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1- Δηζαγσγή 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειεί ε κειέηε ηνπ πλεδξίνπ ησλ 

Διιεληθψλ  πιιφγσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1879.   

 

Δπηινγή ηνπ ζέκαηνο 

ην πξψην εμάκελν ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ ζην Σκήκα Βαιθαληθψλ, 

ιαβηθψλ  θαη  Αλαηνιηθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο  ζην κάζεκα 

“πγθξηηηθή  ηζηνξία ησλ Απηνθξαηνξηψλ ηεο Αλαηνιηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο”, αζρνιήζεθα κε ηελ Αλαηνιηθή θξίζε ηεο πεξηφδνπ 1875- 1878. 

Αθνχ κειέηεζα ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ, ε επηθέληξσζε ηεο 

εξγαζίαο κνπ ήηαλ ζηε ζηάζε ησλ εθεκεξίδσλ, σο πιεξνθφξεζε θαη σο 

δηακφξθσζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην εζληθφ δήηεκα.  

Σελ πεξίνδν απηή είρε αλαδεηρηεί έλαο λένο δηεθδηθεηήο ησλ εδαθψλ ηεο 

Βαιθαληθήο πνπ δηεθδηθνχζαλ νη Έιιελεο, εηρε ραζεί κε ηε Βνπιγαξηθή Δμαξρία ην 

φξην ηνπ Αίκνπ θαη  είρε πξνβάιεη ν θίλδπλνο πνπ νλνκάζηεθε ηφηε Παλζιαβηζκφο.  

Οη Έιιελεο, αλ θαη κε ηζρπξή νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή παξνπζία ζηελ 

νζσκαληθή απηνθξαηνξία, παγηδεπκέλνη αλάκεζα ζηελ αγγιηθή πνιηηηθή δηαηήξεζεο 

ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο απηνθξαηνξίαο θαη ζην θφβν επέθηαζεο ησλ ιάβσλ πξνο ην 

Νφην, ζε πεξηνρέο πνπ θαηνηθνχζαλ είηε θαζαξνί ειιελφθσλνη πιεζπζκνί είηε 

αλακεκεηγκέλνη κε ζιαβφθσλνπο, βίσλαλ έλα εζληθφ αδηέμνδν. Ζ δεθαεηία ηνπ 1870 

απφ ηελ ίδξπζε ηεο Βνπιγαξηθήο Δμαξρίαο κέρξη ην πλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ 

απνηειεί κηα απφ ηηο πην θξίζηκεο πεξηφδνπο γηα ηα εζληθά δεηήκαηα θαη ην κέιινλ 

ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο ζηε Βαιθαληθή. 

Ο αληαγσληζκφο ησλ Βνπιγάξσλ θαη ησλ Διιήλσλ ζηηο δηαθηινληθνχκελεο 

πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο ζα εθθξαζηεί θαη’ αξράο κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηε γιψζζα
1
.   

 Έλα απφ ηα φπια πνπ επηζηξάηεπζαλ νη Έιιελεο γηα ηε δηαηήξεζε ή ηε 

δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο, φπνπ απηή ήηαλ αθφκε ξεπζηή, ήηαλ ε 

πνιηηηζηηθή ηνπο θιεξνλνκηά, ε ειιεληθή γιψζζα θαη ε ειιεληθή αγσγή.   

εκαληηθφ ξφιν ζηνλ αγψλα απηφλ έπαημαλ νη κνξθσηηθνί θαη θηιεθπαηδεπηηθνί 

ζχιινγνη πνπ γλψξηζαλ κνλαδηθή δηάδνζε ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα ζηνλ 

έζσ θαη έμσ Διιεληζκφ. Αλ θαη ππήξραλ ζπιινγηθφηεηεο απφ παιηφηεξα, φπσο ε 

Φηιεθπαηδεπηηθή θαη ε Αξραηνινγηθή Δηαηξία ζηελ Αζήλα θαη ζεηξά αδειθνηήησλ 

                                                           
1
 Οη Γεξκαλνί δηαλννχκελνη  Herder, Fichte, Schleiermacher ζην ηέινο ηνπ 18

νπ
 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 19

νπ
 

αηψλα εηζήγαγαλ ηελ έλλνηα ηεο γιψζζαο σο ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πάλσ ζην νπνίν ζεκειηψλεηαη 

ην έζλνο θαη ε εζληθή ελφηεηα. Καηά ηνλ Herder ε γιψζζα θαζνξίδεη ηε ζθέςε, καζαίλεηαη κέζα ζηε  

θνηλφηεηα θαη καδί καζαίλεηαη ε ηζηνξία  θαη ε παξάδνζε ηεο θνηλφηεηαο. Καηά ην Fichte Σα πξψηα 

αιεζηλά ζχλνξα ησλ θξαηψλ είλαη αλακθίβνια ηα εζσηεξηθά ηνπο ζχλνξα. 'πνηνη κηινχλ ηελ ίδηα 

γιψζζα είλαη ήδε ζπλδεδεκέλνη απφ ηε θχζε, κε κηα πνιιαπιφηεηα αφξαησλ δεζκψλ…  'Έλα ηέηνην 

ζχλνιν δελ κπνξεί λα δερηεί ζηνπο θφιπνπο ηνπ θαλέλαλ άιιν ιαφ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο θαη 

γιψζζαο· νχηε κπνξεί λα ζέιεη λα αλακεηρηεί καδί ηνπ, δίρσο λα ράζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θαη 

δίρσο λα δηαηαξάμεη βίαηα ηε ζπλέρεηα θαη ηελ πξφνδν ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ. Μφλν απφ απηφ 

ην εζσηεξηθφ ζχλνξν… απνξξέεη ε ράξαμε ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο πνπ θαηνηθεί. 
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ζηελ Πφιε, ην δηεπξπκέλν ζπιινγηθφ θαηλφκελν εκθαλίδεηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1860 θαη γλψξηζε εθπιεθηηθή έθξεμε ηε δεθαεηία ηνπ 1870 ηφζν ζην ειεχζεξν 

θξάηνο φζν θαη ζηνλ ειιεληζκφ ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θαη ιηγφηεξν ζε 

άιιεο πεξηνρέο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ησλ Γπηηθψλ ρσξψλ φπνπ θαηνηθνχζαλ Έιιελεο.   

Ζ  δξάζε ησλ ζπιιφγσλ ήηαλ επηζηεκνληθή, αξραηνγλσζηηθή, αιιά θπξίσο ήηαλ 

εθπαηδεπηηθή, αθνχ ην δηαθχβεπκα ήηαλ ε θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο ησλ 

πιεζπζκψλ ζηηο δηαθηινληθνχκελεο πεξηνρέο ηεο θαηαξξένπζαο Οζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο κε εξγαιεία ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη αγσγή.  

H γελίθεπζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ δπηηθφ θφζκν ζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνδφκεζε 

ηνπ εζληθνχ θξάηνπο θαη ηελ επίηεπμε ηεο εζληθήο ελφηεηαο κέζσ ηεο πνιηηηζκηθήο 

νκνηνγέλεηαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ, αιιά θαη κε ηε δηακφξθσζε θαη ηε ζπληήξεζε ηεο 

εζληθήο ζπλείδεζεο ζε πιεζπζκνχο εθηφο ηνπ θξάηνπο.  

Οη ζχιινγνη πνπ απνηεινχζαλ έλα είδνο ζπγθνηλσλνχλησλ δνρείσλ, νξγάλσζαλ 

ην 1879 έλα (ην Α΄ θαη ηειεπηαίν) πλέδξην
2
 ζπιιφγσλ ζηελ Αζήλα. Σελ 

πξσηνβνπιία είρε ν Φηινινγηθφο χιινγνο “Παξλαζζφο” θαη θχξηνο ζθνπφο ηνπ 

πλεδξίνπ ήηαλ ν ζπληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ζπιιφγσλ ζηνλ θνηλφ 

ζθνπφ πνπ ήηαλ ε δηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη αγσγήο ζηνπο ρξηζηηαληθνχο 

πιεζπζκνχο, ειιελφγισζζνπο ή αιιφγισζζνπο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο.   

Γηα ηνπο ζπιιφγνπο ηεο πεξηφδνπ απηήο, θπξίσο ηνπο κεγάινπο θεληξηθνχο 

ζπιιφγνπο, ππάξρεη ζεηξά δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηψλ
3
 ρσξίο βέβαηα λα έρνπλ 

κειεηεζεί φινη νη ζχιινγνη, θαζψο, κάιηζηα, γηα κηθξνχο πεξηθεξεηαθνχο ζπιιφγνπο 

κε ηα πνιεκηθά γεγνλφηα κέρξη ην 1922, έρνπλ απνιεζζεί ηα αξρεία ηνπο.  

Γηα ην πλέδξην ησλ ζπιιφγσλ ην 1879 δελ ππάξρεη ηδηαίηεξε εξγαζία, αλ θαη 

ππάξρνπλ αλαθνξέο ζηα πξαθηηθά ηνπ ζε εξγαζίεο κε αληηθείκελν ηε κειέηε ηεο 

δξάζεο δηαθφξσλ ζπιιφγσλ. 

 

                                                           
2
 Ο φξνο πλέδξην, φηαλ κηινχκε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζπλέδξην ζα γξάθεηαη ζηελ εξγαζία κε 
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3
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Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε, ε αλάδεημε θαη ν ζρνιηαζκφο ησλ απφςεσλ 

πνπ εθθξάζηεθαλ ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπ πλεδξίνπ θαη ζηηο νκηιίεο ησλ  εθπξνζψπσλ 

ησλ ζπιιφγσλ πνπ πξνζθιήζεθαλ θαη έιαβαλ κέξνο. 

Σν βαζηθφ εξψηεκα θαη ην αληηθείκελν έξεπλαο είλαη ηα πεξηερφκελα ηνπ 

πλεδξίνπ. Σί εηπψζεθε απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ ζπιιφγσλ, πνηα αηηήκαηα 

πξνβιήζεθαλ, ζε πνηα ζπκπεξάζκαηα θαη ζε πνηεο απνθάζεηο θαηέιεμε ην πλέδξην.  

Δπηκέξνπο εξσηήκαηα είλαη γηαηί ζπγθξνηείηαη ηφηε ην πλέδξην; Πνηνη 

ζχιινγνη κεηέρνπλ; Πνηα δεηήκαηα θαη πνηα πξνβιήκαηα  αλαδεηθλχνπλ θαη πνηα 

αηηήκαηα πξνβάιινπλ νη ζχιινγνη απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο. 

 

Ζ κεζνδνινγία 

Ζ παξνχζα εξγαζία εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ηζηνξηθψλ εξεπλψλ θαη 

κάιηζηα ζηνλ θιάδν ηεο θνηλσληθήο Ηζηνξίαο, αθνχ κειεηά ηε δξάζε νκάδσλ 

πιεζπζκνχ θη φρη ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ή ηελ πνιεκηθή ηζηνξία.  

Ζ ηζηνξηθή έξεπλα είλαη ε κειέηε κηαο παξειζνχζαο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο κε ηε ρξήζε πεγψλ θαη κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ, ελψ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ έξεπλα θαη θπξίσο ζηελ εξκελεία ηεο παξειζνχζαο πξαγκαηηθφηεηαο 

παίδεη αθφκε θαη ε ηδενινγία θαη ε νπηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ
4
, ν νπνίνο δεη ζε άιιε 

επνρή. Γη’ απηφ ε ηζηνξία είλαη «κηα εθδνρή ηνπ παξειζφληνο πνπ ηελ πξνζδηνξίδνπλ 

ηφζν νη ζεσξεηηθέο φζν θαη νη κεζνδνινγηθέο επηινγέο ηνπ / ηεο ηζηνξηθνχ»
5
 

Άξα πξφθεηηαη γηα κηα δεκηνπξγηθή εξγαζία ηνπ εξεπλεηή, ε αλάδεημε κηαο 

εηθφλαο ηνπ παξειζφληνο πνπ δελ κπνξεί πνηέ λα είλαη, φπσο αθξηβψο ήηαλ. Ζ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη έλα ππθλφ δίρηπ αιιειεπηδξψλησλ αλζξψπσλ, ηδεψλ, 

γεγνλφησλ θαη θαηαζηάζεσλ. Ζ ηζηνξία δελ κπνξεί λα αλαπαξαζηήζεη ζην ζχλνιφ 

ηεο  ηελ ππθλή απηή πξαγκαηηθφηεηα γηα ην ιφγν απηφ θάλεη «αθαηξέζεηο». Πξψηνλ 

επεηδή δελ κπνξεί θαλείο λα δεη παξάιιεια φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο πνπ δνχζαλ νη 

άλζξσπνη κηαο επνρήο θαη άξα ν εξεπλεηήο /ηζηνξηθφο επηιέγεη θαη δηεξεπλά κία ή 

νξηζκέλεο πιεπξέο ηεο παξειζνχζαο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη δεχηεξνλ 

επεηδή νη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηεί πηζαλά λα δίλνπλ κηα κνλνκεξή άπνςε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ή κηα πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηελ νπηηθή εθείλσλ πνπ άθεζαλ 

ηηο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε.  

Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθφηεηα ζηελ επηζηήκε ηεο 

ηζηνξίαο
6
. Ζ ηζηνξηθή εξκελεπηηθή κέζνδνο, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

παξνχζα εξγαζία, επηρεηξεί λα θαηαγξάςεη φζν αληηθεηκεληθά γίλεηαη ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα κηαο επνρήο θαη λα ηελ εξκελεχεη, ιακβάλνληαο ππφςε φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ηε δηακφξθσλαλ.  

                                                           
4
 Καξξ, Υ., Δ., (1983) Σί είλαη ε ηζηνξία; (Αζήλα: εθδ. 70- Πιαλήηεο), ζ. 23.  

5
 Αβδειά Έθε (1998) Ηζηνξία θαη ρνιείν, (Αζήλα: Νήζνο), ζ. 93.  

6
 Αλάκεζα ζηελ άπνςε φηη ν ηζηνξηθφο θαηαγξάθεη κηα αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ρσξίο ζεσξία 

θαη ζηελ άπνςε φηη ν ε ηζηνξία είλαη πξντφλ ηεο δηάλνηαο ηνπ ηζηνξηθνχ δερφκαζηε φηη ηζηνξία είλαη ε 

δηαδηθαζία έξεπλαο ηνπ παξειζφληνο κέζα ζηα θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα, Βι. Καξξ, φ. π. ,ζζ. 33, 56. 
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Ο εξεπλεηήο επηιέγεη κηα πεξίνδν, έλα πξφζσπν, έλα ζεζκφ ή έλα γεγνλφο γηα 

λα κειεηήζεη, αιιά ηφηε κφλν κπνξεί λα ηνπ δψζεη ην πξαγκαηηθφ ηνπ λφεκα φηαλ ην 

αληηθξίζεη σο δήηεκα ηεο επνρήο ηνπ. ηαλ δειαδή ην κειεηήζεη, ην θαηαλνήζεη θαη 

ην εξκελεχζεη, κε ηε δηαζηαχξσζε πεγψλ,  κέζα ζην ζπγθείκελν πνπ παξάγεηαη. Να 

ην ζπζρεηίζεη κε άιια γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο, αθνχ ε ηζηνξία αλαδεηεί ζρέζεηο, 

ζρέζεηο πξνζψπσλ, ζρέζεηο ηδεψλ, ζρέζεηο δξάζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ πνπ 

αιιεινεπεξεάδνληαη. Άξα απνηειεί έλα δηάινγν αλάκεζα ζε έλα ηζηνξηθφ πιαίζην, 

αλάκεζα ζηηο πεγέο θαη ηνλ εξεπλεηή πνπ επηρεηξεί λα δψζεη λφεκα ζηα γεγνλφηα 

θαη ζηηο ηδέεο ησλ αλζξψπσλ κέζα ζηηο ζπλζήθεο πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ
7
. 

Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, φπσο αλαθέξζεθε ήδε, 

είλαη ε ηζηνξηθή εξκελεπηηθή. Μειεηά έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο, ην «Α΄ πλέδξην ησλ  

πιιφγσλ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ζην ηέινο Μαξηίνπ θαη ζηηο αξρέο 

Απξηιίνπ ηνπ 1879, αιιά ην θαηαλνεί, ην εμεγεί θαη ην εξκελεχεη, ηνπ δίλεη ην 

πξαγκαηηθφ ηνπ λφεκα, κέζα ζηηο επξχηεξεο, εζληθέο, θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο έιαβε ρψξα, ζ’ απηφ πνπ νλνκάδεηαη ππνδνκή 

ηνπ γεγνλφηνο
8
. Γηα ηε κειέηε ησλ ππνκλεκάησλ ησλ ζπιιφγσλ, ησλ εθζέζεσλ ησλ 

αληηπξνζψπσλ ησλ ζπιιφγσλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ πλεδξίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε κέζνδνο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, ε αλάδεημε δειαδή ηνπ θχξηνπ κελχκαηνο πνπ 

πεξηέρεηαη ζην γξαπηφ θαη ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ησλ ζπλέδξσλ θαη ηνλ νπνίν (ιφγν) 

αληινχκε σο γξαπηφ θείκελν απφ ηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ.  

 

Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο.  

Σν γεγνλφο φηη δελ ζηάζεθε δπλαηή ε πξφζβαζε ζηα αξρεία ηνπ Φηινινγηθνχ 

πιιφγνπ «Παξλαζζφο» θαη δελ βξίζθνληαη ςεθηνπνηεκέλα θαη δηαζέζηκα ζην 

δηαδίθηπν δεκηνπξγεί πεξηνξηζκνχο ζηελ έξεπλά κνπ, θαζψο π.ρ. γλσξίδνπκε απηφλ 

πνπ έθαλε ηελ πξφηαζε ζχγθιεζεο ηνπ πλεδξίνπ θαη ηελ απφθαζε απνδνρήο ηεο, 

αιιά δελ έρνπκε ζηνηρεία απφ ηε ζπδήηεζε πνπ δηεμάρζεθε ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ, ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζπιιφγσλ πνπ πηζαλά 

εζηάιεζαλ πξνζθιεηήξηα  θαη ηνλ ηξφπν  επηινγήο ηνπ πξνζσξηλνχ πξνεδξείνπ ηνπ 

πλεδξίνπ. 

Μαο είλαη γλσζηφ φηη ζηα δεκνζηεπκέλα πξαθηηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ηα 

ππνκλήκαηα φισλ ησλ ζπιιφγσλ. Αλ θαη κπνξεί λα ππνζέζεη θάπνηνο φηη ηα ίδηα 

δεηήκαηα κε ηα δεκνζηεπκέλα ππνκλήκαηα αλαδεηθλχνληαη θαη ζηα ππφινηπα, δελ 

είκαζηε βέβαηνη φηη δελ ζα αλαδεηθλχεηαη κηα δηαθνξεηηθή εηθφλα πξνβιεκάησλ ζην 

ππφκλεκα ελφο πεξηθεξεηαθνχ θαη γεσγξαθηθά απνκνλσκέλνπ ζπιιφγνπ. 

Δμάιινπ ππήξμαλ πξνζηξηβέο ζην ζπλέδξην κε ηνλ απνθιεηζκφ ζπιιφγσλ θαη 

έθθξαζε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ απφ ηηο θπξίαξρεο ηνπ πλεδξίνπ, ψζηε λα 

ππνζέζνπκε πσο ν απνθιεηζκφο απφ ηε δεκνζίεπζε ππνκλεκάησλ κπνξεί λα έρεη 

                                                           
7
 Louis Cohen - Lawrence Manion (1994) Μεζνδνινγία Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, (Μεη. Υξπζνχια 

Μεηζνπνχινπ – Μάληα Φηινπνχινπ), (Αζήλα: Μεηαίρκην) ζζ. 70- 100.  
8
  Marrou Henri- Irenee (1979) Πσο ελνχκε ην επάγγεικα ηνπ ηζηνξηθνχ, ζην: Encyclopedie de la 

pleiade, Ηζηνξία θαη κέζνδνί ηεο, ηνκ. Α΄ (Αζήλα: ΜΗΔΣ), ζ. 334. 
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ηδενινγηθνχο ιφγνπο ή ιφγνπο πξνζσπηθήο αληηπαιφηεηαο αλάκεζα ζην πξνεδξείν 

θαη νξηζκέλνπο αληηπξνζψπνπο. 

Σν γεγνλφο φηη δελ δηαζψδνληαη ηα αξρεία πνιιψλ, θπξίσο ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ζπιιφγσλ, δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε κε πην ηξφπν επέιεμαλ ηνπο αληηπξνζψπνπο 

γηα ην πλέδξην ή  γηα πνην ιφγν επέιεμαλ ηνλ Α΄ ή Β΄ δηαλννχκελν ηεο Αζήλαο λα 

ηνπο αληηπξνζσπεχζεη. 

Δπίζεο, ζηνλ ειεθηξνληθφ θαηάινγν ησλ εθεκεξίδσλ ηεο Βνπιήο απνπζηάδνπλ 

εθεκεξίδεο ή ηα θχιια ηεο πεξηφδνπ δηεμαγσγήο ηνπ πλεδξίνπ, επνκέλσο δελ 

έρνπκε νπηηθή φινπ ηνπ ηχπνπ γηα ην πλέδξην θαη θπξίσο δελ έρνπκε ηα θχιια ηεο 

εθεκεξίδαο «Θξάθε» πνπ γλσξίδνπκε απφ έκκεζεο πεγέο φηη δεκνζίεπζε  φρη κφλν 

εθηεηακέλν ξεπνξηάδ γηα ην ζπλέδξην, αιιά θαη θξίζεηο, πξνβνιή ηεο αμίαο ή 

ππνβάζκηζε αληηπξνζψπσλ.  

Δπίζεο, δελ ππάξρνπλ ή δελ κπνξνχζακε λα έρνπκε πξφζβαζε ζε πξνζσπηθά 

αξρεία αληηπξνζψπσλ νη νπνίνη πηζαλφλ λα ζρνιηάδνπλ δεηήκαηα θαη λα εθθέξνπλ 

θξίζεηο γηα πξφζσπα θαη πξάγκαηα ηνπ πλεδξίνπ πνπ δελ δειψζεθαλ δεκφζηα.  

Σέινο, δελ έρνπκε πξαθηηθά ηεο δηαξθνχο Δπηηξνπήο γηα λα γλσξίδνπκε πσο 

επηιέρζεθαλ ηα ππνκλήκαηα πνπ δεκνζηεχηεθαλ θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

δελ ζπγθιήζεθε δεχηεξν πλέδξην, αθνχ ε ζχγθιεζή ηνπ ήηαλ έλα απφ ηα 

θαζήθνληα ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο. 

Δπνκέλσο κεηά ηελ εξγαζία πξνθχπηνπλ επηπιένλ εξσηήκαηα  πξνο δηεξεχλεζε.  

 

Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο 

Ζ παξαθάησ εξγαζία δνκείηαη σο εμήο: 

ην εηζαγσγηθφ θεθάιαην κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία κνπ απφ ην 

κεηαπηπρηαθφ αηηηνινγείηαη ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο, ηίζεληαη ηα εξσηήκαηα, ε 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη νη πεγέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ.  

ην δεχηεξν θεθάιαην αθνινπζεί ην ηζηνξηθφ πιαίζην ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη 

ε πνιηηηθή, ε νηθνλνκηθή θαη ε θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, ε θαηάζηαζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ην εζληθφ δήηεκα, ην νπνίν ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ππφ έξεπλα ζέκα 

καο κε ηε ζπγθξφηεζε θαη ηε δξάζε ησλ ζπιιφγσλ θαη ην ιφγν ζχγθιεζεο ηνπ 

πλεδξίνπ. 

Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην ζπιινγηθφ θαηλφκελν θαη παξνπζηάδνληαη 

ζχληνκα νη κεγαιχηεξνη θεληξηθνί ζχιινγνη, ν “Διιεληθφο Φηινινγηθφο χιινγνο 

Κσλζηαληηλνππφιεσο” (ζην εμήο ΔΦΚ), ν “χιινγνο πξνο Γηάδνζηλ ησλ 

Διιεληθψλ Γξακκάησλ” θαη ν “Φηινινγηθφο χιινγνο Παξλαζζφο” πνπ δηνξγάλσζε 

ην πλέδξην. 

ην ηέηαξην θεθάιαην, ζην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδεηαη, ζε κηα 

ζεηξά ππνθεθάιαηα, ε δηεμαγσγή ηνπ πλεδξίνπ: Ζ δηνξγάλσζή ηνπ απφ ηνλ 

“Παξλαζζφ”, νη ζπκκεηέρνληεο χιινγνη, ε ζπλεδξίαζε ππνδνρήο θαη νη δχν 

ζπλεδξηάζεηο ηεο νινκέιεηαο ζηηο νπνίεο αζρνιήζεθε κε δηαδηθαζηηθά ζέκαηα 

(έιεγρνο θαη επηθχξσζε ησλ πιεξεμνπζίσλ ησλ ζπλέδξσλ, επηινγή νξηζηηθνχ 

πξνεδξείνπ, δηαίξεζε ζε Σκήκαηα θαη επηινγή πξνεδξείσλ ησλ Σκεκάησλ) θαη ε 
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εθδξνκή ησλ ζπλέδξσλ ζηα Μέγαξα. Σέινο παξνπζηάδνληαη νη ηειεπηαίεο πέληε θαη 

πην ζεκαληηθέο ζπλεδξηάζεηο ηεο νινκέιεηαο.  

ην κέξνο απηφ παξνπζηάδνληαη ηα ππνκλήκαηα θαη νη εθζέζεηο πνπ 

θαηαηέζεθαλ θαη αλαθνηλψζεθαλ ζηα Σκήκαηα, νη εθζέζεηο ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ 

Σκεκάησλ πξνο ηελ νινκέιεηα ηνπ πλεδξίνπ, ε ζπδήηεζε θαη νη απνθάζεηο γηα 

θάζε Σκήκα ή νη απνθάζεηο γηα γεληθά δηαηκεκαηηθά ζέκαηα, ε επηινγή ηεο 

δηαξθνχο επηηξνπήο ηνπ πλεδξίνπ ησλ ζπιιφγσλ θαη ν ηειηθφο ιφγνο ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ πλεδξίνπ.  

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη θξηηηθέο πνπ αζθήζεθαλ ζην πλέδξην.   

Σέινο, ε εξγαζία θιείλεη κε ηνλ απνινγηζκφ, ην ζρνιηαζκφ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

ζηα νπνία νδεγήζεθε ε έξεπλα.  

 

Οη πεγέο 

Οη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εξγαζία είλαη πξσηνγελείο θαη 

δεπηεξνγελείο. Γηα ηε κειέηε ηνπ ηζηνξηθνχ πιαηζίνπ, δειαδή ηελ πνιηηηθή, 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαη ην εζληθφ δήηεκα θαηά ηελ 

πεξίνδν πνπ δηεμάγεηαη ην πλέδξην, ρξεζηκνπνηνχληαη δεπηεξνγελείο πεγέο, δειαδή 

βηβιηνγξαθία. Βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ κειέηε θαη ηελ 

παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν.  

Σν θεθάιαην γηα ηνπο ζπιιφγνπο ζηεξίρζεθε επίζεο ζε δεπηεξνγελείο πεγέο, ζε 

βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο ζπιιφγνπο 

Ζ κειέηε ηνπ πλεδξίνπ βαζίζηεθε θαη’ εμνρήλ ζηα πξαθηηθά πνπ εθδφζεθαλ 

ηελ ίδηα ρξνληά. Υξεζηκνπνηήζεθαλ, φκσο θαη εθεκεξίδεο πνπ παξνπζηάδνπλ ή 

ζρνιηάδνπλ ην πλέδξην.  

Γηα ην θεθάιαην θξηηηθή ηνπ πλεδξίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθεκεξίδεο θαη 

θπιιάδηα πνπ θπθινθφξεζαλ ηελ ίδηα πεξίνδν κε αληηθείκελν ηε δηεμαγσγή ηνπ 

πλεδξίνπ.   
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2- Σν ηζηνξηθό πιαίζην 
Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαη λα εξκελεχζνπκε ηνπο ιφγνπο ζχγθιεζεο ηνπ 

πλεδξίνπ ησλ ζπιιφγσλ ην 1879, φπσο θαη ηηο απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ, πξέπεη 

λα ην εληάμνπκε κέζα ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

Γη’ απηφ είλαη απαξαίηεην λα ιάβνπκε ππφςε δχν παξάγνληεο: Πξψηνλ ηελ πνιηηηθή 

θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ηνπ έζσ θαη έμσ Διιεληζκνχ θαη ην εζληθφ δήηεκα θαηά 

ην ηξίην ηέηαξην ηνπ 19
νπ

 αηψλα, φπσο επίζεο θαη ηηο πηέζεηο πνπ αζθνχλ ζηελ 

πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ νη Μεγάιεο Γπλάκεηο, κε ηηο νπνίεο εκπιέθεηαη θαη απφ ηηο 

νπνίεο επεξεάδεηαη ην ηειεπηαίν δήηεκα. Καη δεχηεξνλ ην «πιινγηθφ θαηλφκελν», 

ηελ αλάγθε ίδξπζεο ησλ πιιφγσλ, ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ 

κέζα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

 

Οη πνιηηηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ην εζληθό δήηεκα 

Σν ηξίην ηέηαξην ηνπ 19
νπ

 αηψλα απνηειεί πεξίνδν θακπήο γηα ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία ζην πνιηηηθφ, ζην νηθνλνκηθφ, ζην θνηλσληθφ, ζην εζληθφ, θαη ζην 

πνιηηηζκηθφ επίπεδν.  

1- ην πνιηηηθό επίπεδν, ε ήηηα ηεο Ρσζίαο ζηνλ Κξηκατθφ πφιεκν θαη ε λίθε 

ησλ Αγγινγάιισλ πνπ ηάρζεθαλ ζην πιεπξφ ησλ Οζσκαλψλ, έθεξε λέα δεδνκέλα 

ζηελ πεξηνρή ηεο Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ πνπ επεξέαζαλ ηφζν ην ειιεληθφ θξάηνο, 

φζν θαη ηνπο Έιιελεο, ππεθφνπο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Ζ Αγγιία 

πξνηηκνχζε κεηαξξχζκηζε θαη δηαηήξεζε ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο πνπ 

εμαζθάιηδε ηελ αγγιηθή θπξηαξρία ζηε Μεζφγεην. Ζ Ρσζία ήζειε ηε δηάιπζή ηεο 

θαη ην κνίξαζκα ησλ εδαθψλ ηεο ζε θξάηε δνξπθφξνπο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ
9
.   

Με ηελ θαηάιεςε ηνπ ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά απφ ηα αγγινγαιιηθά ζηξαηεχκαηα 

θαηά ηνλ Κξηκατθφ πφιεκν νη Έιιελεο αληηιήθζεθαλ φηη δελ κπνξνχζαλ λα 

αθνινπζήζνπλ αλεμάξηεηε ή αληίζεηε κε ηα ζπκθέξνληα ηεο Αγγιίαο θαη ηεο 

Γαιιίαο πνιηηηθή θαη φηη ε ξσζηθή πνιηηηθή δελ ζα ππεξαζπίδεηαη πιένλ αδηάθξηηα 

ηνπο Οξζφδνμνπο ηεο Βαιθαληθήο, αιιά ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηνπο ιάβνπο, 

θπξίσο ζηνπο Βνχιγαξνπο. Θεηηθή εμέιημε απνηεινχζε ε έθδνζε ηνπ Υάηη 

Υνπκαγηνχλ (18
 
Φεβξ. 1856), κε ην νπνίν δεζκεπφηαλ ην νζσκαληθφ θξάηνο γηα ίζε 

κεηαρείξηζε κσακεζαλψλ θαη κε ζε δεηήκαηα δηθαηνζχλεο, θνξνινγίαο, θαηάιεςεο 

δεκφζησλ ζέζεσλ, εηζφδνπ ζην ζηξαηφ θαη θνίηεζεο ζε αλψηεξα ηδξχκαηα
10

. ηηο 

λέεο ζπλζήθεο νη Έιιελεο ηεο απηνθξαηνξίαο αλαπηχζζνπλ έληνλε νηθνλνκηθή 

δξάζε, αιιά έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηελ αληίζηνηρε δξάζε άιισλ εζλνηήησλ. 

Ηδξχεηαη ε ειιεληθή ιέζρε ζην Μνλαζηήξη (1859) θαη αθνινπζεί ε ίδξπζε 

ζρνιείσλ, ζπιιφγσλ θαη αδειθνηήησλ. Οη ζπιινγηθέο θηλήζεηο επηδηψθνπλ ηε 

δηάδνζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο θαη ηε δηακφξθσζε ηεο ειιεληθήο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο
11

.  

                                                           
9
 Βεξέκεο Αζαλάζηνο, (1977) Οη νζσκαληθέο κεηαξξπζκίζεηο (Σαλδηκάη), ζην: Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ 

έζλνπο ηφκνο ΗΓ΄(Αζήλα: Δθδνηηθή Α. Δ.) ζ. 169. 
10

 Παπαδφπνπινο η., (1977) Ζ ιήμε ηνπ Κξηκατθνχ πνιέκνπ θαη ε πλζήθε ησλ Παξηζίσλ, ζην: 

Ηζηνξία ηνπ ειιελ. έζλνπο ηφκ. ΗΓ΄(Αζήλα: Δθδνηηθή Α. Δ.) ζζ. 167-168,  Βεξέκεο Α., φ. π., ζ. 169. 
11

 Βαθαιφπνπινο Απ., (2005) Νέα ειιεληθή ηζηνξία 1204-1985, (Θεζζαινλίθε: Βάληαο) ζ. 256.  



10 

 

Σν ζπλέδξην ησλ Παξηζίσλ δελ έδσζε ηίπνηε ζηελ Διιάδα. Αθνχ ηελ αλάγθαζε 

λα απνδερζεί ηελ εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα επηηξνπήο Γηεζλνχο Οηθνλ. Διέγρνπ
12

, 

δέρζεθε ηελ απφζπξζε ησλ αγγινγαιιηθψλ ζηξαηεπκάησλ.  

Οη πνιηηηθέο δπκψζεηο κεηά ηνλ Κξηκατθφ πφιεκν ζα νδεγήζνπλ ζηελ  έμσζε ηνπ 

ζσλα, ζηελ ςήθηζε λένπ ζπληάγκαηνο θαη ζε λέν βαζηιηά. Σα θφκκαηα, «ξσζηθφ», 

«αγγιηθφ» θαη «γαιιηθφ ζα παχζνπλ λα πθίζηαληαη. Νέεο πνιηηηθέο πξνζσπηθφηεηεο 

εκθαλίδνληαη, πνπ ζα δηαδξακαηίζνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ηα επφκελα ρξφληα
13

. 

