχλ […] ηελ 

απνκάθξπλζή καο απφ ηα γπκλάζηα. […] Οχηε ε γιψζζα, νχηε ε ζξεζθεία, 

νχηε ε Παηξίδα απαζρνιεί ηα ξαζνθνξεκέλα ηέξαηα ηνπ Φαλαξηνχ. […] 

Ώλεπίζεκα, κνπ ζθίμαλε πνιινί, πνιιέο θνξέο ην ρέξη γηα ηνλ αγψλα καο. 

Έρσ γξάκκα ηνπ Ώξρηδηαθφλνπ, έρσ γξακκέο ηνπ Πξσηνζχγγεινπ ζηε 

δεκνηηθή. […] Βθείλν πνπ ηνπο ελδηαθέξεη είλαη ην πνιχηηκν ηνκάξη ηνπο. […] 

Φνβνχληαη ηελ μέλε επέκβαζε ζηα νηθνγελεηαθά ηνπο. […] Σνλ εθπαηδεπηηθφ 

καο ζχκβνπιν πνπ ζέιεζε […] λ΄ αλαθαησζεί ζηελ εθπαηδεπηηθή καο ζαπίια, 

ηνλ δερηήθαλε ζαλ μέλν, ζαλ επηθίλδπλν, ζαλ ερζξφ. Σν ίδην ζα θάκλαλε, θη΄ 

αλ είηαλε θαζαξεπνπζηάλνο. […] 

                                                 
5
 Όπνπ αληηηίζεηαη ζηνλ πόιεκν θαη ηελ ηδέα ηεο ζύλδεζεο ηνπ παηξησηηζκνύ κε ηνλ πόιεκν θαη 

θεξύηηεη ηελ αγάπε θαη ηε ζπκθηιίσζε, Ο. Μπεθέο, «Ο Πόιεκνο θ΄ ε ηδέα ηεο Παηξίδαο», Λόγος, 

Γεθέκβξηνο 1918, ρξόλνο Α΄, αξ.2, ζ.41-47 θαη Ιαλνπάξηνο 1919, αξ.3, ζ.82-88.  
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Βπηζηνιή Ώ. Πάιιε ζε Greenway 

 

Athens 18/3/1923   [5/370] 

Σν φηη νη Έιιελεο βνήζεζαλ ηνπο πκκάρνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, 

ελψ νη Σνχξθνη ηνπο πξνθάιεζαλ αηέιεησηα δεηλά δελ κέηξεζε. Οηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα ππαγφξεπζαλ ηελ κεηαζηξνθή ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ζπκπεξηθνξάο. Αελ κπνξνχκε παξά λα αηζζαλζνχκε πεξηθξφλεζε γηα ηνπο 

Γάιινπο, φηαλ ζπκεζνχκε ηηο έμαιιεο εθθιήζεηο ηνπο ζηνλ πνιηηηζκέλν θφζκν 

γηα βνήζεηα ζην μεθίλεκα ηνπ πνιέκνπ ζην φλνκα ηεο ειεπζεξίαο, ηεο 

δηθαηνζχλεο, ηνπ πνιηηηζκνχ. 

 

 

Βπηζηνιή Γσήο Αξαγνχκε ζε Ώ. Πάιιε 

 

Θεζζαινλίθε 21/8-3/9-1913   [3/153] 

Καη γηα ηελ δηεζλή επηηξνπή είραηε κεγάιν δίθαην θαη ν παηέξαο βξήθε 

πεξίθεκν ην γξάκκα ζαο ζην Γελλάδην. Πνηέ δελ έπξεπε λα είρακε δερζή λα 

ζρεκαηηζζή επηηξνπή πνπ λα είλαη κέζα ν Brailsford – θαη άιισο ηε επηηξνπή 

ήηαλ πεξηηηή ηψξα – αξθεηά είδαλ θαη πηζηνπνίεζαλ νη δηάθνξνη πξφμελνη θαη 

δεκνζηνγξάθνη φισλ ησλ εζλψλ ηηο ζεξησδίεο ησλ ΐνπιγάξσλ – θαη φρη ηψξα 

αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ γίλνληαλ ηα θνβεξά γεγνλφηα! Ώιιά πάληνηε είκεζα 

ιηγάθη αλεθηηθνί θαη έπξεπε πξψηα νη έξβνη λα θσλάμνπλ θαη λα 

δηακαξηπξεζνχλ εθείλνη γηα λα θαηαιάβνπκε θαη κεηο πεξί ηίλνο πξφθεηηαη. 

Βπηπρψο ε πεξίθεκε απηή Βπηηξνπή ζηακάηεζε ζηε Θεζζαινλίθε θαη κε 

παξέθεη – κε φινπο ηνπο ηξφπνπο πξνζπάζεζε λα πξαγκαηνπνηήζε  ηελ 

απνζηνιή κα θ΄ εκείο απ΄ εδψ δελ ηνπο αθήθακε θ΄ έθπγαλ νη αληηπξφζσπνη 

ζαλ ηηο βξεκκέλεο γάηεο. 
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Αλληλογπαθία Hubert Pernot 

 

Βπηζηνιέο Ώιέμαλδξνπ Πάιιε ζε Hubert Pernot 

 

1. Liverpool 11/11/1901 
Ώγαπεηέ, 

Πηνο λφζηηκνο θαληάζηεθε πσο ζα θάλσ πεξηνδηθφ κε ην ΐιαρνγηάλλε; Μήηε 

ην ΐιαρνγηάλλε γλσξίδεη θη΄ εκέλα κε παίξλεη γηα θάπηνλ άιινλ. Ο 

ΐιαρνγηάλλεο κήηε θξίζε αξθεηή έρεη θαη κήηε κπνξείο λα βαζηζηείο ζ΄ ην 

ιφγν ηνπ. ,ηη είρα πεη είλαη πσο θαιφ ζα ΄ηαλε ην πεξηνδηθφ ζ΄ ηελ Ώζήλα αλ 

ην είρε αλαιάβεη ε μαδέξθε κνπ, ε θ. Φνπληνπθιή, επεηδή είλαη ηεο δνπιεηάο. 

κσο ηφηε πξέπεη λαλ ηελ απνδεκηψζεη θαλείο, γηαηί ζα είρε λα δηαιχζεη ην 

ζθνιηφ ηεο, θαη ρξεηάδνληαη πνιιά ρξήκαηα.  

Σν λα γίλεη ζην Παξίζη, δελ κπνξψ ακέζσο λα πσ, ζαλ ην ζπιινγηζηψ. Αελ 

έρεη ηίπνηα ππέξ εμφλ πνπ ζα είλαη ζηα ρέξηα ζνπ. Σα θαηά είλαη ζπνπδαία. Σν 

πξψην πσο α βγεη ζ΄ ην Παξίζη ζα πνπλ πσο βγαίλεη ζ΄ ηα μέλα απ΄ 

αλζξψπνπο πνπ δελ μέξνπλ ηίπνηα απφ ηε γιψζζα φπσο ηε κηινχλε ζ΄ ηνλ 

ηφπν. Αέθηεξν –πξέπεη λα ζην πσ θαζαξά- ζαλ ηελ θάλεη ν Φ.[πράξεο] άλνπ 

θάηνπ ηε δνπιηά πξηλ πεξάζνπλε δην κήλεο, γηαηί, αο ιέεη ηψξα, φ,ηη ζέιεη, 

έπεηηα ζαλ ηα ζέιεη φια δηθά ηνπ. Καη πάληα ζα ζνπ βάδεη έηζη ην δήηεκα «ή 

θάλεηο αθηφ πνπ ζέισ, ή δε γξάθσ» «κήηε δίλσ παξά». Έπεηηα ζα ζνπ 

ζηέιλεη 15 γξάκκαηα ηελ εκέξα ζπδεηψληαο θνινθχζηα. Κη΄ άιια πνιιά. 

Άθηζε ινηπφλ λαλ ην ζπιινγηζηψ, θαη κάιηζηα ζπιινγίζνπ ην θη΄ ν ίδηνο. Ση 

αμίδεη λ΄ αξρίζνπκε θη΄ χζηεξα λα κείλεη ζ΄ ηε κέζε; 

 

2. Liverpool 17/3/1902 

Ώγαπεηέ Πεξλφ […] 

νπ γξάθσ δην ιφγηα γηα λα ζε παξαθαιέζσ λα κνπ δψθεηο πίζσ ην ιφγν κνπ 

γηα θείλν ην πεξηνδηθφ ηνπ Παξηζηνχ. Ο ιφγνο κνπ είλαη πσο λνκίδσ πσο ην 

κέξνο πνπ πξέπεη λα βγεη είλαη ε Ώζήλα, γηαηί εθεί είλαη ε πεγή ησλ 

γξαθηάδσλ. ην Παξίζη ζα ρξεηάδεηαη λα γξάθνπκε εκείο νη 4, θη΄ είκαζηε φινη 

γηνκάηνη δνπιηά θαη δε ζα κπνξνχκε εμφλ λα θάλνπκε πξάκαηα βξαζκέλα (2) 

νπ ην ιέσ πάιη κεηαμχ καο, αδχλαην είλαη λα κε γίλεη θηινλεηθία, γηαηί ν θίινο 

ζα ηα ζέιεη φια δηθά ηνπ· θη΄ α γίλεη θηινληθεία, ζεκείσζε πσο εζχ ζα έρεηο φιε 
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ηε δπζαξέζθεηα, αλ θαη ζα είλαη δπζάξεζην απηφ θαη γηα καο. νπ ην ιέσ αθηφ 

γηαηί θάηη έηπρε ηψξα ηειεθηαία πνπ κε πείζεη πσο δελ άιιαμε. Σνλ μέξεηο, έρεη 

πνιιά άπεηξα θαιά, κα ηνπ ιείπεη πνιηηηθή (tact) θη΄ είλαη απαηηεηηθφο. (3) Ώ 

γίλεη ζ΄ ηελ Ώζήλα θαη δελ πεηχρεη, δελ πνιππεηξάδεη, επεηδή εκείο δε ζα 

θαλνχκε· αλ απνηχρεη ζ΄ ην Παξίζη, ζα πέζεη πξνζσπηθψο απάλνπ καο. (4) 

Έρσ ην Αξνζίλε θαη ηνλ Παιακά καδί θαη ηνπο δπν –ηνλ έλα ελεξγεηηθφ θαη ηνλ 

άιιν αθνζησκέλν ζ΄ εκέλα- λαλ ην δηνηθήζνπλ. Ώθηνί ζα θαηνξζψζνπλ, είκαη 

βέβαηνο, λα ζπγθεληξψζνπλ φινπο ηνπο γξαθηάδεο ηεο Ώζήλαο. (5) Θα καο 

έξζεη θηελά ζ΄ ηελ Ώζήλα, ηφζν πνπ κπνξψ λα θάλσ εγψ φιν ην έμνδν. Κη΄ 

επεηδή ζα πιεξψλσ κε ην κήλα, ζα κπνξψ λα πάςσ ηε ζπληξνκή α δσ θαη δε 

γίλνπληαη ηα πξάκαηα φπσο ηα ζέισ. (6) Ώθηνί ζαλ ην θάλνπλε ρσξηζηά θη΄ 

επίηεδεο δνπιηά, ελψ εκείο δε κπνξνχκε.  

Έηζη ινηπφλ λα ζε ραξψ, δψζε κνπ ην ιφγν κνπ πίζσ, θαη γιήγνξα γηα λα 

θξνληίζσ λ΄ αξρίζνπκε ακέζσο, γηαηί ράλεηαη ν θαηξφο ν πνιχηηκνο. Σνπ 

Φπράξε ζα ηνπ γξάςσ ην πξάκα σο απνθαζηζκέλν απφ κέλα κφιηο ιάβσ 

ηελ απάληεζή ζνπ, θαη κελ έρεηο θφβν πσο ζα ζε κπιέμσ, αθνχ κάιηζηα ζα 

είηαλ θη΄ άδηθν. 
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 «Οι Υςδαϊζηαί», Ακάιζεηα, μύπνη, 25(10)/2/1911, ζ.1 

Ώλακθηζβήηεηνλ εμ άιινπ είλαη φηη ην ρξπζίνλ ζπλνδεχεη πξάγκαηη αθζφλσο 

ηνλ καιιηαξηζκφλ εηο πάζαλ ηνπ επηρείξεζηλ θαη ηδία εηο ηαο εθδνηηθάο ηνηαχηαο 

[…] ηψξα ηα καιιηαξηθά βηβιία θπηξψλνπλ σο καληηάξηα, άγλσζηνλ δειαδή 

δηα πνίσλ πιηθψλ κέζσλ, θαζφζνλ νη ζπγγξαθείο ησλ είλαη παζίγλσζηνη, φρη 

ηφζνλ σο καιιηαξνί φζνλ σο απέληαξνη. Καη ην πεξηεξγφηεξνλ φισλ είλαη, φηη 

ηα νγθψδε ηαχηα έξγα, ηα θαιιηηερληθψο πάληνηε εθηππνχκελα θαη δε επί 

ράξηνπ αγγιηθνχ αξίζηεο πνηφηεηνο, θέξνπλ εηο ην εμψθπιινλ ηελ φδνπζαλ 

πξνπαγάλδαο αιιφθνηνλ ζεκείσζηλ «Αελ πνπιηέηαη· ραξίδεηαη», θξάζη 

δηθαίσο ζθαλδαιίδνπζαλ ηνπο πνιινχο. Αηφηη ηνηαχηαη εθδφζεηο ζπλεπάγνληαη 

θπζηθά δαπάλελ φρη επθαηαθξφλεηνλ, κε ππαξρνχζεο δε πσιήζεσο πξνο 

θάιπςηλ απηήο, θάπνηνο κπζηηθφο θνξβαλάο είλαη αλακθηζβεηήησο ν 

δαπαλψλ, ίλα ραξίδνληαη ηα απφθξπθα ηεξά βηβιία ησλ πξνπαγαλδηζηψλ. […] 

Βηο φιαο απηάο ηαο απνξίαο ζαο αληηηάζζνπλ νη καιιηαξνί ηα επηξαθή 

βαιάληηα Φπράξε θαη Πάιιε, εμνδεπφλησλ ηα καιιηνθέθαιά ησλ «γηα ηελ 

Εδέα». Δ Εδέα είλαη αλσηέξα πάζεο θεηδνχο ρξεκάησλ. Δ Εδέα πξνζχκσο 

επέξρεηαη επίθνπξνο εηο πάληα καιιηαξφλ ζπγγξαθέα. Δ Εδέα ζηέιιεη ηφλνπο 

ράξηνπ εθ Ληβεξπνχιεο. Δ Εδέα ζθνξπίδεη ζηελ Ώλαηνιήλ θαηά ρηιηάδαο ηα 

αληίηππα ηνπ καιιηαξνχ Βπαγγειίνπ θαη ηεο καιιηαξήο Ειηάδνο. […] Ώιιά 

ηνηαχηε κία Εδέα, παλζζελήο φζσ θαη ζθνηία, δηθαίσο […] έβαιε θαη 

εμαθνινπζεί λα βάδε ηνλ θφζκνλ «ζε ηδέα». 