Αηηίεο δπζαξέζθεηαο ήηαλ ην δήηεκα ηεο δηαδνρήο
14

, νη επεκβάζεηο ζην 

ζρεκαηηζκφ θπβεξλήζεσλ θαη ε αδπλακία ηνπ ζσλα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηα εζληθά 

φλεηξα
15

. Απφ ην 1861 ην αληηπνιηηεπηηθφ ξεχκα κεγάισλε θαη μέζπαζαλ θηλήκαηα, 

κε ζπνπδαηφηεξν ζην Ναχπιην ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1862 πνπ θαηαπλίγεθε ζην 

αίκα
16

. Σνλ Οθηψβξην ηεο ίδηαο ρξνληάο μέζπαζαλ εμεγέξζεηο, ζπζηάζεθε 

πξνζσξηλή θπβέξλεζε θαη ν ζσλαο αλαγθάζζεθε λα εγθαηαιείςεη ηε ρψξα
17

. 

Ζ Αγγιία, ππέδεημε γηα Βαζηιηά ηνλ πξίγθηπα Υξηζηηαλφ Γνπιηέικν Φεξδηλάλδν 

Αδφιθν Γεψξγην ηνπ Υφιζηατλ – Εφληεξκπνπξγθ – Γθιχθζκπνπξγθ, δεπηεξφηνθν 

γην ηνπ πξίγθηπα Υξηζηηαλνχ, δηαδφρνπ ηνπ ζξφλνπ ηεο Γαλίαο. Οη άιιεο Γπλάκεηο 

δελ έθεξαλ αληίξξεζε
18

. Χο δείγκα εχλνηαο πξνο ηνπο Έιιελεο, παξαρψξεζε ζηελ 

Διιάδα ηα Δπηάλεζα θαη ε ρψξα είρε ηελ πξψηε εδαθηθή επέθηαζή ηεο.   

ηηο 18/30 Μαξηίνπ 1863 ν πξφεδξνο ηεο πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο, Ε. Βάιβεο, 

αλαθνίλσζε ην πξφζσπν ηνπ βαζηιηά ζηελ Δζλνζπλέιεπζε, ε νπνία αλαθήξπμε 

ελήιηθν ηνλ Γεψξγην, παξφηη δελ είρε ζπκπιεξψζεη ηα δεθανρηψ ηνπ ρξφληα
19

.  

ηηο 23 επη./5 Οθη. 1863 ε Ηφληνο Βνπιή θήξπμε ηελ έλσζε ησλ λεζηψλ κε ην 

ειιεληθφ βαζίιεην θαη ζηηο 18/30 Οθησβξίνπ ν Γεψξγηνο έθηαζε ζηελ Διιάδα.  

                                                           
12

 Ζ επηηξνπή απαξηηδφηαλ απφ αληηπξνζψπνπο ηεο Αγγιίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Ρσζίαο. Δξγάζηεθε 

γηα λα εμεηάζεη ηε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο, ψζηε λα βξεζεί ηξφπνο εμππεξέηεζεο 

ηνθνρξενιπζίσλ δαλείνπ πνπ είρε ην ειιεληθφ Γεκφζην απφ ην 1832. Βι. Γεκεηξαθφπνπινο 

Οδπζζέαο, (1977) ηξνθή ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο πξνο ηελ εζσηεξηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο,  

ζην: Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο ηφκνο ΗΓ΄(Αζήλα: Δθδνηηθή Α. Δ.) ζ. 172. 
13

 Γεκεηξαθφπνπινο Ο., φ., π., ζ. 171. 
14

 Dakin Douglas, (2005) Ζ ελνπνίεζε ηεο Διιάδαο 1770-1923, (Αζήλα: ΜΗΔΣ) ζ. 140. 
15

 Γεκεηξαθφπνπινο Οδπζζέαο, (1977)Ζ έμαξζε ηνπ αληηδπλαζηηθνχ αγψλα, ζην: Ηζηνξία ηνπ 

ειιεληθνχ έζλνπο ηφκνο ΗΓ΄(Αζήλα: Δθδνηηθή Α. Δ.) ζζ. 188-189. 
16

 Βαθαιφπνπινο Α., φ. π., ζζ. 256-257. Ο ζσλαο ζε κηα πξνζπάζεηα λα εξεκήζεη ηελ εζσηεξηθή 

θαηάζηαζε επερείξεζε λα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπ ιανχ ζηα εζληθά ζέκαηα. Δπεδίσμε εμέγεξζε 

ζηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία, αλαδσππξψλνληαο ηελ πνιηηηθή ηεο Μεγάιεο Ηδέαο. Σα ζρέδηά ηνπ 

λαπάγεζαλ, αθνχ έγηλαλ γλσζηά ζηελ Αγγιία, ε νπνία ηνπ επέδσζε απζηεξή αλαθνίλσζε 

απεηιψληαο ηνλ ίδην πξνζσπηθά ζε πεξίπησζε επηζεηηθήο ελέξγεηαο ηεο Διιάδαο ελαληίνλ ησλ 

Οζσκαλψλ, Γεκεηξαθφπνπινο Ο., (1977)Ζ ηειεπηαία θάζε ηνπ αληηδπλαζηηθνχ αγψλα θαη ε έμσζε 

ηνπ ζσλνο, ζην: Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο ηφκνο ΗΓ΄(Αζήλα: Δθδνηηθή Α. Δ.) ζ. 195. 
17

 Γεκεηξαθφπνπινο Ο., φ. π., ζζ. 196-197, Dakin Douglas, φ.π., ζ. 141. 
18

 Dakin Douglas, φ.π., ζζ. 144-145. 
19

 Μνζρνλάο Νηθφιανο, (1977) Ζ εθινγή ηνπ Γεσξγίνπ σο βαζηιέσο ησλ Διιήλσλ, ζην: Ηζηνξία ηνπ 

ειιεληθνχ έζλνπο ηφκνο ΗΓ΄(Αζήλα: Δθδνηηθή Α. Δ.) ζ. 225 - 226. Ζ αλαξξίρεζε ηνπ Γεσξγίνπ ζηνλ 

ειιεληθφ ζξφλν εγθξίζεθε απφ ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο ζηε πλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ, 1/13 Ηνπιίνπ ηνπ 

1863. Ο ηίηινο ηνπ ήηαλ «Γεψξγηνο Α΄, Βαζηιεχο ησλ Διιήλσλ». ηα μελφγισζζα θείκελα, φκσο, 

αλαθέξεηαη σο «Roi de Grece», θαζψο ε νζσκαληθή απηνθξαηνξία δηαθσλνχζε κε ηνλ ηίηιν «ησλ 

Διιήλσλ», ν νπνίνο πεξίθιεηε θαη ηνπο Οζσκαληθήο ππεθνφηεηαο Έιιελεο, Clogg R. (1999) χληνκε 

Ηζηνξία ηεο Νεψηεξεο Διιάδαο, απφ ηελ παξαθκή θαη πηψζε ηνπ Βπδαληίνπ κέρξη ην 1985, 5ε έθδνζε, 

κεηάθξαζε Υάξεο Φνπληέαο, (Αζήλα: Καξδακίηζα), ζ. 125-6. 



11 

 

Σν χληαγκα είρε ζηνηρεία θηιειεπζεξηζκνχ θαη εθδεκνθξαηηζκνχ θαη εμέθξαδε 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ πνπ ήζειαλ ηα αλεξρφκελα αζηηθά ζηξψκαηα
20

. Καζηεξσλφηαλ 

ην πνιίηεπκα ηεο «βαζηιεπφκελεο δεκνθξαηίαο». Οη εμνπζίεο πεγάδνπλ απφ ην 

έζλνο, θαηνρπξψλνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ζπλεηαηξίδεζζαη, ε 

αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζχλεο πνπ ζα απνλέκεηαη απφ ηζφβηνπο δηθαζηέο, θαηαξγείηαη 

ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ γηα πνιηηηθά αδηθήκαηα. Ζ εμνπζία ηνπ Βαζηιηά ήηαλ 

πεξηνξηζκέλε ζηα ζέκαηα πνπ φξηδε ην χληαγκα, αιιά ήηαλ θξίζηκα ζέκαηα, φπσο 

δηάιπζε ηεο βνπιήο, δηνξηζκνχ θαη παχζεο ππνπξγψλ, θήξπμεο πνιέκνπ θαη 

ππνγξαθήο ζπλζεθψλ
21

. Σα θφκκαηα ήηαλ πξνζσπνπαγή θαη ν Βαζηιηάο κπνξνχζε 

λα αλαζέηεη ηελ εληνιή ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο ζην θφκκα ηεο αξεζθείαο ηνπ. Οη 

θπβεξλήζεηο ήηαλ αζηαζείο. Απφ ην 1863 κέρξη ην 1883 ζρεκαηίζηεθαλ 39 

θπβεξλήζεηο
22

. εκαληηθφ ξφιν ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή ζθελή, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ζα παίμεη ν Υαξίιανο Σξηθνχπεο
23

.  

Σνλ Ηνχιην ηνπ 1874 ν Σξηθνχπεο δεκνζίεπζε ην άξζξν «Σηο πηαίεη;» ζηελ 

εθεκεξίδα «Καηξνί». Ζ Διιάδα, έγξαθε, θπβεξληέηαη ζαλ απνιπηαξρηθή κνλαξρία, 

θαζψο ν Βαζηιηάο έδηλε εληνιή ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο ζε κεηνςεθνχληα 

θφκκαηα, κε απνηέιεζκα ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα. πλειήθζε κε ηελ θαηεγνξία ηεο 

ππνλφκεπζεο ηνπ πνιηηεχκαηνο, αιιά αθέζεθε ειεχζεξνο κεηά απφ ιατθέο 

θηλεηνπνηήζεηο θαη αζσψζεθε. Ο Βαζηιηάο δήηεζε απφ ηνλ Σξηθνχπε λα ζρεκαηίζεη 

θπβέξλεζε ην Μάην ηνπ 1875. ηηο εθινγέο, ν Σξηθνχπεο δελ θαηάθεξε λα θεξδίζεη 

πιεηνςεθία ζηε Βνπιή, αιιά είρε θεξδίζεη ην πην ζεκαληηθφ. ην ιφγν ηνπ ζξφλνπ ν 

Βαζηιηάο δέρζεθε ηελ «αξρή ηεο δεδεισκέλεο» (1875), ε νπνία φξηδε φηη ε αλάζεζε 

ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο ζα δηλφηαλ ζην πιεηνςεθφλ θφκκα
24

. 

Γπν ρξφληα αξγφηεξα ζα ςεθηζηεί ε θαζνιηθή ςεθνθνξία. Δλψ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 4 ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ ηεο 5
εο

 Ννεκ. 1864 «Σν δηθαίσκα ηνπ ςεθνθνξείλ 

αλήθεη εηο πάληαο ηνπο θαηά ηνπο θαζεζηψηαο λφκνπο πνιίηαο Έιιελαο, 

ζπκπιεξψζαληαο ην 21
ν 

έηνο ηεο ειηθίαο ησλ, έρνληαο ηδηνθηεζίαλ ηηλά ή κεηεξρφκελνη 

νηνλδήπνηε επάγγεικα ή επηηήδεπκα», κε ην άξζξν 4 ηνπ ΥΜΖ΄ λφκνπ ηεο 17
εο

 επη. 

1877 «Σν δηθαίσκα ηνπ ςεθνθνξείλ ελ εθάζηε επαξρία αλήθεη εηο πάληα δεκφηελ ελφο 

ησλ δήκσλ ηεο επαξρίαο, ζπκπιεξψζαληα ην 21
ν 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ»
25

. Γειαδή 

ςήθηδαλ απξνυπφζεηα φινη νη άξξελεο άλσ ησλ 21 εηψλ. 

ην επφκελν δηάζηεκα ζα επηθξαηήζνπλ δχν πνιηηηθνί πνπ εμέθξαδαλ δχν 

θνηλσληθέο ηάζεηο, ν Σξηθνχπεο πνπ εμέθξαδε ην Φηιειεπζεξηζκφ θαη ν Γειηγηάλλεο 

πνπ εμέθξαδε ην πληεξεηηζκφ. Γηα ην θφκκα ηνπ Σξηθνχπε, «Νεσηεξηθφ», 

λεσηεξηζκφο ζήκαηλε δηάθξηζε εμνπζηψλ, αλάπηπμε ηεο ηδησηηθήο θνηλσλίαο θαη 

                                                           
20

 Βαθαιφπνπινο Α., φ. π., ζζ. 262-263. 
21

Clogg R., φ.π., ζ. 125-6. 
22

Dakin D. (1989) Ζ ελνπνίεζε ηεο Διιάδαο 1770-1923, κηθξ. Α. Ξαλζφπνπινο, Η΄΄ Έθδνζε, (Αζήλα:  

Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξάπεδαο), ζ. 216. 
23

 Γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ πνιηηηθή δηαδξνκή ηνπ Σξηθνχπε βι. Σδφθαο . (1999), Ο 

Υαξίιανο Σξηθνχπεο θαη ε ζπγθξφηεζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο. Οδνηπνξηθφ ζηνλ 19
ν
 αηψλα, 

(Αζήλα: Θεκέιην). 
24

Clogg R., φ.π., ζ. 130-1. 
25

σηεξέιιεο Γ. (1991) χληαγκα θαη εθινγέο ζηελ Διιάδα 1864-1909. Ηδενινγία θαη πξάμε ηεο 

θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο, (Αζήλα: Θεκέιην), ζ. 161-219. 
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δηακφξθσζε θξάηνπο δηθαίνπ. Ο Γειηγηάλλεο, κε ην «Δζληθφ» θφκκα θηλνχληαλ 

ζηελ αλάπηπμε αλάκηθηνπ «θξαηηθν-θνηλσληθνχ» ζπζηήκαηνο
26

.  

2- Καηά ην ηξίην ηέηαξην ηνπ 19
νπ

 αηψλα γίλνληαη θαλεξά ηα ζεκάδηα αιιαγψλ 

ζην νηθνλνκηθνθνηλσληθό επίπεδν ηνπ ειιεληθνχ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ. Ζ 

δεθαεηία ηνπ 1870 απνηειεί θακπή ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Αλάκεζα ζηα 1850 θαη 1870 δηεπξχλεηαη ε εμαγσγηθά πξνζαλαηνιηζκέλε γεσξγία 

θαη ζε θάπνην βαζκφ εθρξεκαηίδεηαη ε αγξνηηθή νηθνλνκία.  Δθδειψλεηαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ θξάηνπο γηα ηε γεσξγία κε ηελ ίδξπζε ζεζκψλ, φπσο Γεσξγηθά 

πκβνχιηα, Γεσξγηθέο Δηαηξείεο, Έθζεζε ησλ Οιπκπίσλ
27

 θαη δηεπθνιχλζεηο 

εηζαγσγήο ή θαηαζθεπήο γεσξγηθψλ εξγαιείσλ
28

. Σέινο, ην 1871 γίλεηαη δηαλνκή 

εζληθψλ γαηψλ
29

, πνπ ζεκαίλεη φηη ν κηθξφο γεσξγηθφο θιήξνο ζα παξακείλεη 

θπξίαξρν κνληέιν, αιιά αλνίγεηαη ν δξφκνο λα γίλεη ε γε εκπνξεχζηκν αγαζφ, λα 

απμεζεί ε δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ αγξνηψλ θαη νη δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ηεο 

παξαγσγήο. Ζ παξαγσγή ζηαθίδαο απφ 57 εθαη. ελεηηθέο ιίηξεο ην 1851 μεπέξαζε 

ηα 150 εθαη. ην 1871
30

. Ζ παξαγσγή (εθθνθηζκέλνπ) βάκβαθνο πνπ ην 1850 έθηαλε 

κφιηο ζηνπο 400 ηφλνπο, ην 1864 έθηαζε ζηνπο 5.250 ηφλνπο
31

. Ζ παξαγσγή θαπλνχ 

απφ 767.000 νθάδεο ην 1856 έθηαζε ζηηο 3.650.000 νθάδεο ην 1876.  

Οη εμειίμεηο απηέο νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ. Αλ θαη 

ε δηάλνημε δξφκσλ ζηφρεπε θαη’ αξρήλ ζηελ ελνπνίεζε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ, ε 

αλάπηπμε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ. 

Απφ ηε «δεθαεηία ηνπ 1830 κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1870 θαηαζθεπάζηεθαλ πεξίπνπ 460 

ρικ., ελψ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1870 κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1880 πεξηζζφηεξα απφ 

2.600 ρικ. δηθηχνπ» ακαμηηψλ δξφκσλ, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ην νδηθφ δίθηπν ησλ 

Κπθιάδσλ θαη ησ Ηφλησλ λεζηψλ
32

. Αλάπηπμε έρνπκε θαη ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, 

παξά ην φηη κεηά ην 1870 ην βάξνο πέθηεη ζηελ αηκνθίλεζε θαη, επνκέλσο, ν 

πνηνηηθφο εθζπγρξνληζκφο δίλεη ζρεηηθή ζηαζηκφηεηα ηεο αλάπηπμεο ζε απφιπηνπο 

αξηζκνχο: 1850, 4.016 θαξάβηα κε ρσξεηηθφηεηα 266. 201 ηφλνπο, 1875, 5.434 

θαξάβηα κε ρσξεηηθφηεηα 269.032 ηφλνπο
33

. Δμάιινπ, ηελ πεξίνδν απηή (1870-

1880) μεθηλά ν ζρεδηαζκφο ή ε πινπνίεζε ησλ κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο γηα ηελ 

                                                           
26

 Μπάγηαο Α., Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο ΗΓ΄ Σφκνο , Νεψηεξνο Διιεληζκφο, Σν Διιεληθφ 

Κξάηνο απφ ην 1881 σο ην 1913, (Αζήλα: Δθδνηηθή Αζελψλ Α.Δ.), ζ. 22. 
27

 Καιιηβξεηάθεο Λ., (1990) Ζ δπλακηθή ηνπ αγξνηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ζηελ Διιάδα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, 

(Αζήλα: Μ. Η. Α.Σ.), ζζ.. 68-69,74, 195 θ.ε.  
28

 Παλαγησηφπνπινο, Β., (1980) «Ζ βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ε Διιάδα 1832-1871» ζην: 

Δθζπγρξνληζκφο θαη βηνκεραληθή επαλάζηαζε ζηα Βαιθάληα, (Αζήλα: Θεκέιην), ζζ. 207-223.  
29

 Ν. ΤΛΑ΄  29 Μαξη. 1871 «Πεξί δηαλνκήο θαη δηαζέζεσο ηεο εζληθήο γεο». ΦΔΚ, αξ. 25, 16 Ηνπλίνπ 

1871 θαη Β. Γ. 8 Ηνπλίνπ 1871, «Πεξί εθηειέζεσο ηνπ πεξί δηαλνκήο θ.η.ι. Σεο εζληθήο γεο Νφκνπ», 

ΦΔΚ, αξ. 25, 16 Ηνπλίνπ 1871.  
30

 Αγξηαληψλε, Υ., (1986) Οη απαξρέο ηεο εθβηνκεράληζεο ζηελ Διιάδα ην 19
ν
 αηψλα (Αζήλα:  

Ηζηνξηθφ Αξρείν - Δκπνξηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο), ζ. 62.   
31

Αγξηαληψλε, Υ.,  φ. π., ζζ. 73-74. 
32

 πλαξέιιε Μ., (2003) «Σν νδηθφ δίθηπν. Κξαηηθή πνιηηηθή θαη νδνπνηΐα ην 19
ν
 αηψλα», Ηζηνξία ηνπ 

Νένπ Διιεληζκνχ 1770-2000, η. 4
νο

 (Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα), ζ. 119. 
33

 πλαξέιιε, Μ., (1989) Γξφκνη θαη Ληκάληα ζηελ Διιάδα 1830-1880, (Αζήλα: Πνιηηηζηηθφ - 

Σερλνινγηθφ Ίδξπκα ΔΣΒΑ), ζ. 225. 
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νηθνλνκηθή αλάπηπμε, φπσο ε δηάλνημε ηεο δηψξπγαο ηεο Κνξίλζνπ, ν ζηδεξφδξνκνο 

θαη ε απνμήξαλζε ηεο Κσπαΐδαο.       

Οη ζπλζήθεο απηέο (ππνδνκέο, εθρξεκαηηζκφο θαη δηεχξπλζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

αγνξάο) απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο. Σε δεθαεηία ηνπ 

1870 έρνπκε ηελ πξψηε κεηαθίλεζε αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ απφ ηνλ 

αγξνηηθφ ζην βηνκεραληθφ ηνκέα. Αλάκεζα ζηα 1868 θαη 1875 εληνπίδεηαη απηφ πνπ 

νλνκάζζεθε ζπκβνιηθά «απνγείσζε» ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο. Σν 1868 νη 

κνλάδεο πνπ ζα  ραξαθηεξίδνληαλ βηνκεραληθέο δελ μεπεξλνχλ ηηο 30, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ 23 αηκνθίλεηεο, ελψ ην 1875 έρνπλ θηάζεη ζηηο 150, εθ ησλ νπνίσλ νη 107 

αηκνθίλεηεο. Ζ ηζρχο ζε αηκφηππνπο απφ 300 πεξίπνπ ην 1868 θηάλεη ζηνπο 2.000 ην 

1875 θαη νη εξγάηεο ηεο βηνκεραλίαο απφ 1.000 ην 1867 αλέξρνληαη ζε 5.000 ην 

1875
34

. Ο βνξψλνο αλεβάδεη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εξγνζηαζίσλ ζε 168 γηα ην 

1867 θαη ζε 199 γηα ην 1874, ππνινγίδεη ηελ ηππνδχλακε ζε 297 αηκφηππνπο ην 1867 

θαη ζε 1967 ην 1874 θαη ηνπο βηνκεραληθνχο εξγάηεο ζε 7.300 ην 1870
35

, 

πεξηιακβάλνληαο πξνθαλψο θαη πην κηθξέο παξαγσγηθέο κνλάδεο ζηε κέηξεζε. 

ηαηηζηηθή ηεο επνρήο αλεβάδεη ηηο βηνκεραληθέο κνλάδεο ζε 765
36

, 

πεξηιακβάλνληαο ίζσο θάζε είδνπο εξγαζηήξηα. Φπζηθά δελ κπνξνχκε λα κηινχκε 

γηα βηνκεραληθή επαλάζηαζε, αιιά γηα ην μεθίλεκα ηεο δηαδηθαζίαο κεηάβαζεο απφ 

κηα θνηλσλία αγξνηηθή ζε κηα θνηλσλία βηνκεραληθή, κεηάβαζε πνπ ζα έρεη καθξά 

δηάξθεηα.   

Ζ δηαδηθαζία νηθνλνκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ εηζξνή 

θεθαιαίσλ ζηελ Διιάδα. Σε δεθαεηία ηνπ 1870 θεθάιαηα ησλ Διιήλσλ αζηψλ ησλ 

Βαιθαλίσλ θαη ηεο Ρσζίαο αξρίδνπλ ηα εηζξένπλ θαη λα επελδχνληαη ζηε ρψξα, 

θπξίσο ζην εκπφξην, ζηε λαπηηιία θαη ζηηο ηξάπεδεο, δειαδή ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, 

φπνπ κπνξνχζαλ λα ζπλεξγάδνληαη αληί λα αληαγσλίδνληαη ην δπηηθφ θεθάιαην
37

. 

Ο πιεζπζκφο ησλ πφιεσλ απμάλεηαη θαζψο - κέρξη ην 1871- ην θαηλφκελν ηνπ 

«αγξνηηθνχ επνηθηζκνχ» ιακβάλεη ηέινο
38

θαη επεθηείλνληαη νη βηνκεραληθέο, 

ηξαπεδηθέο, λαπηηιηαθέο θιπ. δξαζηεξηφηεηεο. ε κηα δεθαεηία ε Αζήλα απμάλεη 

θαηά έλα ηξίην ηνλ πιεζπζκφ ηεο (απφ 44.510 θαηνίθνπο ην 1870 θηάλεη ζηνπο 

63.374 ην 1879) θαη ν Πεηξαηάο ηνλ δηπιαζηάδεη (απφ 10.963 θηάλεη ζηηο 21.055). Ζ 

Πάηξα απφ 19.641 θηάλεη ζηηο 25.494 θαη ε Σξίπνιε απφ 7.020 ζε 10.057. Ληγφηεξε 

αχμεζε έρνπλ νη άιιεο πφιεηο, ελψ παξακέλνπλ ζρεδφλ ζηάζηκεο ε Δξκνχπνιε θαη ε 

Κέξθπξα
39

. Σν 1879 ν αζηηθφο πιεζπζκφο απνηειεί ην 28% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ, ελψ ην 1853 απνηεινχζε κφλν ην 8%
40

.  

                                                           
34

 Αγξηαληψλε (1986), φ. π., ζζ. 111-112, 117-118.  
35

 βνξψλνο, Ν., (1988) Δπηζθφπεζε ηεο λενειιεληθήο Ηζηνξίαο, (Αζήλα: Θεκέιην), ζζ. 101-102. 
36

 Γεκάζαο, Ν., (1876) «Πεξί βηνκεραληθήο πξνφδνπ ελ Διιάδη» ζην: Αηηηθφλ Ζκεξνιφγηνλ 1877, 

(Αζήλα: έθδ. Δηξ. Αζσπίνπ), ζζ. 409-427. 
37

 βνξψλνο, Ν., (1987) Αλάιεθηα λενειιεληθήο ηζηνξίαο θαη ηζηνξηνγξαθίαο, (Αζήλα: Θεκέιην), ζ. 

289. 
38

 Παλαγησηφπνπινο, (1980) , φ. π., ζ. 225. 
39

 Αγξηαληψλε (2003), φ. π., ζ. 58.  
40

 βνξψλνο, (1987), φ. π., ζ. 245 θαη βνξψλνο (1988), φ. π., ζ. 102.     
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ιεο απηέο νη κεηαβνιέο δελ είλαη άζρεηεο κε ην παγθφζκην ζθεληθφ κεηά ηε 

δεχηεξε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, ηελ θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε θαη ηελ παξάιιειε 

κεγέλζπλζε θαη νξγάλσζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζην Γπηηθφ θφζκν. Σε δεθαεηία ηνπ 

1870 εκθαλίδνληαη θαη ζηελ Διιάδα νη πξψηεο εξγαηηθέο νξγαλψζεηο (Ξπινπξγψλ 

θαη Βπξζνδεςεξγαηψλ ζηε χξν 1879, Σππνγξάθσλ ζηελ Αζήλα 1882 θ.ά) θαη νη 

πξψηνη ζνζηαιηζηηθνί φκηινη (χξνο, Μπηηιήλε, Λαχξην, Κεθαινληά, Πάηξα, Αζήλα, 

Πεηξαηάο) θαη θπθινθνξνχλ αληίζηνηρα έληππα κε εξγαηηθφ θαη ζνζηαιηζηηθφ 

πεξηερφκελν (Δμέγεξζηο 1874, Δξγάηεο 1875). Γειαδή απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1870 

αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη θαη λα ζπζπεηξψλεηαη ε εξγαηηθή ηάμε, λα δηαδίδεηαη ε 

ζνζηαιηζηηθή ζθέςε θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξψηεο απεξγίεο (εξγαηψλ 

λαππεγείσλ θαη βπξζνδεςείσλ χξνπ 1879, ηππνγξάθσλ, βηβιηνδεηψλ θαη εξγαηψλ 

κεραλνπξγείσλ Πεηξαηά 1879, 1880 θαη 1882, ηζαγθαξάδσλ θαη ξαθηάδσλ Αζήλαο 

θαη Πεηξαηά 1882 θαη 1883). Σα θαηλφκελα απηά ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο πφιεηο πνπ 

αλαπηχζζεηαη ε βηνκεραλία θαη ε βηνηερλία ή παξαηεξείηαη έληαζε ηεο εκπνξηθήο 

θίλεζεο θαη έρνπκε ζε θάπνην βαζκφ εξγαηηθή ζπγθέληξσζε
41

.  

3- Πξνο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πνπ κειεηνχκε (δεθαεηία 1870-1880) θαη σο 

απνηέιεζκα ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ αιιαγψλ παξαηεξνχκε 

θαη αιιαγέο ή απφπεηξεο αιιαγψλ ζην πνιηηηζκηθό επίπεδν, δειαδή ζηξνθή ζην 

ζχγρξνλν πνιηηηζκφ θαη ζηε δεκνηηθή γιψζζα. Ζ παξαθκή ηνπ ξνκαληηζκνχ, ε 

γέλλεζε ηεο ιανγξαθίαο, ε ππνζηήξημε ηεο δεκνηηθήο, ε εκθάληζε ηεο Νέαο 

Αζελατθήο ρνιήο θαη γεληθφηεξα ε ζηξνθή ζην ζχγρξνλν λενειιεληθφ πνιηηηζκφ 

θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή είλαη ιίγα απφ ηα ζεκάδηα ηεο αξρφκελεο αιιαγήο ζην 

πνιηηηζηηθφ θαη αηζζεηηθφ επίπεδν.  

Σν 1871 ζα εθδνζεί ε εξγαζία ηνπ Ν. Πνιίηε «Μειέηε επί ηνπ βίνπ ησλ λεσηέξσλ 

Διιήλσλ», πνπ ζα ζεκαηνδνηήζεη ηε ζηξνθή ζηε κειέηε ηνπ λενειιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ
42

, ελψ ην 1872, ζε κηα επίζεκε θξαηηθή εθδήισζε, ζηα απνθαιππηήξηα 

ηνπ αδξηάληα ηνπ Γξεγνξίνπ Δ΄, ν Α. Βαιασξίηεο ζα απαγγείιεη ηελ «Χδή ζηνλ 

Παηξηάξρε» ζηε δεκνηηθή, ρσξίο λα εγείξεη αληηδξάζεηο. Σν 1873 θαη ην 1875 ν Ν. 

Κνλεκέλνο ζα εθδψζεη ηηο εξγαζίεο «Σν δήηεκα ηεο γιψζζαο» θαη «Καη πάιε πεξί 

γιψζζαο» ππεξαζπηδφκελνο ηε δεκνηηθή θαη αληηπαξαηηζέκελνο ζην ινγηνηαηηζκφ, 

επαλαθέξνληαο έηζη ζέζεηο ηεο επηαλεζηαθήο ζρνιήο: «Οη ινγηψηαηνη πηζηεχνπλ, πσο 

ε δσληαλή γιψζζα ηνπ έζλνπο είλαη ε γιψζζα ηεο ρπδαηφηεηνο θαη ηεο απξεπείαο. (…) 

Υπδαηφηεο θαη απξέπεηα δελ ππάξρεη ζε θακκηά γιψζζα. Υπδαηφηεο θαη απξέπεηα 

κπνξεί λα ππάξρεη κφλνλ ζηελ ηδέα ή ζηνλ ηξφπν ηεο εθθξάζεσο ηεο ηδέαο»
43

. Οη 

θξίζεηο θαη νη βξαβεχζεηο ησλ πνηεηηθψλ δηαγσληζκψλ κεηά ην 1873 θαη ε δηακάρε 

                                                           
41

 Κνξδάηνο, Γ., (1972δ΄) Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, (Αζήλα: Μπνπθνπκάλεο), 

ζζ.21-56, Ννχηζνο, Π., (1995β΄) Ζ ζνζηαιηζηηθή ζθέςε ζηελ Διιάδα απφ ην 1875 σο ην 1974, ηνκ. Α΄ 

(Αζήλα: «Γλψζε»), ζζ. 45-59, 129-158., Ηζηνξηθφ Σκήκα ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ (2001
γ
) Γνθίκην Ηζηνξίαο 

ηνπ ΚΚΔ, ηνκ. Α΄ 1918-1949, (Αζήλα: χγρξνλε Δπνρή), ζζ. 26-32.  
42

 Σν 1852 είρε εθδνζεί ζηελ Κέξθπξα ε εξγαζία ηνπ Εακπέιηνπ «Άζκαηα δεκνηηθά ηεο Διιάδνο», 

αιιά νπζηαζηηθφο ζθνπφο ηνπ ήηαλ ε απφδεημε ηεο ειιεληθφηεηαο ηνπ αλαηνιηθνχ κεζαίσλα 

(Βπδαληίνπ) θαη ε ζεκειίσζε ηεο ηδενινγίαο ηνπ ειιελνρξηζηηαληθνχ πνιηηηζκνχ θαη φρη ε κειέηε ηνπ 

λεφηεηξνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ (Εακπέιηνο: 1852).  
43

 Κνλεκέλνο, Ν., (1993) Σν δήηεκα ηεο γιψζζαο, (Δπηινγή - Δηζαγσγή -ρφιηα: Ρ. Παπαηζαξνχρα - 

Μηζζίνπ) (Αζήλα: «Φηιφκπζνο»), ζ. 57. 
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Ρνΐδε - Βιάρνπ ην 1877
44

 απνπλένπλ αληηξνκαληηζκφ θαη ζπκβάιινπλ ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ θιίκαηνο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ινγνηερλίαο
45

.  

Απφ ην 1876 ζα μεθηλήζεη ε έθδνζε ινγνηερληθψλ πεξηνδηθψλ, ζηα νπνία ζα 

εθθξαζηεί ε ινγνηερλία ηεο λέαο πεξηφδνπ. Σν 1876 ζα εθδνζεί ε «Δζηία», ην 1878 

ν «Ρακπαγάο» θαη ην 1880 ην «Με Υάλεζαη», πνπ ζα εγθαηληάζνπλ ηελ επίζεκε 

εκθάληζε ηεο «γεληάο ηνπ 1880» θηινμελψληαο ηνπο ινγνηέρλεο, νη νπνίνη ζα 

παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηα ινγνηερληθά πξάγκαηα θαη ζην γισζζηθφ δήηεκα ηελ 

επφκελε πεξίνδν. Αληηδξψληαο θαη ζηεξίδνληαο ην γισζζηθφ εμαξρατζκφ ν Κ. 

Κφληνο ζα δεκνζηεχζεη ηελ εξγαζία «Γισζζηθαί Παξαηεξήζεηο», ελψ ιίγν 

αξγφηεξα ζα ηνπ απαληήζεη ν Γ. Βεξλαξδάθεο κε ην «Φεπδναηηηθηζκνχ Έιεγρνο» 

(1884), ππνζηεξίδνληαο ηελ επηζηξνθή ζηε γιψζζα ηνπ ιανχ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

έρνπκε ην μεθίλεκα ηεο λέαο θάζεο ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο.  

4- Σν εζληθό δήηεκα βξίζθεηαη ηελ πεξίνδν απηή ζε θξίζε. Κάζε έθθαλζε ηεο 

πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ζρεηίδεηαη κε ηνλ “κπνχζνπια” ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο θαηά ην 19
ν
 αηψλα, ηε Μεγάιε Ηδέα. Ζ ηδέα απηή ζπλέρεη ηνπο Έιιελεο, 

αιιά ην εχξνο, ην πεξηερφκελν θαη ε πνξεία πινπνίεζήο ηεο δηαθνξνπνηνχληαη ζε 

ζρέζε ηφζν κε ηηο δηεζλείο ζπγθπξίεο φζν θαη κε ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

δπλάκεηο πνπ θπξηαξρνχλ ζηε ρψξα. Απφ ην ηξίην ηέηαξην ηνπ 19
νπ

 αηψλα, κε ηελ 

εκθάληζε λέσλ αζηηθψλ δπλάκεσλ, ε αληίιεςε φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε 

κφξθσζε ηνπ ιανχ απνηεινχλ πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιχζε ηνπ εζληθνχ δεηήκαηνο 

αξρίδεη λα θεξδίδεη έδαθνο.  

Σν εζληθφ δήηεκα κπαίλεη κεηά ηνλ θξηκατθφ πφιεκν ζε λέα θάζε, αιιά κεηά ην 

1870 δηέξρεηαη θξίζηκε θακπή, θαζψο ηελ απνγνήηεπζε απφ ηελ απνηπρία ηεο 

Κξεηηθήο επαλάζηαζεο ηε δηαδέρεηαη ε αλαγλψξηζε ηεο βνπιγαξηθήο Δμαξρίαο θαη ε 

ίδξπζε απηφλνκνπ βνπιγαξηθνχ θξάηνπο θαη, επνκέλσο, ε εκθάληζε ελφο ηζρπξνχ 

αληίπαινπ εζληθηζκνχ ζηε Βαιθαληθή. 

α) Σν Κξεηηθό δήηεκα. Οη Κξεηηθνί ηε δεθαεηία ηνπ 1860 δεηνχζαλ απφ ηελ 

Πχιε δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο, αθνχ δελ είραλ εθαξκνζηεί νη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 

1839 «Γθηνπι Υαλέ» θαη ηνπ 1856 «Υάηηη Υνπκαγηνχλ»
46

. ηηο 14 Μαΐνπ 1866 

πιεξεμνχζηνη ηνπ λεζηνχ δήηεζαλ απφ ην ζνπιηάλν κεηαξξπζκίζεηο ζηε δηνίθεζε, 

ηε δηθαηνζχλε, ηελ νηθνλνκία θαη ηε ζξεζθεία, ελψ κε κπζηηθφ ππφκλεκα δήηεζαλ 

απφ ηνπο κνλάξρεο ηεο Αγγιίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Ρσζίαο ηε βνήζεηά ηνπο γηα ηελ 

έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα
47

.  Ζ Πχιε αξλήζεθε λα ζπδεηήζεη ηα αηηήκαηά 

ηνπο θαη έθεξε ζην λεζί ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο
48

. Οη επαλαζηάηεο ίδξπζαλ «Γεληθή 

πλέιεπζε» θαη ελεκέξσζαλ ηνπο πξνμέλνπο πσο ζα ππεξαζπίδνληαλ ηνπο εαπηνχο 

                                                           
44

 Ζ δηακάρε Ρνΐδε - Βιάρνπ γηα ηνλ αλ ππήξρε αμηφινγε ινγνηερλία ζηελ Διιάδα ζα πξνθαιέζεη θαη 

ηελ παξέκβαζε άιισλ δηαλννπκέλσλ, φπσο π.ρ. ηνπ Η. Παπαδηακαληφπνπινπ, Παπαδηακαληφπνπινο, 

Η., (1878) Οιίγαη ζειίδεο επ’ επθαηξία ηεο κεηαμχ ησλ θ.θ. Δ. Γ. Ρντδνπ θαη Αγγέινπ Βιάρνπ αλαθπείζεο 

θηινινγηθήο έξηδνο, ( Αζήλα: Σππ. Δθεκεξίδνο ησλ πδεηήζεσλ).  
45

 Γεκαξάο Θ. Κ., (1968δ΄) Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, Απφ ηηο πξψηεο ξίδεο σο ηελ επνρή 

καο, (Αζήλα: Ίθαξνο), ζζ. 346-349. 
46

 Βαθαιφπνπινο Α., φ. π., ζζ. 264-265. 
47

 Γηακαληνχξνπ Ησάλλα, (1977) Ζ Κξεηηθή επαλάζηαζε, ζην : Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο ηφκνο                        

ΗΓ΄(Αζήλα: Δθδνηηθή Α. Δ.) ζζ. 253-254. 
48

 Γηακαληνχξνπ Η. φ. π., ζζ. 255-256. 
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ηνπο κε ηα φπια
49

. ηηο 21 Απγνχζηνπ ε Γελ. πλέιεπζε θήξπμε ηελ έλσζε ηεο 

Κξήηεο κε ηελ Διιάδα θαη νη ζπγθξνχζεηο εμαπιψζεθαλ ζε φιν ην λεζί
50

. 

Ζ Πχιε δέρηεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1867 ηελ ηξίκελε αλαζηνιή ησλ 

ερζξνπξαμηψλ πνπ ηεο πξφηεηλαλ νη Γπλάκεηο, ρνξήγεζε ακλεζηία θαη απνθάζηζε λα 

εθαξκφζεη ηνλ «Οξγαληθφ Νφκν». Ζ Γεληθή πλέιεπζε αλαθνίλσζε ζηνπο 

πξνμέλνπο πσο ζα ζπλέρηδε ηνλ αγψλα
51

. Οη Οζσκαλνί νξγάλσζαλ ηηο πνιεκηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη έθεξαλ ηνπο Κξεηηθνχο ζε δχζθνιε ζέζε
52

.  

Ζ ζηάζε ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ δελ ήηαλ ζηαζεξή. Ζ θπβέξλεζε 

Μπεληδέινπ Ρνχθνπ ηάρζεθε θαηά ηεο επαλάζηαζεο, ε θπβέξλεζε Βνχιγαξε- 

Γειεγηψξγε (Ηνχληνο 1866) κε επίζεκε ζέζε ηελ νπδεηεξφηεηα, επλφεζε ηηο επαθέο 

Κξήηεο θαη Αζήλαο, ηδηαίηεξα κε ηελ αλάιεςε ηνπ ππνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ απφ 

ηνλ Υαξάιακπν Επκβξαθάθε, Κξεηηθνχ ζηελ θαηαγσγή θαη αδειθνχ νπιαξρεγνχ 

ηεο Κξήηεο. Ηδξχζεθε «Κεληξηθή ππέξ ησλ Κξεηψλ Δπηηξνπή» πνπ αλέιαβε ηε 

ζπιινγή ρξεκάησλ γηα ελίζρπζε ηεο επαλάζηαζεο θαη ζηε χξν «Δηδηθή επί ησλ 

Απνζηνιψλ Δπηηξνπή» πνπ αλέιαβε ηελ απνζηνιή εθνδίσλ θαη εζεινληψλ
53

.  

Ζ θπβέξλεζε Κνπκνπλδνχξνπ ζπλέρηζε ηελ απνζηνιή εθνδίσλ θαη εζεινληψλ, 

αγφξαζε ηα πινία «Αξθάδη», «Έλσζηο» θαη «Κξήηε» θαη εηνηκαδφηαλ γηα πφιεκν
54

. 

Πξνζπάζεζε λα εληάμεη ην θξεηηθφ δήηεκα ζηα πιαίζηα ηνπ Αλαηνιηθνχ δεηήκαηνο. 

Έηζη μεθίλεζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηε Ρνπκαλία θαη πξνρψξεζε ζηε ζχλαςε 

ζπλζήθεο κε ηε εξβία (Απγ. 1867), ε νπνία φξηδε ηελ έλαξμε ησλ ερζξνπξαμηψλ 

ησλ δχν θξαηψλ ελαληίνλ ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο (ηνλ Μάξηην ηνπ 1868) 

θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξαηεπκάησλ πνπ ζα δηέζεηε ην θάζε θξάηνο
55

.  

Ζ λέα θπβέξλεζε Βνχιγαξε ήζειε κεηξηνπαζή πνιηηηθή, αιιά δελ εκπφδηδε ηελ 

«Κεληξηθή Δπηηξνπή» λα ζηέιλεη εθφδηα θαη εζεινληέο. Ζ αληηπνιίηεπζε δεηνχζε 

ζπκπαξάζηαζε ζηνπο επαλαζηάηεο, αιιά κφλν φηαλ ε Πχιε (Φζηλ. ηνπ 1868) 

απνθάζηζε λα ππνηάμεη ηνπο επαλαζηάηεο κε ηε βία θαη νη εθεκεξίδεο επηηίζνληαλ 

ζην πξφζσπν ηνπ Βνχιγαξε, άιιαμε ζηάζε θαη πηνζέηεζε επηζεηηθή πνιηηηθή. Ζ 

ζηξαηνιφγεζε εζεινληψλ γηλφηαλ δεκνζίσο, ελψ ζηηο 7/19 Ννεκβξίνπ αλαρψξεζε 

γηα ηελ Κξήηε νκάδα εζεινληψλ κε ειιεληθέο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο ππφ ηνλ Μαληάηε 

θαπεηάλην Γεκ. Πεηξνπιάθε
56

.  

ηηο 29 Ννεκβ. 1868 ε Πχιε κε ηειεζίγξαθν δήηεζε απφ ηελ Διιάδα λα δηαιχζεη 

ηα εζεινληηθά ζψκαηα, λα αθνπιίζεη ηα πινία πνπ βνεζνχζαλ ηνπο επαλαζηάηεο, λα 

                                                           
49

 Dakin Douglas, φ.π., ζ. 171. 
50

 Γηακαληνχξνπ Ησάλλα, (1977) Αθκή ηεο Δπαλαζηάζεσο. Πεξίνδνο Μνπζηαθά παζά (επηέκβξηνο 

1866-  Μάξηηνο 1867), ζην : Ηζηνξία ηνπ  ειιεληθνχ έζλνπο ηφκνο ΗΓ΄(Αζήλα: Δθδνηηθή Α. Δ.) ζ. 265.  
51

 Γηακαληνχξνπ Ησάλλα, (1977) Ζ πεξίνδνο ηεο επαλαζηάζεσο επί Οκέξ παζά ( Μάξηηνο- 

Οθηψβξηνο 1867),    ζην : : Ηζηνξία ηνπ  ειιεληθνχ έζλνπο ηφκνο ΗΓ΄(Αζήλα: Δθδνηηθή Α. Δ.) ζ. 271. 
52

 Γηακαληνχξνπ Ησάλλα, (1977) Ζ θάκςε θαη ε ιήμε ηεο επαλαζηάζεσο, ζην : Ηζηνξία ηνπ  ειιεληθνχ 

έζλνπο ηφκνο ΗΓ΄(Αζήλα: Δθδνηηθή Α. Δ.) ζ. 273. 
53

 Γηακαληνχξνπ Η. φ. π., ζζ. 255-256. 
54

 Dakin Douglas, φ.π., ζ. 171. 
55

 Δπίζεο, θαζφξηδε ην ζηφρν, ν νπνίνο ήηαλ ε απειεπζέξσζε φισλ ησλ ρξηζηηαλψλ ησλ Βαιθαλίσλ 

θαη ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ. Ζ ζπλζήθε επηθπξψζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1868 θαη ηνλ επφκελν κήλα 

αθνινχζεζε ε ζχλαςε ηνπ ζηξαηησηηθνχ ζπκθψλνπ. Dakin Douglas, φ.π., ζζ. 179-181, 183.  
56

 Dakin Douglas, φ.π., ζ. 182-184, 186-187.     
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επηηξαπεί ζηνπο πξφζθπγεο λα επηζηξέςνπλ ζηελ Κξήηε, λα ηηκσξεζνχλ φζνη ήηαλ 

έλνρνη γηα ηελ αληαξζία θαη λα ζεβαζηεί ην δηεζλέο δίθαην θαη ηηο ζπλζήθεο.  

ε δηάζθεςε (Γεθ. 1868-Ηαλ. 1869) ζην Παξίζη, ε Διιάδα (θπβέξλεζε Εαΐκε) 

πηέζηεθε λα δερζεί ηηο νζσκαληθέο αμηψζεηο. Ζ επαλάζηαζε είρε νπζηαζηηθά 

θαηαζηαιεί ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ 1868. Οη επαλαζηάηεο θαηαβεβιεκέλνη 

δηαιχζεθαλ, ελψ νη νπιαξρεγνί είηε ζθνηψζεθαλ είηε παξαδφζεθαλ. Σν κφλν ζεηηθφ 

ήηαλ ε παξαρψξεζε ηνπ «Οξγαληθνχ Νφκνπ» απφ ηνπο Οζσκαλνχο ζηνπο θαηνίθνπο 

ηνπ λεζηνχ 
57

. Οη ζθνπνί, φκσο, ηεο Κξεηηθήο Δπαλάζηαζεο δελ είραλ πινπνηεζεί.  

Ζ ζηάζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ απέλαληη ζηελ Κξεηηθή επαλάζηαζε δελ ήηαλ  

εληαία θαη ζηαζεξή. Ζ Ρσζία ππνζηήξημε ηελ έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα  θαη 

πξνψζεζε ηελ ππνγξαθή ηεο ειιελνζεξβηθήο ζπλζήθεο ηνπ 1867
58

. Ζ αλαθίλεζε 

ηνπ αλαηνιηθνχ δεηήκαηνο ήηαλ επθαηξία γηα ηα ξσζηθά ζρέδηα. Ήηαλ φκσο θαη γηα 

ηε Γαιιία πνπ θνβήζεθε ηελ επεθηαηηθή πνιηηηθή ηνπ Βίζκαξθ θαη ηελ πηζαλφηεηα 

πξνζάξηεζεο ηεο Βάδεο, Βπξηεκβέξγεο θαη Βαπαξίαο
59

. ηήξημε ηε Ρσζία, ψζηε λα 

εμαζθαιίζεη ηε ξσζηθή ζπκπαξάζηαζε ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα πξνζαξηήζεη ηε 

Ρελαλία ή ην άαξ θαη ην Λνπμεκβνχξγν. Δπζπγξακκηδφκελε κε ηελ πνιηηηθή ηεο 

Ρσζίαο δέρζεθε φρη κφλν ηελ έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα, αιιά θαη ηε 

πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο Ζπείξνπ ζην ειιεληθφ βαζίιεην. Με ην 

ηειεπηαίν δηαθσλνχζε ε Ρσζία πνπ επεδίσθε κφλν ηελ απηνλνκία ησλ ζιαβηθψλ 

επαξρηψλ ηεο Βαιθαληθήο, κε ηελ νπνία δηαθσλνχζε ε Γαιιία.  

Καηά ην ηέινο ηνπ 1867 ε Γαιιία άιιαμε ζηάζε απέλαληη ζην θξεηηθφ δήηεκα, 

επζπγξακκηδφκελε κε απηή ηεο Αγγιίαο, ε νπνία, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

Κξεηηθήο επαλάζηαζεο παξέκεηλε ππέξκαρνο ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο 

Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Σα απνηθηαθά ηεο ζπκθέξνληα απαηηνχζαλ ειεχζεξε 

δηάβαζε πξνο ηηο Ηλδίεο θαη ε Κξήηε απνηεινχζε γη’ απηήλ ζηξαηεγηθφ ζεκείν
60

. 

 

                                                           
57

 Γηακαληνχξνπ Ησάλλα, (1977) Ρήμε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ. Παξάδνζε ησλ ππφινηπσλ 

Κξεηηθψλ αξρεγψλ ζηνπο Σνχξθνπο θαη νξηζηηθή θαηαζηνιή ηεο επαλαζηάζεσο, ζην:  Ηζηνξία ηνπ  

ειιεληθνχ έζλνπο ηφκνο ΗΓ΄(Αζήλα: Δθδνηηθή Α. Δ.) ζ. 276,  Γαθλήο Γξεγφξηνο, (1977)Σν νζσκαληθφ 

ηειεζίγξαθν. Ζ λαπκαρία ηεο «Δλψζεσο» έμσ απφ ηε χξν θαη ε δηαθνπή ησλ ειιελνηνπξθηθψλ 

ζρέζεσλ. Γηάζθεςε ζην Παξίζη. Τπνρψξεζε ηεο Διιάδνο, Κπβέξλεζε Θξ. Εαΐκε, ζην : Ηζηνξία ηνπ  

ειιεληθνχ έζλνπο ηφκνο ΗΓ΄(Αζήλα: Δθδνηηθή Α. Δ.) ζζ 286-288. 
58

 Γηακαληνχξνπ Ησάλλα, (1977) Ζ ζέζε ησλ Γπλάκεσλ απέλαληη ζην Κξεηηθφ δήηεκα, ζην : Ηζηνξία 

ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο ηφκνο ΗΓ΄(Αζήλα: Δθδνηηθή Α. Δ.) ζ. 254, Dakin Douglas, φ.π., ζζ. 174-175. 

Βέβαηα, ππάξρεη θαη ε άπνςε πσο ε Ρσζία έρνληαο σο ζηφρν ηελ ίδξπζε ελφο νξζφδνμνπ 

βνπιγαξηθνχ θξάηνπο πνπ ζηελ νπζία ζα απνηεινχζε δηθφ ηεο πξνηεθηνξάην, ππνζηήξημε ηελ 

Διιάδα ζην Νφην κε ζθνπφ λα ηελ απαζρνιήζεη εθεί θαη λα ηελ εθηξέςεη απφ δηεθδηθήζεηο πξνο ην 

Βνξξά θαη θπξίσο πξνο ηε Μαθεδνλία, Βαθαιφπνπινο Α., φ. π., ζ. 269. 
59

 Σνλ Ηνχιην ηνπ 1866 ν πξσζηθφο ζηξαηφο ληθάεη ηνλ απζηξηαθφ ζηε άληνβα θαη πξνειαχλεη 

θηάλνληαο έμσ απφ ηε Βηέλλε. Με ηε λίθε ηνπ απηή ν Βίζκαξθ είρε ζέζεη ηα ζεκέιηα γηα ηελ πξσζηθή 

απηνθξαηνξία Γαθλήο Γξεγφξηνο, (1977) Ζ θαηάζηαζε ζηελ Δπξψπε, ζην: Ηζηνξία ηνπ  ειιεληθνχ 

έζλνπο ηφκνο ΗΓ΄(Αζήλα: Δθδνηηθή Α. Δ.) ζ. 252. Πξηλ ηνλ πφιεκν ν Βίζκαξθ είρε εμαζθαιίζεη ηελ 

νπδεηεξφηεηα ηεο Γαιιίαο, ε νπνία ζα απνδεκησλφηαλ κε θάπνηα επλντθή ζπλνξηαθή ξχζκηζε θαηά 

κήθνο ηνπ Ρήλνπ. Δίρε, επίζεο, εμαζθαιίζεη ηε ζπκκαρία ηεο Ηηαιίαο, ε νπνία ζα αληακεηβφηαλ κε 

ηελ Βελεηία. Κνιηφπνπινο Η., (2001) Νεψηεξε επξσπατθή ηζηνξία 1789-1945, (Θεζζαινλίθε:Βάληαο) 

ζζ. 206-215. 
60

 Γηακαληνχξνπ Η. φ. π., ζζ. 255, 265, 274. 
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β) Ζ αλαγλώξηζε ηεο βνπιγαξηθήο εμαξρίαο, ε ζπλζήθε ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ 

θαη ε ίδξπζε ηεο απηόλνκεο βνπιγαξηθήο εγεκνλίαο απνηέιεζαλ ηζρπξφ ζνθ γηα 

ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο έθεξαλ γηα πξψηε θνξά αληηκέησπνπο κε ρξηζηηαληθφ 

βαιθαληθφ θξάηνο.    

Ζ εζληθή ζπλείδεζε ησλ Βνπιγάξσλ εκθαλίζηεθε αξγά ζε ζρέζε κε απηή ησλ 

άιισλ βαιθαληθψλ ιαψλ, φκσο ζεκάδηα ηεο πξνυπήξραλ απφ ην 18
ν
 αηψλα, φπσο κε 

ηε «ιαβνβνπιγαξηθή ηζηνξία πεξί ησλ Βνπιγαξηθψλ ιαψλ, βαζηιέσλ θαη αγίσλ» 

ηνπ Παΐζηνπ, κνλαρνχ ηνπ Αγίνπ φξνπο, ην 1762.  

Μεηά ηνλ Κξηκατθφ πφιεκν ε Ρσζία ζηξέθεηαη ζηνπο ιάβνπο. Σν 1858 ηδξχεηαη 

ζηε Μφζρα ε «ιαβηθή Φηιαλζξσπηθή Δπηηξνπή» θαη ζε κηα δεθαεηία ηδξχνληαη 

επηηξνπέο ζηελ Πεηξνχπνιε, ηελ Οδεζζφ θαη ην Κίεβν. ηφρνο ηνπο ήηαλ ε 

ελδπλάκσζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο ησλ ιάβσλ, ε εθπαηδεπηηθή θαη ζξεζθεπηηθή 

ηνπο αλάπηπμε.  

Οη δηαζπλδέζεηο ησλ παλζιαβηζηψλ κε εζληθηζηηθνχο θχθινπο ησλ ζιαβηθψλ 

ιαψλ πξνθάιεζε ηελ αλεζπρία ζηνπο κε ζιαβηθνχο ιανχο ηεο Βαιθαληθήο. Γηα ηνπο 

Έιιελεο ε απεηιή έπαηξλε ζπγθεθξηκέλε κνξθή, ηαπηηδφηαλ κε ηνλ βνπιγαξηθφ 

εζληθηζκφ θαη ηα αηηήκαηα ησλ Βνπιγάξσλ γηα αλεμάξηεηε εθθιεζία θαη έιεγρν ηεο 

Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο
61

. 

Απφ ην 1856 ηα αηηήκαηα ησλ Βνπιγάξσλ πεξηνξίδνληαλ ζην δηνξηζκφ 

Βνπιγάξσλ επηζθφπσλ θαη ηεξέσλ ζηηο βνπιγαξηθέο επαξρίεο θαη ζηε ρξήζε ηεο 

βνπιγαξηθήο γιψζζαο ζηε ζεία ιεηηνπξγία.  

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1867 ν παηξηάξρεο Γξεγφξηνο Σ΄ αλέιαβε θαηάξηηζε 

ζρέδην γηα αλαγλψξηζε απηφλνκεο βνπιγαξηθήο εθθιεζίαο αλάκεζα ζην Γνχλαβε 

θαη ζηνλ Αίκν. Οη κεηξηνπαζείο Βνχιγαξνη ην δέρηεθαλ, νη πην αδηάιιαθηνη φκσο, 

πξνζβιέπνληαο ζε πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο, ην ζεψξεζαλ 

απαξάδεθην. Σελ άπνςε ησλ ηειεπηαίσλ ήξζε λα εληζρχζεη ε ζηάζε ηεο 

Οζσκαληθήο θπβέξλεζεο, πνπ ζεψξεζε πσο ηα φξηα δηθαηνδνζίαο ηεο βνπιγαξηθήο 

εθθιεζίαο έπξεπε λα δηεπξπλζνχλ
62

.  

Με θηξκάλη, ζηηο 27 Φεβξ./11 Μαξηίνπ 1870, εμήγγεηιε ηελ ίδξπζε απηφλνκεο 

βνπιγαξηθήο εθθιεζίαο, ε νπνία ζα είρε δηθαηνδνζία ζε 17 κεηξνπφιεηο. Ζ πην 

επίκαρε δηάηαμε ηνπ θηξκαληνχ ήηαλ απηή πνπ φξηδε πσο αλ ηα 2/3 ησλ θαηνίθσλ 

κηαο επαξρίαο δήισλαλ πσο επηζπκνχλ λα ππαρζνχλ ζηελ Δμαξρία, ηφηε ε επαξρία 

απηή ζα κπνξνχζε λα απνρσξήζεη απφ ην Παηξηαξρείν κε απφθαζε ηεο Πχιεο. Έηζη 

άλνηγε ην πεδίν ηνπ θπιεηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη νη πηέζεηο ζηνπ πιεζπζκνχο ηεο 

Κεληξηθήο θαη Βφξεηαο Μαθεδνλίαο
63

.  

Ζ Ηεξά χλνδνο θαζαίξεζε (1871) θαη αθφξηζε ηνπο Βνχιγαξνπο αξρηεξείο πνπ 

ηέιεζαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζεία ιεηηνπξγία, ρσξίο έγθξηζε ηνπ παηξηάξρε. Οη 

Βνχιγαξνη εμέιεμαλ έμαξρν ηνλ Ηιαξίσλα θαη κεηξνπνιίηεο ζηηο επαξρίεο πνπ ηνπο 

                                                           
61

 Κσθφο Δπάγγεινο, (1977) Σν ειιελνβνπιγαξηθφ δήηεκα, ζην: Ηζηνξία ηνπ  ειιεληθνχ έζλνπο ηφκνο 

ΗΓ΄(Αζήλα: Δθδνηηθή Α. Δ.) ζζ. 298-301. 
62

 Dakin Douglas, φ.π., ζζ. 188-189, Κσθφο Δπάγγεινο, (1977) Ζ ίδξπζε ηεο βνπιγαξηθήο Δμαξρίαο, 

ζην: Ηζηνξία ηνπ  ειιεληθνχ έζλνπο ηφκνο ΗΓ΄(Αζήλα: Δθδνηηθή Α. Δ.) ζζ. 302-303.     
63

 Dakin Douglas, φ.π., ζζ. 189-190,  Κσθφο Δπάγγεινο, φ.π., ζζ. 304-305. 



19 

 

παξαρσξνχζε ην θηξκάλη θαη ηφηε ν παηξηάξρεο Άλζηκνο κε χλνδν (Αχγνπζηνο 

1872) θαηαδίθαζε ην θπιεηηζκφ ζηελ Δθθιεζία θαη θήξπμε ζρηζκαηηθνχο φζνπο 

δέρνληαλ ηνλ εζληθηζκφ ηεο βνπιγαξηθήο εθθιεζίαο
64

.   

Ζ ίδξπζε ηεο βνπιγαξηθήο Δμαξρίαο πξνθάιεζε έληνλε ζιαβνθνβία ζηνπο 

Έιιελεο θαη θαρππνςία απέλαληη ζηε ξσζηθή πνιηηηθή, πνπ εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε 

ηνπο ειιεληθνχο νξακαηηζκνχο. Γη’ απηφ ε πνιηηηθή ηεο ρψξαο έθιηλε πξνο ηελ 

Αγγιία θαη παξάιιεια επεδίσθε ζηελφηεξε πξνζέγγηζε κε ηελ Οζσκαληθή 

απηνθξαηνξία.  

Ζ ζηάζε πξνζέγγηζεο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ζπλνδεπφηαλ απφ ηελ 

πξνζπάζεηα πλεπκαηηθήο εμχςσζεο ησλ Διιήλσλ. Έκπαηλε, δειαδή, ζε εθαξκνγή ε 

ζεσξία πνπ ππνζηήξηδε πσο νη εζληθέο επηδηψμεηο ζα επηηεπρζνχλ θαιχηεξα φρη κε 

ζχγθξνπζε, αιιά κε ζχκπξαμε Διιήλσλ θαη Οζσκαλψλ θαη κε ηελ αθνκνησηηθή 

δπλακηθή ηνπ Διιεληζκνχ κέζσ ηεο πλεπκαηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ηνπ εγεκνλίαο 

ζηελ πεξηνρή (ειιελννζσκαληζκφο)
65

. 

 Ζ «Αλαηνιηθή Κξίζε» πξνθιήζεθε απφ ηηο εμεγέξζεηο ρξηζηηαλψλ θαη 

κνπζνπικάλσλ αγξνηψλ ηεο Βνζλίαο θαη ηεο Δξδεγνβίλεο (θαινθαίξη ηνπ 1875) 

ελαληίνλ ησλ κπέεδσλ ηεο πεξηνρήο, εμαηηίαο ηεο πςειήο θνξνινγίαο πνπ πήξε 

εζληθφ ραξαθηήξα. Ζ Απζηξν-Οπγγαξία πξφηεηλε κεηαξξπζκίζεηο, ψζηε λα 

ηεξκαηηζηεί ε θξίζε. Ζ Πχιε δέρζεθε ηηο πξνηάζεηο, φκσο νη επαλαζηάηεο ηηο 

απέξξηςαλ. Ζ εξβία εηνηκαδφηαλ γηα πφιεκν κε ηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία. Γη’ 

απηφ ν έξβνο εγεκφλαο, Μίιαλ επηρείξεζε ηε ζχλαςε ζπκκαρηψλ κε ηνπο 

ππφινηπνπο βαιθαληθνχο ιανχο.
66

     

Ο Σξηθνχπεο ελεκέξσζε ηηο επξσπατθέο πξεζβείεο πσο ε Διιάδα δελ ζα 

εγθαηέιεηπε ηελ πνιηηηθή θηιίαο κε ηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία, αιιά ππήξμαλ θαη 

θσλέο πνπ ππνζηήξηδαλ πσο ήηαλ επθαηξία γηα  ηνλ μεζεθσκφ ησλ Διιήλσλ ηεο 

απηνθξαηνξίαο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1875 αλαιακβάλεη πξσζππνπξγφο ν νπαδφο ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ βαιθαληθψλ ιαψλ, Κνπκνπλδνχξνο, αιιά ζηνλ απεζηαικέλν ηεο 

ζεξβηθήο θπβέξλεζεο επαλέιαβε ηε γξακκή ηεο νπδεηεξφηεηαο ηεο Διιάδαο. Σν 

Φεβξνπάξην ηνπ 1876 ε εξβία δήηεζε ηε ζπκκαρία ηεο Διιάδαο επηθαινχκελε ηε 

ζπλζήθε ηνπ 1867. Αλ θαη ζεκείσλε φηη νη πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο φπνπ νη 

Βνχιγαξνη δηαηχπσλαλ απαηηήζεηο, έπξεπε λα πξνζαξηεζνχλ ζην ειιεληθφ θξάηνο, 

ε απάληεζε ηεο Διιάδαο ήηαλ αξλεηηθή
67

.  

Σνλ Απξίιην ηνπ 1876 ε εμέγεξζε επεθηάζεθε ζηε Βνπιγαξία, αιιά θαηεζηάιε 

απφ ηνπο Οζσκαλνχο. Σν Μάην ηνπ 1876 κνπζνπικαληθφο φρινο δνινθφλεζε ηνπο 

πξνμέλνπο ηεο Γαιιίαο θαη Γεξκαλίαο ζηε Θεζζαινλίθε, ελψ ε Πχιε απέξξηςε, κε 
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 Κσθφο Δπάγγεινο, φ.π., ζ. 305,  Βαθαιφπνπινο Α., φ. π., ζ. 270. 
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 Κσθφο Δπάγγεινο, (1977) Νένη πξνζαλαηνιηζκνί ηνπ Διιεληζκνχ, ζην: Ηζηνξία ηνπ  ειιεληθνχ 

έζλνπο ηφκνο ΗΓ΄(Αζήλα: Δθδνηηθή Α. Δ.) ζζ. 315-317.  
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 Castellan Georges, (1991) Ηζηνξία ησλ Βαιθαλίσλ (14
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-20
νο

 αη.), (Αζήλα: Γθνβφζηεο) ζζ. 441-442. 
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ζπκβνπιή ηεο Αγγιίαο, ην ππφκλεκα ηνπ Βεξνιίλνπ γηα κεηαξξπζκίζεηο. Ο Αβδνχι 

Αδίδ αλαηξάπεθε θαη ηνλ δηαδέρηεθε ν Μνπξάη Δ΄ έσο ηνλ Αχγνπζην, φηαλ 

εθζξνλίζηεθε γηα λα αλαιάβεη ν αδειθφο ηνπ Αβδνχι Υακίη Β΄
68

.    

Σνλ Ηνχλην ηνπ 1876 ε εξβία θήξπμε ηνλ πφιεκν ζηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία 

θαη αθνινχζεζε ην Μαπξνβνχλην. Ζ Απζηξν-Οπγγαξία ήξζε ζε ζπκθσλία κε ηε 

Ρσζία πνπ πξνέβιεπε ηε δηαηήξεζε ηνπ status quo ζε πεξίπησζε λίθεο ησλ 

Οζσκαλψλ ή ηνλ ηξφπν δηαλνκήο ησλ βαιθαληθψλ εδαθψλ ζε πεξίπησζε ήηηαο ηεο. 

Οη Οζσκαλνί πξνέιαπλαλ πξνο ην Βειηγξάδη, αιιά ην ξσζηθφ ηειεζίγξαθν ηεο 3
εο

 

Ννεκβξίνπ ηνπο αλάγθαζε λα δερζνχλ ηελ αλαθσρή. Ζ Αγγιία πξφηεηλε ηε ζχγθιηζε 

πλδηάζθεςεο, κε ζθνπφ ηε δηνηθεηηθή απηνλνκία Βνζλίαο, Δξδεγνβίλεο θαη 

Βνπιγαξίαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο απηνθξαηνξίαο. Ρσζηθφ 

ζρέδην, φκσο, πξνέβιεπε πσο ην απηφλνκν βνπιγαξηθφ θξάηνο ζα πεξηειάκβαλε 

πεξηνρέο ηεο Θξάθεο θαη ηεο Μαθεδνλίαο
69

.  

Οη Έιιελεο παξά ηηο πξνζθιήζεηο ηεο εξβίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο γηα ζπλεξγαζία 

έκεηλαλ νπδέηεξνη, αιιά φηαλ έγηλαλ γλσζηά ηα ξσζηθά ζρέδηα ε θνηλή γλψκε ηεο 

ρψξαο άιιαμε, ελψ κπζηηθέο εηαηξίεο φπσο ε «Αδειθφηεο» θαη ε «Δζληθή Άκπλα» 

θαηάξηηζαλ ζρέδηα εμέγεξζεο ησλ Διιήλσλ ηεο απηνθξαηνξίαο. Ο Κνπκνπλδνχξνο, 

ππέξκαρνο απηήο ηεο πνιηηηθήο, ππέβαιε κηα ζεηξά λνκνζρεδίσλ ζηε Βνπιή γηα 

αγνξά λέσλ φπισλ, ζθαθψλ θαη γηα ηε ζχλαςε δαλείνπ γηα ην ζθνπφ απηφ, φκσο 

απηά θαηαςεθίζηεθαλ απφ ηε Βνπιή. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη Έιιελεο δηαδήισλαλ 

δεηψληαο ηελ πνιεκηθή πξνεηνηκαζία ηεο ρψξαο, ν Διιεληζκφο ησλ ππφδνπισλ 

πεξηνρψλ έπξεπε λα θηλεζεί πξνζεθηηθά. Γελ πέξαζε ζε δπλακηθέο ελέξγεηεο, αιιά 

αληίζεηα, εθζεηάδνληαο ην ζνπιηάλν δεηνχζε λα απνδψζεη ηζφηεηα δηθαησκάησλ
70

.  

ηε πλδηάζθεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην ζρέδην ηεο Ρσζίαο γηα δεκηνπξγία 

δχν απηφλνκσλ πεξηνρψλ, ηεο Αλαηνιηθήο θαη ηεο Γπηηθήο Βνπιγαξίαο, έγηλε δεθηφ, 

αιιά ε Αγγιία παξαθίλεζε ηελ νζσκαληθή θπβέξλεζε λα εθδψζεη ζχληαγκα, ψζηε 

λα δηθαηνινγήζεη ηελ απφξξηςε ησλ ξσζηθψλ ζρεδίσλ. ηηο 23 Γεθεκβξίνπ ν 

ζνπιηάλνο παξαρψξεζε ζχληαγκα, ην νπνίν εγθαζίδξπε ζπληαγκαηηθή κνλαξρία θαη 

δηαθήξπηηε ην αδηαίξεην ηεο απηνθξαηνξίαο
71

.   