 

 

 



120 

 

Αλληλογπαθία Κενηπικήρ Δθοπείαρ ηαςποδπομίος 

 

Βπηζηνιή κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ηαπξνδξνκίνπ πξνο ηνλ πξφεδξν ηεο 

Κεληξηθήο Βθνξείαο Ώιέμαλδξν Παληδείξε βέε, 31/1/1911 

 

Μεηά πνιιήο ιχπεο αιιά θαη κεηά πεξηζζήο αγαλαθηήζεσο αλέγλσκελ 

ελ ησ «Νενιφγσ» ηεο 30εο Εαλνπαξίνπ ιήγνληνο πξνζθιεηήξηνλ ηη, φπεξ 

δξηκέσο αιιά θαη ιίαλ θαηαιιήισο εζρνιίαζελ ε εθεκεξίο αχηε, καιιηαξηζηί, 

ρπδατζηί ηνπηέζηη ζπληεηαγκέλνλ, αθνξψλ δε εηο θηινινγηθφλ κλεκφζπλνλ ηνπ 

αεηκλήζηνπ Παπαδηακάληε, ην νπνίνλ ζα εηειείην ελ ηε ιέζρε Μαθξνρσξίνπ 

θαη δη΄ νχηηλνο ζα πεξηπβξίδεην ε κλήκε ηνπ εμφρνπ δηεγεκαηνγξάθνπ, 

νπδέπνηε ρξεζηκνπνηήζαληνο ην ελ ιφγσ ηδίσκα. 

Μεηά ιχπεο κελ, δηφηη παξεηεξήζακελ κεηαμχ ησλ ππνγξαςάλησλ ην 

πξνζθιεηήξηνλ θαη νλφκαηα εθφξσλ θαη δηδαζθάισλ ηνπ εκεηέξνπ 

Γσγξαθείνπ Γπκλαζίνπ, κεη΄ αγαλαθηήζεσο δε, δηφηη δηεινγίζζεκελ 

ελδερνκέλαο πξνζέζεηο, απνζθνπνχζαο εηο έληερλνλ παξείζδπζηλ ελ ηε 

εκεηέξα ζρνιή ηνπ εθ ηνπ ελ ιφγσ ηεξαηψδνπο, κπζαξνχ θαη αεδνχο 

γισζζαξίνπ δπλακέλνπ απνξξεχζαη ιειεζφηνο δειεηεξίνπ. 

Βπεηδή, εη θαη ηνηαχηαη πξνζέζεηο δελ δχλαληαη λα δεκηνπξγήζσζηλ 

νηνλδήπνηε θίλδπλνλ ηεο σξαίαο εκψλ γιψζζεο, ελ αγαπά, ιαηξεχεη θαη 

ζέβεηαη βαζέσο ζχκπαλ ην Βιιεληθφλ, ε ζέζηο θαη ελ ηε πεξηζηάζεη ηαχηε ησλ 

πεξί νπ ν ιφγνο ρπδατζηψλ νπδφισο δηαηειεί ελ ηε απαηηνπκέλε αξκνλία 

κεηαμχ αμηψκαηνο απηψλ σο εθφξσλ θαη δηδαζθάισλ, απνδνθηκάδνληεο 

ξεηψο θαη ακεηαθιήησο ηνηαχηελ δηαγσγήλ αλζξψπσλ, σλ ην ζχζηεκα 

εζηηγκάηηζελ ε Ώ. Παλαγηφηεο θαη άιινηε θαη ελ ηε Σειεηή ρζεο ηεο Μ. ρνιήο 

θαη νπο απεθήξπμελ νκνζχκσο θαη νκνθψλσο δη΄ επί ηνχησ πξαθηηθνχ ε 

νκνγελήο θαη νκφδνμνο θνηλφηεο Μαθξνρσξίνπ θιείνπζα απηνίο θαη ηαο ζχξαο 

ηεο εαπηήο ιέζρεο, παξαθαινχκελ Κχξηε Πξφεδξε, ίλα ζπκθψλσο ησ 

εκεηέξσ θνηλνηηθψ θαλνληζκψ ζπγθαιέζεηε σο ηάρνο γεληθήλ ζπλέιεπζηλ 

πξνο δηάζθεςηλ θαη ελέξγεηαλ ησλ εκίλ επηβαιινκέλσλ εηδνπνηνπκέλσλ ίλα 

παξαζηψζηλ ελ απηή ησλ ηε εθφξσλ θαη ηνπ γπκλαζηάξρνπ. 
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Έθζεζε ηεο επηηξνπήο πξνο ηελ Γεληθήλ Κνηλνηηθήλ πλέιεπζηλ 

ηαπξνδξνκίνπ, 30/4/1911 

 

Σν Ώ΄ ηηζέλ εκίλ ζέκα είλαη: «αλ ε ηνπ Γσγξαθείνπ θαη ησλ αζηηθψλ ρνιψλ 

Βθνξία ζπλεκνξθψζε πξνο ην πξφγξακκα, φπεξ ππφ ηνπ Οηθνπκεληθνχ 

Παηξηαξρείνπ επεθπξψζε, θαη πξνο ηνλ θαλνληζκφλ απηψλ» […] ε Βθνξία ηνπ 

Γσγξαθείνπ πξάγκαηη δελ ζπλεκνξθψζε πξνο ην Κνηλνηηθφλ πξφγξακκα, ην 

θεθπξσκέλνλ παξά ηνπ Οηθνπκεληθνχ Π/ρείνπ, θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο 

Κνηλφηεηνο. 

Βπί ηνπ ΐ΄ ζέκαηνο, ήηνη: «αλ ελ ησ δηδάζθνληη πξνζσπηθψ παξεηζέδπζε 

δηδάζθαινο αλακθηζβεηήησο αζπαδφκελνο ηαο δνμαζίαο ηνπ θ. Φπράξε» […] 

πξνζεθαιέζακελ ελψπηνλ εκψλ ηνπο θ.θ. η. ηακαηηάδελ θαη 

Αειεγθηαβνχξελ, νίηηλεο επί παξνπζία θαη ηνπ γπκλαζηάξρνπ θ. Ώ. Γακαξία, 

σκνιφγεζαλ ν κελ πξψηνο φηη απηφο είλαη ν ζπγγξαθεχο ηνπ ππφ ηνλ ηίηινλ 

«Γιψζζα θαη Γσή» έξγνπ, ζεσξνπκέλνπ καιιηαξηθνχ, ν δε δεχηεξνο φηη 

ζπλεηξγάζζε εηο ηελ ζχληαμηλ ηνπ […] ζαηπξηθνχ Δκεξνινγίνπ ππφ ηνλ ηίηινλ 

«Πεξίδξνκνο» […]. Πξνζέηη ν πξφεδξνο ηεο Βθνξίαο θ.Ε. Πεξβάλνγινπο καο 

εδήισζελ φηη ζεσξεί ηνπο άλσ δχσ δηδαζθάινπο σο θαη ηνπο θ.θ. Α. 

Αακαζθελφλ θαη ηακπαλίδελ σο καιιηαξνχο θαη φηη ηα ινηπά ηέζζεξα κέιε 

ηεο Βθνξίαο αθήξεζαλ ψξαο δηδαζθαιίαο παξά ησλ θ.θ. Εσάλλνπ θαη 

ηξνγγχιε, φπσο πξνζιάβσζηλ ηνλ θ. η. ηακαηηάδελ, θαη φηη, 

πιεξνθνξεζείο παξά ηηλσλ φηη ν θ. ηακαηηάδεο κεηερεηξίδεην θαηά ηελ 

δηδαζθαιίαλ απηνχ ιέμεηο ηηλάο ρπδαίαο, σο ην Θενθθηάρηξα αληί ηεο 

Θενηφθνπ, κεηέβε εηο ηελ ρνιήλ ηεο Ώγίαο Σξηάδνο θαη ππέβαιελ εηο 

αλαθξίζεηο ηνπο καζεηάο, εμ σλ εβεβαηψζε πεξί ηνπ αιεζνχο ηνπ πξάγκαηνο. 

Πξνζέζεθελ φκσο φηη, φηαλ ηελ επαχξηνλ κεηέβε εθ λένπ ζπλεπεία επηζηνιήο, 

ελ έιαβε παξά ηνπ θ. ΝηθνιαΎδνπ, δηεπζπληνχ ηεο ελ ιφγσ ρνιήο6 […] 

ακθηζβεηνχζεο ηα ηεο πξνηεξαίαο, θαη πξνέβε εηο λέαο ησλ καζεηψλ 

αλαθξίζεηο ν θ. ηακπαλίδεο απεπεηξάζε λα κεηαζηξέςε ηαο απαληήζεηο ησλ 

καζεηψλ, ηνχζ΄ φπεξ ηνλ ελάγθαζε λα δηαηάμε απηφλ λα εμέιζε ηεο αηζνχζεο, 

θαη φηη δηέγλσ φηη νη καζεηαί είρνλ ήδε επεξεαζζή θαη δελ επηβεβαίσζαλ 

                                                 
6
 Δπηζηνιή Νηθνιαΐδε ζε Πεξβάλνγινπ, 6/3/1911, όπνπ ηνλ πιεξνθνξεί όηη ππέβαιε ηνπο καζεηέο ζε 

δεύηεξε αλάθξηζε θαη όηη απηνί αξλνύληαη όηη άθνπζαλ ηηο επίκαρεο ιέμεηο από ηνλ θ. Σηακαηηάδε. Η 

επηζηνιή επηζπλάπηεηαη ζηελ έθζεζε.  
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εληειψο φζα θαηέζεθαλ ηελ πξνηεξαίαλ. Βθηφο ηνχηνπ επηζπλάπηνκελ επίζεο 

ελ πξνζθιεηήξηνλ δηα ην θηινινγηθφλ κλεκφζπλνλ Παπαδηακάληε, 

γεγξακκέλνλ εηο γιψζζαλ καιιηαξηθήλ, θάησζελ ηνπ νπνίνπ ππάξρεη έληππνο 

ε ππνγξαθή θαη ηνπ εθ ησλ δηδαζθάισλ ηεο Κνηλφηεηνο θ. Α. Αακαζθελνχ. 

Βπί ηνπ Γ΄ ζέκαηνο, ήηνη: «αλ ε Βθνξία ηνπ Γσγξαθείνπ θαη ησλ αζηηθψλ 

ζρνιψλ ελ γλψζεη ή εμ ακειείαο ελήξγεζελ ή επέηξεςε ηελ δηάδνζηλ ησλ 

γλσζηψλ γισζζηθψλ ηεξαηνπξγεκάησλ» […] επιεξνθνξήζεκελ φηη θαηά ην 

ηξέρνλ ρνιηθφλ έηνο επξέζεζαλ […] ελ ηνηο απνρσξεηεξίνηο ηνπ Γσγξαθείνπ 

αξθεηά θχιια έξγνπ καιιηαξηθνχ ππφ ηνλ ηίηινλ «Φνηηεηηθή πληξνθηά» θαη 

φηη ηαρπδξνκηθψο εθ Πέξαλ απεζηάιε εηο ηνπο καζεηάο ηεο Α΄ ηάμεσο 

επηζηνιή, δη΄ εο παξσηξχλνλην νχηνη λ΄ αζπαζζψζη ηαο καιιηαξηθάο ηδέαο. 

[…] Βθ ησλ πξαθηηθψλ ηεο Βθνξίαο εβεβαηψζεκελ φηη νπδεκία παξά ηεο 

Βθνξίαο εγέλεην ελέξγεηα πξνο αλαθάιπςηλ ηνπ ηίλεο ήζαλ νη δξάζηαη. 

Βπί ηνπ Α΄ ζέκαηνο, ήηνη: «αλ ελ ηε Βθνξία ππάξρσζη δεδεισκέλνη 

καιιηαξνί» ελνκίζακελ φηη έιεμελ ε επί ηνχησ εληνιή εκψλ ιφγσ ηεο ελ ησ 

κεηαμχ επειζνχζεο παξαηηήζεσο απάλησλ ησλ θ.θ. εθφξσλ πιελ ηνπ θ. 

Πξνέδξνπ. […] Ώλαθέξνκελ απιψο φηη εθ ησλ θ.θ. Βθφξσλ κφλνο ν θ. 

Λπκπνπζάθεο εδήισζε θαη δεινί αλεπηθπιάθησο εηο πάληαο φηη είλαη 

καιιηαξφο. Οχηνο δε είλαη θαη ππνγεγξακκέλνο ελ ησ πξνκλεζζέληη 

πξνζθιεηεξίσ […] σο επίζεο θαη ν έηεξνο εθ ησλ εθφξσλ θ. Ώ. Παληαδήο. 