Ζ πλδηάζθεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απνγνήηεπζε ηνπο  Έιιελεο. Απφ ηε κία 

επηβεβαηψζεθαλ νη θφβνη ηνπο πσο ε Ρσζία πξνσζεί ην ζρέδην κεγάινπ 

βνπιγαξηθνχ θξάηνπο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε, απφ ηελ 

άιιε, παξά ηε ζηάζε απζηεξήο νπδεηεξφηεηαο, δελ θάλεθε λα αληακείθζεθαλ θαη ε 

ηχρε ησλ Διιήλσλ ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο παξέκελε αβέβαηε
72

.  

Ζ Ρσζία κεηά ην ηέινο ηεο πλδηάζθεςεο ππέγξαςε κπζηηθή ζχκβαζε κε ηελ 

Απζηξν-Οπγγαξία θαη ζηηο 24 Απξηιίνπ 1877 θήξπμε ηνλ πφιεκν ζηελ νζσκαληθή 
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απηνθξαηνξία. Ο ξσζηθφο ζηξαηφο επέιαζε σο ηελ Αδξηαλνχπνιε, φπνπ ζηηο 31 

Ηαλνπαξίνπ 1878 ζπκθσλήζεθε αλαθσρή. Ζ Αγγιία είρε ήδε ζηείιεη ζηφιν ζηε 

ζάιαζζα ηνπ Μαξκαξά γηα απνηξνπή ηεο θαηάιεςεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ 

ηνπο Ρψζνπο. Οη δχν αληίπαινη μεθίλεζαλ δηαπξαγκαηεχζεηο ζηνλ Άγην ηέθαλν
73

. 

Με ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ απφ ηελ Ρσζία νη Έιιάδα βξέζεθε ζε αδηέμνδν. Σν 

Μάην έπεζε ε θπβέξλεζε Γειεγηψξγε θαη αλέιαβε ν Κνπκνπλδνχξνο. Ο Γεψξγηνο 

είρε πιένλ ηελ άπνςε πσο έπξεπε λα αζθεζεί δπλακηθή πνιηηηθή. πγθξφηεζε 

«νηθνπκεληθή» θπβέξλεζε κε πξσζππνπξγφ ηνλ Κσλ. Καλάξε θαη ππνπξγφ 

Δμσηεξηθψλ ηνλ Υαξίιαν Σξηθνχπε.  

Σν ζρέδην ηεο νηθνπκεληθήο ήηαλ λα επέκβεη ελεξγά ζηνλ πφιεκν, αθνχ πξψηα ζα 

εμεγείξνληαλ νη Έιιελεο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Έπξεπε, φκσο, λα 

ζπλαθζεί ζπκκαρία κε ηα βαιθαληθά θξάηε, αιιά ε εξβία δίζηαδε λα πξνρσξήζεη 

ζε ζπκκαρία πξνηνχ απνθηήζεη ξσζηθή ππνζηήξημε θαη ε Ρνπκαλία είρε ήδε 

εηζέιζεη ζηνλ πφιεκν ζην πιεπξφ ηεο Ρσζίαο. Οη δχν εηαηξίεο «Δζληθή Άκπλα» θαη 

«Αδειθφηεο» ζπλέζηεζαλ θνηλή Κεληξηθή Δπηηξνπή, ζηελ νπνία ε θπβέξλεζε 

παξαρψξεζε ρξήκαηα θαη νπιηζκφ. ζν νη Γπλάκεηο δελ επελέβαηλαλ ζηνλ πφιεκν, 

νχηε  έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ γηα ην ειιεληθφ δήηεκα, ηφζν ν Γεψξγηνο έθιηλε πξνο ηε 

Ρσζία, ε νπνία δεηνχζε ηελ παξέκβαζε ηεο Διιάδαο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί 

αληηπεξηζπαζκφο ζηνπο Οζσκαλνχο θαη δήισλε πσο ζα ππνζηήξηδε ηελ 

παξαρψξεζε ηεο Θεζζαιίαο, ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Κξήηεο ζηελ Διιάδα.  

Ζ θηλεηνπνίεζε ησλ Διιήλσλ κε ηηο ηνπηθέο εμεγέξζεηο θαη ην ζηξαηφ δελ είραλ 

απνηέιεζκα
74

.  

Ζ πλζήθε Αγίνπ ηεθάλνπ (19 Φεβξ./3 Μαξη. 1878), πνπ πξνέβιεπε ηε 

δεκηνπξγία ηεο Μεγάιεο Βνπιγαξίαο θαη ξπζκίζεηο ζηα Βαιθάληα
75

, ζπγθιφληζε ηνλ 

Διιεληζκφ, αθνχ δελ απνηεινχζε κφλν εκπφδην επέθηαζεο έσο ηε Θξάθε, αιιά ε 

πηζαλφηεηα κνπζνπικαληθνί πιεζπζκνί λα εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο ηνπο γηα λα 

εγθαηαζηαζνχλ ζηε Θεζζαιία θαη ηελ Ήπεηξν, αιινηψλνληαο ηελ πιεζπζκηαθή 

ζχζηαζε ησλ επαξρηψλ απηψλ, αθχξσλε θάζε ειπίδα λα ηηο ελζσκαηψζεη. 

Ζ Αγγιία έθαλε δηπισκαηηθφ αγψλα γηα λα πεξηνξίζεη ηε ξσζηθή επηξξνή ζηελ 

πεξηνρή. Δπηρείξεζε λα ελψζεη ζε θνηλφ κέησπν ηνπο Οζσκαλνχο θαη ηνπο Έιιελεο 

ελαληίνλ ησλ Ρψζσλ θαη ησλ Βνπιγάξσλ θαη ππνζρέζεθε ζηνλ ηειηθφ δηαθαλνληζκφ 

λα πεηχρεη δηαζθαιίζεηο γηα ηνπο πιεζπζκνχο ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο Μαθεδνλίαο
76

.  

Ήξζε ζε ζπλελλφεζε κε ηε Ρσζία, ηελ Απζηξν – Οπγγαξία θαη ηελ Οζσκαληθή 

απηνθξαηνξία πεηπραίλνληαο απφ ηα πξηλ ηηο δηεπζεηήζεηο ησλ εδαθψλ πνπ 

επηζπκνχζε
77

.      

ηηο 13 Ηνπιίνπ 1878 ππνγξάθηεθε ε πλζήθε ζην Βεξνιίλν πνπ αλάκεζα ζε 

πνιιέο δηεπζεηήζεηο ίδξπε ην πεξηνξηζκέλν βνπιγαξηθφ θξάηνο, άθελε ηε 
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Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε ζηε απηνθξαηνξία.  ηελ Αγγιία πεξλνχζε ε Κχπξνο. Ζ 

Διιάδα δήηεζε ηελ πξνζάξηεζε ηεο Κξήηεο θαη ησλ επαξρηψλ πνπ ζπλφξεπαλ κε ην 

θξάηνο. Σν πλέδξην απνθάζηζε λα ηεο παξαρσξεζεί ε Θεζζαιία θαη κέξνο ηεο 

Ζπείξνπ, αιιά έπεηηα απφ απεπζείαο ζπλελλφεζε κεηαμχ Διιάδαο θαη Πχιεο
78

.   

Ζ ζπλζήθε ηνπ Βεξνιίλνπ είρε ζεηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ Διιεληζκφ, αθνχ ε 

δηαηήξεζε ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο ζηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία 

απάιιαζζε ηνπο εθεί Έιιελεο απφ ηνλ θίλδπλν απνξξφθεζήο ηνπο απφ έλα ζιαβηθφ 

θξάηνο. Ζ απφθαζε γηα ηε Θεζζαιία θαη ηελ Ήπεηξν απνηεινχζε αθεηεξία γηα ηελ 

ελζσκάησζή ηνπο ζηελ Διιάδα. Ζ δεκηνπξγία ηεο Αλαηνι. Ρσκπιίαο άθελε ειπίδεο 

ζηελ αθνκνησηηθή δπλακηθή ηνπ Διιεληζκνχ, αιιά ε Κξήηε εγθαηαιεηπφηαλ
79

. 

Γηα ηελ πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο Ζπείξνπ νη Έιιελεο ήμεξαλ πσο 

ζα αληηκεηψπηδαλ ηελ απξνζπκία ησλ Οζσκαλψλ, γη’ απηφ δήηεζαλ ηε ξχζκηζε ησλ 

ζπλφξσλ απφ ην πλέδξην κε νιφθιεξε ηε Θεζζαιία θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

Ζπείξνπ (Άξηα, Πξέβεδα, Μέηζνβν, Γηάλλελα θαη επαξρία Γειβίλνπ). Οη Οζσκαλνί 

δήισζαλ απξνεηνίκαζηνη θαη θάλεθε πσο ην δήηεκα δελ ζα ιπλφηαλ εχθνια θαη 

πηζαλά λα νδεγνχζε ζε ειιελνηνπξθηθή ζχγθξνπζε
80

. 

Ζ ζηάζε ησλ Γπλάκεσλ απέλαληη ζην ειιεληθφ δήηεκα δελ ήηαλ εληαία. Ζ Ρσζία 

δελ πξνέβαιε αληίξξεζε ζηηο ειιεληθέο πξνηάζεηο. Ζ Απζηξία, πνπ έβιεπε ηελ 

πξνζάξηεζε ησλ δηεθδηθνχκελσλ πεξηνρψλ απφ ηελ Διιάδα σο θξαγκφ ηεο 

εμάπισζεο ησλ ιάβσλ, βνήζεζε ηε Γαιιία, πνπ πάληα ήηαλ ππέξ ησλ ειιεληθψλ 

δηεθδηθήζεσλ. Αληίζεηα, ε Αγγιία θξάηεζε ςπρξή ζηάζε. Οη Αιβαλνί ηεο Ζπείξνπ 

αληέδξαζαλ ζην ελδερφκελν ηεο πξνζάξηεζήο ηεο ζηελ Διιάδα, γη’ απηφ νη 

Οζσκαλνί αλέβαιαλ ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηηο ζπλνξηαθέο αιιαγέο. Οη Ηηαινί πνπ 

επηζπκνχζαλ λα ζέζνπλ ππφ ηελ επηξξνή ηνπο ηηο αθηέο ηεο Αδξηαηηθήο, 

ζπλεηδεηνπνηνχλ πσο έλα αδχλακν αιβαληθφ θξάηνο ζα ρεηξαγσγεζεί εχθνια θαη 

πξνηηκνχζαλ ε πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ λα θαηαιεθζεί απφ ηνπο Αιβαλνχο
81

.  

Με ην ηέινο ηνπ πλεδξίνπ ηνπ Βεξνιίλνπ ε ειιεληθή θπβέξλεζε θάιεζε ηελ 

νζσκαληθή δηνίθεζε λα νξίζεη αληηπξνζψπνπο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπλφξσλ, ελψ 

ελίζρπζε ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηεο γηα λα αζθήζεη πίεζε. Γηα λα επηηεπρζεί κηα 

ζπκβηβαζηηθή ζπκθσλία έγηλαλ ηέζζεξηο ζπλδηαζθέςεηο: ηελ Πξέβεδα ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 1879, ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηνλ Αχγνπζην ηεο ίδηαο ρξνληάο, 

ζην Βεξνιίλν ηνλ Ηνχλην ηνπ 1880 θαη, ηέινο, ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 1881. Σν ηειεπηαίν νζσκαληθφ ζρέδην πξνέβιεπε ηελ παξαρψξεζε 

ηνπ κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηεο Θεζζαιίαο, εθηφο απφ ηελ Διαζζφλα, θαη ελφο 

κηθξνχ ηκήκαηνο ηεο Ζπείξνπ ηελ πεξηνρή ηεο Άξηαο. Οη Γπλάκεηο δέρηεθαλ ηελ 

νζσκαληθή πξφηαζε θαη πξνεηδνπνίεζαλ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε πσο αλ δε δερηεί, 

ζα αλαγθαζηεί λα πνιεκήζεη κφλε ηεο ηνπο Οζσκαλνχο. Ο Κνπκνπλδνχξνο, 

πηζηεχνληαο πσο ε Διιάδα δελ ήηαλ έηνηκε γηα πφιεκν, ππέθπςε ζηηο πηέζεηο ησλ 
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Γπλάκεσλ. ηηο 20 Ηνπλίνπ/ 2 Ηνπιίνπ 1881 ππνγξάθηεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ε 

ζπλζήθε, ελψ ε εθθέλσζε ησλ πεξηνρψλ απφ ηνπο Οζσκαλνχο μεθίλεζε απφ ηελ 

Άξηα ζηηο 23 Ηνπλίνπ/5 Ηνπιίνπ θαη νινθιεξψζεθε ζην Βφιν ζηηο 21 Οθησβξίνπ/ 2 

Ννεκβξίνπ 1881. Ήηαλ ηα πξψηα εδάθε πνπ ελζσκάησλε ε Διιάδα απφ ηελ 

νζσκαληθή απηνθξαηνξία, πινχζηα θαη θαιιηεξγήζηκα, πνπ ηελ έθεξλαλ θαη πην 

θνληά ζηε Μαθεδνλία. Σα λέα εδάθε έθηαλαλ ηα 13.385 η.κ. ελψ ν πιεζπζκφο πνπ 

πξνζηέζεθε ζην ειιεληθφ θξάηνο ήηαλ 293.993 θάηνηθνη
82

.  

5- Σελ ίδηα πεξίνδν ζα εκθαληζηνχλ θξηηηθέο γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη 

ην θξάηνο ζα δείμεη ελδηαθέξνλ γηα αλακόξθσζε ηεο εθπαίδεπζεο. Σν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ είραλ εγθαζηδξχζεη νη Βαπαξνί ήηαλ κνλφδξνκν κε 

έληνλα θιαζηθηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηε κέζε εθπαίδεπζε θαη δηδαζθαιία ηεο 

γξακκαηηθήο ηεο Αηηηθήο δηαιέθηνπ ζην δεκνηηθφ.  

Σε δεθαεηία ηνπ 1870 ζα μεθηλήζεη ε πξνζπάζεηα γελίθεπζεο ηεο εθπαίδεπζε θαη 

εγθαζίδξπζεο αζηηθνχ ζρνιείνπ, πξνζαλαηνιηζκέλνπ δειαδή ζηηο ζχγρξνλεο 

αλάγθεο θαη ζηε δηδαζθαιία ρξήζηκσλ γηα ηε δσή γλψζεσλ. Φνξείο απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο ζα είλαη δηαλννχκελνη, ππνπξγνί θαη ζπιινγηθνί θνξείο πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ηελ ίδηα πεξίνδν. Ζ ηάζε απηή αληηπξνζσπεχεη ηα αλεξρφκελα 

αζηηθά θαη κηθξναζηηθά ζηξψκαηα πνπ επηδεηνχλ εθζπγρξνληζκφ ηεο θνηλσλίαο, 

νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε. Ζ αληίιεςε φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ιχζε ηνπ εζληθνχ δεηήκαηνο αξρίδεη λα θεξδίδεη έδαθνο 

θαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Σε δεθαεηία 1870 -1880 ππνβιήζεθαλ ζηε Βνπιή πνιιά λνκνζρέδηα κε ηα νπνία 

επηρεηξνχληαλ ε κεηαξξχζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο. Σν 1870 ν ππνπξγφο Γ. 

Βαθαιφπνπινο εηζεγνχληαλ ζηε Βνπιή λνκνζρέδηα ζηα νπνία πξνβιέπνληαλ: 2εηέο 

Νεπηαγσγείν θαη 6εηέο Γεκνηηθφ ζρνιείν, ελψ άθελε 3/εηέο ην Διιεληθφ ζρνιείν 

θαη ηεηξαεηέο ην Γπκλάζην. Σν 1874 ν ππνπξγφο Η. Βαιαζφπνπινο θαηέζεζε ην 

λνκνζρέδην «Πεξί εθεκεξίσλ ηνπ θξάηνπο θαη πεξί δεκνδηδαζθάισλ» πνπ θηλνχληαλ 

ζε ζπληεξεηηθή θαηεχζπλζε, πξνηείλνληαο νπζηαζηηθά ηελ ππαγσγή ησλ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ ζηελ Δθθιεζία. Σν 1877 ην λνκνζρέδην ηνπ Γ. Μίιεζε πξφβιεπε ηε 

ιεηηνπξγία 3εηνχο Γξακκαηνζρνιείνπ, 4εηνχο Γεκνηηθνχ θαη 6εηνχο Αζηηθνχ 

ζρνιείνπ, αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ επαγγεικαηηθή δηαζηξσκάησζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ θάζε ηφπνπ. Πξφβιεπε επίζεο ηελ ίδξπζε 6/εηνχο γπκλαζίνπ. Σν 

ίδην ζρέδην εηζεγήζεθαλ θαη νη ππνπξγνί Γειηγηάλλεο (1877) θαη Απγεξηλφο 

(1880)
83

. 

Σα παξαπάλσ λνκνζρέδηα πξφηεηλαλ αιιαγή ηεο δνκήο ηνπ ζρνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο, αιιά πεξηείραλ θαη δηαηάμεηο γηα ηε κφξθσζε ή ηα πξνζφληα ησλ 

δαζθάισλ. Αλ θαη ηα λνκνζρέδηα δελ ςεθίζηεθαλ απνηεινχλ ηεθκήξηα ηεο 

θηλεηηθφηεηαο πνπ άξρηζε λα εκθαλίδεηαη ζηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα, έπεηηα απφ 
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κηα καθξά πεξίνδν αθηλεζίαο,  θαη ηηο αλαδεηήζεηο κέζα ζηηο κεηαβαιιφκελεο 

θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηφδνπ απηήο. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αιιαγή ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ ε πξνεηνηκαζία ησλ 

δαζθάισλ. Σν 1878 ςεθίζηεθε ν λφκνο ΥΘ΄
84

 θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην λέν 

Γηδαζθαιείν ζηελ Αζήλα
85

, πνπ εθπαίδεπε ηνπο κειινληηθνχο δαζθάινπο ζε κηα λέα 

κέζνδν δηδαζθαιίαο
86

. Σν 1880 κε Βαζηιηθφ Γηάηαγκα θαηαξγνχληαλ ε 

αιιεινδηδαθηηθή κέζνδνο θαη ε αληίζηνηρε νξγάλσζε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη 

εηζαγφηαλ ε ζπλδηδαθηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο, ελψ ην δεκνηηθφ ζρνιείν νξηδφηαλ 

ηεηξαηάμην ή πεληαηάμην
87

 . Σέινο, ην 1881 ν επηζεσξεηήο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

Γεκήηξηνο Πεηξίδεο ζα θπθινθνξήζεη ην βηβιίν ηνηρεηψδεηο πξαθηηθαί νδεγίαη πεξί 

δηδαζθαιίαο καζεκάησλ ελ ηνηο Γεκνηηθνίο  ρνιείνηο
 88

 πνπ ζα εγθξηζεί απφ ην 

ππνπξγείν θαη ζα απνηειέζεη ην πξψην σξνιφγην θαη αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

καζεκάησλ ηνπ ηεηξαηάμηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. ηα επφκελα ρξφληα ζα ηδξπζνχλ 

άιια ηξία δηδαζθαιεία, ην 1880 ζηελ Σξίπνιε θαη ζηελ Κέξθπξα
89

 θαη ην 1882 ζηε 

Λάξηζα
90

, ελψ φινη νη δάζθαινη θαη νη δαζθάιεο ζα επηκνξθσζνχλ ζηε λέα κέζνδν 

δηδαζθαιίαο
91

.  

Ζ λνκνζεηηθή θηλεηηθφηεηα ηεο δεθαεηίαο απηήο ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα δελ 

είλαη ρσξίο ζεκαζία, εθφζνλ, πέξα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο, θαίλεηαη λα 

εθθξάδεη έλα επίκνλν αίηεκα γηα εθζπγρξνληζηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, 

παξεκβάζεηο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε κηα λέα θαηάζηαζε πνπ 

δηακνξθψλεηαη ζηελ θνηλσλία.  

΄ φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζεκαληηθφ ξφιν ηφζν 

ζην θξάηνο φζν θαη ζηνλ ππφδνπιν ειιεληζκφ ζα παίμνπλ, φπσο ζα δνχκε 

παξαθάησ, νη θηιεθπαηδεπηηθνί θαη κνξθσηηθνί ζχιινγνη.  
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3. Οη θηιεθπαηδεπηηθνί ζύιινγνη 

 
Σν δεχηεξν κηζφ ηνπ 19

νπ
 αηψλα νη Έιιελεο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θαη 

ηνπ ειιεληθνχ Βαζηιείνπ εθδειψλνπλ κηα ηδηαίηεξε ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Σν θαηλφκελν ηεο ίδξπζεο θάζε είδνπο ζπιιφγσλ (κνξθσηηθνί, θηιεθπαηδεπηηθνί, 

πνιηηηζηηθνί, θηιαλζξσπηθνί, κνπζηθνί, αζιεηηθνί) γλσξίδεη έμαξζε απφ ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870. Σν 1874 ιεηηνπξγνχζαλ 82 ζχιινγνη θαη ην 1881 είραλ 

θηάζεη ζηνπο 125 κφλν ζηελ αζηαηηθή θαη ηελ επξσπατθή πιεπξά ηεο  

απηνθξαηνξίαο
92

. Ο ηέθαλνο Παπαδφπνπινο θαηαγξάθεη, δηάζπαξηα ζηελ εξγαζία 

ηνπ, ηα νλφκαηα 124 ζπιιφγσλ πνπ ηδξχζεθαλ θαη έδξαζαλ πνηθηινηξφπσο ζε 

πφιεηο, φπσο ε Θεζζαινλίθε, νη  έξξεο, ε Γξάκα, ε Κνδάλε θιπ. ηεο Μαθεδνλίαο 

κέρξη θαη ρσξηά, φπσο ην Αζβεζηνρψξη, ε Γαιάηηζηα, ε Αιηζηξάηε, ην Ρνδνιίβνο 

θιπ.  απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1860 κέρξη ηελ ελζσκάησζή ηεο ζην ειιεληθφ 

θξάηνο
93

. Ζ ίδξπζε ζπιιφγσλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ νηθνλνκηθφ, ηνλ πνιηηηθφ θαη 

θνηλσληθφ εθζπγρξνληζκφ πνπ επηρεηξείηαη ηελ πεξίνδν απηή ζηελ Διιάδα, αιιά θαη 

ζηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία κε ηελ επηδίσμε ηεο εθθνζκίθεπζεο ζηα  πιαίζηα πνπ 

δηακνξθψλεη ην Σαλδηκάη. Οη ειίη πνπ αλαδεηθλχνληαη ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο 

αλαιακβάλνπλ κε ηνπο θνηλνηηθνχο θαλνληζκνχο επζχλεο θαη καδί ην νηθνλνκηθφ 

βάξνο γηα ηε θηιαλζξσπία θαη ηελ εθπαίδεπζε
94

. Σν ζπιινγηθφ θαηλφκελν, φκσο, 

ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ έληαζε ηνπ εζληθηζηηθνχ αληαγσληζκνχ κε ηνπο ιάβνπο, 

έπεηηα απφ ηελ ίδξπζε ηεο βνπιγαξηθήο Δμαξρίαο.   

Ο εζληθηζκφο ησλ βαιθαληθψλ ιαψλ πνπ επεδίσθαλ ηελ εζληθή ηνπο αλεμαξηεζία 

θαη ηε δεκηνπξγία αλεμάξηεησλ εζληθψλ θξαηψλ ή ηελ επέθηαζε ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ νδήγεζε ζε αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο. ηφρνο ηνπο ήηαλ ν 

πξνζειπηηζκφο εθείλσλ ησλ πιεζπζκψλ πνπ είραλ αδηακφξθσηε εζληθή ζπλείδεζε. 

Μεγάιν κέξνο ηνπ Μαθεδνληθνχ θαη Θξαθηθνχ πιεζπζκνχ φλησο είρε ξεπζηή 

εζληθή ζπλείδεζε θαη απηφ είρε σο απνηέιεζκα νη πεξηνρέο απηέο λα απνηειέζνπλ 

πεδίν αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηνπο βαιθαληθνχο ιανχο θαη θπξίσο αλάκεζα ζηνπο 

Έιιελεο θαη ηνπο Βνχιγαξνπο. 

Κχξηνο ζθνπφο ησλ ζπιιφγσλ (εδψ ζα κείλνπκε θπξίσο ζηνπο κνξθσηηθνχο θαη 

θηιεθπαηδεπηηθνχο) ήηαλ ε γελίθεπζε θαη ε αλακφξθσζε ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο 

ηφζν ζην θξάηνο φζν θαη ζηηο νζσκαληθέο πεξηνρέο, σο κέζνλ γηα ηνλ αζηηθφ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο θνηλσλίαο θαη καδί ηε δηακφξθσζε θαη ηε ζπληήξεζε ηεο 

εζληθήο ζπλείδεζεο θαη ζε ηειηθή αλάιπζε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο θνηλσλίαο θαη 

ηελ πινπνίεζε ηεο Μεγάιεο ηδέαο, κε κέζα ηε γιψζζα, ηελ παηδεία θαη ηελ αγσγή.  
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Ζ εθπαίδεπζε απνηέιεζε κέζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ εζληθηζηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ησλ βαιθαληθψλ ιαψλ θαη, επνκέλσο, θαη ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ειιεληθνχ 

βαζηιείνπ θαη επηζηξαηεχηεθε γηα λα ππεξεηήζεη ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο 

εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο 

πνπ ζε πνιιέο πεξηνρέο παξνπζηαδφηαλ αθφκα ζνιή θαη ξεπζηή
95

.  

Καηά ηνλ η. Παπαδφπνπιν ηελ πεξίνδν απηή ε εθπαίδεπζε ηνπ Διιεληζκνχ ηεο  

απηνθξαηνξίαο πεξλάεη νπζηαζηηθά ζηα ρέξηα ησλ ζπιιφγσλ
96

. 

Οη ζχιινγνη απνηππψλνπλ γεληθά ην θιίκα ηεο επνρήο. Σελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη ηελ αζηηθνπνίεζε ελφο κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ηφζν ζην θξάηνο φζν θαη ζηηο 

πεξηνρέο ηεο  απηνθξαηνξίαο ηηο απνηππψλεη ε ίδηα ε ζχλζεζε ησλ κειψλ ησλ 

ζπιιφγσλ, ελψ ε πνιηηηζηηθή θαη ε εθπαηδεπηηθή δξάζε ησλ ζπιιφγσλ απνηππψλεη 

ην ζθνπφ ηνπο πνπ είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ειιελνξζφδνμεο ζπλείδεζεο.  

Πξνεμάξρνληεο ήηαλ ν Διιεληθφο Φηινινγηθφο χιινγνο Κσλζηαληηλνππφιεσο 

(ζην εμήο ΔΦΚ), πνπ ηδξχζεθε ην 1861 θαη ν χιινγνο πξνο Γηάδνζηλ ησλ 

Διιεληθψλ Γξακκάησλ κε έδξα ηε Αζήλα πνπ ηδξχζεθε ην 1869. Οη δχν απηνί 

ζχιινγνη απνηέιεζαλ πξφηππν γηα ηελ ίδξπζε ησλ άιισλ ζπιιφγσλ, ελψ πνιινί 

ζχιινγνη ηδξχζεθαλ κε παξφηξπλζε θαη βνήζεηα απηψλ ησλ δχν ζπιιφγσλ
97

. 

 

Ο Διιεληθόο Φηινινγηθόο ύιινγνο Κσλζηαληηλνππόιεσο 

Ο αξρηθφο ζθνπφο ηνπ ΔΦΚ ήηαλ ε δεκφζηα αλαθνίλσζε επηζηεκνληθψλ θαη 

θηινινγηθψλ κειεηψλ, ε ίδξπζε Βηβιηνζήθεο, Αλαγλσζηεξίνπ θαη πιινγψλ, ε 

ζχζηαζε δηαγσληζκψλ γηα ηε δηάδνζε ηεο παηδείαο θαη ηεο επηζηήκεο, ε έθδνζε 

πεξηνδηθνχ, ε ίδξπζε θαη ε ππνζηήξημε ζρνιείσλ
98

.  

Αξρηθά νξγάλσζε δηαιέμεηο, πνπ είραλ ηέηνηα απήρεζε, ψζηε πνιινί θάηνηθνη ηεο 

Πφιεο, πνπ δελ άλεθαλ ζηελ ειιελνξζφδνμε θνηλφηεηα, άξρηζαλ λα κεηέρνπλ ελεξγά 

ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Σέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ν γηαηξφο Ηνχιηνο Millingen, ν 

νπνίνο δηεηέιεζε θαη πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ ηελ πεξίνδν 1869-1870. 

ηνλ αλαζεσξεκέλν θαλνληζκφ ηνπ 1864 νξίδεηαη πην θαζαξά ν ζθνπφο ηνπ 

πιιφγνπ: Άξζξ. 1. θνπφο ηεο θαζηδξχζεσο ηνπ πιιφγνπ εζηίλ ε ησλ γξακκάησλ ελ 

γέλεη θαιιηέξγεηα, δηα ηεο εγγξάθνπ ή πξνθνξηθήο ελ απηψ δηαθνηλψζεσο θηινινγηθψλ 

θαη επηζηεκνληθψλ κειεηεκάησλ, δη’ εθδφζεσο πεξηνδηθνχ ζπγγξάκκαηνο, δηα 

ζπζηάζεσο δεκνζίαο βηβιηνζήθεο θαη αλαγλσζηεξίνπ, δηα δεκνζίσλ καζεκάησλ, δηα 

ζπζηάζεσο βξαβείσλ πξνο ιχζηλ θηινινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ δεηεκάησλ, θαη δηα 

παληφο άιινπ κέζνπ πξνο ηνλ ζθνπφλ ηνπ πιιφγνπ ζπληείλνληνο. Άξζξ. 2. 

Απαγνξεχεηαη πάζα πνιηηηθή ζπδήηεζηο»
99

.  

Σν πεξηνδηθφ άξρηζε λα εθδίδεηαη ην 1863, δίκελν θαη’ αξρήλ, έπεηηα εμάκελν θαη 

ηέινο, εηήζην, αιιά νγθψδεο, έλα είδνο επεηεξίδαο, πνπ απνηειεί ηελ πην πινχζηα 
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πεγή γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ, πνπ απφ ην 1867 αζρνινχληαλ 

ζπζηεκαηηθά κε ηελ ίδξπζε θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζρνιείσλ
100

.  

Ζ κεγάιε αλάπηπμε ηνπ ζπιιφγνπ θαη νη εμειίμεηο κε ηε Βνπιγαξηθή Δμαξρία 

νδήγεζαλ ζηνλ επαλαπξνζαλαηνιηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Με ηνλ θαλνληζκφ 

ηνπ 1871 δίλεηαη βαξχηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα. Ο ζθνπφο νξίδεηαη ε «ησλ 

γξακκάησλ θαη επηζηεκψλ θαιιηέξγεηα θαη ε αλά ηελ Αλαηνιήλ δηάδνζηο απηψλ». Ο 

ζθνπφο ζα επηηπγραλφηαλ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, κε ηελ ελίζρπζε ησλ άπνξσλ 

ζρνιείσλ θαη ηελ ίδξπζε λέσλ, δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνηέιεζαλ πξνηεξαηφηεηα γηα 

ην ζχιινγν γηα ηελ επφκελε δεθαεηία. Ο λένο θαλνληζκφο πξνέβιεπε επηπιένλ ηελ 

νξγάλσζε δηαγσληζκψλ ζην πιαίζην πάληα ηεο ελίζρπζεο ηεο ειιεληθήο παηδείαο θαη 

ηεο ιχζεο δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ δεηεκάησλ. 

Με ην λέν θαλνληζκφ ηνπ 1871  ζπγθξνηνχληαη έμη επηηξνπέο κε ζεκαληηθφηεξεο 

γηα ην ζέκα καο ηελ Δθπαηδεπηηθή θαη ηε Φηινινγηθή
101

, ελψ ζπζηαίλνληαη θαη 

δηαγσλίζκαηα κε θπξηφηεξα ηνλ Καξαπάλεην θαη ην Εσγξάθεην δηαγψληζκα. Ζ πξψηε 

επηηξνπή αλέιαβε ην έξγν ηεο ίδξπζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο άπνξσλ ζρνιείσλ, 

αξξέλσλ θαη παξζελαγσγείσλ, θαη ηεο δηεμαγσγήο ηνπ Καξαπάλεηνπ δηαγσληζκνχ γηα 

ηε ζπγγξαθή δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, ελψ ζπλέηαζζε εθζέζεηο  γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, κε βάζε αλάινγεο εθζέζεηο πνπ έζηειλαλ ζχιινγνη, αδειθφηεηεο θαη 

θνηλφηεηεο απφ φιε ηελ απηνθξαηνξία. Ζ δεχηεξε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

Εσγξάθεηνπ δηαγσληζκνχ Πεξί Εψλησλ Μλεκείσλ ελ ηε γιψζζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, 

πνπ ζεκαηνδνηεί ην μεθίλεκα ηεο Λανγξαθίαο
102

.  

ηηο εθζέζεηο ηεο Δθπαηδεπηηθήο Δπηηξνπήο θαηαγξάθεηαη κηα γξήγνξε αλάπηπμε 

ησλ ζρνιείσλ απφ ην 1870 θαη έπεηηα, ε εθπαηδεπηηθή δξάζε ηνπηθψλ ζπιιφγσλ θαη 

ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θάζε πεξηνρήο. Δθηφο απφ ηε ξεπζηή εζληθή ηαπηφηεηα ζε 

απνκνλσκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Βαιθαληθήο φπνπ ε απεηιή πξνέξρεηαη απφ ην 

βνπιγαξηθφ εζληθηζκφ, ζηε Μηθξά Αζία πξνεξρφηαλ απφ ηε ζπκβίσζε ησλ 

ειιελφθσλσλ κε αιιφθσλνπο θαη ηελ πξνζειπηηζηηθή  δξάζε ησλ ηεξαπνζηφισλ.  

Σν λέν θαηαζηαηηθφ, απέθεξε ζεκαληηθνχο πφξνπο ζηα ηακεία ηνπ ζπιιφγνπ, 

αθνχ πνιινί νκνγελείο έζπεπζαλ λα βνεζήζνπλ ην εγρείξεκα ηεο ελίζρπζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο. Γηα παξάδεηγκα ν Υξεζηάθεο Εσγξάθνο πξνζέθεξε 200 ηνπξθηθέο 

ιίξεο, ν Αλδξέαο Βαιιηάλνο 100, ν Κσλζηαληίλνο Καξαπάλνο 20, ε Γνκλίλα 

Εσγξάθνπ 100 θαη ν Μελέιανο Νεγξεπφληεο αλαλέσζε ακέζσο ηελ εηήζηα δσξεά 

ηνπ ησλ 100 ηνπξθηθψλ ιηξψλ. Δπηπιένλ, ν Υξεζηάθεο Εσγξάθνο θαη ν 

Κσλζηαληίλνο Καξαπάλνο έδσζαλ, 100 ηνπξθηθέο ιίξεο ν πξψηνο θαη 10.000 θξάγθα 

ν δεχηεξνο εηεζίσο, γηα ηε ζχζηαζε δηαγσληζκψλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζή ηνπο ζα είρε 

δηάξθεηα έμη εηψλ. Ο Υξεζηάθεο Εσγξάθνο ρξεκαηνδφηεζε επηπξφζζεηα ην ζχιινγν 

κε 450 ηνπξθηθέο ιίξεο εηεζίσο γηα ηελ έθδνζε αξραίσλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ. 
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 Παπαδφπνπινο, η.,  (1962) Δηζαγσγή ζηελ ηζηνξία… φ. π., ζζ. 252-253. 
101
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 εκεηψλνπκε φηη, φπσο είδακε, ηε δεθαεηία ηνπ 1870 μεθηλνχλ νη πξνζπάζεηεο αλακφξθσζεο ηεο 
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πσο γίλεηαη αληηιεπηφ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπιιφγνπ εληζρχζεθαλ ζεκαληηθά θαη 

νη δσξεέο έθηαλαλ ζηα ηακεία ε κία κεηά ηελ άιιε.  

Ζ επηηπρία ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπιιφγνπ νθείιεηαη θαη ζηηο επλντθέο ζπγθπξίεο ηεο 

πεξηφδνπ. Σν ηέινο ηεο θξεηηθήο επαλάζηαζεο νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ζεηηθψλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία, ελψ ηελ ίδηα 

πεξίνδν δηακνξθψλεηαη θαη ε ηδέα ηνπ «Διιελνζσκαληζκνχ» πνπ βξίζθεη απήρεζε 

αθφκα θαη ζε κεξίδα ηνπ αζελατθνχ ηχπνπ. Με ηελ ίδξπζε ηεο βνπιγαξηθήο Δμαξρίαο 

παξαηεξείηαη ζπζπείξσζε αλάκεζα ζηνπο ειιελνξζφδνμνπο, ελψ ην Παηξηαξρείν, 

αλέηνηκν λα αλαιάβεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο, αλαγλψξηζε ην 

ζχιινγν σο ηνλ θαηάιιειν κεραληζκφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. Σέινο, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπιιφγνπ, σο ην 1875, πξέπεη λα 

ζπζρεηηζηεί κε ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηεο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ νζσκαληθνχ 

ρξένπο κέζσ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ απφ ειιεληθά ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, γεγνλφο πνπ δεκηνχξγεζε πςειά θέξδε. 

Σν γεγνλφο φηη ν ζχιινγνο έρεη έδξα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη εληζρχεηαη απφ 

ηζρπξά πξφζσπα φπσο Ο Αιέμαλδξνο Καξαζενδσξήο παζάο, νη ηξαπεδίηεο Γεψξγηνο 

Εαξίθεο θαη Υξεζηάθεο Εσγξάθνο, ν γηαηξφο πχξνο Μαπξνγέλεο θαη άιινπο, δελ 

πξνθαιεί θακηά ππνςία ζηνπο Οζσκαλνχο
103

.  

Δμάιινπ, φπσο έδεημε ν Γεκήηξεο ηακαηφπνπινο, ε δπλακηθή εκπινθή ησλ 

ηξαπεδηηψλ ζην ζχιινγν, ρσξίο λα είλαη ηδξπηηθά κέιε ηνπ θαη ε ίδξπζε αξγφηεξα κε 

δηθή ηνπο πξσηνβνπιία λέσλ ζπιιφγσλ, φπσο ν Θξαθηθφο απφ ην Γ. Εαξίθε θαη ν 

Ζπεηξσηηθφο απφ ην Υξ. Εσγξάθν, κπνξεί λα εξκελεπηεί σο απφπεηξα πνιηηηθήο 

εγεκνλίαο κέζσ ηεο θνηλσληθήο εγεκνλίαο ζηνλ Διιεληζκφ ηεο απηνθξαηνξίαο
104

.  

Απφ ην 1880 νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ πεξηνξίζηεθαλ, φπσο θαη νη δσξεέο 

θαη ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ. Μία απφ ηηο αηηίεο ήηαλ ε δεκηνπξγία ην 1881, ππφ ηελ 

αηγίδα ηνπ Παηξηαξρείνπ, ηεο αδειθφηεηαο «Αγαπάηε Αιιήινπο». Ζ αδειθφηεηα, 

πνπ ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ ηζρπξνχο ειιελνξζφδνμνπο, αλέιαβε ηελ νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε άπνξσλ ζρνιείσλ, ηελ ίδξπζε λέσλ θαη ηηο ακνηβέο ησλ δαζθάισλ. Έηζη, ν 

ζχιινγνο μαλαγπξλά ζηηο επηζηεκνληθέο ηνπ αζρνιίεο, δηαηεξψληαο φκσο ηε 

δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ. Βεβαίσο, ν χιινγνο δελ έρεη απνιέζεη ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ γηα ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα, θαζψο θάπνηνη απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ, αθφκα 

θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, είραλ λα θάλνπλ κε ηε ζχληαμε ζρνιηθψλ βηβιίσλ. 

Δπηπιένλ, ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20
νπ

 

αηψλα, θαλεξψλεηαη απφ ηε δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξίσλ θαηά ηα έηε 1907-

1910, φπνπ εμεηάζζεθαλ ηα βαζηθφηεξα εθπαηδεπηηθά θαη παηδαγσγηθά πξνβιήκαηα 

ησλ ειιελνξζφδνμσλ
105

.  

Μηα ζεηξά απφ ζπιιφγνπο, ηέθλα ηνπ Φηινινγηθνχ πιιφγνπ, εκθαλίδνληαη απηά 

ηα ρξφληα πνπ έρνπλ έδξα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε αιιά ελδηαθέξεηαη ν θάζε έλαο γηα 

δηαθνξεηηθέο κεγάιεο πεξηθέξεηεο. Σν 1871 ηδξχεηαη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ε 
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Μαθεδνληθή Αδειθφηεηα, ην 1872 νη Ζπεηξσηηθφο Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο θαη 

Θξαθηθφο χιινγνο θαη ην 1873 ν Θεζζαιηθφο ζχιινγνο θαη ζηε Μ. Αζία πνιινί 

ζχιινγνη, ζπλδεδεκέλνη άκεζα κε ηνλ ΔΦΚ. 

Σν 1974, κε ηε πκβνιή ηνπ ΔΦΚ, ν Ζπεηξσηηθφο χιινγνο ίδξπζε ηα 

Εσγξάθεηα Γηδαζθαιεία ζην Κεζηνξάηη ηεο Ζπείξνπ θαη ν Θξαθηθφο ζχιινγνο ηα 

Μαξάζιεηα Γηδαζθαιεία ζηε Φηιηππνχπνιε.  

 

  Ο ελ Αζήλαηο ύιινγνο πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθώλ Γξακκάησλ 

Ο χιινγνο πξνο δηάδνζηλ ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ ηδξχζεθε ζηηο 3 Απξηιίνπ 

1869 κε ζθνπφ ηελ ίδξπζε ζρνιείσλ αξξέλσλ θαη ζειέσλ, εληφο θαη εθηφο ηνπ 

θξάηνπο, ψζηε λα δηαδνζεί ε ειιεληθή παηδεία κέζσ ησλ θαηαιιειφηεξσλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο. Σν εγρείξεκα ζα επηηπγράλνληαλ κε ηε ζπγγξαθή θαη δηάδνζε 

δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, αιιά θαη άιισλ πξφζθνξσλ κέζσλ γηα ηα ζρνιεία. 

χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, ν χιινγνο απαξηίδεηαη απφ ηαθηηθά θαη 

αληεπηζηέιινληα κέιε. Κάζε ηαθηηθφ κέινο ζπλεηζθέξεη θάζε ρξφλν θαη γηα πέληε 

ηνπιάρηζηνλ ρξφληα είθνζη δξαρκέο. πνηνο θαηαβάιεη εθάπαμ πεληαθφζηεο δξαρκέο 

αλαθεξχζζεηαη επεξγέηεο, ελψ φπνηνο θαηαβάιεη δχν ρηιηάδεο δξαρκέο κεγάινο 

επεξγέηεο. ην ζχιινγν έρνπλ δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ Έιιελεο θαη μέλνη σο 

αληεπηζηέιινληα κέιε ή επίηηκνη πξφεδξνη θαη αληηπξφεδξνη, πνπ κε ηηο γλψζεηο θαη 

ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ζηνπο ζθνπνχο ηνπ. 

Ζ δηνίθεζε ηνπ ζπιιφγνπ απνηειείηαη απφ ελλεακειέο ζπκβνχιην, ην νπνίν 

εθιέγεη ηνλ πξφεδξν, ηνλ αληηπξφεδξν, ηνλ γξακκαηέα θαη ηνλ ηακία θαη αλαλεψλεηαη 

θάζε πέληε ρξφληα απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Μφλν ην πξψην ζπκβνχιην ζα έρεη 

ζεηεία δέθα έηε. ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ νξίδεηαη ε κέξηκλα γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπιιφγνπ, ν δηνξηζκφο ησλ θαηά ηφπνπο επηηξνπψλ θαη ν 

θαζνξηζκφο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία κε ζπιιφγνπο πνπ έρνπλ 

ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο. Ο πξφεδξνο πξνεδξεχεη ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ, εθηειεί ηηο 

απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ, ππνγξάθεη ηα έγγξαθα κε ηνλ γξακκαηέα θαη 

εθπξνζσπεί ηνλ ζχιινγν απέλαληη ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε αξρή.  

Αλ ηα κέζα επαξθνχλ, ν ζχιινγνο ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε πεξηνδηθνχ κε 

δηαηξηβέο θαη εθζέζεηο ζρεηηθέο κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ. Σα θιεξνδνηήκαηα θαη νη 

δσξεέο ζα δαπαλνχληαη κφλν κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ δσξεηή ή θιεξνδφηε
106

.  

Ο χιινγνο πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ βνήζεζε ηηο επαξρίεο 

εθείλεο, φπνπ ε θαηαδίσμε ηνπ ειιεληζκνχ ήηαλ έληνλε, ρσξίο λα παξακειήζεη ηελ 

παξνρή βνήζεηαο θαη άιιεο ειιεληθέο θνηλφηεηεο. Ίδξπζε ζρνιεία ζε θσκνπφιεηο, 

βνήζεζε ζηε ζπληήξεζε ζρνιείσλ, εμέδσζε θαη δηέλεηκε δηδαθηηθά βηβιία, απέζηεηιε 

ππνηξφθνπο ζην εμσηεξηθφ γηα λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, πξνθήξπμε δηαγσληζκνχο 

γηα ηελ πξναγσγή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηεο εζληθήο κφξθσζεο.  

Οη χιινγνο ζηφρεπε ζηελ αλχςσζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ ιανχ θαη ζηε 

δηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ ειιεληθνχ θξνλήκαηνο, θπξίσο ζηηο 

θνηλφηεηεο ησλ Διιήλσλ ηεο  απηνθξαηνξίαο, πνπ απνηεινχζαλ εχθνιν ζηφρν γηα 
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φζνπο δηεθδηθνχζαλ ηηο επαξρίεο ζηηο νπνίεο θαηνηθνχζαλ. θνπφο δειαδή ηνπ 

ζπιιφγνπ ήηαλ ε ζπγθξφηεζε θαη ε ελδπλάκσζε ηεο ειιεληθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο 

ησλ Διιελνξζφδνμσλ πιεζπζκψλ ηεο  απηνθξαηνξίαο. 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπ απηή, ν ζχιινγνο έιαβε ζεκαληηθή βνήζεηα απφ επηθαλείο 

νκνγελείο πνπ κε ηελ επηξξνή ηνπο βνήζεζαλ ζηελ αχμεζε ησλ ηαθηηθψλ κειψλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα ζηελ αχμεζε ησλ ζπλδξνκψλ θαη ησλ δσξεψλ. Βνήζεηα έιαβε θαη απφ 

άιινπο ζπιιφγνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάζηεθε γηα ηνλ θνηλφ  ζθνπφ, ελψ θαη ν 

ίδηνο βνήζεζε ζπιιφγνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην κεγάιν ρξεκαηηθφ πνζφ (2.000 

θξάγθα) πνπ ρνξήγεζε ζηνλ Δ.Φ..Κ. κεηά ηε κεγάιε ππξθαγηά. Σέινο, ζεκαληηθή 

βνήζεηα έιαβε θαη απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ην νπνίν ίδξπζε ηελ επηηξνπή γηα 

ηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ εθθιεζηψλ θαη ζρνιείσλ. 

Με ελεκέξσζε απφ ηηο θαηά ηφπνπο πξνμεληθέο αξρέο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ, ίδξπε 

θαη ζπληεξνχζε ζρνιεία, αξξέλσλ θαη ζειέσλ, θαη έζηειλε εθφδηα θαη θαηαξηηζκέλν 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Γη’ απηφ ίδξπζε ην δηδαζθαιείν ζηε Θεζζαινλίθε, κε πξφηππν 

δεκνηηθφ. Οη ππφηξνθνί ηνπ δίδαζθαλ κε λέεο κεζφδνπο ζηα ζρνιεία ηεο 

Μαθεδνλίαο. ηηο έξξεο ίδξπζε εκηδηδαζθαιείν θαη νηθνηξνθείν θαη ζην Μνλαζηήξη 

δηδαζθαιείν, νηθνηξνθείν θαη αλψηεξε ζρνιή ζειέσλ. Με ηελ έθδνζε δηδαθηηθψλ 

βηβιίσλ θαη ηελ απνζηνιή ηνπο ζηα ζρνιεία, βνήζεζε θαη ζηε δεκηνπξγία 

βηβιηνζεθψλ, ελψ εμέδσζε επαλεηιεκκέλα γεσγξαθηθνχο θαη ηζηνξηθνχο ράξηεο
107

. 

Μέρξη ην 1879 ζπλέηξερε θαη ζπληεξνχζε κε δηθή ηνπ δαπάλε 52 ζρνιεία
108

 

 

Ο Φηινινγηθόο ύιινγνο  “Παξλαζζόο”  

Ο Φηινινγηθφο χιινγνο “Παξλαζζφο” ηδξχζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1865 απφ 

ηέζζεξα παηδηά, απφ 12 κέρξη 16 εηψλ, ηα παηδηά ηνπ Παχινπ Η. Λάκπξνπ, 

λνκηζκαηνιφγνπ, θηινιφγνπ ηεο κεζαησληθήο θαη ηεο λεφηεξεο ειιεληθήο θηινινγίαο 

θαη εθδφηε ησλ «Γεκνδψλ Αζκάησλ» ην 1850, κε ζθνπφ ηελ «δηα ηεο απφ θνηλνχ ησλ 

κειψλ απηνχ ελεξγείαο πξφνδν θαη γεληθή σθέιεηα»
109

.  

Ζ λεαξή παξέα εμέιεμε Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζπλεδξίαδε θαη ζπδεηνχζε 

δεηήκαηα γχξσ απφ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ην ειιεληθφ έζλνο θαη ηα ζχγρξνλα 

πξνβιήκαηά ηνπ θαη θξαηνχζε πξαθηηθά. Κπθινθνξνχζε κάιηζηα ην ρεηξφγξαθν 

πεξηνδηθφ «Παξλαζζφο» θαη δεκηνχξγεζε έλα κηθξφ Μνπζείν. 

Σν 1866 φξηζαλ ζην θαηαζηαηηθφ φηη ν αξηζκφο ησλ κειψλ είλαη απεξηφξηζηνο θαη 

άξρηζαλ λα εγγξάθνληαη πνιινί λεαξνί θίινη θαη γλσζηνί ηνπο. 

Σν Φζηλφπσξν ηνπ 1866 εμέδσζε ιαρείν ππέξ ηνπ αγψλα ησλ Κξεηψλ θαη 

πξφζθεξε ηα έζνδα ηνπ ιαρείνπ (75 δξρ.) γηα ηνλ αγψλα
110

.  

Σν 1867 ν χιινγνο γηφξηαζε κε εθδήισζε ηελ εζληθή γηνξηή ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ 

θαη απνθάζηζε ηα κέιε ηνπ ζπιιφγνπ ζηηο γηνξηέο λα θάλνπλ εθδξνκέο έμσ απφ ηελ 
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πφιε. Σε ρξνληά απηή ηα κέιε απφ 19 αλήιζαλ ζε 83, εθ ησλ νπνίσλ νξηζκέλα 

αληεπηζηέιινληα απφ πφιεηο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.   

Ο Παξλαζζφο δηνξγαλψλεη πιένλ δεκφζηεο δηαιέμεηο κε ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά 

ζέκαηα, εηζπξάηηεη ζπλδξνκέο, θξαηά νηθνλνκηθά κε ινγνδνζία ησλ νξγάλσλ, είλαη 

έλα θαλνληθφο ζχιινγνο πνπ γίλεηαη απνδεθηφο απφ ηελ θνηλσλία.  

Σν 1868 απνθαζίδεη ηελ ίδξπζε αλαγλσζηεξίνπ, αιιά ε πξνζπάζεηα λα εθδψζεη 

έληππν πεξηνδηθφ δελ επνδψλεηαη. Δγθαηέιεηςε ην δσκάηην ηεο νηθίαο ηνπ Λάκπξνπ, 

λνίθηαζε αίζνπζα ζηελ νδφ ίλα, ηχπσλε ηηο ινγνδνζίεο θαη έηζη έγηλε επξχηεξα 

γλσζηφο, αιιά δελ θαηφξζσζε λα αλαγλσξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν ηεο Παηδείαο
111

. 

Σε ρξνληά 1869 - 1870 ηα κέιε θαη νη εθδειψζεηο πνιιαπιαζηάζζεθαλ, ζηηο 

νπνίεο αθφκε θαη ππνπξγνί παξεπξίζθνληαλ, ν βαζηιηάο ηνλ ζπλεράξε, ζπλδέζεθε κε 

ζπιιφγνπο, φπσο ν «Βχξσλ», «Ηππνθξάηεο», «χιινγνο πξνο Γηάδνζηλ ησλ 

Διιεληθψλ Γξακκάησλ», «Δηαηξεία Φίισλ ηνπ Λανχ», «Ηαηξηθή Δηαηξεία», 

«Αξραηνινγηθή Δηαηξεία»,  ΔΦΚ,  ελψ ζπγθξφηεζε επηηξνπή  γηα «ηελ ζπλαγσγή θαη 

έθδνζηλ παληνίαο γισζζνγξαθηθήο χιεο ηεο Νενειιεληθήο γιψζζεο, δεκνηηθψλ 

αζκάησλ»
112

.  Σν 1872  ζα ηδξχζεη ηε «ρνιή Απφξσλ Παίδσλ», ην 1873 ζα ηδξχζεη 

παξφκνηα ηελ Κέξθπξα, ελψ ζηαδηαθά νη ζρνιέο ζα επεθηαζνχλ θαη ζε  άιιεο πφιεηο.  

Σε  ρξνληά 1873 - 1874 ιακβάλεηαη απφθαζε γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηδηφθηεηνπ  

θηεξίνπ, νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζπιιφγνπ ζα πινπηίδνληαη, ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ 

ζα απμάλεηαη, καδί ζα απμάλνληαη νη ζπλδξνκέο, νη ρνξεγίεο, νη δσξεέο, ελψ ην 1877  

ζα εθδψζεη ην νκψλπκν πεξηνδηθφ. Σν Φζηλφπσξν ηνπ 1878, έρεη 635 κέιε θαη ζα 

απνθαζίζεη ηε ζχγθιεζε ηνπ πλεδξίνπ ησλ πιιφγσλ θαη ηελ ίδηα επνρή ζα 

αγνξάζεη θηίξην γηα ηε ζηέγαζε ηεο ρνιήο Απφξσλ Παίδσλ.  

 

Ζ θνηλσληθή ζύλζεζε ησλ κειώλ ησλ ζπιιόγσλ 

Απφ ηε ζχλζεζε ησλ ηαθηηθψλ κειψλ ησλ ζπιιφγσλ κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε 

ηελ θνηλσληθή ηνπο θπζηνγλσκία. Οη άλζξσπνη πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ΔΦΚ αλήθνπλ 

ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ, επηζηεκνληθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ρψξν ηεο 

Πφιεο
113

. Οη έκπνξνη θαη νη ηξαπεδίηεο απνηεινχλ ηελ πνιππιεζέζηεξε νκάδα θαηά 

ηηο δεθαεηίεο 1860 θαη 1870 θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο ζηπινβάηεο ηνπ πιιφγνπ
114

.  

Χζηφζν, απφ ην 1879, γίλεηαη αηζζεηή ε κείσζή ηεο παξνπζίαο ηνπο, θαζψο, κε 

ηε δηεπζέηεζε ηνπ νζσκαληθνχ ρξένπο, πεξλνχκε ζε ιηγφηεξν θεξδνθφξα πεξίνδν. 

Αλ θαη ηζρπξνί ρξεκαηνδφηεο, φπσο νη Εσγξάθνο θαη Εαξίθεο θαηάθεξαλ λα 

θξαηεζνχλ νηθνλνκηθά, ζηακαηνχλ ηηο εηήζηεο ρνξεγίεο χςνπο 400 ηνπξθηθψλ ιηξψλ 

γηα ηα άπνξα ζρνιεία.  

Οη έκπνξνη, πνπ επίζεο απνηέιεζαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ρξεκαηνδφηεο, απφ ηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870 κεηψλεηαη ε καδηθή παξνπζία ηνπο ζην χιινγν. Ο 

ξσζνηνπξθηθφο πφιεκνο ηνπ 1877-1878 έπιεμε ην εκπφξην πνιιψλ πεξηνρψλ, ηδίσο 

ηεο Αλ. Θξάθεο, φπνπ βξίζθνληαλ θαη νη πεξηζζφηεξνη ρξεκαηνδφηεο.  
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Αληίζεηα, αχμεζε παξαηεξείηαη ζηε ζπκκεηνρή γηαηξψλ θαη δηθεγφξσλ ζην 

χιινγν απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870. Απηφ εξκελεχεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικάησλ θαη κε ηε ζεκαζία ηνπ ζπιιφγνπ πνπ πξαγκαηεχεηαη 

επηζηεκνληθά δεηήκαηα κε παξνπζηάζεηο θαη δεκνζηεχζεηο επηζηεκνληθψλ κειεηψλ, 

πξάγκα πνπ ζίγνπξα παξφηξπλε ηελ παξνπζία επηζηεκφλσλ ζην χιινγν  

Μεγάιν ηκήκα ηνπ ζπιιφγνπ απνηέιεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη ιφγηνη, αθνχ  ε 

ελαζρφιεζε κε ηε θηινινγία θαη ηελ εθπαίδεπζε, απνηεινχζε ην θπζηθφ ηνπο ρψξν, 

ελψ ζπκκεηείραλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη ζηε θηινινγηθή επηηξνπή ηνπ.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζην ζχιινγν ζπκκεηείραλ θαη αλψηεξνη θξαηηθνί 

ππάιιεινη, πνπ αλήθαλ ζε λέν-θαλαξηψηηθεο νηθνγέλεηεο θαη θαηείραλ ζέζεηο ζην 

νζσκαληθφ δεκφζην, φπσο κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

Γηθαηνζχλεο, ππάιιεινη ππνπξγείσλ θαη θξαηηθψλ νξγαληζκψλ. Μέιε ηνπ πιιφγνπ 

ππήξμαλ θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ, πξεζβεπηέο θαη ππάιιεινη ησλ πξνμελείσλ
115

.  

Αλάινγα, ζην “χιινγν πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ” ηα πξψηα 

κέιε ηνπ πξνέξρνληαη απφ ηα κεζαία θαη αλψηεξα ζηξψκαηα. Μεηαμχ απηψλ 

ππάξρνπλ ν δηνηθεηήο θαη ππνδηεπζπληέο ηεο εζληθήο ηξάπεδαο, πνιινί θαζεγεηέο 

παλεπηζηεκίνπ, αλψηεξνη θξαηηθνί ππάιιεινη, έλαο αμησκαηηθφο ηνπ πνιεκηθνχ 

λαπηηθνχ θαη ν δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο «Ακάιζεηα» κχξλεο
116

.  

Σέινο, θαη ζηνλ “Παξλαζζφ”, αλ θαη ηνλ μεθίλεζε κηα νκάδα παηδηψλ, ζα 

θηινμελεζνχλ, σο κέιε ηνπ θαη σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθηφο απφ ηνπο 

Λάκπξνπ, ερεξά νλφκαηα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ινγνηερλίαο, φπσο Κ. 

Παπαξξεγφπνπινο, Μ. Ρεληέξεο, Δκ. Γξαγνχκεο, Ν. Λεβίδεο, Ν. Νηινιαΐδεο 

Φηιαδειθεχο, Κακπνχξνγινπ, Κσλζηαληίλνο Αζψπηνο, θ.α.  

Γελ κπνξνχκε λα είκαζηε βέβαηνη γηα ηνπο κηθξνχο πεξηθεξεηαθνχο ζπιιφγνπο 

ρσξίο έξεπλα ζηα αξρεία ηνπο, αιιά απφ ην παξάδεηγκα ησλ ηξηψλ παξαπάλσ 

ζπιιφγσλ ε ππφζεζε φηη απνηεινχλ πξνεμέρνληα, νηθνλνκηθά θαη κνξθσηηθά, κέιε 

ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ έρεη πνιιέο πηζαλφηεηεο επηβεβαίσζεο.  

πλεπψο κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε πσο ε άλζηζε ηεο ζπιινγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο παξαηεξείηαη ζε κηα πεξίνδν πνπ δηακνξθψλεηαη ε αζηηθή ηάμε. Ζ 

ίδξπζε ησλ ζπιιφγσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζπγθπξία.  

Χζηφζν, νη ζχιινγνη δελ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα εθπξνζσπήζνπλ ζπγθεθξηκέλα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα, αθνχ πνηέ δελ επηρείξεζαλ λα εθθξάζνπλ ζπκθέξνληα θάπνηαο 

θνηλσληθήο ηάμεο. Αληίζεηα, αζρνιήζεθαλ κε ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο. ηφρνο 

ηνπο ήηαλ ε ελζσκάησζε ησλ πιεζπζκψλ ζηε λεσηεξηθφηεηα, ε ζπζπείξσζε θαη 

πξνζηαζία ησλ Διιελνξζφδνμσλ πιεζπζκψλ ηεο απηνθξαηνξίαο. Ο ζθνπφο ηνπο ζα 

κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο γιψζζαο πνπ ζα νδεγνχζε ζηε ζπγθξφηεζε 

εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη γη’ απηφλ ην ιφγν δφζεθε ηφζν κεγάιε βαξχηεηα ζηελ 

εθπαίδεπζε. Κηλνχκελνη ζε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε νη πεξηζζφηεξνη ζχιινγνη 

αλέπηπμαλ ην κεγαιχηεξνο κέξνο ηεο δξάζεο ηνπο ζε πεξηνρέο ηεο απηνθξαηνξίαο 

πνπ θαηνηθνχληαλ απφ ειιελνξζφδνμνπο ειιελφθσλνπο ή μελφθσλνπο πιεζπζκνχο. 

                                                           
115

 Δμεξηδφγινπ, φ. π., ζζ. 38-44 
116

 Ολφκαηα κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ είλαη εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο αζελατθήο 

θνηλσλίαο βι. Μπνλίδεο, Κ., φ. π., ζζ. 60, 63.  



33 

 

4  Σν  πλέδξην 
4.1 Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ πλεδξίνπ 

Ζ νξγάλσζε ηνπ πλεδξίνπ νθείιεηαη ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ Φηινινγηθνχ 

πιιφγνπ «Παξλαζζφο». Ζ πξφηαζε πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έγηλε απφ ην Γελ. 

Γξακκαηέα ηνπ ζπιιφγνπ θαηά ηε ρξνληά 1878-1879 Μηρ. Π. Λάκπξν. Σν Γ. 
117

 

έθαλε δεθηή ηελ πξφηαζε
118

 θαη απνθάζηζε «Σελ ζπγθάιεζηλ πλεδξίνπ ησλ 

Διιεληθψλ ζπιιφγσλ ελ Αζήλαηο. Σσλ πιείζησλ εθ ησλ Διιεληθψλ ζπιιφγσλ ησλ 

ηδξπκέλσλ ελ ηε ειεπζέξα Διιάδη, ησ θαηά ηελ Δπξψπελ, Αζίαλ θαη Αθξηθήλ 

Οζσκαληθψ θξάηεη, φπνπ θαηνηθνχζηλ Έιιελεο έρνληεο αθκαίνλ ην ηνπ εζληζκνχ απηψλ 

αίζζεκα, θαη αιιαρνχ φπνπ απνηθίαη Διιεληθαί πνιππιεζείο ή επάξηζκνη θέξνπζη κεη’ 

ππεξεθαλείαο ην Διιιεληθφλ φλνκα, αθνπφο θαη κέιεκα είλαη ε δηα ηεο δηαδφζεσο ηεο 

ειιεληθήο παηδεχζεσο θαη αγσγήο αλαδσπχξσζηο ηνπ εζληθνχ αηζζήκαηνο θαη ε άκπλα 

δηα ησλ κέζσλ ηνχησλ θαηά ησλ επηβνπιεπνκέλσλ ην εκέηεξνλ έζλνο»
119

. 

εκεηψλνπκε εδψ φηη ε πξφηαζε ηνπ Λάκπξνπ γίλεηαη έλα εμάκελν απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ πνπ ίδξπε έλα κεγάιν βνπιγαξηθφ 

θξάηνο πνπ πεξηιάκβαλε νιφθιεξε ζρεδφλ ηε Μαθεδνλία θαη ηε βνξεηναλαηνιηθή 

Θξάθε. Αλ θαη ε ζπλζήθε ηνπ Βεξνιίλνπ πεξηφξηζε ηε Βνπιγαξία, άθεζε ηε 

Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε ζηνπο Οζσκαλνχο θαη ίδξπε ηελ Αλαη. Ρσκπιία, ε 

αλαγλψξηζε ηεο Βνπιγαξίαο ελέηεηλε ηηο αλεζπρίεο ησλ Διιήλσλ πνπ είραλ αλαθπεί 

κε ηελ ίδξπζε ηεο βνπιγαξηθήο Δμαξρίαο ιίγν λσξίηεξα. Δμάιινπ, φπσο είδακε, ε 

παξαρψξεζε ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο Ζπείξνπ απνηεινχζε αθφκε αλνηρηφ δήηεκα, 

αθνχ είρε αθεζεί απφ ην ζπλέδξην λα δηεπζεηεζεί κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Πχιεο. 

ηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ δειψλεηαη ζπρλά φηη ζθνπφο ησλ ζπιιφγσλ ήηαλ ε 

αλαδσπχξσζε ηνπ εζληθνχ αηζζήκαηνο θαη ε άκπλα θαηά ησλ ερζξψλ ηνπ έζλνπο. 

Ζ Διιάδα ην επφκελν δηάζηεκα βξηζθφηαλ ζε αλαζηάησζε. ηηο 25 Μαξηίνπ 

1879, ηελ εκέξα έλαξμεο ηνπ πλεδξίνπ, ζηελ πιαηεία, κπξνζηά απφ ην Βαξβάθεην, 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ζπγθέληξσζε κε απφθαζε ηεο επεηξσηηθήο επηηξνπήο, κε 

νκηιίεο, ζεκαίεο θαη ιάβαξν ζην νπνίν αλαγξαθφηαλ “Με ιεζκνλείηε ηα Ησάλληλα”. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε έπεηηα πνξεία δηα ησλ νδψλ Αηφινπ θαη Δξκνχ πξνο ηελ πιαηεία 

αλαθηφξσλ κε δεησθξαπγέο ππέξ ηεο έλσζεο ηεο πφιεο θαη ηεο επαξρίαο Ησαλλίλσλ 

κε ηελ Διιάδα θαη κφλν φηαλ ν ππαζπηζηήο ηνπ Βαζηιηά Κνινθνηξψλεο ελεκέξσζε 

ην πιήζνο φηη ν Βαζηιηάο βξηζθφηαλ εθηφο ηνπ αλαθηφξνπ ην πιήζνο δηαιχζεθε
120

.  

Ο Παξλαζζφο εμέιεμε επηηξνπή γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ πλεδξίνπ. Ζ ζπγθξφηεζε 

ηεο επηηξνπήο δείρλεη ηε βαξχηεηα πνπ έδσζε ν Παξλαζζφο ζην πλέδξην. Πξφεδξνο 
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Αλαγλσζηεξίνπ, θαη Α, Γηνκήδε Κπξηαθνχ εθφξνπ ηεο ρνιήο απφξσλ παίδσλ Αζελψλ. 
118

 «Ο χιινγνο παξεδέμαην ηελ γελνκέλελ πξφηαζηλ πεξί ζπγθαιέζεσο ελ Αζήλαηο ηε 25 Μαξηίνπ 

ζπλεδξίνπ ησλ απαληαρνχ ειιεληθψλ ζπιιφγσλ…», Παξλαζζφο, χγγξακκα πεξηνδηθφλ θαηά κήλα 

εθδηδφκελνλ , Αζήλα: ηππνγξαθείν Παξλαζζνχ, έηνο Β΄ ηεχρ. 12, Γεθ, 1878, ζ. 975. 
119

 Βνβνιίλεο, φ. π., ζ. 125 
120

 Δθεκ. Πνζεηδψλ, 26 Μαξηίνπ 1879. 
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ηεο επηηξνπήο νξίζηεθε ν ηαθηηθφο πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγνπ Δκκαλνπήι Γξαγνχκεο 

θαη κέιε ηεο νη Η. Βάκβαο, Σ. Αξγπξφπνπινο, Μ. Λάκπξνο, θαη . Λάκπξνο, Μ. 

Ναχηεο θαη Ν. Φηιηππίδεο. 

Ζ επηηξνπή ππέβαιε πξνηάζεηο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπλεδξίνπ πνπ έγηλαλ 

απνδεθηέο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη έζηεηιε πξφζθιεζε ζηνπο ζπιιφγνπο γηα 

λα απνζηείινπλ εθπξνζψπνπο ηνπο ζηελ Αζήλα ζηηο 25 Μαξηίνπ ηνπ 1879
121

. θνπφο 

ηνπ ζπλεδξίνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ πξφζθιεζε ήηαλ ε θνηλή ζπλελλφεζε «πεξί 

ησλ δηαθφξσλ ηξφπσλ θαζ’ νπο δχλαληαη νη απαληαρνχ Διιεληθνί χιινγνη σο 

σθειηκφηαηα λα ζπλεξγαζζψζηλ ππέξ ζθνπνχ νλ έθαζηνο απηψλ πξνηίζεηαη»
122

.  

πσο ήηαλ θπζηθφ ζην έγγξαθν δελ αλαθέξεηαη ν πξαγκαηηθφο ζθνπφο ηεο 

ίδξπζεο θαη ηεο δξάζεο ησλ ζπιιφγσλ, αιιά αφξηζηα «ππέξ ζθνπνχ νλ έθαζηνο 

απηψλ πξνηίζεηαη», εθφζνλ ην έγγξαθν ζα απνζηειιφηαλ ζην εμσηεξηθφ θαη κάιηζηα 

ζηηο πεξηνρέο ηεο  απηνθξαηνξίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο, φπνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

γλσζηφ θαη λα εθηεζνχλ ή λα κπνπλ ζε θίλδπλν νη ζχιινγνη.  