Βπί ηνπ Β΄ ζέκαηνο, ήηνη: «αλ ζπγθιεζείζεο ηεο Κνηλφηεηνο εηο ζπλέιεπζηλ θαη 

απνθαζηζζέληνο φπσο ε Βθνξία πξνβή εηο αλαζεψξεζηλ ησλ πξνγξακκάησλ 

[…] ππνβαιή δε ηαχηα εηο ηελ ζπλέιεπζηλ πξνο επηςήθηζηλ, ε Βθνξία έπξαμε 

ηνχην ή απζαηξέησο εθήξκνζε ην αλαζεσξεζέλ πξφγξακκα άλεπ ηεο 

ππνβνιήο απηνχ εηο ηελ πλέιεπζηλ θαη άλεπ εγθξίζεσο ηεο Κνηλφηεηνο». […] 

Καηά ηελ ζπλεδξίαλ ηεο Βθνξίαο ηνπ Γσγξαθείνπ ηεο 21εο Ενπλίνπ 1910 

ειήθζε απφθαζηο απηήο πακςεθεί, φπσο δεηεζή ε ζχγθιεζηο Κνηλνηηθήο 

πλειεχζεσο, παξ΄ εο λα δνζή απηή ε δένπζα εμνπζηνδφηεζηο πξνο 

αλαζχληαμηλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ηε αζηηθήο θαη ηεο γπκλαζηαθήο 

εθπαηδεχζεσο, δηνξηδνκέλεο εηδηθήο επηηξνπήο, ήηηο, ζπλεξγαδνκέλε κεη΄ 

απηήο, λ΄ απνθαλζή θαη ππνβάιε ηαο ζθέςεηο απηήο εηο γεληθήλ ηεο 

θνηλφηεηνο ζπλέιεπζηλ. […] Καηά ηελ ζπλεδξίαλ ηεο 22αο Ενπλίνπ ηδίνπ έηνπο 

απεθαζίζζε θαη αλεηέζε παξά ηεο Βθνξίαο […] εηο ηνλ εθ ησλ κειψλ απηήο θ. 

Ώ. Παληαδήλ ε πεξί ηεο αλάγθεο ηεο αλαζεσξήζεσο ησλ πξνγξακκάησλ 
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εηζήγεζηο ελψπηνλ ηεο Κνηλνηηθήο ζπλειεχζεσο. Δ Κνηλνηηθή απηή πλέιεπζηο, 

ζπλειζνχζα ηελ 7ελ Ενπιίνπ 1910, εδέρζε ηελ πξφηαζηλ ηεο Βθνξίαο θαη 

επέηξεςελ απηή φπσο πξνβή εηο κεηαξξχζκηζηλ ησλ πξνγξακκάησλ ππφ ηνλ 

φξνλ φπσο πξν ηεο εθαξκνγήο ππνβάιε ηαχηα πξνο έγθξηζηλ θαη επηθχξσζηλ 

εηο κεηαγελεζηέξαλ Κνηλνηηθήλ πλέιεπζηλ. […] Δ Βθνξία θαηά ηελ ζπλεδξίαλ 

απηήο ηεο 18εο Ενπιίνπ[1910] ρσξίο θαλ λα ζπκβνπιεπζή ηνλ θ. γπκλαζηάξρελ 

[…] δηψξηζε θαηά πιεηνςεθία επηακειή επηηξνπήλ, απνηεινπκέλελ εθ ησλ 

θ.θ. Γακαξία, Α. Υακνπδνπνχινπ, Σζάξιησλ, ΐαζδξαβέιιε, Α. Αακαζθελνχ, 

Ώ. Υαδάπε θαη Π. Εσαλλίδε απνθιεηζζέλησλ ησλ θ.θ. Μ. Ώπζεληνπνχινπ θαη 

Υξ. Παληαδίδνπ, νίηηλεο είρνλ πξνηαζή ππφ ηνπ πξνέδξνπ ηεο Βθνξίαο θ. Ε. 

Πεξβάλνγινπ.  

Σεο επηηξνπήο ηαχηεο πεξαησζάζεο ην έξγνλ απηήο θαηά ηελ ζπλεδξίαλ ηεο 

7εο Ώπγνχζηνπ απεθαζίζζε λα γξαθή ηε Κεληξηθή Βθνξία, φπσο πξνζθαιέζε 

[…] Κνηλνηηθήλ πλέιεπζηλ, εηο ελ λα ππνβιεζψζη πξνο έγθξηζηλ ηα 

κεηαξξπζκηζζέληα πξνγξάκκαηα.  

Δ Κεληξηθή Βθνξία απάληεζελ φηη έλεθα θαηξηθψλ ιφγσλ, δειαδή ησλ 

γεγνλφησλ ησλ ζρεηηδνκέλσλ πξνο ηελ ζχγθιεζηλ ηεο Βζλνζπλειεχζεσο, ήην 

αδχλαηνο ε ζπγθξφηεζηο Κνηλνηηθήο ζπλειεχζεσο. […] 

Δ Βθνξία ηνπ Γσγξαθείνπ […] ζπλειζνχζα ηε 20 Ώπγνχζηνπ, εδέρζε θαηά 

πιεηνςεθίαλ ηε πξνηάζεη ηνπ θ. Λπκπνπζάθε, φπσο θαη άλεπ ηεο εγθξίζεσο 

παξά ηεο Κνηλνη. πλειεχζεσο ηεζή εηο εθαξκνγήλ θαηά ην εξρφκελνλ 

ρνιηθφλ έηνο ην δηαξξπζκηζζέλ πξφγξακκα φζσ αθνξά κφλνλ ηαο εμ ηάμεηο 

ησλ αζηηθψλ ρνιψλ.  

Δ γλψκε αχηε εγέλεην δεθηή αληηιέγνληνο κφλνλ ηνπ θ. Πεξβάλνγινπ […] 

Καηφπηλ ηνχηνπ εηέζε εηο εθαξκνγήλ, θαίπεξ κε εγθξηζέλ ην κεηαξξπζκηζζέλ 

πξφγξακκα […] 

Δ Κεληξηθή Βθνξία δη΄ επηζηνιήο απηήο απφ 13 Οθησβξίνπ πξνο ηελ Βθνξίαλ 

ηνπ Γσγξαθείνπ εδήηεζε πιεξνθνξίαο αλ ην ηνπ έηνπο ηνχηνπ πξφγξακκα 

ησλ ρνιψλ είλαη ην κέρξη ζήκεξνλ ελ ηζρχη ηνηνχηνλ. 

Δ Βθνξία ηνπ Γσγξαθείνπ θαηά ηελ ζπλεδξίαλ απηήο ηεο 14 Οθησβξίνπ, 

απνπζηάδνληνο εμ απηήο ηνπ θ. Ώξηζηνβνχινπ, έιαβελ απφθαζηλ θαη εδήισζε 

ηε Κεληξηθή Βθνξία φηη ην πξφγξακκα ην λπλ ελ εθαξκνγή ησλ ρνιψλ πιελ 

ειαρίζησλ θαη επνπζησδψλ δηαξξπζκίζεσλ, ιφγσ ζρνιηθψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, είλαη ην ππφ ηεο Κνηλφηεηνο αλεγλσξηζκέλνλ. […] 
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Σσ κεηαμχ ζπλεπεία δεκνζηεπκάησλ γελνκέλσλ ελ ηαηο εθεκεξίζη, δη΄ σλ 

θαζίζηαην γλσζηφλ φηη πξνζεθιήζε ν θ. Πξφεδξνο ηεο εθνξίαο θαη ν θ. 

γπκλαζηάξρεο παξά ηεο Κεληξηθήο Βθνξίαο, φπσο δψζσζηλ εμεγήζεηο επί 

ησλ απηψλ ζεκάησλ, ε Βθνξία ηνπ Γσγξαθείνπ, ζπλειζνχζα εηο ζπλεδξίαλ 

θαη ιαβνχζα γλψζηλ ησλ δειψζεσλ απηψλ πξνο ηελ Κεληξηθήλ Βθνξία 

απεθάζηζε λα ζπζηεζή ησ θ. γπκλαζηάξρε λα κε δίδε πιεξνθνξίαο θαη 

εμεγήζεηο πεξί ησλ ελ ηε ρνιή άλεπ ηδηαηηέξαο απηήο εληνιήο· πγρξφλσο δε 

απέζηεηιε ηε Κεληξηθή επηζηνιήλ, δη΄ εο εραξαθηήξηδε ηελ πξφζθιεζηλ […] ηνπ 

θ. γπκλαζηάξρνπ σο ππέξβαζηλ θαζεθφλησλ θαη σο αηπρή απηήο έκπλεπζηλ, 

κεηά ηεο πξνζζήθεο φπσο εηο παξνκνίαο πεξηζηάζεηο απνηείλνληαη εηο απηήλ. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ε Κεληξηθή εδήηεζε θαη πάιηλ παξά ηεο Βθνξίαο ηνπ 

Γσγξαθείνπ, φπσο επαλέιζε εηο ηελ θαηά γξάκκα εθαξκνγήλ ηνπ ππφ ηεο 

Κνηλφηεηνο εςεθηζκέλνπ αξραίνπ πξνγξάκκαηνο, δηφηη εθ ηεο κειέηεο ηνπ 

εθαξκνδνκέλνπ παξ΄ απηήο θαη ησλ δηαθφξσλ βαζίκσλ θαη επηζήκσλ 

πιεξνθνξηψλ, αο έιαβελ, εζρεκάηηζε ηελ πεπνίζεζηλ φηη εγέλνλην νπζηψδεηο 

κεηαβνιαί, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηάξγεζηο ησλ 

βηβιίσλ εηο ηαο ηέζζαξαο ηάμεηο ησλ Ώζηηθψλ ρνιψλ, αιινηνχζαη ξηδηθψο ην 

ηέσο ελ ηζρχη ρνιηθφλ πξφγξακκα θαη φηη εμ εηέξνπ ε Κνηλνη. πλέιεπζηο ηεο 

7 Ενπιίνπ αλέζεθελ εηο ηελ Βθνξίαλ ηνπ Γσγξαθείνπ απιψο θαη κφλνλ ηελ 

αλαζχληαμηλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκθψλσο πξνο ηελ παξά ηνπ θ. Παληαδή 

γελνκέλελ εηζήγεζηλ […] σο εθ ηνχηνπ δε ην ήδε εθαξκνδφκελνλ πξφγξακκα 

έρεη ην ζεκειηψδεο κεηνλέθηεκα φηη δελ πεξηεβιήζε εηζέηη ηελ επηθχξσζηλ ησλ 

αξκνδίσλ αξρψλ. 

Δ Βθνξία ηνπ Γσγξαθείνπ δελ απεδέρζε ηαο παξαηεξήζεηο ηαχηαο ηεο 

Κεληξηθήο, δηφηη σκνιφγεζε κελ φηη ην θαηά ην ηξέρνλ έηνο εθαξκνδφκελνλ 

πξφγξακκα δηαθέξεη θαηά ηελ δηαξξχζκηζηλ ηεο δηδαθηέαο χιεο πξνο ην ηνπ 

παξειζφληνο, ηζρπξίζζε φκσο φηη δελ ππεξέβε ηα φξηα ησλ παξά ηνπ 6 

άξζξνπ ηνπ Καλνληζκνχ ρνξεγνπκέλσλ απηή δηθαησκάησλ, θαηέιεγε δε εηο ην 

φηη, επξηζθνκέλε πξν ηνπ δηιήκκαηνο λα δηαξξπζκίζε θαηφπηλ κεζνδηθήο 

εξγαζίαο ηα θαθψο θείκελα ή λα επαλέιζε εηο ηα ηέσο ηζρχνληα, πξνηηκά λ΄ 

αλαιάβε νιφθιεξνλ ηελ επζχλελ ησλ πξάμεσλ απηήο. 

Καη ελ ησ δεηήκαηη ηνχησ σο θαη ελ ηνηο πξνεγνπκέλνηο ν θ. πξφεδξνο επξέζε 

ελ κεηνςεθία. 
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Καηφπηλ ηεο επηζηνιήο ηαχηεο ε Κεληξηθή δηα ηεο απφ 24 Αεθεκβξίνπ 

επηζηνιήο απηήο, απνδνθηκάδνπζα σο παξαηχπνπο θαη εζπεπζκέλαο ηαο 

επελερζείζαο κεηαιιαγάο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζππέβαιε ην δήηεκα εηο ηελ 

δηέπνπζαλ ηα ηνπ Γέλνπο αξρήλ, φπσο αχηε απνθαζίζε αξκνδίσο. 

Δ νχησ γελλεζείζα δηαθσλία κεηαμχ ησλ δχσ Βθνξηψλ έιεμε δη΄ απνθάζεσο 

ηεο Π.Κ. εθπαηδεπηηθήο επηηξνπήο, ε νπνία εδήισζελ φηη, κειεηήζαζα ηα 

πξνζαρζέληα απηή εηήζηα πξνγξάκκαηα ησλ αζηηθψλ ζρνιψλ, αλεγλψξηζελ 

φηη εγέλνλην ελ απηνίο κεηαβνιαί θαη φηη εθεξκφζζεζαλ αχηαη ρσξίο λα ηχρσζη 

ηεο απαηηνπκέλεο εγθξίζεσο· πξνζέζεθε δε φηη αλέρεηαη κελ δηα ην ηξέρνλ 

ρνιηθφλ έηνο ηαο γελνκέλαο κεηαβνιάο, δεινί φκσο φηη απφ ηνπ πξνζερνχο 

έηνπο ζέιε εθαξκφζε ην εληαίνλ ησλ Ώζηηθψλ ρνιψλ πξφγξακκα, φπεξ 

εθπνλείηαη ήδε. 

Βθ ησλ αλσηέξσ θαηαδείθλπηαη φηη εθηφο ηνπ θ. πξνέδξνπ ηεο Βθνξίαο, 

δηαξθψο κεηνςεθνχληνο, νη ινηπνί ηέζζαξεο θ.θ. Έθνξνη εθ ζπκθψλνπ 

ελεξγνχληεο έζεζαλ εηο εθαξκνγήλ ην κεηαξξπζκηζζέλ πξφγξακκα, θαίπεξ κε 

εγθξηζέλ, θαη φηη εηο απηνχο νθείιεηαη ε εθινγή θαη ν δηνξηζκφο ησλ άλσζη 

νλνκαζζέλησλ θ.θ. ηακαηηάδνπ θαη Αειεγθηαβνχξε ζεσξνπκέλσλ 

καιιηαξψλ, σο δηδαζθάισλ ηεο Κνηλφηεηνο. 
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Ππακηικά Γενικών ςνελεύζεων Κοινόηηηαρ ηαςποδπομίος 1911 

 

πλεδξία Γ΄ ηεο 11εο ΜαΎνπ 1911 

 

Απολογία Α. Κπηηικού 

Καη΄ αθνινπζίαλ ηνχησλ θξνλεί φηη δηδάζθαινο ή Έθνξνο δχλαηαη λα έρε ηαο 

αηνκηθάο ηνπ γισζζηθάο ηδέαο, αξθεί φκσο λα ζπλαηζζάλεηαη φηη ηα γισζζηθά 

δεηήκαηα ζα ιπζψζη έμσ δηα ηεο θηινινγηθήο παξαγσγήο θαη φηη ηα ζρνιεία 

θαη δε ηα θνηλνηηθά, έλεθα ιφγσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εζληθψλ, δελ πξέπεη λα 

γίλσληαη ζηάδηνλ γισζζηθψλ αγψλσλ […] νπδεκία εγέλεην καιιηαξηθή 

πξνπαγάλδα ελ ηαηο ζρνιαίο. […] Πεξί δε ηνπ εθαξκνζζέληνο άλεπ ηεο 

εγθξίζεσο ηεο Κνηλφηεηνο πξνγξάκκαηνο ιέγεη φηη […] ε Βθνξία εξεηδνκέλε 

επί πξνεγνπκέλσλ θαη επί ηνπ 6νπ άξζξνπ ηνπ Καλνληζκνχ ησλ ζρνιψλ θαη 

έλεθα ιφγσλ νηθνλνκηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εθήξκσζε ηα κέξε εθείλα άηηλα 

νπδακψο δηαθέξνπζη νπζησδψο ηνπ θαηά ην πξφηεξνλ έηνο εθαξκνζζέληνο 

πξνγξάκκαηνο. […] Σν δε ππφ ηεο Βθνξίαο εθαξκνζζέλ πξφγξακκα έηπρε 

ηεο εγθξίζεσο ηεο Κεληξηθήο Παηξηαξρηθήο Βθπαηδεπηηθήο Βπηηξνπήο. 

[…] ε εθνξία δελ εμεηέιεζε ην θαζήθνλ απηήο επηηξέςαζα παξά ηνλ 

Καλνληζκφλ νξίδνληα ηαο ψξαο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ δηδαζθάισλ εηο ηηλαο 

ηνχησλ λα δηδάζθσζηλ νιηγσηέξαο αληί π.ρ. 4 ή 5  2 ή 3. Γλσξίδεη δηδάζθαινλ, 

δηδάμαληα αληί 6 σξψλ 4, ίλα επαξθή σο εηο δεκνζηνγξαθηθήλ εξγαζίαλ. Ο 

δηδάζθαινο δελ πξέπεη, ιέγεη, λα εμαζθή θαη άιινλ επάγγεικα δηφηη πξέπεη λα 

ήλε αθηεξσκέλνο εηο ην δηδαζθαιηθφλ θαζήθνλ.  
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Απσείο Νίκος Γιαννιού 

 

«Οη ρσξνθχιαθεο ζηε Μαθεδνλία» 

ηαλ ν ζηνξ Υηικίο ήηαλ ζηε Μαθεδνλία Γεληθφο επηζεσξεηήο γέλεθελ κηαλ 

απνγξαθή ησλ Μαθεδνληηψλ γηα λα θαηαιάβε ν θφζκνο ηη βξίζθνπληαη ηέινο 

πάλησλ ζ΄ απηήλ ηελ Μαθεδνλία, Έιιελεο, ΐνπξγάξνη, Ρσκνχλνη γηα Κηλέδνη 

θαη Θηβεηηαλνί θάζνπληαη ζ΄ απηά ηα έξκα ηα ρψκαηα; Γέλεθε ε απνγξαθή κα 

θαλείο πάιε ηίπνηα δελ θαηάιαβε γηαηί ε απνγξαθή γέλεθε «αιαηνχξθα». 

Σνπο ΐνπξγάξνπο ηνπο θαηάγξαςαλ γηα Ρσκηνχο γηα λα δηε ν θφζκνο πσο 

ζηε Μαθεδνλία δελ έρεη ΐνπξγάξνπο, θαη ηνπο Ρσκηνχο ηνπο θαηάγξαςαλ γηα 

Ρσκνχλνπο γηα λα κε ζεξέςνπλ πσο κφλν Ρσκηνί θάζνπληαη εδψ αιιά θαη 

Ρσκνχλνη θ΄ έρνπλ θη΄ απηνί δηθαηψκαηα πνπ ηνπο η΄ αξλείηαη ην Παηξηαξρείν 

κα πνπ θ΄ νη Σνχξθνη δε ρσξαηεχνπλ φηαλ είλαη λα πξνζηαηέςνπλ ηνλ 

αδχλαην! […]    

Φαίλεηαη απηέο ηηο κέξεο έρνπκε πάιε απνγξαθή. Πξνρηέο «ρσξνθχιαθεο» 

πήγαλ ζ΄ έλα ρσξηφ Κνχπα λα θάκνπλ απνγξαθή. Χο πληαγκαηηθνί ξσηνχλ 

ηνπο ρσξηθνχο «ζηδ λε ζηληδ;» θ΄ νη θαυκέλνη νη ρσξηθνί, μέξνληαο απφ πείξα 

πσο ην ζχληαγκα θαη ηα ιφγηα ην θνπηνχθη δελ ην θάκνπλ άλζξσπν, ηνπο 

απάληεζαλ θαίλεηαη δεηιά […] φρη «Ρνχκνπδ» αιιά «Παηξηαραλεγέ κελζνχζ» 

δειαδήο «Ρσκηνί κ’  άιια ιφγηα». Κ΄ νη αγάδεο, ζνβαξά ζνβαξά, […] ηνπο 

πέξαζαλ ζηα […] ηεθηέξηα «Οπιάρ»! […] 

 χληαγκα ζηελ Σνπξθηά ζεκαίλεη λα θαηαιάβε πξψηα απ΄ φινπο ν Σνχξθνο ηη 

ζα πε δηθαίσκα θαη ηη ζα πε ρξένο. ηαλ έλαο άλζξσπνο ζνπ ιέγεη είκαη 

παηξηαξρηθφο, είκαη Ρσκηφο βάξκη εζχ λα ηνπ ιεο «φρη Ρσκηφο αιιά 

Ρσκνχλνο»; Ώπηφ δε ζα πε χληαγκα αιιά ηπξαλλία […] ζε ρψξα πνπ 

θαηαπαηηέηαη ε ιεπηεξηά ηεο ζπλείδεζεο, ζε ρψξα πνπ εγψ ζέισ λάκαη 

Ρσκηφο θ΄ ε ρσξνθπιαθή ζνπ [ν απνζηνιέαο απεπζχλεηαη ζην Υηική παζά] 

κε ζέιεη ζήκεξα Ρσκνχλν θη΄ αχξην Σνχξθν νχηε χληαγκα κπνξεί λα ξηδψζε, 

νχηε ιεπηεξηά7. 

 

                                                 
7
 Δπηζηνιή Καξαηζεληέκε ζε Ν. Γηαλληό, Θεζζαινλίθε 21 Μάξηε 1909, Φ. ρ.α «Σρεηηθά κε ηελ 

έθδνζε ηεο ζνζηαιηζηηθήο δσήο». Ο ζπληάθηεο ηεο επηζηνιήο πξέπεη λα ήηαλ αληαπνθξηηήο ηεο 

εθεκεξίδαο Λαός ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη δνύιεπε ζηε Regie, ην Μνλνπώιην Καπλνύ. 
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Βπηζηνιέο Υξήζηνπ Υξεζηνπιάθε ζε Νίθν Γηαλληφ 

 

1. Φαληά, 27/5/1909 

Βίρακε λνηθηάζεη κηα κεγάιε ζάια ζην θεληξηθφηεξν κέξνο ησλ Υαληψ θαη θάζε 

βξάδπ καδεχακε θφζκν θαη ηνπ θνπβεληηάδακε γηα ηηο δηάθνξεο πξννδεπηηθέο 

ηδέεο ζνζηαιηζκφ θιπ. κε βάζε πάληα ηε δεκνηηθή καο γιψζζα. Λνγαξηάδακε 

γιήγνξα λα βγάινπκε θαη δηθή καο εθεκεξίδα θη εθαιέζακε ηε κνξθσκέλε 

θνηλσλία ησλ Υαληψ ζε κηα δηάιεμε επίζεκε, λα πνχκε, κε ζέκα ην γισζηθφ 

δήηεκα απφ ηελ αηζζεηηθή ηνπ κεξηά. ια απηά άξρηδαλ γηα θαιά λα 

ηξνκάδνπλ ηνπο δαζθάινπο θιπ. θαη ηψξα θαλεξά εθψλαδαλ ζηνπο δξφκνπο 

πσο είκαζηε άζενη, ρσξίο παηξησηηζκφ, ραιαζηέο ηεο Εζηνξίαο θαη θάζε 

εζληθνχ ηδαληθνχ. Καη πξνζπαζνχζαλ κε θάζε ηξφπν λα εμεγείξνπλ ηνλ θφζκν 

ελαληίν καο. Απζηπρψο ζηελ άηηκε απηή επίζεζε ηνπο βξήθαλ ζχκκαρνπο 

κεξηθνχο δεκνθφπνπο [κηθξνπνιηηηθνχο;], πνπ έηπρε λα ηνπο ζπκθέξεη κηα 

εμέγεξζε ιατθή, φπνηα θη αλ είηαλ. Έηζη βάιζεθαλ θη απηνί κε δηάθνξεο 

πξνζηπρηέο θαη ζπθνθαληίεο λα μαγξηέςνπλ ηνλ θφζκν θαηαπάλσ καο θαη 

πξαγκαηηθψο ην θαηάθεξαλ ζε βαζκφ, πνπ ν ιαφο άθνπε καιιηαξφο θη έθαλε 

ακέζσο ην ζηαπξφ ηνπ. Σν ηη ηξαβήμακε κεξηθέο κέξεο δε κπνξεί λα εηπσζεί 

κε θαλέλα ηξφπν. [θπξηέο;] άγξηεο, βξηζηέο, αλαζέκαηα απφπνπ πεξλνχζακε, 

θνβέξεο θη φηη άιιν. ηελ πζηεξηά αλαγθαζηήθακε λα θιεηζηνχκε ζηα ζπίηηα 

καο θαη λα κελ μεκπηίδνπκε δηφινπ. Σν θαθφ φκσο πνπ λα πάςεη. Μέξα κε ηελ 

εκέξα κεγάισλε, ηα ρσξηά φια απεηινχζαλ πσο ζα κπνπλ ζηε ρψξα λα 

πλίμνπλ ηνπο άζενπο, πνπ εμεκπάξθαξαλ ζηελ Κξήηε(;), ν ιαφο ησλ Υαληψ 

πξνζθαιηφηαλε ζε ζπιιαιεηήξην θαη είηαλ θίλδπλνο θη ε Κπβέξλεζε λα πέζεη 

θαη ηαξαρέο λα γίλνπλ, πνπ λα βιάςνπλ ην εζληθφ δήηεκα. ηελ θαηάζηαζε 

απηή βγάιακε κηα δήισζε θαη ιέγακε πσο κ΄ αγαλάθηεζε απνθξνχνκε ηηο 

ζπθνθαληίεο, πνπ καο ξίρλνπλ θαη θιεηνχκε ην χιινγν. Οχηε απηφ φκσο δελ 

ην βξήθαλ αξθεηφ. Ήζειαλ· λα πνχκε ξεηά πσο δηαιχνκε ην χιινγν θαη λα 

θάλνκε ηε δήισζε ζηελ θαζαξεχνπζα. Βκείο θπζηθά αξληνχκαζηε θη ε 

Κπβέξλεζε βιέπνληαο ηα πξάκαηα ζθνχξα, έθαλε κηα «δήισζε» θη έβαιε ηηο 

ππνγξαθέο καο, ρσξίο λάρνπκε θακηάλ είδεζε θη έιεγε πσο δηαιχνκε ηνλ 

νισκφλ. Σε δήισζε κάιηζηα ηνχηε ηελέ ηχπσζε ζην θπβεξλεηηθφ 

ηππνγξαθείν. […] Ο θφζκνο ηψξα εζχραζε θαη καο θσλάδνπλ πσο δελ 

πξέπεη γηα ηελ ψξα λα δηακαξηπξεζνχκε γηα ηελ ςεχηηθε απηή  δήισζε γηα λα 
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κε μαγξηέςνπκε πάιη ηα πξάκαηα. Πξέπεη καο ιέλε λα ηελ παξαδερηνχκε 

«ράξηλ ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ δηαηξέρεη ε Παηξίο». […] Πξνρηέο ζην κεγάιν 

αλαβξαζκφ ελαληίν ηεο δεκνηηθήο έηπρε λα βξεζνχλ κεξηθνί ηελ ψξα πνπ 

έθηαζε «ν ιαφο» ζην πξαρηνξείν. Ώκέζσο εμαλάγθαζαλ ηνλ [;] λα ηνπο 

γπξίζεη θαη γη΄ απηφ έγξαςε, θαζψο κνχπε, πσο είλαη απαξάδερηνη […] ζαο 

παξαθαιψ πνιχ λα κε ζηέιλεηε πηα ζην πξαρηνξείν, γηα λα κε βξεη θη [απηφο;] 

ν πξάρηνξαο ην κπειά ηνπ καδχ κε καο.  