O Ζξνθιήο Βαζηάδεο εθπξφζσπνο ηνπ ΔΦΚ θαη ηνπ Ζπεηξσηηθνχ 

Φηιεθπαηδεπηηθνχ πιιφγνπ ηελ Σξίηε κέξα ηνπ ζπλεδξίνπ (27 Μαξηίνπ 1879) ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα πείζεη ηνπο ζπλέδξνπο λα κελ θαηαηξίβνληαη ζε δηαδηθαζηηθά 

ζέκαηα, αιιά λα ζπδεηήζνπλ γηα ηελ νπζία, ζα ζπλδέζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ 

κε ηνλ εζληθφ θίλδπλν ιέγνληαο: «Γελ ππάξρεη ρξφλνο δη’ απψιεηαλ, ελψ ν Διιεληζκφο 

θηλδπλεχεη ηνλ χζηαηνλ θίλδπλνλ ελ Θξάθε θαη Μαθεδνλία» θαη ζα ρεηξνθξνηεζεί
123

.  

ην πλέδξην
124

 κεηείραλ ηειηθά 63 ζχιινγνη ηνπ έζσ θαη ηνπ έμσ Διιεληζκνχ. 

Γελ γλσξίδνπκε ζε πφζνπο ζπιιφγνπο είραλ ζηαιεί πξνζθιήζεηο, αλ είραλ 

απνθιεηζηεί, πφζνη θαη πνηνη ζχιινγνη θαη αλ αληαπνθξίζεθαλ φινη νη 

πξνζθεθιεκέλνη ζχιινγνη. Χζηφζν, δηαθσλίεο θαη δηακαξηπξίεο γηα απνθιεηζκνχο 

ππήξμαλ, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ.  

Σν Γ. . ηνπ Παξλαζζνχ απνθάζηζε λα θάλεη ηελ θήξπμε ηεο έλαξμεο ηνπ 

πλεδξίνπ ην πξνεδξείν ηνπ Παξλαζζνχ σο νηθνδεζπφηεο θαη έπεηηα λα ζπγθξνηεζεί 

νξηζηηθφ πξνεδξείν ηνπ πλεδξίνπ γηα λα δηεπζχλεη ηηο ζπδεηήζεηο. Μέρξηο φηνπ 

φκσο ην πξνεδξείν ηνπ πλεδξίνπ εηνηκάζεη ηνλ νξηζηηθφ νξγαληζκφ ηνπ (πξφθεηηαη 

γηα έλα είδνο θαηαζηαηηθνχ εξγαζηψλ) ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζνχζε ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ν ζχιινγνο ηνπ Παξλαζζνχ
125

.  

                                                           
121

 Σν Ηαλνπάξην ηνπ 1879 είρε αξρίζεη ε απνζηνιή ησλ πξνζθιεηεξίσλ, Παξλαζζφο, χγγξακκα 

πεξηνδηθφλ θαηά κήλα εθδηδφκελνλ,  Αζήλα:Σππ. Παξλαζζνχ, έηνο Γ΄ ηεχρ. 1, Ηαλ. 1879, ζ. 80. 
122

 . π. 
123

 Δθεκ. Πξσία, 28 Μαξηίνπ 1879. εκεηψλνπκε εδψ φηη Παπαξξεγφπνπινο, πνπ είρε ζπγγξάςεη ηελ 

εζληθή ηζηνξία θαη κε παξεκβάζεηο θαη επηζηνιέο ζηελ θπβέξλεζε θαη ζην ππνπξγείν εμσηεξηθψλ 

πξνζπαζνχζε λα ζπκβάιεη ζηε ράξαμε ηεο πνιηηθήο θαη ζηα ξεαιηζηηθά φξηα ηεο Μεγάιεο Ηδέαο, (βι. 

Καξάβαο, π. (2004) «Ο Κσλζηαληίλνο Παπαξξγφπνπινο θαη νη εζληθέο δηεθδηθήζεηο (1877- 1885), 

ζην:Κέληξν Νενειιελ. Δξεπλψλ Ηζηνξηνγξαθία ηεο λεφηεξεο θαη ζχγρξνλεο Διιάδαο, Αζήλα, ηνκ. Α΄, 

ζζ. 149-169) ήηαλ ν πξνζσξηλφο θαη ν νξηζηηθφο πξφεδξνο ηνπ πλεδξίνπ θαη κέινο ηεο δηαξθνχο 

επηηξνπήο  γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ πλεδξίνπ θαη ηε ζχγθιεζε ηνπ επφκελνπ.  
124

 Ο Βνβνιίλεο νλνκάδεη ην ζπλέδξην «πξψηε Παλειιήλην Ακθηθηπνλία κεηά δχν θαη πιένλ ρηιηάδαο 

ρξφληα», Βνβνιίλεο, φ. π., ζ. 126.  
125

 «Καηά ηαο πξνθαηαξθηηθάο ζπλεδξίαο θαιφλ εζεσξήζε κέρξη ηνπ απαξηηζκνχ ηνπ νξηζηηθνχ 

νξγαληζκνχ ηνπ πλεδξίνπ σο βάζεηο λα ρξεζηκεχζσζηλ νη ζεζκνί ηνπ Παξλαζζνχ»,  Παξλαζζφο, 

χγγξακκα πεξηνδηθφλ… φ. π., έηνο Γ΄ ηεχρ. 1, Ηαλ. 1879, ζ. 81  
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χκθσλα πάιη κε ην ζρέδην ηεο επηηξνπήο ηνπ “Παξλαζζνχ”, νη απνθάζεηο πνπ ζα 

πάξεη ην πλέδξην ζα εγθξηζνχλ κε ςεθνθνξία ησλ εθπξφζσπσλ ησλ ζπιιφγσλ πνπ 

ζα ζπκκεηάζρνπλ θαη θάζε ζχιινγνο ζα δηαζέηεη κία ςήθν
126

. Γειαδή νχηε ν 

αξηζκφο ησλ εθπξνζψπσλ πνπ ζα έζηειλε ν θάζε ζχιινγνο, νχηε ην κέγεζνο ηνπ 

ζπιιφγνπ δηαθνξνπνηνχζε ηε δχλακή ηνπ ζηελ ςεθνθνξία ησλ πξνηάζεσλ.  

Σν πξφγξακκα ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ ησλ ειιεληθψλ ζπιιφγσλ, φπσο 

ζπληάρζεθε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ “Παξλαζζνχ”, δεκνζηεχηεθε ζηηο 

εθεκεξίδεο θαη είρε σο εμήο: 

«Σε 23
ε
 Μαξηίνπ ην πξνεδξείνλ ηνπ θηινινγηθνχ ζπιιφγνπ Παξλαζζνχ ζέιεη 

θαιέζεη ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ αξκνδίσο πξνζθιεζέλησλ ειιεληθψλ ζπιιφγσλ, 

εηαηξεηψλ θαη αδειθνηήησλ λα πξνζέιζσζη ηε 25
ε
 ηνπ κελφο, ψξα 3κκ, εηο ην 

θαηάζηεκα απηνχ θαη θαηαζέζσζη ηα πιεξεμνχζηα απηψλ, ίλα θαηαζηξσζή ν θαηάινγνο 

ησλ ζπλέδξσλ. Σε 26
ε
 Μαξηίνπ ζέιεη γίλεη ε έλαξμηο ηνπ ζπλεδξίνπ δηα πξνζιαιηάο ηνπ 

επηηίκνπ πξνέδξνπ ηνπ Παξλαζζνχ. Μεηά ηνχην ζέιεη νχηνο πξνθαιέζεη απφθαζηλ ηελ 

ηνπ ζπλεδξίνπ πεξί ηνπ θαλνληζκνχ. Σνχηνπ δε ςεθηζζέληνο ην ζπλέδξηνλ πξνβαίλεη εηο 

ηελ εθινγήλ νξηζηηθνχ πξνεδξείνπ. Σε 27
ε
 Μαξηίνπ β΄ ζπλεδξίαζηο, δηαίξεζηο εηο 

ηκήκαηα, θαηάζεζηο ππνκλεκάησλ θαη πξνηάζεσλ εηο ην πξνεδξείνλ. Σε 28 θαη 29 

Μαξηίνπ εξγαζίαη ηκεκάησλ. Σε 30 θαη 31 Μαξηίνπ 1 θαη 2 Απξηιίνπ αξγία
127

. Σε 3
ε
 

Απξηιίνπ εθδξνκή εηο Μέγαξα δη’ αηνκνθηλήηνπ. Σε 4 Απξηιίνπ γ΄ ζπλεδξίαζηο, 

ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο επί ησλ πξνηάζεσλ ησλ ηκεκάησλ. Σε 5 Απξηιίνπ δ΄ 

ζπλεδξίαζηο (ην απηφ ζέκα). Σε 7 Απξηιίνπ ε΄ ζπλεδξίαζηο (ην απηφ ζέκα). Σε 9
 

Απξηιίνπ ζη΄ ζπλεδξίαζηο, απφθαζηο πεξί ηεο β΄ ζπλφδνπ ηνπ ζπλεδξίνπ, ν πξφεδξνο  

ζπγθεθαιαηνί  ηα γελφκελα θαη θεξχηηεη ηελ ιήμηλ ηεο παξνχζεο ζπλφδνπ. Σελ εζπέξαλ 

απνραηξεηηζκφο ησλ ζπλέδξσλ ελ θνηλψ ζπκπνζίσ»
128

. 

Σν πξφγξακκα ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ εθαξκφζηεθε ζρεδφλ φπσο αθξηβψο 

πξνβιέθζεθε απφ ηελ επηηξνπή ηνπ Παξλαζζνχ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ. 

Γηα λα δηεπθνιχλεη ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ ζπλέδξσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ν 

«Παξλαζζφο» δήηεζε απφ ηελ ηηαιηθή αηκνπιντθή εηαηξεία Φιφξην θαη πέηπρε ηε 

κείσζε ηνπ λαχινπ θαηά 50%
129

. ηηο 26 Μαξηίνπ αλαθνηλψλεηαη ζηηο εθεκεξίδεο φηη 

ε Διιεληθή Αηκνπιντθή Δηαηξεία παξαρψξεζε έλα αηκφπινην γηα ηε δσξεάλ 

κεηαθνξά ησλ ζπλέδξσλ ζηα Μέγαξα ηελ Σξίηε ηεο δηαθαηλεζίκνπ
130

. 

 

4.2 Οη ζπκκεηέρνληεο ζύιινγνη. 

Απφ ηνπο 63 ζπλνιηθά ζπιιφγνπο πνπ κεηείραλ ζην ζπλέδξην νη 22 ήηαλ απφ ηνλ έζσ 

Διιεληζκφ. Καηά πεξηνρέο νη ζχιινγνη, εηαηξείεο θαη ζεζκνί πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ: 

Γεθαηέζζεξηο ζπιινγηθφηεηεο απφ ηελ Αζήλα (Παλεπηζηήκην, Ηαηξηθή Δηαηξεία, 

Φηιεθπαηδεπηηθή Δηαηξεία, Αξραηνινγηθή Δηαηξεία, Φηινινγηθφο χιινγνο 

                                                           
126

 . π., ζζ. 80-81. 
127

 Δπξφθεηην γηα ηελ πεξίνδν απφ ηε Μεγάιε Παξαζθεπή κέρξη θαη ηε Γεπηέξα ηνπ Πάζρα.  
128

 Δθεκ. Παιηγγελεζία, 26 Μαξηίνπ 1879, παλνκνηφηππν θείκελν δεκνζίεπζε ε εθεκ. Πξσία ηελ 25
ε
  

Μαξηίνπ 1879. 
129

 Παξλαζζφο, χγγξακκα πεξηνδηθφλ… φ. π., έηνο Γ΄ ηεχρ. 2, Φεβξνπάξηνο 1879, ζ. 171. 
130

 Δθεκ. Πνζεηδψλ, 26 Μαξη. 1879. 
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“Παξλαζζφο”, Δηαηξεία θίισλ ηνπ Λανχ, Φηινινγηθφο χιινγνο “Βχξσλ”, χιινγνο 

πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ, Δηαηξεία “Δπί ζθνπφλ βνιήο”, Μνπζηθφο 

θαη Γξακαηηθφο χιινγνο, χιινγνο Κπξηψλ ππέξ ηεο Γπλαηθείαο Παηδεχζεσο, 

Διιεληθφο Γηδαζθαιηθφο χιινγνο, Θενινγηθφο χιινγνο “Απφζηνινο Παχινο”, 

Κππξηαθφο χιινγνο “Εήλσλ”) 

Γχν απφ ηελ Πάηξα (Δκπνξηθφο χιινγνο “Δξκήο”, Αρατθφο χιινγνο).  

Σξείο απφ ηελ Κέξθπξα (Φηιαξκνληθή Δηαηξεία, Γξακαηηθφο χιινγνο, χιινγνο 

“Ο Καπνδίζηξηαο”»). 

Γχν απφ ηε  Κεθαιινληά (Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο “Ζψο”, Φηιεθπαηδεπηηθφο 

χιινγνο “Διπίο”).  

θαη κία απφ ηελ Άλδξν (χιινγνο Κνξζίνπ Ο χλδεζκνο). 

Απφ ηνλ έμσ Διιεληζκφ ζπκκεηείραλ 41 ζπιινγηθφηεηεο σο εμήο:  

Μηα απφ ην Παξίζη (Δηαηξεία πξνο ελζάξξπλζηλ ησλ Διιεληθψλ ζπνπδψλ). 

Μηα απφ ηε Μαζζαιία (Διιεληθφο χιινγνο). 

Μία απφ ηε Γελεύε (Διιεληθφο χιινγνο). 

Απφ ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε ζπκκεηείραλ είθνζη ζπιινγηθφηεηεο σο εμήο: 

Γέθα απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (Διιεληθφο Φηινινγηθφο χιινγνο, Λέζρε “Ζ 

Μλεκνζχλε”, Αδειθφηεο Κπδηθελψλ “Ζ Πξφνδνο”, Φηιεθπαηδεπηηθή Αδειθφηεο 

Ξεξνθξήλεο, Μαθεδνληθή Φηιεθπαηδεπηηθή Αδειθφηεο, Θξαθηθφο Φηιεθπαηδεπηηθφο 

χιινγνο, Ζπεηξσηηθφο Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο, Θεζζαιηθφο Φηιεθπαηδεπηηθφο 

χιινγνο, χιινγνο Κπξηψλ “Ζ Οκφλνηα”, Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο)
131

. 

Έλαο απφ ηηο αξάληα Δθθιεζηέο (Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο αξάληα 

Δθθιεζηψλ). 

Έλαο απφ ην Λνπιέ Μπνπξγάο (Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο).  

Σξεηο απφ ηε Φηιηππνχπνιε (χιινγνο Φηινκνχζσλ, Αδειθφηεο Κπξηψλ “Ζ 

Δπξπδίθε”, Αδειθφηεο ησλ Φίισλ ηνπ Λανχ).  

Έλαο απφ ηε Ραηδεζηφ (Θξαθηθφο Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο). 

Έλαο απφλ ηε Βάξλα ηεο Βνπιγαξίαο (Διιεληθφο Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο). 

Γψδεθα ζπιινγηθφηεηεο απφ ηε Μαθεδνλία, σο εμήο: 

Σξεηο απφ ηε Θεζζαινλίθε (Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο, Μαθεδνληθφο 

Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο, Αλαγλσζηήξηνλ “Ζ Οπξαλία”). 

Έλαο απφ ηελ Καβάια (Φηιεθπαηδεπηηθή Αδειθφηεο).  

Γχν απφ ην Γνμάην (Φηιεθπαηδεπηηθή Αδειθφηεο “Οη Φίιηππνη”, Αξραηνινγηθή 

Δηαηξεία) 

Έλαο απφ ηελ Πξνζνηζάλε (Φηιεθπαηδεπηηθή Αδειθφηεο “Ζψο”) 

Έλαο απφ ην Μεγάξνβν (Αδειθφηεο “Ζ Διπίο”) 

Έλαο απφ ην Κξνχζνβν (χιινγνο “Ο Αξηζηνηέιεο”) 

Έλαο απφ ηελ Κνξπηζά (Φηιφπησρνο Αδειθφηεο) 

Έλαο απφ ηα Βνδελά (Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο Μαθεδνλία) 

Έλαο απφ ηε ηξψκληηζα (Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο) 

                                                           
131

 Ζ έδξα ηφζσλ ζπιιφγσλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε δελ ζεκαίλεη φηη ε δξάζε ηνπο αθνξνχζε ζηελ 

πφιε, αιιά ζηηο πεξηνρέο απφ φπνπ παίξλνπλ ηελ νλνκαζία ηνπο, Θξαθηθφο, Μαθεδνληθφο, 

Ζπεηξσηηθφο, Θεζζαιηθφο). 
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Απφ ηε Μηθξά Αζία πκκεηείραλ πέληε ζπιινγηθφηεηεο, σο εμήο: 

Γχν απφ ηε κχξλε (Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο, Γηδαζθαιηθφο χιινγνο), 

Έλαο απφ ην Ατδίλη (Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο) 

Έλαο απφ ην Πατληήξη (Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο “φισλ”) 

θαη  έλαο απφ ηελ Σξαπεδνχληα (Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο “Ξελνθψλ”)  

Απφ ηα λεζηά ηνπ έμσ ειιεληζκνύ ζπκκεηείραλ ηξεηο ζπιινγηθφηεηεο, σο εμήο: 

Έλαο απφ ηε Λήκλν (Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο “Οκφλνηα” 

Έλαο απφ ηελ Κύπξν (Αλαγλσζηήξηνλ “Ηζφηεο”)  

Καη έλα απφ ηα Υαληά Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο Υαλίσλ “Μίλσο”) 

Σέινο απφ ηελ Αίγππην ζπκκεηείρε ν χιινγνο “εξάπεηνλ” Αιεμάλδξεηαο). 

Μνινλφηη δελ κεηείραλ φινη νη ιεηηνπξγνχληεο ζχιινγνη ηνπ έζσ θαη ηνπ έμσ 

Διιεληζκνχ ε ζπκκεηνρή  ηφζσλ ζπιιφγσλ απφ ηφζεο πεξηνρέο καο δίλεη θαιή 

εηθφλα ηεο γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο ησλ ζπιιφγσλ. 

εκαληηθφ είλαη επίζεο λα παξαηεξεζεί ν ρξφλνο ίδξπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζπιιφγσλ. 

Παξαζέηνπκε παξαθάησ έλαλ ζπλνπηηθφ πίλαθα κε ην ρξφλν ίδξπζεο ησλ 

ζπιιφγσλ ηνπ έζσ θαη έμσ Διιεληζκνχ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πλέδξην  γηα λα θαλεί 

φηη ε ίδξπζε ζπιιφγσλ ζρεηίδεηαη κε ηηο πεξηφδνπο θξίζεο ηνπ εζληθνχ δεηήκαηνο: 

Μνξθσηηθνί, θηιεθπαηδεπηηθνί θαη θαιιηηερληθνί ζχιινγνη 

Πεξίνδνο Έζσ Διιεληζκφο Έμσ Διιεληζκφο χλνιν 

1835-1860 5 - 5 

1861 -1870 6 11 17 

1871-1879 11 30 41 

χλνιν 22 41 63 

εκεηψλνπκε φηη ζην πλέδξην κεηέρνπλ ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο 

ιεηηνπξγνχληεο ζπιιφγνπο θαη φηη ν ξπζκφο ίδξπζεο ζπιιφγσλ κεηψζεθε ηηο 

επφκελεο δεθαεηίεο, φρη επεηδή ην εζληθφ δήηεκα είρε ιπζεί, αιιά επεηδή ζπλέρηζαλ 

λα  ιεηηνπξγνχλ νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ήδε ηδξπκέλνπο ζπιιφγνπο.  

Παξαηεξνχκε φηη ζην ειιεληθφ θξάηνο ππάξρεη ζπγθέληξσζε ησλ ζπιιφγσλ ζηελ 

Αζήλα θαη ζηα Δπηάλεζα. Δίλαη εληππσζηαθφ φηη απφ ηελ Πεινπφλλεζν ζπκκεηέρνπλ 

ζην ζπλέδξην κφλν δχν ζχιινγνη απφ ηελ Πάηξα θαη θαλέλαο απφ ηηο άιιεο 

πεινπνλλεζηαθέο πφιεηο, ελψ απφ ηε ηεξεά Διιάδα, πιελ ηεο Αζήλαο, δελ κεηέρεη 

νχηε έλα χιινγνο.  

ηνλ έμσ Διιεληζκφ ε δηαζπνξά είλαη πνιχ κεγαιχηεξε θαη απηφ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ αλάγθε λα θαιιηεξγεζεί θαη λα ζπληεξεζεί ζε πνιινχο ηφπνπο ε εζληθή 

ζπλείδεζε κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

ζπιιφγσλ. 

πσο βιέπνπκε ν έμσ Διιεληζκφο έρεη ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζπιιφγσλ θαη απηφ είλαη θπζηθφ, αθνχ νη πεξηνρέο ηεο  

απηνθξαηνξίαο ζηηο νπνίεο θαηνηθνχλ ειιελφθσλεο νξζφδνμνη είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξεο απφ ηελ έθηαζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.  

Βέβαηα ν αξηζκφο ησλ ζπιιφγσλ απφ θάζε ηφπν ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ ηφπνπ. Έηζη απφ ηελ Αζήλα ζπκκεηέρνπλ 16 θαη απφ ηελ 
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Κσλζηαληηλνχπνιε 10 ζχιινγνη. Αθνινπζνχλ ε Φηιηππνχπνιε θαη ε Θεζζαινλίθε 

κε ηξεηο ζπιιφγνπο ε θάζε κηα. Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη εμαηξέζεηο. Σν Γνμάην, γηα 

παξάδεηγκα, ζηέιλεη αληηπξνζψπνπο δχν ζπιιφγσλ φηαλ πνιχ κεγαιχηεξεο πφιεηο 

ζηέιλνπλ εθπξνζψπνπο ελφο ζπιιφγνπ θαη ε Γξάκα δελ ζηέιλεη θαλέλαλ. 

Δληππσζηάδεη κάιηζηα ην γεγνλφο φηη ζην Γνμάην ππάξρεη Αξραηνινγηθή Δηαηξεία. 

Οη εθπξφζσπνη φισλ ησλ ζπιιφγσλ αλέξρνληαλ ζηνπο 97, ρσξίο λα ππάξρεη 

ηζφηηκε εθπξνζψπεζε ησλ ζπιιφγσλ. Χο πξνο ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ ζπιιφγσλ 

φκσο ν έζσ Διιεληζκφο θαηέρεη ηε κεξίδα ηνπ Λένληνο, θαζψο νη 22  Διιαδηθέο 

ζπιινγηθφηεηεο αληηπξνζσπεχνληαη κε 46  εθπξνζψπνπο, ελψ 41 ζπιινγηθφηεηεο ηνπ 

έμσ Διιεληζκνχ κε 51 εθπξνζψπνπο. 

Οη δπζθνιίεο κεηαθίλεζεο θαη ε απνπζία ρξφλνπ ιφγσ επαγγεικαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πξέπεη λα ζεσξεζνχλ νη αηηίεο γηα ηε δηαθνξά ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εθπξνζψπσλ. Σν κέγεζνο θαη ην θχξνο ηνπ ζπιιφγνπ δελ ζπλάδεη κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

εθπξνζψπσλ. Ο πεξίθεκνο ΔΦΚ θαη ν Ζπεηξσηηθφο Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο γηα 

παξάδεηγκα εθπξνζσπνχληαη  απφ ην ίδην πξφζσπν, ηνλ Ζξνθιή Βαζηάδε, ελψ πνιχ 

κηθξφηεξνη ζχιινγνη εθπξνζσπνχληαη κε πεξηζζφηεξα πξφζσπα, φπσο ε 

Φηιεθπαηδεπηηθή Αδειθφηεο ηεο Πξνζνηζάλεο Ζψο κε ηξία πξφζσπα ( Ν. Ληάκεο, Η 

Καινζηχπεο, Ν. Φηιηππίδεο). Ο νηθνδεζπφηεο, ν Φηινινγηθφο χιινγνο Παξλαζζφο 

εθπξνζσπείηαη απφ ελλέα πξφζσπα (Κ. Παπαξξεγφπνπινο, Δ. Γξαγνχκεο, Σ. 

Φηιήκσλ, Α. Μαλζφιαο, . Π. Λάκπξνο, Ν. Καδάδεο, Μ. Ναχηεο, Μ. Π. Λάκπξνο, 

Α. Σνκπάδεο)  θαη ν χιινγνο πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ απφ 

ηέζζεξα πξφζσπα (Γ. Βαζηιείνπ, Λ. Μειάο, Π. Λάκπξνο, Κ. Κσζηήο).  

Σέινο νξηζκέλνη ζχιινγνη ηνπ έμσ Διιεληζκνχ εθπξνζσπνχληαη απφ πξφζσπα 

πνπ δηακέλνπλ ζηελ Αζήλα, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε Φηιεθπαηδεπηηθή Αδειθφηεο 

Γνμάηνπ “Οη Φίιηππνη” απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησ. Παληαδίδε. 

εκεηψλνπκε επίζεο φηη ζην ζπλέδξην ζπκκεηείραλ ηξεηο ζχιινγνη γπλαηθψλ, 

(χιινγνο Κπξηψλ ππέξ ηεο Γπλαηθείαο Παηδεχζεσο, Αζήλα, χιινγνο Κπξηψλ “Ζ 

Οκφλνηα”, Κσλζηαληηλνχπνιε θαη Αδειθφηεο Κπξηψλ “Ζ Δπξπδίθε”,  

Φηιηππνχπνιε) εθπξνζσπνχληαη, φκσο, απφ άλδξεο
132

.  εκεηψλνπκε, ηέινο, φηη -

θαηά ηηο αληηιήςεηο ηεο επνρήο- γπλαίθεο δελ κεηείραλ ζηνπο ζπιιφγνπο αλδξψλ. Ο 

ζχιινγνο «Παξλαζζζφο» απνθάζηζε ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 1870: «κεηά καθξάλ θαη 

δσεξάλ ζπδήηεζηλ απεγφξεπζε ηελ κεηαμχ ησλ κειψλ απηνχ θαηάηαμηλ γπλαηθψλ, έζησ 

θαη αλ επξφθεηην πεξί γπλαηθψλ δηαζήκσλ επί παηδεία»
133

.   

 

4.3 Οη πξνθαηαξθηηθέο  ζπλεδξηάζεηο θαη ε νξγάλσζε ησλ εξγαζηώλ. 

 Ζ πξψηε ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 25
ε
 Μαξηίνπ 1879, ζηηο 3 ε ψξα θαη 

ραξαθηεξίζηεθε πξνθαηαξθηηθή
134

. Ήηαλ Κπξηαθή, εκέξα ηεο εζληθήο ενξηήο, ηνπ 

Δπαγγειηζκνχ θαη ησλ Βαΐσλ. Άξα ε εκέξα είρε κηα ιακπξφηεηα απφ θάζε άπνςε.  

                                                           
132

 Μφλν ην 1904 ζην πξψην εθπαηδεπηηθφ ζπλέδξην ζα κεηέρνπλ πνιιέο εηζεγήηξηεο.   
133

 Βνβνιίλεο, Κ., φ. π. , ζ. 46.  
134

 Σελ ίδηα εκέξα, νη εθεκεξίδεο αλαθνηλψλνπλ φηη ν ζχιινγνο «Παξλαζζφο» δεκνζίεπζε ην 

πξφγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ, φηη αχξην (26  Μαξηίνπ) ζα ηειεζηεί ε επίζεκε έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ κε 
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Σελ πξψηε εκέξα παξέζηεζαλ 90 εθπξφζσπνη 58 ζπιιφγσλ. Ο Παπαξξεγφπνπινο 

θαηέιαβε ηε ζέζε ηνπ πξνζσξηλνχ πξνέδξνπ θαη νη εθπξφζσπνη θαηέζεζαλ ηα 

πιεξεμνχζηα ησλ ζπιιφγσλ ηνπο ζην πξνεδξείν.  

Ζ εθεκεξίδα Πξσία πεξηγξάθεη ζχληνκα ηε δηαδηθαζία πνπ έιαβε ρψξα ηελ 

πξψηε εκέξα ηνπ πλεδξίνπ: «Υζεο νη εθπξφζσπνη ησλ δηαθφξσλ ζπιιφγσλ ελ ησ 

πλεδξίσ, πξνζειζφληεο εηο ην γξαθείνλ ηνπ θηινινγηθνχ ζπιιφγνπ Παξλαζζνχ, 

θαηέζεζαλ ηα έγγξαθα ηεο εθινγήο ησλ. ήκεξνλ ζα γίλε ε έλαξμηο ηνπ πλεδξίνπ δηα 

πξνζιαιηάο ηνπ επίηηκνπ πξνέδξνπ θ. Κ. Παπαξξεγνπνχινπ, κεηά ηνχην δε ζα 

πξνζθιεζή απφθαζηο ηνπ πλεδξίνπ επί ηνπ θαλνληζκνχ, ηνχηνπ δε ςεθηζζέληνο, ην 

πλέδξηνλ ζα πξνβή εηο ηελ νξηζηηθήλ εθινγήλ ηνπ Πξνεδξίνπ»
135

.     

Γχν αληηπξφζσπνη έβαιαλ ην δήηεκα ησλ κε πξνζθιεζέλησλ ζπιιφγσλ, αιιά ην 

πξνεδξείν απνθάλζεθε φηη ην ζέκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ή φρη πξέπεη λα απνθαζηζηεί 

έπεηηα απφ ηελ εθινγή ηνπ νξηζηηθνχ πξνεδξείνπ
136

. 

Πξηλ απφ ηελ εθινγή ηνπ νξηζηηθνχ πξνεδξείνπ, φκσο, κεηά απφ καθξά ζπδήηεζε 

απνδέρηεθε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ζπιιφγσλ “Ρήγαο” θαη “ρνιή ησλ Νέσλ 

Πνιηηψλ” θαη επηθπξψζεθε ν θαλνληζκφο ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ν νξηζηηθφο θαηάινγνο 

ησλ ζπλέδξσλ
137

. Χζηφζν, ππήξραλ θαη εθπξφζσπνη άιισλ ζπιιφγσλ πνπ δελ είραλ 

πξνζθιεζεί θαη απνθιείζηεθαλ. Οη εθπξφζσπνη απηνί, φπσο ζα δνχκε, επαλέθεξαλ 

ην ζέκα  ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε.   

Σνλ απνθιεηζκφ ζπιιφγσλ ε εθεκεξίδα Πξσία δηθαηνιφγεζε κε ην επηρείξεκα φηη 

ην ζέκα είλαη εληειψο θηινινγηθφ θαη δελ ρσξνχζαλ ζχιινγνη κε εκπνξηθά θαη άιια 

ελδηαθέξνληα: «Σνπ πλεδξίνπ ησλ πιιφγσλ φλησο θαζαξψο θηινινγηθνχ, νη 

αληηπξφζσπνη ηνπ πνιηηηθνχ πιιφγνπ  «Ρήγα», ηνπ ελ Αζήλαηο Δκπνξηθνχ πιιφγνπ, 

ηνπ εληαχζα ησλ Νέσλ Πνιηηψλ θαη ηνπ ελ Θεζζαινλίθε Δξκνχ, θαίπεξ εθιερζέληεο 

ππφ ηνπ νηθείνπ έθαζηνο ζπιιφγνπ, δελ πξνζεθιήζεζαλ. Σνχην εγέλλεζε  ρζεο, ελ ηε 

πξψηε ζπλεδξηάζεη, κηθξάλ αηαμίαλ, δηφηη ηηλέο απηψλ, θαίπεξ κε έρνληεο 

πξνζθιεηήξηα, επέκελνλ λα κεηάζρσζη ηεο ζπλεδξηάζεσο, αιι’ ε έλζηαζηο απηψλ 

απεθαζίζζε λα ιπζή, άκα ησ θαηαξηηζκψ ηνπ νξηζηηθνχ Πξνεδξείνπ ηνπ 

πλεδξίνπ»
138

.   

 Σν νξηζηηθφ πξνεδξείν ηνπ πλεδξίνπ θαηαξηίζηεθε ζηε Β΄ ζπλεδξίαζε (26 

Μαξηίνπ) απφ ηνπο παξαθάησ: 

Δπίηηκνη πξφεδξνη: Φίιηππνο Ησάλλνπ θαη Παχινο Φνπθάξ
139

  

Πξφεδξνο: Κσλ. Παπαξξεγφπνπινο 

πκπξφεδξνο: Δκκ. Κφθθηλνο 

Αληηπξφεδξνη: Αλδξ. Αλαγλσζηάθεο, Μάξθνο Ρεληέξεο, Ζξ. Βαζηάδεο θαη Παλ. 

Υαιθηφπνπινο. 

                                                                                                                                                                      
ελ νκηιία ηνπ επίηηκνπ πξνέδξνπ ηνπ “Παξλαζζνχ” Κ. Παπαξξεγφπνπινπ, εθεκ. Πνζεηδψλ, Πεηξαηάο, 

25 Μαξη. 1879. 
135

 Δθεκ. Πξσία, 26 Μαξηίνπ 1879. 
136

 Δθεκ. Πνζεηδψλ, 26 Μαξηίνπ 1879. 
137

 Δθεκ. Πνζεηδψλ, 27 Μαξηίνπ 1879. 
138

 Δθεκ. Πξσία, 26 Μαξηίνπ 1879. 
139

 Πξφθεηηαη γηα ην δηεπζπληή ηεο Γαιιηθήο ζρνιήο ζηελ Αζήλα θαη εθπξφζσπν ηνπ πιιφγνπ ησλ 

Παξηζίσλ «Πξνο ελζάξξπλζηλ ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ».   



40 

 

Γξακκαηείο: Μηρ. Π. Λάκπξνο, Γ. Ναχηεο, ππξ. αθειιαξφπνπινο θαη Παχινο 

Καξνιίδεο
140

.   

Σα ελλέα απφ ηα δψδεθα πξφζσπα ηνπ πξνεδξείνπ εθπξνζσπνχζαλ πιιφγνπο 

ηνπ έζσ θαη ηα ηξία ηνπ έμσ Διιεληζκνχ (Φνπθάξ, Βαζηάδεο, Καξνιίδεο). 