Σψξα πνπ καο θξνχςαλε –πξνζσξηλά πάληα- εδψ ζηα Υαληά, πνιεκνχκε λα 

ηδξχζνκε ζην Δξάθιεην ην «νισκφ», ρσξίο φκσο ζην λέν απηφ ζχιινγν λα 

θαηλφκαζηε εκείο νη Υαληψηεο, γηαηί ηφζε είλαη ε έμαςε ηνπ πιήζνπο, πνπ ζα 

καο αλαγθάζεη φινπο ηνπο δεκνηηθηζηέο εδψ (πάλσ απφ 40 λένπο) λα 

εθπαηξηζηνχκε, αλ ην κπξηζηνχλ. 

 

2. Φαληά 13/9/912 

Σν δεκνηηθηζηηθφ δήηεκα ην ζεσξψ θ΄ εγψ θνηλσληθφ πέξα-πέξα. Γη΄ απηφ φζν 

θη΄ αλ ε θηινζνθηθή κνπ –αο ηελ πσ έηζη- πξνηίκεζε είλαη αξηζηνθξαηηθή κηζψ 

ηφζν ηνλ κπνπξδνπαδηζκφ θαη κάιηζηα ην ξσκέτθν, πνπ γηα λα ηνλ πνιεκήζσ, 

αγθαιηάδσ επραξίζησο ην ζνζηαιηζκφ. Έπεηηα νκνινγψ πσο ε θαηάληηα ηνπ 

εξγάηε είλαη ειεεηλή ζηελ Βιιάδα. Άζιηνο, θησρφο, ακφξθσηνο, ζχκα 

ξνκαληηθφ ηνπ κπνπξδνπαδηζκνχ θαη ησλ ζθνπψλ ηνπ κε ηα δηάθνξα 

παηξησηηθν-ζξεζθεπηηθά πξνζρήκαηα. ιε ε ζπληεξεηηθφηεηα ηεο ηζηνξηθήο 

καο θπιήο –πνπ αθξηβψο γηαηί είλαη ηζηνξηθή, είλαη θαη ηφζν ζπληεξεηηθή- έρεη 

μεζπάζεη ζ΄ απηφλε. Θέισ ινηπφλ ην ζνζηαιηζκφ γηα λα κπνξέζεη κ΄ απηφ λα 

ζπάζεη ηα ηζηνξηθά ηνπ δεζκά θαη λα ιπηξσζεί απφ ηηο δπν κπνκπνχιεο πνπ 

ηνλ ηξνκάδνπλ, ηελ παηξίδα θαη ηε ζξεζθεία. 

Κη΄ αθφκε είκαη ζνζηαιηζηήο, γηαηί ν ζνζηαιηζκφο ζα είλαη ην θνηλσληθφ 

θαζεζηψο ηνπ αχξην, ζέινκε δε ζέινκε. Μπνξνχλε λάρνκε νπνηεζδήπνηε 

γλψκεο, κα ε πνιηηηθή καο πξέπεη λα είλαη πξαρηηθή, φρη αλεδαθηθή. Καη κηα 

θη΄ ν ζνζηαιηζκφο είλαη ν αληίκαρνο ηνπ κπνπξδνπαδηζκνχ, κ΄ εθείλν ρξένο 

έρνκε λα ζπληαρζνχκε. Πνιχ πεξηζζφηεξν αθνχ ην γισζζηθφ δήηεκα ζηελ 

Βιιάδα ηξάβεμε απηφ ην δξφκν, πνπ καο αλαγθάδεη πηα, κηα θαη δίδνκε 

κεγάιε ζεκαζία ζηε γιψζζα, λα ζηξαθνχκε πξνο ην ιαφ, λα ηνλ θσηίζνκε, 

λα ηνλ αλπςψζνκε, λα ηνλ νξγαλψζνκε θαη κ΄ απηφ λα πνιεκήζνκε ηελ 

θξαηνχζα ηάμε. 



130 

 

Σνπο ιφγνπο πνπ κε ζπξψρλνπλ ζην ζνζηαιηζκφ ζαο ηνπο είπα γηα λα ζαο 

θάλσ θαλεξφ ην ζθνπφ θαη ηηο αηηίεο πνπ κε παξαθίλεζαλ λα γξάςσ ην άξζξν 

«Αεκνηηθηζκφο θαη Μπνπξδνπαδηζκφο» ζην Ννπκά. Καη ηψξα πνπ είκνπλα 

ζηελ Ώζήλα, θαζψο θαη πέξπζη, κνχθαλε ζιηβεξή εληχπσζε ην θνκκάηηαζκα 

ησλ λεσηεξηζηηθψλ ξνπψλ, πνπ ππάξρνπλ ζηελ Βιιάδα, θαη ην κνχδηαζκα θαη 

ε απνθαξδίσζε ησλ δηαθφξσλ θηιειεπζέξσλ. Καζέλαο θη΄ απάλσ ηνπ ή δπν-

δπν, ηξεηο-ηξεηο ην πνιχ, απνκνλσκέλνη, απηνθέθαινη, ζθφξπηνη. Κακηά 

αλψηεξε θαη γεληθψηεξε ζχλζεζε, θαλέλα ζπέξκα γηα νξγάλσζε απξηαλή. 

θέθζεθα ηφηε πσο πξψη΄ απφια πξνέρεη ην δήηεκα λα μεθαζαξηζηνχλ νη 

λεσηεξηζηηθέο ξνπέο ζηελ Βιιάδα γηα λα δνχκε αλ ζα κπνξέζεη λα γίλεη 

ηίπνηα. Έρνκε ζνζηαιηζηέο, θνηλσληνιφγνπο, δεκνηηθηζηέο θιπ. Οη ηειεπηαίνη 

απνηεινχλ κηα ηάμε αλζξψπσλ πνπ αθφκα δελ επήξε έλα σξηζκέλν 

ραξαρηήξα, ελψ ίζα-ίζα ν ερζξφο ηεο ζηέθεηαη ζε κεηεξίδηα θνηλσληθν-

πνιηηηθά. Μφια ηαχηα θη΄ ν δεκνηηθηζηηθφο θχθινο πεξηθιείλεη αλζξψπνπο 

πξννδεπηηθνχο θαη κε αμία, φπσο π.ρ. ν Μ. Σξηαληαθπιιίδεο, ν Αξαγνχκεο 

θαη άιινη. Καιά ζα ήηαλ λα πξνζπαζήζνκε λα ζπλαληεζνχκε φινη ζ΄ έλα 

πνιηηηθφ πξφγξακκα. Έγξαςα, θνπβέληηαζα καδχ ηνπο θη σο ηψξα ηνπιάρηζην 

νη άλζξσπνη θαίλνληαη πσο αηζζάλνληαη πνιί θαιά θαη ηελ αλάγθε γηα 

ζπλελλφεζε θαη ηε ζνζηαιηζηηθή ηεο βάζε. Κη΄ ν Κσζηήο Μάλνο εδψ είλαη 

ζχκθσλνο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν ζέιεζα λα δείμσ ζηνπο θνηλσληνιφγνπο πσο 

πξέπεη λα γίλνπλ ζαξξαιεψηεξνη θαη επαλαζηαηηθψηεξνη. Έρνκε θαζήθνλ λα 

πξνζπαζήζνπκε σο κπνξνχκε λα ζπλαζπηζηνχκε φζν γίλεηαη πεξηζζφηεξνη. 

Ώλ απνηχρεη ε απφπεηξα, ηφηε πηα φζνη κείλνκε ζπλελλνεκέλνη, ζα 

ζπλεξγαζηνχκε. Καη κφλν νη ηξεηο πνπ ζεκεηψλεηε ζην γξάκκα ζαο αλ 

απνκείλεηε κε ηελ νξγάλσζή ζαο, ζα ζπκπξάμσ κε κεγάιε κνπ επραξίζηεζε. 

Γηαηί ρσξίο άιιν ε δηθή ζαο νξγάλσζε είλαη ε κφλε ζσζηή θαη «ζπλεπήο 

πξνο εαπηήλ». 

Ώλ φκσο γίλνληαλ δπλαηφ λα ελσζνχκε ζε κηα γεληθφηεξε πνιηηηθν-θνηλσληθή 

νκάδα εγψ ζα πξνηηκνχζα ην θφκκα καο λα δεηήζεη λα πεξηιάβεη θαη φια ηα 

κηθξναζηηθά ζηνηρεία θαη λα πάξεη έλα ιατθφ ραξαρηήξα επξχηεξν απφ ηνλ 

εξγαηηθφ. ηελ Βιιάδα ν ππάιιεινο, ν επηζηήκνλαο ν κε θεθαιαηνχρνο, 

πάζρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνλ εξγάηε. Έρνπλ αλάγθεο πεξηζζφηεξεο 

θαη ην νηθνλνκηθφ ηνπο αληζνδχγην είλαη θαη κεγαιήηεξν θαη ζιηβεξφηεξν απφ 

ηνπ εξγάηε. Καη ε εζηθή ηνπο θαηάπησζε γηα ηνλ ίδην ιφγν είλαη κεγαιήηεξε. 
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ΐιέπε ηνπο αλζξψπνπο ησλ γξακκάησλ πνπ είλαη πνπιεκέλνη νιφθιεξνη 

ζηνλ επηρεηξεκαηία εθδφηε ηεο εθεκεξίδαο θιπ.θιπ. Καιά είλαη ινηπφλ ν 

ειιεληθφο ζνζηαιηζκφο λα πξνζαξκνζηεί κε ηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο θαη ζχκθσλα κ΄ απηέο λα ξπζκηζηεί. 

Έπεηηα δελ πξέπεη λα παξαβιέπνπκε πσο ν ζνζηαιηζκφο ζηελ Βιιάδα γηα 

ηελ ψξα κφλν σξηζκέλα λνκνζεηηθά κέηξα κπνξεί λα επηηειέζεη. Μπνξνχκε 

π.ρ. λα ζέινκε ηελ θαηάξγεζε ή ην κεγάιν πεξηνξηζκφ ησλ ζηξαηησηηθψλ 

δαπαλψλ; Σν θξεηηθφ δήηεκα είλαη άιπην. […] ζν ινηπφλ ηα δεηήκαηα ηεο 

ΐαιθαληθήο δελ θαλνληζηνχλ θαηά έλα νξηζηηθφ ηξφπν ή ηνπιάρηζην δε γίλνπλ 

ζπκθσλίεο ηειεησηηθέο αλακεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ βαιθαληθψλ θξαηψλ, 

ε ζηξαηησηηθή ηνπο παξαζθεπή δελ είλαη ζσζηφ λα παξακειεζεί. […] 

Καη λαη κελ κπνξεί λα κε κε λνηάδεη αλ ζα ππάξρεη θη΄ αχξην ειιεληθφ θξάηνο, 

ζέισ φκσο ε θπιή καο λα κπνξεί λα δεη ειεχζεξε θαη λα εθδειψλεη απείξαρηε 

ηνλ πνιηηηζκφ ηεο. Βγψ πξνζσπηθψο είκαη αληηκηιηηαξηζηήο θαη 

αληηκπνπξδνπαλφο, αιιά, επαλαιακβάλεο πξφθεηηαη λα βάιεο πξφγξακκα 

πξαρηηθήο πνιηηηθήο. Ώλ φκσο ζειήζεη θ΄ ε Σνπξθηά εηιηθξηλψο λα ζπλελλνεζεί 

καδχ καο, ηφζν ην θαιχηεξν, γηα φινπο καο. Μα απηφ πηα δελ ην ζεσξψ 

δηφινπ πηζαλφ. 

 

3. Φαληά 13/[8;]/915 

Έηζη ινηπφλ δηαηχπσλα θαη ηε γλψκε κνπ, πνηα πξέπεη λα είλαη ζήκεξα ε 

ζηάζε θάζε δηαλνεηηθνχ ξσκηνχ απέλαληη ηνπ ζνζηαιηζκνχ αλεμάξηεηα απφ 

ηα εζηθν-θηινζνθηθά θαη ηα νηθνλνκηθν-θνηλσληθά ηνπ θξνλήκαηα. Καη 

εθαηάιεγα φηη γεληθφ ζπκθέξν γηα ηελ ψξα φινη έρνκε λα ζπκπαζνχκε ηε 

ζνζηαιηζηηθή θίλεζε, θπξίσο σο αληίδξαζε ελαληίνλ ζηελ άζιηα θνηλσληθή καο 

θαηάζηαζε, σο κέζνλ πνιεκηθήο ελαληίνλ ηνπ βξσκεξφηαηνπ θαη 

κπαθαιηθφηαηνπ […] ξσκέτθνπ κπνπξδνπαδηζκνχ, θαη ηδίσο λα θαηνξζσζεί λα 

ζπάζνπλ θάπσο ηα [;] ζηληθά ηείρε πνπ πεξηδψλνπλ ζήκεξα ηελ ειιεληθή 

mentalite θαη moralite θαη ηελ θάλνπλ λα είλαη ζα ζηξείδη θνιιεκέλε ζηηο 

κνπριηαζκέλεο παξαδφζεηο ηεο. Γη΄ απηνχο ηνπο ιφγνπο θαη γηα πνιινχο 

άιινπο πνπ εθεί κε ιεπηνκέξεηα ηνπο αλάιπζα, ππνζηήξηδα φηη φινη καο 

ζπκθέξν έρνκε λα ηεξνχκε απέλαληη ηνπ ζνζηαιηζκνχ κηα ζηάζε ηνπιάρηζην 

«επκελνχο νπδεηεξφηεηνο». Βίλαη ην πην θαηάιιειν φξγαλν –ν ζνζηαιηζκφο- 

γηα λα μππλήζεη απφ ηε λάξθε ηελ ειιεληθή θνηλσλία, θαη λα ηελ θάκεη λα 
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ζθεθηεί θνκάηη πσο ίζα-ίζα ε δσή δελ έρεη κφλν πιηθή αμία, κα θαη θάπνηα 

άιιε αλψηεξε. Κ΄ έηζη, θ΄ φζνη άιινη ζα είραλ λα πνπλ ηίπνηα δηθφ ηνπο, 

ζάβξηζθαλ ζε κηα ηέηηα μππλεκέλε θνηλσλία αλζξψπνπο ηθαλνχο θαη 

ελδηαθεξνκέλνπο λα ηνπο αθνχζνπλ, πνπ ζήκεξα δελ ππάξρνπλ. […] 

Γηαηί φκσο πεξηνξίδεηε ηφζν απνθιεηζηηθά ηνλ «θχθιν ησλ θηιειεπζέξσλ 

αξρψλ» ζηηο ζηελά δεκνθξαηηθν-ζνζηαιηζηηθέο ηάζεηο; Βκέλα πεξηζζφηεξν 

αθφκα απφ ην ζεκεξηλφ κπνπξδνπάδηθν θαζεζηψο, κε πεηξάδεη ην θξάηνο. 

Ώπηφ κ΄ ελνριεί θαζεκεξηλά, κε ζέιεη πνιίηε, θνξνινγνχκελν, ζηξαηεχζηκν, 

αγγαξεχζηκν πνιίηε, ηίπνη΄ άιιν. Σν κηθξφ θξάηνο ρεηξφηεξν απφ ην κεγάιν, 

ην εληαίν εζληθψο, ρεηξφηεξν θη΄ απφ ην πεξηεθηηθφ θαη ζχλζεην απφ πνιιέο 

θπιέο, ε δεκνθξαηία ζε πνιιά ρεηξφηεξε απφ ηε κνλαξρία. Γεληθά γηα ην 

θξάηνο έγξαςα έλα ζθνδξφ θαηεγνξεηήξην, θαη πηζηεχσ γιήγνξα λα 

δεκνζηεπηεί απφ ηα αιεμαληξηλά «Γξάκκαηα». Βθεί ζα δείηε πσο ζθέθηνκαη 

γηα ηηο κειινληηθέο ηάζεηο ηεο θπιήο θαη ηνπ θξάηνπο θαη φηη δελ είλαη 

απαξαίηεην λ΄ αλήθεη θαλείο νινθιεξσηηθά ζην ζνζηαιηζκφ γηα λάρεη ηδέεο 

απφ θείλεο πνπ νλνκάδεηε εζείο θηιειεχζεξεο. Φπζηθά ε ηέιεηα επηθξάηεζε 

ηνπ ζνζηαιηζκνχ ζα δψζεη φισο δηφινπ άιιν πξννξηζκφ ζην θξάηνο θαη ζα ην 

θάκεη πνιχ δηαθνξεηηθφηεξν απ΄ φ,ηη είλαη ζήκεξα. Μα ηνχην ζα είλαη ε 

ηειεπηαία θάζε ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, θη΄ επνκέλσο, θη΄ αλ ππνζέζνκε 

αθφκα πσο κηα κέξα ζα γίλεη θη΄ απηφ, θαιά είλ΄ φκσο ελησκεηαμχ λα 

βειηηψλνκε ιηγάθη αλέ κπνξνχκε ηε ζέζε καο θαη λα [;] θάπσο ηε θνβεξή 

ηδηφηεηά καο σο πνιηηψλ δπλάκεη ηεο νπνίαο θαη κφλν ππάξρνκε γηα ην 

θξάηνο. 

Μα ηελ πην κεγάιε εληχπσζε απ΄ φια πνπ γξάςαηε κνχθαλε απηφ πνπ ιέηε 

ζην ηέινο πσο δελ έπξεπε απηά λα ηα γξάςσ θαη λα [πνιεκήζσ;] ην πθέξν 

«ελ ηε κέζε ερζξψλ». Έηζη ινηπφλ; Κη΄ αλ αθφκα ππνζέζνκε πσο είκνπλα 

ζνζηαιηζηήο πέξα-πέξα, απηφ ζα κνπ επέβαιιε ηελ ππνρξέσζε λα απνηειψ 

κηα κπζηηθή θακφξα κε ηνπο ζπληδεάηεο κνπ, θαη λα κε ιέσ γηα θάζε ηη θαλεξά 

ηε γλψκε κνπ γηα ηνλ θαζέλα ζ΄ φπνηνλ θη΄ αλ ηχρεη; Ώπηέο είλαη νη 

πξννδεπηηθέο ηδέεο πνπ θεξχηηεηε; Μ΄ απηφ ηνλ πλεπκαηηθφ απηνεπλνπρηζκφ 

θαη ην κπνπξδνπδηθφηαην esprit de corps ζα θάκεηε λα πάεη κπξνζηά ε 

αλζξσπφηεηα; Έηζη θνινβσκέλε ε πλεπκαηηθή καο ειεπζεξία ζα κεγαιψζεη 

ηελ αμία ηεο αλζξψπηλεο δσήο; 
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Να φια απηά είλαη πνπ καο θάλνπλ λα κε βιέπνπκε κε κεγάιε αηζηνδνμία ηελ 

νξηζηηθή θη΄ νινθιεξσηηθή επηθξάηεζε ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ θαζεζηψηνο. 

 
 
 

Βπηζηνιή Κ. Υαηδφπνπινπ ζε Ν. Γηαλληφ 
 
 

Μόλαρν 20/4/1914 

Οη θαζαξνί […] ζνζηαιηζηέο έρνπλε ηε κεγαιήηεξε πνιηηηθή πξνζνρή ησλ 

ζηελ θαηάρηεζε ηνπ θνηλνβνχιηνπ. Βθείλνη πνπ πνιεκνχλε ηνλ 

θνηλνβνπιεπηηζκφ είλαη νη ζπληηθαιηζηέο, πνπ ζηε Γαιιία ι.ρ. θάλνπλε 

πξνπαγάληα ζηνπο εξγάηεο λα κελ ςεθίδνπλε, κε ηελ ηδέα πσο ην αλαθάησκα 

ζηελ πνιηηηθή δηαθζείξεη ηνπο ραξαθηήξεο. Βδψ ζηε Γεξκαλία ε 

ζπλδηθαιηζηηθή θίλεζε δελ παίδεη απφιπηα θαλέλα πξαρηηθφ ξφιν. Ρσηάο αλ 

μέθπγε ην δήηεκα απφ ην Μαξμηζκφ. Βίλ΄ αιήζεηα πσο απφ 10 θαη παξαπάλσ 

ρξφληα ην γεξκαληθφ θφκκα είλαη δηαηξεκέλν ζε δχν δηεχζπλζεο: ηνπο 

επαλαζηάηεο θαη ζηνπο ξεβηδηνληζηέο. Σνπο επαλαζηάηεο ηνπο ιέλε νη δεχηεξνη 

θαη νξζφδνμνπο καξμηζηέο θαη ηνπο θαηεγνξνχλε πσο πέξλνπλε ην γξάκκα θη΄ 

φρη ην πλεχκα ηνπ Μάξμ. Μηα θαη Μαξμηζκφο ζα πεη εμέιημε, ππνζηεξίδνπλε 

πσο ε ηερληθή ηνπ Μαξμηζκνχ πξέπεη λα ζπκβηβάδεηαη πάληα κε ηε λέα κνξθή 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηε ζεκεξηλή. Αελ αξλνχληαη ην Μάξμ, κα ηνλ εμεγνχλ 

αιινηψηηθα θαη ρηππνχλε κεξηθά ζεκεία ηεο ζεσξίαο ηνπ ζαλ απνδεηγκέλα 

ζθαιεξά απφ ηελ πξάμε. Γη΄ απηφ ζέινπλε λαιιάμνπλε κεξηθά άξζξα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο Βξθνχξηεο πνπ είλαη ζπληαγκέλν απάλσ ζηα ζθαιεξά 

θαηά ηε γλψκε ηνπο ζεσξεηηθά ζεκεία. Θεσξεηηθφο ππνζηεξηρηήο ηνπ 

νξζφδνμνπ καξμηζκνχ είλαη επί θεθαιήο ν Kautsky, ησλ ξεβηδηνληζηψλ ν 

Bernstein. ξγαλν ηνπ πξψηνπ ην επίζεκν πεξηνδηθφ ηνπ θφκκαηνο Neue 

Zeit, φξγαλν ηνπ ξεβηδηνληζκνχ ηα «Sozialistische Monatshefte». Σν ηειεπηαίν 

ηα ηειεπηαία ρξφληα έθαλε ζρεδφλ απνθιεηζηηθφ ή ιπζζηαζκέλν πφιεκν 

ελαληίν ηνπ Μαξμηζκνχ θαη φρη ελαληίν ησλ αζηψλ. Σα θπξηψηεξα ζεκεία ηεο 

δηαθσλίαο είλαη ηα εμήο δχν. 1) νη ξεβηδηνληζηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ν 

ζνζηαιηζκφο ζα θαζηεξσζεί κε βαζκηαίεο κεηαξξχζκηζεο θαη φρη κε 

επαλάζηαζε θαη 2) πσο είλαη αδχλαην λα πεηχρεη ηηο κεηαξξχζκηζεο απηέο ν 

ζνζηαιηζκφο φζν κέλεη ζην ζεκείν ηνπ απνθιεηζηηθνχ Klassenkampf θαη δε 

ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο θηιειεχηεξνπο αζηνχο ζηα κέξε πνπ είλαη ζχκθσλνη θ΄ 
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νη δχν γηα ηηο κεηαξξχζκηζεο. Έηζη ζέινπλε λα ιείςεη ν Klassenkampf θαη ε 

επαλάζηαζε απφ ην πξφγξακκα θαη λα ιείςεη αθφκα θαη ε ζεσξία ηνπ 

pauperisme, ηνπ μεπεζκνχ ησλ πξνιεηάξησλ. […] Ήξζαλε πνιιέο ζηηγκέο 

πνπ ε αληίζεζε έθηαζε σο ην ζεκείν ηνπ ρσξηζκνχ, κα ε γεξκαληθή 

θξνληκάδα θξάηεζε θαη ηα δπν κέξε. Κη φρη ιίγν βνήζεζε θ΄ ε επηβνιή ηνπ 

Μπέκπει. Ο Μπέκπει αλππνρψξεηνο επαλαζηάηεο ζην ιφγν, είρε ηε κεγάιε 

ηέρλε λα γίλεηαη κεηαξξπζκηζηηθφο ζηελ πξάμε ρσξίο λα ζπζηάδεη θακηά αξρή. 

Γχξεβε 100 θαη άδξαδε ην έλα πνπ έβιεπε πσο κπνξνχζε κφλν λα πάξεη […] 

Ώλ ζέιεηο ηελ πξνζσπηθή κνπ γλψκε είλαη πσο θαη νη δπν δηεχζπλζεο 

ηξαβνχλε ην ζθνηλί καθξηά. […] Ο καξμηζκφο δελ μέπεζε, ηξνπνπνηείηαη κφλν, 

εμεγείηαη αιηψηηθα, ζπκβηβάδεηαη κε ηηο αλάγθεο πνπ παξνπζηαζηήθαλε απφ 

ηελ εμέιημε. Ο ίδηνο ν Μάξμ, ν ίδηνο ν Έγγειο πνπ πξνθήηεβε ηελ επαλάζηαζε 

ζηα ηέιε ηνπ αηψλα, αλ δνχζε ζήκεξα ζάβιεπε πσο θαη αλ είλαη λα γίλεη ε 

αιιαγή κε κηα επαλάζηαζε, απηή ζαξγήζεη πνιχ αθφκα. […] Ώπηή ε άξγεηα 

ηεο αιιαγήο απειπίδεη ηνπο βηαζηηθνχο θαη θαληάδνπληαη πσο μεπέθηεη ε 

θίλεζε ηνπ ζνζηαιηζκνχ. Αελ μεπέθηεη, κα δελ κπνξεί λα πξνρσξεί πάληα κε 

πεδήκαηα, γηαηί ζθνληάβεη ζηε δπλαηή νξγάλσζε πνπ θάλεη ην θεθάιαην. 

ηαλ ηνλ λνηψζεη ην ζνζηαιηζκφ θαλέλαο ζηελ εμέιημε δελ πξέπεη λα βηάδεηαη. 

[…] ζν θαη λαξγήζεη, ζαξζεί κηα κέξα ε αιιαγή. Πνηα κνξθή ζάρεη δελ ηελ 

μέξνπκε, κα πάληα ζάλαη ε θαηάζηαζε πνπ ζα θέξεη θαιχηεξε απφ ηε 

ζεκεξηλή. Ο άλζξσπνο γίλεηαη θάζε κέξα πην άλζξσπνο θη φηαλ ηνλ 

αγαπνχκε πξέπεη λα βνεζνχκε λα γίλεηαη νινέλα πεξζφηεξν πην άλζξσπνο. 
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Δπιζηολή Φςσάπη ζε Θπάζο Καζηανάκη 

 

12/10/1922 

Μφιηο είδα ηελ φκνξθε ζπζήθε ηεο Μνπληάληαο θ΄ έγηλα εθηχο άλσ 

θάησ. Ώπνγνεηεκέλνο […] απειπηζκέλνο ηξνκεξά θη αγηάηξεθηα, φζν κε ηε 

Γαιιία κνπ, άιιν ηφζν κε ηελ Βιιάδα καο. Νίθεζε ν Κεκάιεο ζηε Μηθξαζία, 

έλα ζηξαηφ αθαληζκέλν θνξκί θαη ςπρή· αθηφ ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα ηνπ 

δψζνπλε ηε Θξάθε! Καη ηνπ ηε δίλνπλε! Πνηνη θαη πνηνη; Να, ε Γαιιία κνπ, ε 

Ώγγιία […] κε ηελ Εηαιία πηα πεξηηηφ λαπνξήζνπκε. Σνπο δίλεη ηε Θξάθε θαη ε 

Βιιάδα!! Μα εγψ ήζεια λα κάζσ ηη δηθαίσκα έρνπλε ε Γαιιία θ΄ ε Ώγγιία 

λαηηκάζνπλε ηελ Βιιάδα. Ήζεια φκσο αθφκε πεξζφηεξν λα κάζσ κε ηη 

δηθαίσκα έξρεηαη ε ειιάδα λαηηκαζηή κπξνζηά ζηνλ εαθηφ ηεο θαη ζηνλ 

θφζκν κπξνζηά. Δ κφλε απάληεζε πνπ ηαίξηαδε είηαλε ε αθφινπζε. –«Θέιεηο 

ηελ Ώληξηλνχπνιε; Έια λα ηελ πάξεηο». Καη κε κνπ ιεο πσο ε Βιιάδα δελ 

είηαλε – κ΄ έλαλ Σνχξθν πνπ ίδηα ε λίθε ηνπ ηνλ θαηάζηξεθε. Ο ΐεληδέινο καο 

ηάθεξε αθηά. Ο ΐεληδέινο ζέιεζε λα θαλή θξφληκνο. Φέξζεθε ζαλ ηνλ ηξειφ. 