Καηαξηίζηεθε θαλνληζκφο ηνπ πλεδξίνπ θαη ςεθίζηεθε απφ ηα κέιε ηνπ. ηε 

ζπλεδξίαζε απηή επαλήιζε ην δήηεκα γηα ην αλ ν θαηάινγνο ησλ εθπξνζψπσλ είλαη 

νξηζηηθφο, θαζψο θαίλεηαη πσο ήζειαλ λα κεηάζρνπλ θαη εθπξφζσπνη ζπιιφγσλ πνπ 

δελ είραλ πξνζθιεζεί. Ζ αηκφζθαηξα ζηελ αίζνπζα ειεθηξίζηεθε θαη ππήξμαλ 

ινγνκαρίεο, αιιά ην πλέδξην απνθάζηζε φηη ν θαηάινγνο είλαη νξηζηηθφο. Οξηζκέλνη 

ζχιινγνη απνθιείζηεθαλ, ζχκθσλα κε ηελ Παιηγγελεζία, ρσξίο φκσο λα 

θαηνλνκάδνληαη
141

. Ζ ζπδήηεζε γηα ηνλ απνθιεηζκφ ή φρη ήηαλ, θαηά ηελ  Πξσία πνπ 

παξαθνινπζνχζε πνιχ ζηελά ηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ, «πεηζκαηψδεο»
142

. 

Ίζσο ν απνθιεηζκφο ζπιιφγσλ ίζσο θάπνηνο απηαξρηζκφο ηνπ πξνεδξείνπ θαη ε 

επηβνιή ησλ απφςεσλ ζην ζψκα λα δεκηνχξγεζε θαθή εληχπσζε θαη αγαλάθηεζε.  

Έλαο θνηηεηήο ζα ζρνιηάζεη ζε εθεκεξίδα: «Καηά ηε Β΄ ζπλεδξίαζηλ ησλ 

πιιφγσλ  ν θ. Παπαξξεγφπνπινο πξφεδξνο ζπλφδεπε ηελ αλάγλσζηλ  εθάζηνπ άξζξνπ 

ηνπ θαλνληζκνχ δηα ηνπ «νχησ ζπλεηζίδεηαη θαη ελ Δπξψπε». Δπεηδή δε θαηφπηλ 

εγέλνλην δηάθνξνη ελζηάζεηο κεζηνί επηρεηξεκάησλ ρσξίο νπδεκίαλ εμ’ απηψλ λα 

δπλεζψζη λ’ αλαζθεπάζσζηλ, δελ καο ιέγνπλ νη εκβξηζείο θαη γεξαξνί νχηνη θχξηνη, εάλ 

πάιηλ “νχησ ζπλεηζίδεηαη θαη ελ Δπξψπε”; Σν λα επηβάιισληαη απιψο δηα ηεο 

πιεηνςεθίαο, ήηνη αζπδεηεηεί ρσξίο λ’ αλαζθεπάδσζη ηα αληηπξνβαιιφκελα 

επηρεηξήκαηα θαη κάιηζηα φηαλ απηά παλζνινγνπκέλσο ηπγράλνπζηλ νξζά νξζφηαηα, 

“νχησ (πάιηλ)  ζπλεηζίδεηαη θαη ελ Δπξψπε»;” 

Αζήλα 29 Μαξηίνπ 1879 

Γεψξγηνο Γεκεηξηάδεο θνηηεηήο»
143

.  

ηηο 27 Μαξηίνπ ην πλέδξην δηαηξέζεθε  ζε ηκήκαηα, ηα νπνία μεθίλεζαλ ηελ 

εξγαζία ηνπο. 

Καηά ηελ επηθχξσζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο πξνεγνχκελεο ζπλεδξίαζεο ν Ν. Λεβίδεο 

έθακε παξαηεξήζεηο θαη επαλέθεξε ην ζέκα ηνπ απνθιεηζκνχ ζπιιφγσλ απφ ην 

πλέδξην ακθηζβεηψληαο ηελ εγθπξφηεηα ησλ πξαθηηθψλ θαη ηηο απνθάζεηο πνπ 

είραλ ιεθζεί πξηλ απφ ηε ζπγθξφηεζε ηνπ νξηζηηθνχ πξνεδξείνπ. χκθσλα κε 

δεκνζίεπκα ηεο Πξσίαο: «… Έπεηηα εζέιεζε λαξλεζή ην θχξνο ησλ πξν ηεο 

αλαθεξχμεσο ηνπ νξηζηηθνχ  πξνεδξείνπ γελνκέλσλ θαη εδήηεζε λα επαλέιζε ην 

πλέδξηνλ εηο ην δήηεκα ηεο παξαδνρήο εηο ην πλέδξηνλ ησλ απνθιεηζζέλησλ ελ ηε 

πξνεγνπκέλε ζπλεδξηάζεη αληηπξνζψπσλ. Ο θ. Πξφεδξνο, απαληψλ, ιέγεη φηη δελ είλαη 

δπλαηφλ λα επαλέιζσκελ εηο ηα ήδε απνθαζηζζέληα θαη εξσηά ην πλέδξηνλ αλ 
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 Ζ εθινγή ηνπ πξνεδξείνπ έγηλε κε κπζηηθή ςεθνθνξία. Ο Παπαξξεγφπνπινο έιαβε 38 ςήθνπο, 

ελψ νη αληηπξφεδξνη Α. Αλαγλσζηάθεο 44,  Μ. Ρεληέξεο 43, Ζξ Βαζηάδεο 42, θαη Π. Υαιθηφπνπινο 

42.  Με πξφηαζε ηνπ πξνέδξνπ απελεκήζε απφ ην πλέδξην ην αμίσκα ηνπ επίηηκνπ πξνέδξνπ ζηνπο 

Φηι. Ησάλλνπ θαη Π. Φνπθάξ θαη ην  αμίσκα ηνπ ζπκπξνέδξνπ ζηνλ Δκκ. Κφθθηλν. εθεκ. Πνζεηδψλ, 

27 Μαξηίνπ 1879 θαη Παιηγγελεζία, 27 Μαξηίνπ 1879. 
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 Δθεκ. Παιηγγελεζία, 27 Μαξηίνπ 1879. 
142

 Δθεκ. Πξσία, 26 Μαξηίνπ 1879. 
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 Δθεκ. Παιηγγελεζία, 30 Μαξηίνπ 1879. 
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επηθπξνί ηα αλαγλσζζέληα πξαθηηθά ή αλ επηζπκή λα επαλέιζε εηο ηα ήδε 

απνθαζηζζέληα.  

Σα πξαθηηθά επηθπξνχληαη»
144

. 

Γηα ην δήηεκα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ πξνζσξηλνχ πξνέδξνπ λα ππνγξάςεη ηα 

πξαθηηθά απάληεζε ν ζπκπξφεδξνο Κφθθηλνο, φηη ην δηθαίσκα είλαη παξαθνινχζεκα 

ηεο ζέζεο. Ο Γξακκαηέαο αλέγλσζε έπεηηα έλαλ θαηάινγν 17 ππνκλεκάησλ (πνπ δελ 

ήηαλ πιήξεο)
145

 θαη ην ζπλέδξην εηζήιζε ζην ζρεκαηηζκφ ησλ Σκεκάησλ. 

   Σα Σκήκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ νξίζηεθαλ θαη’ αξρήλ ζε έμη: 

Α) Φηινινγηθφ θαη Αξραηνινγηθφ 

Β) Γεληθφ Δθπαηδεπηηθφ 

Γ) Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ (χιινγνη  απηνθξαηνξίαο) 

Γ) Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ (χιινγνη Βαζηιείνπ θαη απνηθηψλ) 

Δ) Δπηζηεκνληθφ θαη  

Σ) Καιψλ Σερλψλ 

Σν επηζηεκνληθφ Σκήκα ζπγρσλεχηεθε κε ην Γεληθφ Δθπαηδεπηηθφ, νπφηε 

ιεηηνχξγεζαλ ηειηθά πέληε ηκήκαηα, κε πέκπην ηκήκα ησλ Καιψλ Σερλψλ
146

. 

Δθιέρηεθαλ πξφεδξνη, αληηπξφεδξνη θαη γξακκαηείο γηα θάζε ηκήκα, σο εμήο: 

Α΄ Σκήκα: Πξφεδξνο Ζξ. Βαζηάδεο, αληηπξφεδξνο Δπζ. Καζηφρξεο, γξακκαηείο . 

Λάκπξνο, . αθειιαξίνπ. 

Β΄ Σκήκα: Πξφεδξνο Λέσλ Μειάο, αληηπξφεδξνο Υξ. Φηιαδειθεχο, γξακκαηέαο 

Μ. Βξαηζάλνο. 

Γ΄ Σκήκα: Πξφεδξνο ν Λαξίζζεο Γσξφζενο, αληηπξφεδξνο Α. Κπδηθελφο, 

γξακκαηείο  η. θνπινχδεο, Β. Βαιαζζφπνπινο, Η. Καξεκθπιάθεο. 

Γ΄ Σκήκα:
147

  

Δ΄ Σκήκα: Πξφεδξνο αξρηκ. Γηνλ. Ληάηαο, αληηπξφεδξνο Νεζηνξίδεο, γξακκαηέαο 

Λ. Σνκπάδεο.  

Δηζεγεηέο Α. Κξήηεο, Ν. Φηιηππίδεο, Η Καινζηχπεο θαη Π. Καξνιίδεο
148

. 

Σελ  ίδηα εκέξα ηα ηκήκαηα κεηέβεζαλ ζηνπο ηδηαίηεξνπο ρψξνπο πνπ είραλ 

νξηζζεί θαη ζπγθξφηεζαλ ηα γξαθεία ηνπο
149

.  

Αμίδεη λα ζρνιηαζηεί φηη ηα κηζά θαη’ αξρήλ θα ηα 3/5 ησλ Σκεκάησλ κεηά ηε 

ζπγρψλεπζε αζρνινχληαη κε ηελ εθπαίδεπζε. Σν ζπλέδξην αλαγλψξηζε δειαδή ηε 

βαξχηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζην εζληθφ δήηεκα θαη ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο πνπ είρε 

ε εθπαίδεπζε ζηηο πεξηνρέο ηεο  απηνθξαηνξίαο θαη δηαθνξεηηθέο ζηνλ έζσ 

Διιεληζκφ θαη ηηο παξνηθίεο  ησλ Διιήλσλ ζην εμσηεξηθφ. 
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 Δθεκ. Πξσία, 28 Μαξηίνπ 1879. 
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 πλέδξηνλ ησλ Διιεληθψλ πιιφγσλ (1879) Πξαθηηθά ηεο πξψηεο αηνχ ζπλφδνπ ζπγθξνηεζείζεο ελ 

Αζήλαηο ελ έηεη 1879, (Αζήλα: Σππνξγ. Πέηξνπ Πεξή), ζζ. 11-12. 
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 Βνβνιίλεο, φ. π., ζ. 128. 
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 Καηά ηελ εθεκεξίδα «δελ ζπλεθξνηήζε», Παιηγγελεζία  (28 Μαξηίνπ 1879), αιιά ην Σκήκα 

ιεηηνχξγεζε, είρε πνιιά ππνκλήκαηα θαη εηζεγεηή ηνλ Παξαζθεπαΐδε.  
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 Μφλν νη εθεκεξίδεο  Παιηγγελεζία  (28 Μαξηίνπ 1879) θαη  Πξσία, (28 Μαξηίνπ 1879) αλαθέξνπλ 

φηη εθιέρηεθαλ εηζεγεηέο θαη παξαζέηνπλ ηα νλφκαηά ηνπο.  
149

 Δθεκ. Πνζεηδψλ, 28 Μαξηίνπ 1879. 
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πσο είδακε κέρξη ηελ 27
ε
 Μαξηίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δπν ζπλεδξηάζεηο, αλ 

εμαηξέζνπκε ηελ πξνθαηαξθηηθή ζπλεδξίαζε, δειαδή ηε ζπλεδξίαζε ππνδνρήο ησλ 

ζπλέδξσλ απφ ηνλ “Παξλαζζφ” ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ. 

ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 26
εο

 θαη ηεο 27
εο

 Μαξηίνπ (ήηαλ Μεγάιε Γεπηέξα θαη  

Μεγάιε Σξίηε) ην πλέδξην απαζρνιήζεθε θπξίσο κε δηαδηθαζηηθά ζέκαηα, φπσο 

ππνδνρή ζπλέδξσλ θαη θαηάζεζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ ηνπο, εθινγή νξηζηηθνχ 

πξνεδξείνπ, δηαίξεζε ηνπ ζπλεδξίνπ ζε Σκήκαηα θαη εθινγή πξνεδξείσλ ησλ 

Σκεκάησλ, θαηαξηηζκφο θαη έγθξηζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ 

ζπιιφγσλ θαη κειψλ ηνπ πλεδξίνπ. Σν ηειεπηαίν δήηεκα απαζρφιεζε, φπσο είδακε 

θαη ηηο ηξείο ζπλεδξηάζεηο, θαζψο απνθιείζηεθαλ νη αληηπξφζσπνη ζπιιφγσλ πνπ δελ 

είραλ πξνζθιεζεί, νη νπνίνη φκσο έζεηαλ επίκνλα ην δήηεκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο.   

Σηο επφκελεο ηέζζεξηο εκέξεο, 28 Μαξηίνπ κέρξη 31 Μαξηίνπ (Μεγάιε Σεηάξηε 

έσο Μεγάιν άββαην), ζπλεδξίαζαλ ηα Σκήκαηα, ζηα νπνία ππνβιήζεθαλ θαη 

αλαγλψζηεθαλ ππνκλήκαηα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε θάζε Σκήκα ζπιιφγνπο, 

έγηλαλ ζπδεηήζεηο θαη ην θάζε Σκήκα θαηέιεμε ζε κηα έθζεζε θαη ζε πξνηάζεηο
150

.   

 

4.4 Ζ εθδξνκή ζηα Μέγαξα. 

Σελ Κπξηαθή 1 Απξηιίνπ θαη ηε Γεπηέξα 2 Απξηιίνπ (Κπξηαθή θαη Γεπηέξα ηνπ 

Πάζρα) ήηαλ αξγία, ελψ ηελ Σξίηε ηεο Γηαθαηλεζίκνπ, 3 Απξηιίνπ, νη ζχλεδξνη 

πξαγκαηνπνίεζαλ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα, εθδξνκή ζηα Μέγαξα.  

ηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ δελ ππάξρεη θακηά αλαθνίλσζε, πεξηγξαθή ή ζρφιην 

γηα ηελ εθδξνκή. Μφλν ζην πξφγξακκα ησλ εξγαζηψλ ηνπ πλεδξίνπ παξαηίζεηαη γηα 

ηε κέξα απηή «Σξίηε…. 3 Απξηιίνπ – Δθδξνκή εηο Μέγαξα»
151

. 

Οη εθεκεξίδεο ζρνιηάδνπλ ή πεξηγξάθνπλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εθδξνκή ησλ 

ζπλέδξσλ ζηα Μέγαξα. Με θάπνηα θαθεληξέρεηα ε Παιηγγελεζία, ζε κηα γεληθή 

θξηηηθή ζην πλέδξην, ζα ζρνιηάζεη πνιχ θπληθά ηελ εθδξνκή ησλ ζπλέδξσλ ηξεηο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο:     

«Ο Παγθφζκηνο ειιεληθφο ζχιινγνο εμέδσθελ εμσηεξηθφλ πξφγξακκα έρνλ σο εμήο:   

Μεηά ηελ δηαλνκήλ ησλ ζέζεσλ θαη ηίηισλ απεθαζίζζε α) Αζξφνη λα κεηαβψζηλ εηο 

Πεηξαηά δηα ηνπ ζηδεξνδξφκνπ ΓΩΡΔΑΝ, ήηνη λα πιεξψζσζηλ νη κέηνρνη ηεο  

Βηνκεραληθήο Σξαπέδεο.  Β) Απφ ηνλ Πεηξαηά λα ηαμεηδεχζσζηλ, ελ ζψκαηη ελλνείηαη, 

δη’ ελφο αηκνθηλήηνπ ηεο αηκνπιντθήο εηαηξείαο ΓΩΡΔΑΝ, ήηνη λα πιεξψζσζηλ νη 

κέηνρνη ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο. Απφ ηελ αιακίλα λα κεηαβψζηλ εηο Μέγαξα θαη 

ζπλεπζπκήζσζη  δαπάλε ησλ κειιψλ ησλ ζπιιφγσλ, νπο εθπξνζσπνχζηλ. 

Δπαλειζφληεο δε λα ζθεθζψζη ηί πξέπεη λα θάκσζη, δηφηη έσο ηψξα ν επηηεδεηφηεξνο 

θαη αξγπξνινγηθψηεξνο ησλ ζπιιφγσλ «Παξλαζζφο»  δελ έρεη ζρεκαηίζεη θακκίαλ 

ηδέαλ. Δπρφκεζα λα κελ αξπαρζψζη καιηά κε καιηά (sic) θαηά ηελ ζπδήηεζηλ θαη 

επηηέινπο γξνλζνθνπεζψζηλ. Ζ αζηπλνκία πξνλνήζαζα πεξί ηνχηνπ  δηέηαμε ηνλ 
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 εκεηψλνπκε φηη πξαθηηθά ησλ ζπδεηήζεσλ ησλ Σκεκάησλ δελ δεκνζηεχηεθαλ θαη πηζαλά, θαζψο 

δελ ππάξρεη θακηά αλαθνξά, δελ θξαηνχληαλ πξαθηηθά. 
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 πλέδξηνλ ησλ Διιεληθψλ πιιφγσλ (1879), φ. π., ζ. ηγ΄. 



43 

 

αξκφδηνλ ππαζηπλφκνλ λα παξεπξίζθεηαη έμσζελ ηνπ Βαξβαθείνπ, ψζηε άκα 

ζπκπιαθψζη λα δαιχζε  απηνχο θαη ηνπο ζηείιε εηο ηα ίδηα»
152

. 

Θα ππάξρνπλ φκσο θαη εθεκεξίδεο πνπ  ζα παξνπζηάζνπλ ηελ εθδξνκή σο είδεζε 

θαη ελεκέξσζε: χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο Πξσίαο ηελ πξνεγνχκελε ηεο 

εθδξνκήο: «Αχξηνλ γελήζεηαη, θαηά ηα σξηζκέλα, ε εηο Μέγαξα εθδξνκή ησλ 

αληηπξνζψπσλ ησλ πιιφγσλ. Οη ζχλεδξνη ζα παξεπξεζψζηλ ηελ 8
ελ

 π. κ. ελ ησ 

ζηαζκψ ηνπ ζηδεξνδξφκνπ, ην δε θνκίζνλ απηνχο αηκφπινηνλ ηεο Διιεληθήο 

Αηνκπινΐαο ζα άξε ηαο αγθχξαο εθ Πεηξαηψο, άκα ηε επηβηβάζεη απηψλ»
153

.  

Καη ηελ επφκελε ηεο εθδξνκήο ζα ηελ πεξηγξάςεη κε ιεπηνκεξέο ξεπνξηάδ: «Υζεο 

εγέλεην ε πξναγγειζείζα εθδξνκή ησλ αληηπξνζψπσλ ησ πλεδξίσ ησλ πιιφγσλ εηο 

Μέγαξα θαη ην ζπκπφζηνλ απηνχ. Σελ 9
ελ

 ηεο πξσίαο αθξηβψο απήξελ εθ ηνπ ιηκέλνο 

Πεηξαηψο ε Ίξηο, θέξνπζα ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ ζπιιφγσλ κεηά ησλ νηθνγελεηψλ 

απηψλ θαη πνιιψλ ζεαηψλ, ελ φισ ηξηαθνζίσλ πεληήθνληα πεξίπνπ, ελ νηο νη καζεηαί 

ηνπ νξθαλνηξνθείνπ Υαηδή – Κψζηα κεηά ηεο κνπζηθήο απηψλ θαη ε κνπζηθή ηνπ 

Ωδείνπ. Σελ 11
ελ

 ψξαλ  παξεηέζε ελ ησ αηκνπινίσ ε ηξάπεδα, ελ ε παξεθάζεζαλ 

αιιεπαιιήισο νη θθ. αληηπξφζσπνη θαη νη ινηπνί παξαθνινπζνχληεο δηαηξεζέληεο εηο 

πέληε κέξε, κε επαξθεζάζεο ηεο ηξαπέδεο δη’ άπαληαο νκνχ. Γηάθνξνη εγέλνλην 

πξνπφζεηο ππφ ηηλσλ εθ ησλ αληηπξνζψπσλ. Μεηά ην ζπκπφζηνλ εμήιζνλ εηο Μέγαξα, 

έλζα νη θάηνηθνη εμεηέινπλ δηαθφξνπο ρνξνχο θαη ηδίσο ηνλ γλσζηφλ ρνξφλ ηεο Σξάηαο, 

επζπκνχληεο δε θαη δηαζθεδάδνληεο έκεηλαλ εθεί κέρξη ηεο 4 κ.κ. νπφηε αλαρσξήζαληεο 

επαλήιζνλ εηο Πεηξαηά πεξί ηελ 7 κ.κ.»
154

.      

 

 5 Οη εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ.  

Σηο επφκελεο εκέξεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πέληε ζπλεδξηάζεηο ηεο νινκέιεηαο ηνπ 

πλεδξίνπ, σο εμήο: 4 Απξηιίνπ (Σεηάξηε ηεο Γηαθαηλεζίκνπ) έσο 7 Απξηιίνπ 

(άββαην) γ΄ έσο ζη΄ ζπλεδξίαζε, ζηηο 8 Απξηιίνπ (Κπξηαθή ηνπ Θσκά) αξγία θαη 

ζηηο 9 Απξηιίνπ (Γεπηέξα) πξαγκαηνπνηήζεθε ε δ΄ ζπλεδξίαζε, ζπδεηήζεθαλ  νη 

ηειεπηαίεο πξνηάζεηο, εθιέρζεθε ε Γηαξθήο Δπηηξνπή, έγηλε ε ζπγθεθαιαίσζε  ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ πλεδξίνπ απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην πλέδξην έθιεηζε κε ζπκπφζην ζε 

αίζνπζα ηνπ μελνδνρείνπ Μεγάιε Βξεηαλία. 

Σν πλέδξην δηήξθεζε κε ηηο αξγίεο, ηελ εθδξνκή, ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Σκεκάησλ 

θαη ηεο νινκέιεηαο δεθαέμη εκέξεο. ηηο πέληε ηειεπηαίεο ζπλεδξηάζεηο ηεο 

νινκέιεηαο έλα κέινο πνπ νξίζηεθε απφ θάζε Σκήκα  εηζεγήζεθε ηελ έθζεζε θαη ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο θαη, έπεηηα απφ ζπδήηεζε ην πλέδξην θαηέιεμε ζηηο 

ηειηθέο απνθάζεηο.  

ηελ εξγαζία δελ ζα αθνινπζήζνπκε ηε δνκή ησλ δεκνζηεπκέλσλ πξαθηηθψλ ηνπ 

πλεδξίνπ, ζηα νπνία παξαηίζεληαη φιεο νη ζπλεδξηάζεηο θαη νη ζπδεηήζεηο ηεο 

νινκέιεηαο, έπεηηα νη εθζέζεηο ησλ Σκεκάησλ θαη ηέινο ηα ππνκλήκαηα πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζε θάζε Σκήκα.  
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Θα αθνινπζήζνπκε ηελ πξαγκαηηθή ζεηξά ησλ εξγαζηψλ ηνπ πλεδξίνπ. Θα 

παξνπζηάζνπκε γηα θάζε Σκήκα ηα ππνκλήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ, ηελ έθζεζε θαη 

ηηο πξνηάζεηο ηνπ θάζε Σκήκαηνο, φπσο ππνβιήζεθαλ ζηελ νινκέιεηα, ηε ζπδήηεζε 

θαη ηηο ηειηθέο απνθάζεηο ηεο νινκέιεηαο.  

Γηα θάζε Σκήκα ζα ππάξρνπλ ηξία ππνθεθάιαηα: Τπνκλήκαηα, Έθζεζε θαη 

πξνηάζεηο, πδήηεζε θαη απνθάζεηο.  

Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε, εδψ πσο παξά ην γεγνλφο φηη ηα ππνκλήκαηα ησλ 

ζπιιφγσλ θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξαθηηθψλ ηνπ πλεδξίνπ (200 

απφ ηηο ζπλνιηθά 344 ζειίδεο) δελ πεξηέρνληαη φια ηα ππνβιεζέληα ππνκλήκαηα.  

Μέζα απφ ηα πξαθηηθά (ππνκλήκαηα, εθζέζεηο ησλ Σκεκάησλ πξνο ηελ νινκέιεηα 

ηνπ πλεδξίνπ θαη ζπδεηήζεηο) πξνθχπηεη φηη ππνβιήζεθαλ πάλσ απφ 72 

ππνκλήκαηα, αιιά ζηα πξαθηηθά πεξηιήθζεθαλ 33 κφλν, ρσξίο λα αηηηνινγείηαη 

πνπζελά ε επηινγή.  

 

5.1 Α΄ Σκήκα. 

5. 1. 1 Τπνκλήκαηα     

ην Α΄ ηκήκα ηνπ πλεδξίνπ (Φηινινγηθφ θαη Αξραηνινγηθφ) εηζεγήζεθε ν 

Βαζηάδεο θαη παξνπζίαζε ηελ ίδξπζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΔΦΚ. 

Ο Βαζηάδεο ζε κηα καθξά εηζήγεζε αλαθέξζεθε ζηηο ζπλζήθεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

ίδξπζεο ηνπ ΔΦΚ θαη ζηηο πνιπδηάζηαηεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηε δεθανθηάρξνλε 

κέρξη ηφηε δσή ηνπ. 

Ζ ζπιινγηθή ηδέα αθνχκπεζε ζηα ελδηαθέξνληα γηα ηελ αξραηνειιεληθή 

γξακκαηεία νξηζκέλσλ θίισλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, νη νπνίνη ζπλαληηφληαλ θαη 

αληάιιαδαλ ζθέςεηο γχξσ απφ απηήλ θαη θπξίσο γχξσ απφ ην Πιαησληθφ έξγν. 

Δπεηδή ππήξρε γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ ηδξχζεθε ν ΔΦΚ κε ζθνπφ ηελ έγγξαθε θαη 

πξνθνξηθή δηαθνίλσζε θηινινγηθψλ δεηεκάησλ.  

Δίρε γίλεη, φκσο, απφπεηξα ίδξπζεο Παλειιήληνπ πιιφγνπ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε κε θχξην ζθνπφ ηε δηάδνζε ησλ γξακκάησλ ζηνπο νξζνδφμνπο 

ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο θαη κάιηζηα ζην γπλαηθείν θχιν ρσξίο δηάθξηζε θαηαγσγήο 

θαη γιψζζαο.  Ο ζχιινγνο ζα πεηχραηλε ην ζθνπφ: «1) δηα ζπζηάζεσο ζρνιείσλ ησλ 

αξξέλσλ θαη ζειέσλ, φπνπ αλάγθε, 2) δηα βνεζείαο απφξσλ θνηλνηήησλ πξνο 

εκςχρσζηλ ησλ δηαηεξνπκέλσλ παξ’ απηψλ εθπαηδεπηεξίσλ, 3) δηα ρξεκαηηθήο 

ζπλδξνκήο εηο έθδνζηλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ δσξεάλ δηαλεκεζεζνκέλσλ εηο ζρνιεία 

απφξσλ θνηλνηήησλ θηι., 4) δηα ζπζηάζεσο ηεξαηηθψλ ζρνιψλ ελ ηαηο θπξησηέξαηο 

πφιεζη ηνπ Οζσκαληθνχ θξάηνπο πξνο εθπαίδεπζηλ ηνπ θιήξνπ, 5) δηα ζπζηάζεσο 

δηδαζθαιείνπ ησλ ζειέσλ ελ Κσλζηαληηλνππφιεη πξνο θαηάξηηζηλ δηδαζθαιηζζψλ, 

ιακβαλνκέλσλ θαη’ εμνρήλ ησλ ππνηξφθσλ καζεηξηψλ εθ ησλ επαξρηψλ, 6) δη’ 

ππνηξνθηψλ πξνο θαηαξηηζκφλ ηεξνδηδαζθάισλ θαη ηεξνθεξχθσλ»
155

.  

Λφγσ ησλ πνιηηηθψλ πεξηπεηεηψλ ηεο Διιάδαο θαη ησλ κεγάισλ δαπαλψλ πνπ 

απαηηνχληαλ δελ ηδξχζεθε ν παλειιήληνο ζχιινγνο, αιιά ν Φηινινγηθφο, ν νπνίνο 
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θαηά ζκηθξφ θαη ην ίδην θέξσλ πλεχκα «εηο ηελ ζπλέλσζηλ απέβιεπε θαη ζπγθέληξσζηλ 

ησλ ελεξγεηψλ ησλ ελ ηε Οζσκαληθή απηνθξαηνξία ειιεληθψλ επαξρηψλ θαη εηο ηελ 

ζθφπηκνλ ζχκπξαμηλ παζψλ ησλ ελ απηαίο θνηλσληθψλ ηάμεσλ, ινγίσλ, εκπφξσλ, 

επηζηεκφλσλ, θιήξνπ, ιανχ, πξνο εθθαζάξηζηλ ηνπ ειιεληθνχ ραξαθηήξνο απφ ησλ 

αζρεκηδφλησλ απηφλ ξχπσλ ηεο πνιπρξνλίνπ δνπιείαο θαη ακαζείαο, φπσο θαη αχζηο ελ 

ηαχηαηο ηεο Αλαηνιήο ηαηο ρψξαηο αλαιάκςσζη ηα γλήζηα ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο 

γλσξίζκαηα, ην θηιειεχζεξνλ, ην θηιφπαηξη, ην θηινκαζέο, ην θηιφθαινλ, ην 

κεγαινθπέο θαη κεγαιφςπρνλ, σλ αγαινί θαξπνί ηα ζαπκάζηα εθείλα αξηζηνπξγήκαηα 

ελ πάζη ηαηο είδεζη ηνπ πνηεηηθνχ θαη πεδνχ ιφγνπ, ησλ ηερλψλ θαη επηζηεκψλ, πξφηππα 

απαξάκηιια θιεξνδνηεζέληα ησ αλζξσπίλσ γέλεη ππφ ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο»
156

.  

Γειαδή ν ζχιινγνο επηδίσθε ηελ αλαγέλλεζε ησλ γξακκάησλ θαη ηνπ πλεχκαηνο ηεο 

αξραηφηεηαο. Απηφ ζήκαηλε Διιεληζκφ, άξα θαη εζληθή ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε.  

 Ο Βαζηάδεο ζα δψζεη ζε έλα εθηελέο θείκελν (56 ζειίδεο ζηα πξαθηηθά ηνπ 

πλεδξίνπ) ηελ ηζηνξία θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΔΦΚ κε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο 

απφ ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1861 κέρξη ην 1879.  

Μπνξεί θαλείο λα δεη εθεί πψο απφ ηα θηινινγηθά ζέκαηα ζηξάθεθε θαη ζηα 

επηζηεκνληθά θαη θπξίσο ζηα ηζηνξηθά, εζλνγξαθηθά, γεσγξαθηθά, αλζξσπνινγηθά, 

ςπρνινγηθά θαη ζέκαηα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Αλάινγα δηεπξχλζεθε θαη ν ζθνπφο 

ηνπ ζπιιφγνπ. ηνλ θαλνληζκφ ηνπ 1864 αλαγξάθεηαη «θνπφο ηεο θαζηδξχζεσο ηνπ 

πιιφγνπ εζηίλ ε ησλ γξακκάησλ ελ γέλεη θαιιηέξγεηα, δηα ηεο εγγξάθνπ ή πξνθνξηθήο 

ελ απηψ δηαθνηλψζεσο θηινινγηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ δεηεκάησλ, δη’ εθδφζεσο 

πεξηνδηθνχ ζπγγξάκκαηνο, δηα ζπζηάζεσο δεκνζίαο βηβιηνζήθεο θαη αλαγλσζηεξίνπ, 

δηα δεκνζίσλ καζεκάησλ, δηα ζπζηάζεσο βξαβείσλ πξνο ιχζηλ θηινινγηθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ δεηεκάησλ θαη δηα παληφο άιινπ κέζνπ πξνο ηνλ ζθνπφλ ηνπ πιιφγνπ 

ζπληείλνληνο»
157

. 

Κάζε Γεπηέξα αλαγηγλψζθνληαλ εθζέζεηο γηα δηάθνξα ζέκαηα θαη δχν ή ηξεηο 

θνξέο ηελ εβδνκάδα δηαιέμεηο κε ζέκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ελψ φια 

δεκνζηεχνληαλ ζην πεξηνδηθφ ηνπ πιιφγνπ.  

Σν 1865 έγηλαλ ηα πξψηα δηαγσλίζκαηα πεξί Ζπείξνπ θαη Θεζζαιίαο, ελψ ην 1868 

δηαγψληζκα γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ Πφληνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηνλ πκβνπιίδε κε 

500 αξγπξά ξνχβιηα
158

.   

Πνιιέο ρνξεγίεο θαη δσξεέο δέρηεθε θαη δηαγσλίζκαηα ζεζκνζέηεζε. Απφ λσξίο 

ζα ζηξαθεί ζηελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζε φιεο ηηο νζσκαλνθξαηνχκελεο 

πεξηνρέο. Απφ ην 1867 «θαη θαζήθνληα εθπαηδεπηηθά αλέιαβε ηνπ θ. Μ. Νεγξεπφληε 

ρνξεγήζαληνο 100 ιίξαο νζ. πξνο δηάδνζηλ ηεο Διιεληθήο Παηδείαο εηο ην γπλαηθείνλ 

θχινλ ηνπ εκεηέξνπ έζλνπο δη’ εηθνζηπεληαιίξνπ απνλνκήο εηο ηέζζεξα λεσζηί 

ηδξπκέλα παξζελαγσγεία, δχν θαηά ηελ Αζηαηηθήλ θαη δχν θαηά ηελ Δπξσπατθήλ 

Σνπξθίαλ»
159

. 

                                                           
156

 . π., ζζ. 102-103.  
157

 . π., ζ. 106. 
158

 . π., ζζ. 106-107.  
159

 . π., ζ. 107. 



46 

 

Ο χιινγνο γηα ηε ζπλνιηθή ηνπ δξάζε δέρηεθε πνιιέο επηδνθηκαζίεο απφ 

πνιινχο θνξείο θαη πξφζσπα. Ο Βαζηάδεο ζα πεξηιάβεη θαη επηζηνιέο ζεκαληηθψλ 

πξνζψπσλ πξνο ηνλ ίδην σο ζηέιερνο ηνπ πιιφγνπ, φπσο ηνπ Γ. πκβνπιίδε, ηνπ 

ππνπξγνχ ηεο παηδείαο ηεο Γαιιίαο Duruy, ηνπ Brunet de Presle, δχν επηζηνιέο ηνπ 

Υξεζηάθε Εσγξάθνπ, επηζηνιέο ηνπ πιιφγνπ πξνο άιινπο ζπιιφγνπο, πξνο 

δεκνγεξνληίεο θαη θνηλφηεηεο γηα δεηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο
160

.   

Θα παξνπζηάζεη ηα ηέθλα ηνπ ΔΦΚ, ην Θξαθηθφ ζχιινγν, ηνλ Ζπεηξσηηθφ, ην 

Θεζαιηθφ θαη ηα ζεκαληηθά έξγα ηνπο, ηνλ Ηεξαηηθφ, ηνλ Τπέξ ηεο Γπλαηθείαο 

Δθπαηδεχζεσο, ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΦΚ πξνο ηνπ ηνπηθνχο ζπιιφγνπο θαη γεληθά ζα 

αλαδεηρηεί απφ ην Βαζηάδε ε εηθφλα ηνπ «Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηνπ αιχηξσηνπ 

Διιεληζκνχ»
161

.  