Ώηέιεησηνη πφιεκνη ζα βγνχλε απφ ηε Μνπληάληα. […] Σν γξάκκα κνπ κέζα 

κνπ πηα γξακκέλν. Σφζηειλα ζηνλ ηχπν ηνπ Παξηζηνχ, φηη πνπ εξρφκνπλε απφ 

ηελ Bèchellerie. “Nous avons soutenu une guerre d’ épouvante avec les plus 

monstrueux barbares du monde. Il est pourtant des barbares qui les 

surpassent, ce sont les Turcs. Et c΄est avec eux aujourd’ hui, c’ est avec des 

massacreurs, des incendiaires et des traîtes que nous marchons la main dans 

la main. Je pars pour Andrianople. Je vais y défendre l’ humanité, la Grèce et 

la France. Jean Rsichari”. Πήγαηλε ηψξα λα γξάςεο ηέηνην γξάκκα κ΄ έλα 

έζλνο πνπ γιψζζα δελ έθακε. Γηαηί απφ θεη πξνέξρνπληαη ηα θαθά ηνπ φια 
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Δθημεπίδα Δπγάηηρ Κωνζηανηινούποληρ 

 

Ν. Ξελάθεο, «Ο νζηαιηζκφο ζέιεη: Σα ζρνιεία λα είλε δσξεάλ. Οη δηδάζθαινη 

λα δηδάζθνπλ δσξεάλ», Ο Εργάηης, 19/9/1910, αξ.7, ζ.1-3. 

Tα ειιελφπνπια πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν γηα λα κάζνπλ αξραία 

γιψζζα, επεηδή καο πέξαζε ε ζηξαβή ηδέα πσο άκα κάζσκε λα κηινχκε ζαλ 

ηνπο αξραίνπο Έιιελεο, ζα είκεζα ζαλ θη΄ απηνχο, θη ν θφζκνο ζα καο εθηηκά. 

Ώθξηβψο εδψ είλε πνπ πέθηνκε έμσ. Κ΄ νη Βπξσπαίνη ζπνπδάδνπλ ηα αξραία 

ειιεληθά, αιιά φρη γηα λα κάζνπλ λα ηα κηινχλ παξά λα θαηαιαβαίλνπλ ηα 

ζνθά αξραία καο βηβιία, κα παίξλνπλ ηηο ηδέεο ησλ θαη λα εθπνιηηίδσληαη […] 

Βκείο πξνηηκήζακε λα πάξσκε κνλάρα ηε γιψζζα ησλ αξραίσλ βηβιίσλ, θαη 

ηπξαλλνχκε ρξφληα ηα παηδηά καο, δεηψληαο λα ζθέπησληαη ζηελ αξραία 

γιψζζα, λα ινγαξηάδνπλ ζηελ αξραία, λα ηξαγνπδνχλ ζηελ αξραία, λα 

καζαίλνπλ ηα πάληα ζηελ αξραία. […] 

Ώιινίκνλν ζε θείλνλ ηνλ ιαφ πνπ πεξηκέλεη λα κνξθσζή κε ηέηνην 

ζεφζηξαβν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Βπηπρψο πνιινί ζπνπδαζκέκνη Έιιελεο 

έρνπλ λνηψζεη ηηο απιέο απηέο αιήζεηεο θαη πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ θαη ηνπο 

άιινπο. Ώπηνί είλαη νη ιεγφκελνη «Μαιιηαξνί». Πνιεκνχλ γελλαία, απφ ρξφληα 

ηψξα, λα δείμνπλ ζηνπο γξακκαηηζκέλνπο πσο πξέπεη λα γξάθνπλ ζηε 

γιψζζα πνπ κηινχλ, αλ ζέινπλ λα ηνπο δηαβάδε ν ιαφο γηα λα μππλήζε. Μα 

πνηνο ηνπο αθνχεη; Σνπο βξίδνπλ, ηνπο ιέγνπλ πξνδφηεο, ηνπο ζηεξνχλ ην 

ςσκί ηνπο, θ΄ έλαλ θαηξφ κάιηζηα γχξεπαλ θαη λα ηνπο ζθνηψζνπλ.  

Έηζη είλε άκα έρε θαλείο σξαίεο ηδέεο θαη δελ έρεη ηε δχλακη αλ ηηο 

επηβάιε. Βπεηδή δελ θχηηαμαλ, νη κεηαξξπζκηζηέο ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

παηδείαο λα πάξνπλ ηηο εξγαηηθέο ηάμεηο καδχ ηνπο, κηα θαη θξνληίδνπλ γηα ηνλ 

ιαφ, παξά θχηηαμαλ λα θαηερήζνπλ πινπηνθξάηεο θαη αξηζηνθξάηεο, π.ρ. ηνλ 

πξίγθεπα Νηθφιαν. Ήην θπζηθφ ινηπφλ έλαο πξίγθεπαο κε ηνλ ηξφπν πνπ 

απάληεζε ν Νηθφιανο ζηνλ αξρεγφ ηνπο Φπράξε: Καζψο νη Έιιελεο, ηνπ 

έγξαθε, δε θνξνχλ φινη ηνπο ηα ίδηα ξνχρα, έηζη δελ κπνξνχλ λα έρνπλ θαη 

ηελ ίδηα γιψζζα.  

Βλλνείηαη! Ο πξίγθεπαο ζθέθζεθε ζαλ πξίγθεπαο. Γη΄ απηφλ ε θνηλσλία 

ρσξίδεηαη ζε πινχζηνπο θαη πησρνχο, θαη ηνλ ζπκθέξεη νη πινχζηνη λα έρνπλ 

γιψζζα δηαθνξεηηθή θαη λα γξάθνπλ φια ηα βηβιία ζ΄ απηή γηα λα κελ ηνπο 

ελλνεί ν ιαφο θαη λα κελ μππλά. Βπίζεο γηα ηνλ ίδην ιφγν νη θπβεξλήηεο ηεο 
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ζεκεξηλήο θνηλσλίαο θξαηνχλ ζηα ζρνιεία ην παιαηφ ζπληεξεηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαη δελ πεηνχλ απ΄ απηά ηηο θαηερήζεηο, ηηο 

ιεηηνπξγηθέο θαη ηηο ηεξέο ηζηνξίεο. 

Ώιιά είλαη πεπξσκέλν ηε θηιειεχζεξε παηδεία λα ηε δψζε ζηνλ θφζκν ν 

νζηαιηζκφο. Ώπηφο ζα κνξθψζε ηνλ ιαφ, ζα ηνλ θάκε δχλακη, γηα λα πεξάζε 

ζηα ζρνιεία ηελ παηδεία πνπ ρξεηάδεηαη ν ιαφο, δειαδή ηελ παηδεία πνπ δελ 

ζα βαζίδεηαη ζηηο ζενινγίεο θαη ηηο αεξνινγίεο, αιιά ζηηο επηζηήκεο, γηαηί κφλν 

απηέο δείρλνπλ ζηνλ άλζξσπν ηελ αιήζεηα. Ο νζηαιηζκφο, σο έλα γεξφ κέζν 

ηνπ γηα λα επηηχρε απηφλ ηνλ ζθνπφ έρεη ηνπο εξγάηεο ηνπ πλεχκαηνο, ηνπο 

δαζθάινπο. ηαλ νη δαζθάινη καο γλσξίζνπλ ηηο θηιειεχζεξεο ηδέεο θαη ηηο 

αζπαζζνχλ, ηφηε ζα νξγαλσζνχλ θαη ζνζηαιηζηηθά, γηα λα γίλνπλ αλεμάξηεηνη, 

λα θαιιηηεξεχζνπλ ηε ζέζε ηνπο θαη λα επηβάιινπλ ζηελ θνηλσλία ηελ παηδεία 

πνπ λνκίδνπλ απηνί ζσζηή, θη΄ φρη εθείλε πνπ ζπκθέξεη ζηνπο πινπζίνπο θαη 

ηνπο παπάδεο. ήκεξα είλαη φξγαλα ησλ εθνξνεπηηξφπσλ θαη ησλ 

δεζπνηάδσλ εδψ πέξα, ησλ πνιηηηθψλ ζηελ Βιιάδα. […] ΄ απηνχο ινηπφλ 

απνκέλεη λα κνξθσζνχλ, λα επαλαζηαηήζνπλ, γηα λα πάξνπλ ηα εθπαηδεπηηθά 

ζηα ρέξηα ηνπο θαη λα βγάινπλ νη δεκνδηδάζθαινί καο κεζαχξην ζηελ θνηλσλία 

εξγάηεο πνπ λα μεχξνπλ ηα θαζήθνληα θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο. […] 
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Ν. Γιαννιόρ, «Ίων Γπαγούμηρ και οζιαλιζμόρ» 

 

Ο Ίδαο δελ ήηαλ ερζξφο ησλ Ώλζξσπηζηηθψλ ηδεψλ – πίζηεπε φκσο φηη ε 

Βιιάδα δελ είρε σξηκάζεη γηα ηνλ νζηαιηζκφ θαη ζα έπξεπε λα δηαλχζεη 

πξψηα ηελ Βζληθηζηηθή ηεο εμέιημε. ΄ απηφ δελ είρε άδηθν αλ θξίλνπκε 

ηζηνξηθά ηα ιάζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ θηλήκαηνο, ηελ αλεδαθηθφηεηα θαη ηελ 

δεκαγσγία απφ ηελ νπνία πέξαζε. Ώλ δνχζε ζήκεξα θη΄ δηαπίζησλε φηη, ν 

εζληθηζηήο Αηθηάηνξαο Εσάλλεο Μεηαμάο επεδίσμε λα εθαξκφζεη νζηαιηζηηθέο 

πληαγέο […] ζα θαηαιάβαηλε ηελ δηαθνξά θαη πνηα κεγάιε ζεκαζία έρεη ν 

νζηαιηζκφο απφ ηνλ Βζληθφ-νζηαιηζκφ πνπ ηψξα εθαξκφδεηαη. Ήηαλ φκσο 

ν ΊΑΏ Αεκνηηθηζηήο. Ο εζληθηζκφο ηνπ ήηαλ θσηηζκέλνο γηαηί επηδεηνχζε κε 

βάζε ηηο εζληθέο παξαδφζεηο λα νξζψζε έλαλ λέν Βιιεληθφ πνιηηηζκφ. […] 

φινη εκείο νη ηφηε θνηλσληθνί Μεηαξξπζκηζηέο ηνλ αγαπνχζακε θη΄ αο κελ 

αλήθε ζηελ παξάηαμή καο, είρε ηελ εθηίκεζή καο. Βίρε θαηαιάβεη πσο ν 

Βιιεληθφο Λαφο παξά ηελ θηψρεηα ηνπ παξέκελε αδηάθζνξνο, ιάηξεπε ηελ 

Βζληθή ηνπ Ώλεμαξηεζία, φπσο η΄ απέδεημε ζηελ Ώιβαλία, αιιά θη΄ επηζπκνχζε 

λ΄ αγσληζζή γηα ην ηδαληθφ κηαο θαιιίηεξεο Ώλζξσπφηεηαο. Έθπγε δπζηπρψο 

πξφσξα ν ΕΑΏ.  Ώλ δνχζε ζάηαλ άμηνο λα θπβεξλήζε ζ΄ νπνηνδήπνηε πφζην, 

λα νξγαλψζε ηίκηα θαη ζπζηεκαηηθά θάηη πνπ  ζα εμππεξεηνχζε  ηνλ Βιιεληθφ 

Λαφ. Βθείλν πνπ καο ζπλέδεε κε ηνλ ΕΑΏ ΑΡΏΓΟΤΜΔ ήηαλ ε θνηλή πίζηε ζην 

αμίσκα ηεο δηαηήξεζεο ηεο Αεκνηηθήο γιψζζαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 

πνιηηηθνχ ζρήκαηνο πνπ ζα εμππεξεηνχζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηηο 

δηεθδηθήζεηο ηνπ Βιιεληθνχ Λανχ. Έηζη εκείο πξνσζνχζακε  θαη ην δηθφ ηνπ 

έξγν, πξνζπαζψληαο κε ηνπο αγψλεο καο λα επηηαρχλνπκε ηελ σξίκαλζε 

ησλ πξνυπνζέζεσλ επηθξάηεζεο ηνπ νζηαιηζκνχ, κηαο θαη ν ΕΑΏ αλερφηαλ 

ζπκπαζεηηθά ηελ ηδενινγία καο. […] Δ ειιεληθή νηθνγελεηαθή αξρνληηά ηνπ 

δελ ηνλ εκπφδηζε λα πεξάζε απφ ηνλ πινχην θαη ηε κφξθσζε ζηελ πάιε γηα 

ηελ σξίκαλζε θαη θνηλσληθή θαιιηηέξεπζε ηνπ Βιιεληθνχ Λανχ θαη ηελ 

απφδσζε Αηθαηνζχλεο ζηηο θπιεηηθέο ηνπ αμίεο. 
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Απσείο Πέηπος Βλαζηού 

Βπηζηνιή Α. Πεηξνθφθθηλνπ ζε Π. ΐιαζηφ 

 

1. Βελεηία 28. X.04 [5/57] 

Ώγαπεηέ κνπ Πέηξν, […] 

αλ είκνπλα ζηε Λφληξα κνπ κίιεζε ν Κνο Ώξγέληεο γηα ζέλα. Βπξφθεηην λα 

ηνλ μαλατδψ ζην Παξίζη. Αελ απαληεζήθακε φκσο θαη ηνχγξαςα απφ ην 

Μηιάλν. Σα επηρεηξήκαηά κνπ δελ έπηαζαλ, θαίλεηαη ηφπν, θαη λα ηη κνπ 

γξάθεη:  

 «Καζψο φκσο ζνη είπνλ φηαλ είρνλ ηελ επραξίζηεζε λα ζε ηδψ εδψ, ε 

δεκνζίεπζηο βηβιίσλ εθ κέξνπο κειψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο έδσθαλ αθνξκήλ εηο 

παξαηεξήζεηο ζεκνζίαο θαη πξνζσπηθάο θαη πξέπεη λα ιάβσκελ κέηξα φπσο 

παχζσζηλ αχηαη εηο ην κέιινλ. Βπνκέλσο ζε παξαθαιψ, λα γξάςεο εηο ηνλ 

Πέηξνλ ΐιαζηφλ φηη δελ επηζπκνχκελ πιένλ νχηε λα δεκνζηεχε βηβιίνλ νχηε 

λα γξάςε εηο εθεκεξίδαο, κνινλφηη έσο ηψξα δελ λνκίδσ λ έθακε ην 

ηειεπηαίνλ». 

Ξέξσ θίιηαηε, φηη είζαη παηδί κε ηεηξαθφζηα. Ξέξσ πσο αγαπάο ηελ κεηέξα 

ζνπ θαη δε ζα θάκεο ηίπνηα πνπ λα ηεο θνζηίζε. Έρεηο θαιή ζέζε ζην 

θαηάζηεκα θαη κέιινλ. Ίζσο κ΄ αγαπάο φζν ζ΄ αγαπψ θ΄ εγψ. Γηα φια απηά 

θαη γηα ηελ ηδέα αθφκα –πνπ ζα ηεο θάλεο ζε ιίγα ρξφληα πεξηζζφηεξν θαιφ 

κε ην ηαιέλην ζνπ θαη ην παξά ζνπ- ειπίδσ λα ζπκκνξθσζήο κε ηελ επηζπκία 

ηνπ θαηαζηήκαηνο. Αηθνί καο νη αηψλεο, θαζψο είπε ν Φπράξεο. Σα πξάκαηα 

δελ είλαη αηψληα θαη, λσξίο ή αξγά, ζα πεξάζε θ΄ ε κπφξα απηή. Γξάςε απφ 

ηψξα ην αξηζηνχξγεκά ζνπ. Ανχιεςέ ην ελ ησ κεηαμχ, θαη ζε ιίγα ρξφληα ηα 

κπνξέζεο λα δεκνζηέςεο κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο. Φχιαμε φια απηά κεηαμχ 

καο. […] 

ε θαηαθηιψ 

Πάληα δηθφο ζνπ  

Αήκεο 

 

2. Ιληηάληθνο Ωθεαλόο 28.XII.04 

[…] θαη ζπκθσλψ θαζ΄ φια κ΄ απηά πνπ έρεηο ζθνπφ λα θάκεο. Σν κφλν πνπ 

ζνπ γπξεχσ είλαη λα κελ απνθαζίζεο ηίπνηα, πξηλ γπξίζεο ζηελ Βπξψπε, 

πξηλ δεο ηα πξάκαηα απφ θνληά, πξηλ κηιήζεο κε ηελ θαιή ζνπ ηε κακά. Ώλ 
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αθνχ θάκεο φια απηά, λνκίδεηο θαιφ λα πάξεο θαη ηε γλψκε κνπ –φρη ηελ 

άδεηα κνπ παξαθαιψ- ζα ην ζεσξήζσ επηχρεκα θαη ηηκή κνπ λα ζνπ ηε 

δψθσ. ΐιέπεηο, ε απφθαζε ζνπ εμαξηάηαη απφ δηάθνξα ηα νπνία εζχ κφλνο 

κπνξείο λα μέξεο. Ώλ έρεο αξθεηά λα δήζεο αλεμάξηεηνο, βέβαηα παξαηηήζνπ 

θαη θαιιηέξγα ηνλ εαπηφ ζνπ. Ώλ φκσο γηα λα δήζεο, έρεηο λα δνπιεχεο, ηφηε 

πάιη θαιήηεξνη νη αδ. Ράιιε. Βθεί –θη απηφ είλαη απφ πείξα 25 ρξφλσ- είλαη 

θαλείο αλεμάξηεηνο πξνο φινλ ηνλ άιιν θφζκν. Γηα λα δεο απφ ηελ πέλλα ζνπ 

–ζηελ Βιιάδα- βγάιε ην απφ ην λνπ ζνπ. Ώπφ θεη έξρνκαη θαη είδα ηη γίλεηαη 

θαη ηη ηξαβνχλ ηφζα θαη ηφζα θαιά κπαιά θαη πνηεηηθέο θαξδηέο. 

ζν γηα ηελ απφθαζε ηνπ Καηαζηήκαηνο, έρσ ηελ ηδέα πσο ζα είλαη κπνπξίλη 

πνπ γιήγνξα ή αξγά ζα πεξάζε. Γηα ηελ ψξα θπξίσο είλαη λα κελ θάλνπκε 

πνιεκηθή, λα κε γξάθνπκε ζηηο θεκεξίδεο. Ώλ ζε θαλέλα ρξφλν έρεηο πάιη 

θαλέλα δηακάληη «ηεο Γσήο» λα καο δψθεο, πεο ην κνπ θαη ηνπο γξάθσ θαη 

ηφρσ γηα ζίγνπξν πσο ζα ζ΄ αθήζνπλ λα ην ηππψζεο.  

Σα ζνλέηηα ζνπ άθεθα λα ηππσζνχλ ζην Ννπκά. Σα είρεο δψθεη πξηλ ηε 

δηαηαγή ηνπο θ΄ έρεη θαιά. Ώλ ζνπ πνπλ ηίπνηα εδψ είκαη. […]  

 

Ώληίγξαθν επηζηνιήο Π. ΐιαζηνχ ζε Α. Πεηξνθφθθηλν 

 

 9/9/1932   [5/210] 

Ο Ρεληέξεο πνιεκά λα ξίμεη ην θξίκα ηεο πξνδνζίαο ηνπ Λνχθαξε ζηνπο 

θαζνιηθνχο θαη λα μεθαζαξίζεη ην Λνχθαξε απφ θάζε ηδέα αλακνξθσηηθή 

(δειαδή πξνηεζηαληηθή). Βίκαη βέβαηνο φκσο πσο νη δηθνί-καο ηνλ έθαγαλ, θαη 

ίζηα ίζηα γηαηί ήζειε λ΄ αλακνξθψζεη ηελ εθθιεζία ζχθσλα κε ηηο 

πξνηεζηαληηθέο ηδέεο. Θα μέξεηο ίζσο πσο ν Λνχθαξεο είρε ζηείιεη έλα 

Μεηξνθάλε λα ζπνπδάζεη ηηο πξνηεζηαληηθέο ηδέεο ζηελ Ώγγιία. Πεξηηηφ λα 

ζνπ πσ πσο ν άγηνο Μεηξνθάλεο είηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ηνλ 

πξφδσζαλ. 
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Δπιζηολή Πποξενείος ηηρ Δλλάδορ εν Μοναζηηπίω ζε ΤΠΔΞ 

 

19/6/1912 

Σαο θάησζη ηεο αλαθνξάο ππνγξαθάο, σλ ηηλεο θαλαηηθψλ Ώιβαληζηψλ άιιαη 

θηιεζχρσλ εκεηέξσλ παξαζπξνκέλσλ ππφ ησλ πξψησλ επθφισο εθ΄ φζνλ 

πξφθεηηαη πεξί εηο ηα ζρνιεία εηζαγσγήο ηεο κεηξηθήο γιψζζεο δελ θξίλεη 

αλαμίαο πξνζνρήο. Καηά ηελ γλψκελ εβαζκησηάηνπ ήηηο δηα θαηαιιήισλ 

επηρεηξεκάησλ ζα επηδηψμε λ΄ αλαβιεζή ε νξηζηηθή απφθαζηο επί ησλ 

αηηεκάησλ, ππνρψξεζίο ηηο ελ αλάγθε δη΄ απνδνρήο κέξνπο ησλ αηηεκάησλ 

(πξνζζήθεο κηαο ψξαο δηδαζθαιίαο ηεο Ώιβαληθήο εηο ην αξξελαγσγείνλ) δελ 

ζα ήην νχηε άζθνπνο νχηε επηβιαβήο. Ο Μεηξνπνιίηεο Απξξαρίνπ φζηηο κεηά 

εκβξηζείαο θξίλεη ην δήηεκα απνδίδεη δηθαίσο κεγαιεηηέξαλ ζεκαζίαλ εηο ηελ 

θαηάιιεινλ εθινγήλ δηδαζθαιηθνχ πξνζσπηθνχ θαη έλεθα ηνχηνπ αη 

πξνζπάζεηαί ηνπ θαηεπζχλνληαη ην κελ λ΄ αληηθαηαζηήζε ηνλ έλα ηνπιάρηζηνλ 

ησλ εληνπίσλ δηδαζθάισλ ην δε λα αλαδηνξίζε ηελ δηδαζθάιηζζαλ ήηηο 

αθξηβψο δηφηη δελ είλε Ώιβαλίο επέηπρε πιεξέζηαηα εηο ηελ εξγαζίαλ ηεο θαηά 

ην παξειζφλ έηνο. 
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2. ΗΣΟΡΗΚΑ ΞΔΓΤΜΝΧΜΑΣΑ 

ΓΟΜΖ ηεο ηζηνξηθήο κειέηεο «Ηζηοπικά Ξεγςμνώμαηα» 

 

Α΄ Μέπορ                                 Βύθορ και μαπαζμόρ 

1. Όζηεξ’ απφ ηελ Άισζε 

2. Οη Γελίηζαξνη 

3. Ώιιαμνπηζηηά 

4. Δ θεπγάια 

5. Παξεγνξηέο θ’ ειπίδεο 

6. Δ Έλσζε θαη ηα Πξνλφκηα 

7. Οη Βζληθνί Ώξρεγνί 

8. Παηξηαξρηθέο Αεκνπξαζίεο 

9. ΐαζηέο ηαπείλσζεο θαη βαζεηέο θηινζνθίεο 

10. Σν ιαβηθφ δήηεκα 

11. Οη Κνζκηθνί ηεο ελσξίηεξεο επνρήο 

12. Οη Κνζκηθνί ηεο αξγφηεξεο επνρήο 

13. Ο Παλαγησηάθεο ν Νηθνχζεο 

14. Ώιέμαλδξνο Μαπξνθνξδάηνο 

15. Άιινη δξαγνκάλνη θ’ Δγεκφλεο 

16. Οη Φαλαξηψηεο 

 

Β΄ Μέπορ                             ημάδια Εωήρ 

1. Σν Έζλνο 

2. Σα Βζλνινγηθά καο 

3. Οη πξψηνη Ώγψλεο 

4. Ο «Θξήλνο ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο» 

5. Σα ηζηνξηθά ησλ πξψησλ αγψλσλ 

6. Ώγψλεο ηνπ Αέθαηνπ Έρηνπ Ώηψλα 

7. Ώγψλεο ηνπ Αέθαηνπ Έβδνκνπ Ώηψλα 

8. Σα ηέιε ηνπ Αέθαηνπ Έβδνκνπ Ώηψλα 

9. Βπξσπατθέο θαη Ρσκαίτθεο αιιαγέο 

10. Ο Ώγαζάγγεινο 

11. Δ πνιηηηθή ηεο Ρνπζίαο 
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12. Ώγψλεο θαη καξηχξηα ηνπ δέθαηνπ φγδννπ αηψλα 

13. Νέα καξηχξηα, λένη αγψλεο θαη λέεο ληξνπέο 

14. Δ ζηεξλή ε πξάμε ηεο Ρνχζηθεο Σξαγσδίαο 

15. Ο επίινγνο ηεο Ρνχζηθεο Σξαγσδίαο 

 

Γ΄ Μέπορ                                    Ξύπνημα 

1. Βζληθή πλείδεζε 

2. Νέα Ρνχζηθε πνιηηηθή θαη λέα Ρσκαίτθε δσή 

3. Λάκπξνο Καηδψλεο 

4. Καηλνχξγηνο Καινζειεηήο 

5. Ρήγαο Φεξαίνο 

6. Πνιηηηθά κπεξδέκαηα 

7. Ο Ώιή Παζάο 

8. νπιηψηεο θη Ώξβαληηηζκφο 

9. νπιηψηηθνη Πφιεκνη 

10. Βλέξγεηα θαη πλέξγεηα 

11. Ώιήο θαη Κιεθηνπξηά 

12. Θαιαζζηλά θηλήκαηα 

13. Παπαζχκεο ΐιαράβαο 

14. Σα ζηεξλά καχξα ρξφληα 

15. Σν δξάκα ηεο Πάξγαο 

16. Σν ηέινο ηνπ Ώιή αξρή δηθή καο 

17. Μεξηθνί ζηνραζκνί 

18. Τζηεξφινγνο 

 

Γ΄ Μέπορ                                   Δθνικά ηοισεία 

1. Κνηλφηεηεο 

2. Μαδεκνρψξηα θη’ Ώκπειάθηα 

3. Ναπηηιία 

4. Ο νξγαληζκφο ηεο Ναπηηιίαο 

5. Άιιεο θνηλφηεηεο 

6. Οη άγλσζηνη θ’ νη αληζηφξεηνη 

7. Δ Ώζήλα 

8. Φηινινγία θαη Λεμηινγία 
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9. Ο Βξσηφθξηηνο 

10. Σα Αεκνηηθά Σξαγνχδηα 

11. Ο νισκφο 

12. Σα θνιεηά 

13. Φηινινγηθή ζηεηξσζχλε 

14. Σν Γισζζηθφ Γήηεκα 

15. Ο Κνξαήο θαη ηα «Πξνιεγφκελα» 

16. Ώξκαησινί θαη Κιέθηεο 

17. Σα ηζηνξηθά ηνπο 

18. Σα ήζε ηνπο 

19. Σα ηζηνξηθά ησλ Σξαγνπδηψλε 

                Δπίλογορ 
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