Ο Θξαθηθφο ζχιινγνο πνπ ηδξχζεθε ην 1872 θαη «ζπλέζηε νπρί πξνο θαηαπίεζηλ ή 

θαηάθηεζηλ ή ζπγρψλεπζηλ ησλ αιινζξφσλ, αιιά πξνο ππνζηήξημηλ θαη ελίζρπζηλ ησλ 

εκεηέξσλ εθπαηδεπηεξίσλ ελ Θξάθε, δηφηη κεηά ηξηζρίιηα έηε λένη πάιηλ αγψλεο επί 

ησλ ρσξψλ ηεο Θξάθεο θαη Μαθεδνλίαο εγέξζεζαλ λέαη ζχειιαη δνθψδεηο εθ βνξξά 

πλένπζαη ζπληαξάζζνπζη πάληα θαη πξφξξηδνλ ηνπ ειιεληθνχ γέλνπο θαη ηεο νξζνδφμνπ 

Αλαηνιηθήο Δθθιεζίαο επαπεηινχζη αλαηξνπήλ….»
162

, δίλνληαο έληνλν 

εζληθνζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα ζηνπο ζθνπνχο θαη επνκέλσο ζηε δξάζε ηνπ 

ζπιιφγνπ. 

Σφζν ν Θξαθηθφο φζν θαη ν Ζπεηξσηηθφο ζχιινγνο ίδξπζαλ δηδαζθαιεία 

(Κεζηνξάθηη θαη Φπιηππνχπνιε αληίζηνηρα) θαη δαπάλεζαλ πνιιά ρξήκαηα γηα ηελ 

ίδξπζε θαη ηε ζπληήξεζε ζρνιείσλ. Ο Ηεξαηηθφο χιινγνο ίδξπζε ηεξαηηθή ζρνιή, 

ελψ ν χιινγνο ππέξ ηεο γπλαηθείαο εθπαηδεχζεσο ζεσξείηαη απφ ηνλ εηζεγεηή ηνπ 

ππνκλήκαηνο δεχηεξνο ζε αμία κεηά ηνλ ΔΦΚ, θαζψο ζθνπφο ηνπ είλαη ε δηάδνζε 

ηεο εζληθήο εθπαίδεπζεο ζην γπλαηθείν θχιν ησλ επαξρηψλ ηνπ Οζσκαληθνχ θξάηνπο 

θαη ε ίδξπζε δηδαζθαιείνπ ζειέσλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
163

.    

ηελ έθζεζε (ππφκλεκα) ηνπ Βαζηάδε θαηαγξάθνληαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ 

ζρνιείσλ, νη εθζέζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο επηηξνπήο θαη ηα δηαγσλίζκαηα, θπξίσο ην 

Εσγξάθεην δηαγψληζκα θαη ην θηιφδνμν πξφγξακκα ηεο Εσγξαθείνπ Βηβιηνζήθεο
164

.   

 

5.1.2 Έθζεζε θαη πξνηάζεηο  

Ζ Γ΄ ζπλεδξίαζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ πλεδξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 4 

Απξηιίνπ ζηηο ψξεο απφ ηηο .3.20΄ κέρξη ηηο 6.00΄κ.κ. ηε ζπλεδξίαζε ν πξφεδξνο 

θαισζνξίδεη θαη πξνζάγεη ηα πιεξεμνχζηα ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζπιιφγσλ: 

πιιφγνπ Κεθαιιελίαο «Διπίο», πιιφγνπ «Φηινκαζψλ» Σξαπεδνχληαο, 

«Φηινπηψρνπ Αδειθφηεηνο» Κνξπηζάο θαη ηνπ «Θξαθηθνχ Φηιεθπαηδεπηηθνχ 

πιιφγνπ», αλαγγέιιεη φηη ν εθπξφζσπνο ηνπ «Φηιεθπαηδεπηηθνχ πιιφγνπ» Βάξλαο 

δηνξίδεη, ιφγσ απξνζδφθεηνπ θσιχκαηνο σο αληηθαηαζηάηε ηνλ  Μ. Λάκπξν. 
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Σέινο αλαγγέιιεη ηελ παξαίηεζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Αρατθνχ πιιφγνπ θαη 

επηθπξψλνληαη ηα πξαθηηθά ρσξίο αληίξξεζε
165

. 

ηε ζπλέρεηα νη εηζεγεηέο ησλ Σκεκάησλ εηζεγνχληαη ηηο εθζέζεηο πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηηο ζπδεηήζεηο ζηα Σκήκαηα. 

Σελ εηζήγεζε γηα ην Α΄ Σκήκα (Φηινινγηθφ θαη Αξραηνινγηθφ) έθαλε ν . Κ. 

αθειιαξφπνπινο, ν νπνίνο αλέγλσζε ηελ έθζεζε θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο 

πξνο ηελ νινκέιεηα ηνπ πλεδξίνπ
166

. Σελ ππνγξάθνπλ νη αληηπξφζσπνη ηεο 

Αξραηνι. Δηαηξείαο  Φίιηππνο Ησάλλνπ θαη Δπζχκηνο Καζηφξρεο. Οη ζπγγξαθείο 

ζεσξνχλ φηη ην ζέκα ηεο πξνγνληθήο επθιείαο είλαη απφ ηα πξσηεχνληα θαη 

επράξηζηα θαη ζα ήηαλ πην επράξηζην αλ έζεηαλ ζηελ αξρή ηνπ ιφγνπ ηηο ππάξρνπζεο 

ή κέιινπζεο λα βγνπλ ζην θσο αξραηφηεηεο.  

Χο πξνο ηηο αξραηφηεηεο ηνπ Βαζηιείνπ πξνηείλεη λα εθθξαζηεί ε επρή ηνπ 

πλεδξίνπ ψζηε λα ηξνπνπνηεζεί ν πεξί αξραηνηήησλ λφκνο, λα ιεθζεί θαιχηεξε 

κέξηκλα γηα ηε δηάζσζε ησλ αξραίσλ κλεκείσλ. Γηα ην ιφγν απηφ λα δνζεί 

κεγαιχηεξε δηθαηνδνζία ζηελ Αξραηνινγηθή Δηαηξεία, ηφζν πξνο ηελ αξραηνινγηθή 

ππεξεζία ηνπ θξάηνπο, φζν θαη ζην δηνξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ. Αηηνχληαη, επίζεο, ην 

πλέδξην λα δερηεί ηε δεκνζίεπζε ζηα πξαθηηθά ηνπ, έθζεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 

Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο γηα λα γίλνπλ γλσζηέο ζε φιν ηνλ Διιεληζκφ
167

.    

Χζηφζν, ηέηνηα έθζεζε δελ πεξηιήθζεθε ζηα πξαθηηθά, αθνχ θαηά ηελ έθδνζή 

ηνπο δελ ήηαλ έηνηκε. Ο Καζηφξρεο ζε επηζηνιή ηνπ – κε εκεξνκελία 14 επη. 1879- 

πιεξνθνξνχζε ην γξακκαηέα ηνπ πλεδξίνπ φηη, επεηδή δελ κπφξεζε λα νινθιεξψζεη 

ηελ εξγαζία ηνπ γηα ηηο πξάμεηο ηεο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο απφ ηελ ίδξπζή ηεο 

κέρξη ην 1879, αλέβαιε ηεο έθδνζή ηεο γηα άιινλ θαηξφ
168

.  

Χο πξνο ηηο αξραηφηεηεο πνπ βξίζθνληαη ζηα εδάθε ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο, είηε  

έρνπλ βγεη ζην θσο είηε πξφθεηηαη λα αλαθαλνχλ ην Α΄ Σκήκα, ζεσξψληαο ηεξάζηηαο 

ζεκαζίαο ηε ζσηεξία θαη ην ζεβαζκφ ησλ κλεκείσλ ηεο αξραίαο ηέρλεο γηα ην έζλνο, 

ηελ πξφνδν ηεο παηδείαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θαιιηέπεηαο πξνηείλεη:  

1) Σε ζπγθέληξσζε ησλ αξραηνηήησλ θάζε επνρήο ζε κνπζείν θαη ηελ απνζηνιή 

αληηγξάθσλ ζηελ Αξραηνι. Δηαηξεία ηεο Αζήλαο γηα ζχληαμε θαηαιφγνπ ησλ 

αξραηνηήησλ. 

2) Σελ επηηήξεζε ησλ αξραηνηήησλ λα κελ θαηαζηξέθνληαη θαη λα κελ 

δηαξπάδνληαη απφ αξραηνθάπεινπο. 

3) Σελ αγνξά αξραηνηήησλ πνπ θαηέρνπλ ηδηψηεο, ηε θχιαμή ηνπο ζε αξραηνι. 

ζπιινγέο ησλ ζπιιφγσλ ή ηελ απνζηνιή ηνπο ζηελ Αξραηνινγηθή Δηαηξεία.  

4) Σελ αιιεινγξαθία ησλ ζπιιφγσλ κε ηελ Αξραηνινγηθή Δηαηξεία γηα θάζε ζέκα 

ζσηεξίαο, απφθηεζεο, εθηίκεζεο αξραηνηήησλ ή αλεχξεζεο λέσλ ππφ ηελ γελ. 
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5) Σελ ελεκέξσζε ησλ θαηνίθσλ ζε θάζε πεξηνρή γηα ηελ αμία ησλ αξραηνινγηθψλ 

ζεζαπξψλ γηα ην έζλνο, ηελ ηέρλε, ηνλ πνιηηηζκνχ θαη δε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ
169

. 

Με αθνξκή ηελ έθζεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο ηνπ Γνμάηνπ 

ην Α΄ Σκήκα πξνηείλεη ζην πλέδξην ηνλ έπαηλν φζσλ ζπγθξνηνχλ ηελ Δηαηξεία ηνπ 

Γνμάηνπ γηα ηε θηινηηκία ηνπο. Ίδηνο έπαηλνο λα απνδνζεί ζηελ Δηαηξεία ηνπ 

Μνπζείνπ ηεο Δπαγγειηθήο ρνιήο κχξλεο θαη ζηνπο ζπιιφγνπο Ραηδεζηνχ, 

Θεζζαινλίθεο θαη Βνδελψλ πνπ έδεημαλ δείγκαηα ηεο θηινηηκίαο ηνπο θαη ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηνπο γηα ηηο αξραηφηεηεο.   

Σν Σκήκα λνκίδεη φηη φια ηα ζσκαηεία πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηε δεκνζίεπζε 

ησλ κλεκείσλ είηε είλαη αξραηνινγηθά είηε δψληα κλεκεία ηεο γιψζζαο ηνπ ιανχ, 

φπσο ηα πνιιά πνπ ζπγθέληξσζε ε Δηαηξεία ηνπ Γνμάηνπ. Δπίζεο, ηα ζσκαηεία ηνπ 

νζσκαληθνχ θξάηνπο πξέπεη λα ζπληάμνπλ βηβιηνγξαθηθνχο θαηαιφγνπο θαη λα ηνπο 

ππνβάινπλ ζην επφκελν πλέδξην. 

Πξνηείλεη ηε ζχζηαζε γεσγξαθηθήο θαη ζηαηηζηηθήο Δηαηξείαο κε ζθνπφ ηελ 

εμεξεχλεζε ησλ ειιεληθψλ ρσξψλ θαη ηελ εκςχρσζε ησλ γεσγξαθηθψλ ζπνπδψλ. 

Πξνηείλεη, ηέινο, ζηα πξαθηηθά ηνπ ζπλεδξίνπ λα ηππσζεί θαη ε έθζεζε ησλ κέρξη 

ηψξα εξγαζηψλ (ππφκλεκα ηνπ Βαζηάδε) ηνπ ΔΦΚ ν νπνίνο αλέιαβε ηελ έθδνζε 

ησλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ κε επηρνξήγεζε ηνπ Εσγξάθνπ, αιιά λα πεξηιεθζεί ζηα 

πξαθηηθά θαη ε εξγαζία ηνπ εκηηέινπ «Γηνξζσηηθά εηο ηνλ νθνθιέα»
170

. 

Ζ ηειεπηαία εξγαζία δελ πεξηιήθζεθε ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ θαη ν ιφγνο 

καο δίλεηαη ζε επηζηνιή ηνπ εκηηέινπ πξνο ηνλ Παπαξξεγφπνπιν, πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηα πξαθηηθά. Ο εκηηέινο πξάγκαηη είρε δεζκεπηεί λα απνζηείιεη ζην 

πλέδξην κηα θξηηηθή πξαγκαηεία γηα ην νθνθιή, σο πξφδξνκν ηεο κέιινπζαο λα 

εθδνζεί εξγαζίαο, πνπ ηνπ είρε αλαηεζεί απφ ηε Εσγξάθεην βηβιηνζήθε.  

ηε επηζηνιή ηνπ -κε εκεξνκελία 8 Απγ. 1879- δειψλεη φηη πιεξνθνξήζεθε πσο 

δελ ππάξρνπλ ρξήκαηα γηα ηελ έθδνζε ησλ πξαθηηθψλ θαη εγθαηέιεηςε ηελ εξγαζία. 

ηαλ βξέζεθαλ ρξήκαηα θαη μεθίλεζε ε έθδνζε ησλ πξαθηηθψλ νχηε ν ρξφλνο νχηε ε 

πγεία ηνπ επέηξεπαλ ηελ νινθιήξσζή ηεο. Τπφζρεηαη, φκσο, φηη ζα αληαπνθξηζεί ζηε 

δέζκεπζή ηνπ γηα ηε Εσγξάθεην βηβιηνζήθε θαη κάιηζηα φηη εηνηκάδεη εξγαζία φρη 

κφλν γηα ηνλ Αίαληα, αιιά θαη γηα ηελ Αληηγφλε ηνπ νθνθιή
171

. 

  Ζ θχζε ηνπ έξγνπ πνπ αλαηέζεθε ζην θηινινγηθφ θαη αξραηνινγηθφ Σκήκα ηνπ 

πλεδξίνπ δελ επέηξεςε, θαηά ηελ έθζεζε, πεξηζζφηεξε έθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 

Σν ζπλέδξην ζεσξήζεθε σο δνθηκαζηηθφ θαη εθθξάζηεθε ε επρή λα πξνγξακκαηηζηεί 

ε ζχγθιηζε δεχηεξνπ πλεδξίνπ θαη ην παξφλ λα νξίζεη επηηξνπή γηα ηελ νξγάλσζή 

ηνπ
172

. Δπηηξνπή, φπσο ζα δνχκε, νξίζηεθε, αιιά Β΄ πλέδξην δελ ζπγθιήζεθε.   

Σέινο, ην Α΄ Σκήκα πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ελφο ζεζκνχ, ηνπ «εζληθνχ 

πξναηξεηηθνχ εξάλνπ» κε ηνλ ηίηιν «Δζληθφο πξναηξεηηθφο έξαλνο ππέξ δηαζψζεσο, 

θαιιηεξγείαο θαη επηδφζεσο ηεο ειιεληθήο παηδείαο». Ο έξαλνο κε θπηία ζε φιεο ηηο 
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εθθιεζίεο, ηνπο δήκνπο, ηηο θνηλφηεηεο ζα ζηνρεχεη ζηε ελίζρπζε ηεο παηδείαο ζηε 

Μαθεδνλία, ζηε Θξάθε θαη ζηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία θαη ζε φιεο ηηο επξσπατθέο 

πεξηνρέο ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο»
173

.  

 

5.1.3. πδήηεζε θαη απνθάζεηο  

Μεηά ην ηέινο ηεο αλάγλσζεο ηεο έθζεζεο ηνπ Α΄ Σκήκαηνο ζηελ νινκέιεηα ηνπ 

πλεδξίνπ απφ ην αθειιαξφπνπιν αθνινχζεζε ζπδήηεζε.  

Ο αξίπνινο δηαθψλεζε κε ηελ πξφηαζε ηνπ Σκήκαηνο λα ζπγθεληξσζνχλ φιεο νη 

ελέξγεηεο ησλ ζπιιφγσλ ζην πλέδξην. Ζ Αζήλα λα είλαη θέληξν, αιιά λα δίλεη απιά 

ψζεζε ζηελ πεξηθέξεηα θαη ην πλέδξην λα κε ιακβάλεη απνθάζεηο, αιιά λα 

πεξηνξίδεηαη ζε επρέο θαη ζπκβνπιέο. Γηαθσλεί, επίζεο, κε ηελ ηδέα εζληθνχ εξάλνπ 

γηαηί θαη άιινη κε εζληθφ ζθνπφ έξαλνη δελ ηειεζθφξεζαλ θαη εθθξάδεη ην θφβν 

κήπσο, ρσξίο λα ζπγθεληξψλνληαη πφξνη, παξαιχζνπλ νη ελέξγεηεο ησλ ζπιιφγσλ 

ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζρεκαηηζηνχλ εληππψζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ. 

ηνπο ηειεπηαίνπο ππαηληγκνχο ν θνπινχδεο δηακαξηπξήζεθε, ελ νλφκαηη 

ηεζζάξσλ ζπιιφγσλ απφ πεξηνρέο ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο, ηνπο νπνίνπο 

αληηπξνζψπεπε, φηη νπδέπνηε νη «έμσ δνχινη Έιιελεο νχηε εξλήζεζαλ ηελ γελλαίαλ 

ζπλδξνκήλ ησλ νχηε ζπλέιαβφλ πνηε νίαλ ν θ. αξίπνινο ππαηλίζζεηαη ηδέαλ πεξί ηνπ 

πξννξηζκνχ ησλ ρνξεγνπκέλσλ ππ’ απηψλ πφξσλ»
174

. 

ην ζεκείν απηφ δηεπζεηήζεθε έλα δήηεκα πνπ πξνέθπςε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

ησλ ζπδεηήζεσλ. Ο Λεβίδεο παξαηήξεζε φηη ζηε ζπδήηεζε επί δεηεκάησλ γεληθψλ 

κε ηα νπνία αζρνιήζεθαλ πνιιά Σκήκαηα γίλεηαη ζπδήηεζε κνλνκεξήο κε βάζε ηηο 

πξνηάζεηο ελφο Σκήκαηνο. Ο Παπαξξεγφπνπινο θαη ν Βαζηάδεο ζπκθψλεζαλ θαη 

απνθαζίζηεθε λα μερσξηζηνχλ ηα γεληθά απφ ηα εηδηθά ζέκαηα θαη ηα κελ εηδηθά λα 

ζπδεηεζνχλ κεηά ηελ εηζήγεζε θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ θάζε Σκήκαηνο ηα δε γεληθά 

κεηά ηελ αλάγλσζε ησλ εθζέζεσλ φισλ ησλ Σκεκάησλ. 

ηε ζπλέρεηα ηεο ζπδήηεζεο επί ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Α΄ Σκήκαηνο ν Μαλζφιαο 

δηαθψλεζε κε ηελ πξφηαζε ην θξάηνο λα ζπκβνπιεχεηαη ηελ Αξραηνινγηθή Δηαηξεία 

γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ γηα ηελ αξραηνινγηθή ππεξεζία θαη γηα ηελ 

πξφζιεςε ππαιιήισλ ζηελ ππεξεζία απηή. Σελ πξφηαζε ππεξαζπίζηεθε ν Δ. 

Κφθθηλνο θαη έπεηηα απφ ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ Α. Οηθνλφκνπ, Μαλζφια θαη 

Κφθθηλνπ ν πξφεδξνο αληηθαηέζηεζε ηελ θξάζε ηεο πξφηαζεο «θαζ’ φλ ηξφπνλ…» κε 

ηε θξάζε «Γλσκνδφηεζε ηεο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο» θαη ε πξφηαζε ςεθίζηεθε.  

Ο Καββαδίαο ππνδεηθλχνληαο ειιείςεηο ηνπ αξραηνινγηθνχ λφκνπ πξνηείλεη ην 

πλέδξην λα: «εθθξάζε ηελ επρήλ ίλα νη κέιινληεο λα κεηαβάισζη ηνλ αξραηνινγηθφλ 

λφκνλ έρσζηλ ππ’ φςηλ ηελ κεηαθνξάλ εηο Αζήλαο απάλησλ ησλ δηα ηελ ηζηνξίαλ ηεο 

ηέρλεο ζπνπδαίσλ έξγσλ, ηνλ ζρεκαηηζκφλ θεληξηθνχ Μνπζείνπ θαη ηελ επζηηεκνληθήλ 

θαηάηαμηλ απηνχ»
175

. Ο Μαλζφιαο θαηαπνιέκεζε ηελ πξφηαζε Καββαδία, ν νπνίνο 

ηελ απέζπξε, ν Ν. Υαηζφπνπινο ηελ επαλέθεξε θαη ζηελ ςεθνθνξία απνξξίθζεθε.  
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Ο Καζηφξρεο ππνζηήξημε φηη ην θξάηνο πξνζθάιεζε ηελ Αξραηνινγηθή Δηαηξεία 

λα εξγαζηεί γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αξραηνινγηθνχ λφκνπ, ε νπνία πξνζέιαβε θαη 

λνκηθφ, αιιά ην έξγν δελ νινθιεξψζεθε.  

Σν ζπλέδξην ςήθηζε φιεο ηηο ππφινηπεο πξνηάζεηο ρσξίο αληηξξήζεηο. Ο 

Οηθνλφκνπ κφλν δήηεζε πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν ηεο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο ηνπ 

Γνμάηνπ θαη ησλ έξγσλ ηνπ ΔΦΚ.  

Γηα ην πξψην ζέκα ν Κσζηήο εθθξάδεη ηελ απνξία πψο ν Οηθνλφκνπ δελ 

πιεξνθνξήζεθε γηα ηα έξγα ηεο Δηαηξείαο θαη ν Βαζηάδεο ξψηεζε ηνπο ζπλέδξνπο  

αλ γλσξίδνπλ ην έξγν ηνπ πιιφγνπ ε πξέπεη λα νκηιήζεη. Οη ζχλεδξνη κε 

ρεηξνθξνηήκαηα δήισζαλ φηη ην γλσξίδνπλ θαη ε ζπδήηεζε γηα ηηο πξνηάζεηο ηνπ Α΄ 

Σκήκαηνο έιαβε ηέινο
176

.  

 

5.2.  Β΄ Σκήκα  

5.2.1. Τπνκλήκαηα  

ην Β΄ Σκήκα ηνπ ζπλεδξίνπ (Γεληθφ Δθπαηδεπηηθφ) ππνβιήζεθαλ ελλέα 

ππνκλήκαηα γηα ηζάξηζκα ζέκαηα κε ελλέα εηζεγεηέο. Σν ππφκλεκα ηνπ πιιφγνπ 

πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ ην ππνγξάθνπλ ηέζζεξηο αληηπξφζσπνη 

(Γ. Ν. Βαζηιείνπ, Π. Λάκπξνο, Λέσλ Μειάο, Κ.Ν. Κσζηήο), αιιά νη Αξηζηείδεο 

Οηθνλφκνπ, Κ. Κσζηήο θαη Λέσλ Μειάο ππνγξάθνπλ ηα ππνκλήκαηα δχν ζπιιφγσλ.     

Σν ππφκλεκα ηνπ εηξεκέλνπ ζπιιφγνπ απνηειεί, φπσο θαη ζην πξψην Σκήκα 

έθζεζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ ζπιιφγνπ ζηξάθεθε «θπξίσο ελ 

εθείλαηο ηαηο Διιεληθαίο επαξρίαηο, φπνπ δσεξνηέξα ππήξρελ ε θαηαδίσμηο ηνπ 

Διιεληζκνχ, δελ παξεκέιεζελ φκσο λα ζπεχζε εηο αξσγήλ θαη ησλ αιιαρνχ εθηφο ηνπ 

Βαζηιείνπ ηεο Διιάδνο Διιεληθψλ Κνηλνηήησλ»
177

.  

Ο χιινγνο ίδξπε ζρνιεία ζε θσκνπφιεηο πνπ δελ ππήξραλ ή επηθνπξνχζε ηελ 

ζπληήξεζε ππαξρφλησλ ζρνιείσλ, ηελ έθδνζε θαη ηε δηαλνκή βηβιίσλ, ηελ απνζηνιή 

ππνηξφθσλ γηα ηελ εθκάζεζε λέσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ηελ πξνθήξπμε 

δηαγσληζκψλ γηα  ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηελ εζληθή εθπαίδεπζε. 

Σν 1879 ζπλέηξερε ζηε ζπληήξεζε 52 ζρνιείσλ ζε ηζάξηζκoπο νηθηζκνχο ηεο 

Βαιθαληθήο πνπ εθηείλνληαλ απφ ηε Θεζζαιία θαη ηελ Ήπεηξν κέρξη ηε  Μαθεδνλία 

θαη ηε Θξάθε
178

, ελψ ίδξπζε θαηο ζπληεξνχζε δηδαζθαιείν ζηε Θεζζαινλίθε. 

Δμέδσζε θαη απέζηεηιε βηβιία ζε 111 ζρνιεία ηεο Βαιθαληθήο θαη ηεο Μ. Αζίαο, 

εθ ησλ νπνίσλ κφλν 6 βξίζθνληαλ ζην ειιεληθφ θξάηνο.
179

 Έζεζε ηξία δηθά ηνπ 

δηαγσλίζκαηα γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε ζπνπδή ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, γηα ηηο 

ειιείςεηο θαη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηεο θαηψηεξεο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο θαη 

δηαγσληζκνχο επεξγεηψλ φπσο ηνπο Καηεινχδηνπο γηα ηελ εκπνξηθή λαπηηιία θαη 

ηνπο Γνζίεηνπο γηα ηε δεκφζηα αζθάιεηα, ηε γεσξγία, ηε βηνκεραλία θαη ην 

εκπφξην
180

. 
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. π., ζζ. 16-17.  
177

 . π., ζ. 157. 
178

 Γηα ηα νλφκαηα ησλ νηθηζκψλ ζηνπο νπνίνπο ζπληεξνχζε ζρνιεία βι. φ. π., ζ. 158. 
179

 Σα νλφκαηα φισλ ησλ ηφπσλ ζηα ζρνιεία ησλ νπνίσλ πξνζέθεξε βηβιία βι. φ. π., ζ. 159. 
180

 . π., ζ. 159 -160. 
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Ο εθπξφζσπνο ηνπ θηινινγηθνχ ζπιιφγνπ «Βχξσλ» Π. Υαιθηφπνπινο εηζεγήζεθε 

ην ζέκα: «Πεξί κεηαβνιήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο επί ην πξαθηηθφλ». Ο 

εηζεγεηήο ππνζηήξημε φηη ην βαζηθφ κέιεκα ηνπ πλεδξίνπ πξέπεη λα είλαη ν ηξφπνο 

νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη αλ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

εζληθψλ αλαγθψλ, ηελ παξαγσγηθή εξγαζία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πιηθήο επεκεξίαο.  

 Δχρεηαη ην πλέδξην λα είλαη ην πξψην κηαο ζεηξάο ζπλεδξίσλ, ψζηε ε «πεξί ηνπ 

εζληθσηάηνπ ζθνπνχ ηεο εζληθήο παηδαγσγήζεσο θξνληίο κε απνβή εθήκεξνο, 

άθαξπνο ή θαθφθαξπνο, αιιά δηελεθήο, θαξπνθφξνο θαη θαιιίθαξπνο»
181

. Ο 

εηζεγεηήο ζεσξεί φηη -ζχκθσλα θαη κε φζα ζηνλ δπηηθφ (πεθσηηζκέλν) θφζκν έρνπλ 

εξεπλεζεί- γηα λα επεκεξήζεη ην έζλνο, σθεινχκελν απφ ηελ εθπαίδεπζε, πξέπεη λα 

ζπλδεζεί ε ζεσξεηηθή γλψζε κε ηε ρεηξνλαθηηθή εξγαζία
182

: «Γηα λα επεκεξήζεη ην 

έζλνο σθεινχκελνλ εθ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξέπεη, ελ ηε εθαξκνγή απηνχ,  

λα ππνζηεξηρζή ε κεηαμχ ηεο λνεξάο εξγαζίαο θαη ηεο ρεηξνλαθηηθήο εξγαζίαο αδειθηθή 

νχησο εηπείλ, θηιίαο δηα λα ζπκβαδίζσζηλ αχηαη, ελ αξκνλία θαη ελ θνηλή ζπκπξάμεη, 

θαζ’ φινλ ηνλ εζληθφλ βίνλ»
183

.   

Ζ θαηψηεξε θαη ε κέζε εθπαίδεπζε είλαη ζρνιαζηηθή, έρεη θηινινγηθφ θαη φρη 

πξαθηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ νδεγεί ηνπ λένπο θαη ηηο λέεο ζηελ αγάπε ηνπ πξαθηηθνχ 

βίνπ πνπ απνηειεί ηνλ πινχην ησλ ηζρπξψλ εζλψλ. Δλψ νη πεξηζζφηεξνη απφθνηηνη 

ηεο δεκνηηθήο θαη ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο ζα αζρνιεζνχλ κε ηνλ πξαθηηθφ βίν, 

απνθνηηνχληεο είλαη αλίθαλνη γηα νπνηνδήπνηε βηνπνξηζηηθφ επάγγεικα. Απφ απηφ 

πξνέξρεηαη ε αξγία, ε ππεξβνιηθή ελαζρφιεζε κε ηα πνιηηηθά, ε πνιηηηθή δηαθζνξά 

θαη ε κεγάιε ξνπή ζηελ απφθηεζε παλεπηζηεκηαθψλ πηπρίσλ. Ζ θνηλσλία δελ δεη 

κφλν κε ζνθνχο. Αλάκεζα ζηνπο ζπιιφγνπο δελ ππάξρεη νχηε έλαο γεσξγηθφο, 

εξγαηηθφο, βηνκεραληθφο, ησλ βάλαπζσλ ηερλψλ, νχηε θνξέαο γηα ηε δηάδνζε  ησλ 

αλαγθαίσλ γηα ην έζλνο πξαθηηθψλ γλψζεσλ. Αθνχ νη αλζξψπηλεο γλψζεηο έρνπλ 

ζθνπφ λα ππεξεηήζνπλ ηελ επεκεξία ηνπ αλζξψπνπ γηαηί ε «πνιπηειήο» εθπαίδεπζε; 

ινη ν ζχιινγνη είλαη θηινινγηθνί κε έλζεξκν δήιν γηα ηα γξάκκαηα. Απηφ είλαη 

απαχγαζκα ηνπ αιπζηηεινχο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Μφλν ηα γξάκκαηα δελ 

έρνπλ ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα λα νδεγήζνπλ ζε θσηηζκέλε εξγαζία ηεο νπνίαο έρνπλ 

αλάγθε ζήκεξα νη άλζξσπνη θαη ηα έζλε. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ έζλνπο κέλεη 

ηπθιφ ζηνπο παηξνπαξάδνηνπο ηξφπνπο εξγαζίαο, γηαηί ην θσο ηεο εθαξκνγήο ησλ 

επηζηεκψλ δελ ηνπο θψηηζε θαη νη παξαγσγηθέο δπλάκεηο κέλνπλ αδξαλείο. Ζ 

εθπαίδεπζε είλαη αλάιγεηε ζηηο πξαγκαηηθέο θνηλσληθέο αλάγθεο.   

Αλ πξέπεη ε Διιάδα λα δήζεη πξέπεη λα απνθαζίζνπκε λα αζρνιεζνχκε κε ηνλ 

πξαθηηθφ βίν, γηαηί έζλνο ρσξίο βηνκεραλία γεσξγηθή θαη ρεηξνηερληθή δελ κπνξεί λα 

αληαγσληζηεί ηα θσηηζκέλα έζλε
184

.  

Αθφκε θαη ην παλεπηζηήκην δελ θαίλεηαη λα θιίλεη πξνο ηνλ πξαθηηθφ βίν. Λίγνη 

επηιέγνπλ ηα θπζηθνκαζεκαηηθά. Ζ Διιάδα ζηεξείηαη ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 
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 . π., ζ. 161. 
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 πσο είδακε ζην εηζαγσγηθφ κέξνο ε «πξαθηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο» είρε αξρίζεη λα απνηειεί 

γεληθφηεξν αίηεκα ηε δεθαεηία ηνπ 1870.  
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 πλέδξηνλ… φ. π., ζ. 162. 
184

  . π., ζζ. 163- 165. 
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εθαξκνγήο ηεο ψζηε λα πξννδεχζεη πιηθά. Δίλαη απαξαίηεην ε εθπαίδεπζε απφ ηελ 

θαηψηεξε κέρξη ηελ αλψηεξε βαζκίδα λα πξνηθηζηεί κε ηελ επηζηήκε θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο. Ζ θαηψηεξε θαη ε κέζε εθπαίδεπζε λα κεηαβάιινπλ ην θηινινγηθφ 

ηνπο ραξαθηήξα θαη λα πξνζιάβνπλ εγθπθινπαηδηθφ θαη πξαγκαηηθφ, ελψ ζην 

παλεπηζηήκην πξέπεη λα ππάξμεη απηνηειήο θπζηθνκαζεκαηηθή ζρνιή
185

. Πξέπεη, 

ηέινο, λα ηδξπζνχλ ζρνιεία πξαθηηθήο εθαξκνγήο (ηερληθή εθπαίδεπζε).   

Ο εηζεγεηήο παξαθαιεί ην ζπλέδξην λα εγγξάςεη ζηελ επφκελε ζχλνδφ ηνπ ηε 

κειέηε γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ θαηάδεημε ησλ 

αλαγθαίσλ κέηξσλ, ψζηε λα αλακνξθσζεί πξνο ηνλ πξαθηηθφ βίν, ηε κφλε ζσηεξία 

θαη δφμα ηνπ ζεκεξηλνχ πνιηηηζκέλνπ θφζκνπ
186

. 

Ο Λέσλ Μειάο, αληηπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ 

Γξακκάησλ, εηζεγήζεθε γηα ηελ εζηθή δηαπαηδαγψγεζε. Τπνζηήξημε απηφ πνπ 

εηζεγήζεθε ν Πεζηαιφηζη (αλ θαη δελ αλέθεξε ην φλνκά ηνπ) «Ννπο, θαξδηά θαη 

ρέξη». Καηά ην Μειά ε εθπαίδεπζε ησλ Διιήλσλ ήηαλ θπξίσο δηαλνεηηθή θαη 

παξακεινχζε ηελ εζηθή θαη ηε ρεηξνλαθηηθή, ελψ θαη ηα ηξία κέξε είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηε δσή ησλ θνηλσληψλ. Σα άηνκα γίλνληαη έηζη ππεξθίαια κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

εγθεθάινπ θαη αλίθαλα πξνο εξγαζία θαη πξνο ην ηεξφ θαζήθνλ ηεο θηινπαηξίαο
187

. 

Δπεηδή πνιιέο εηζεγήζεηο αλαθέξζεθαλ ζηε ζπκπιήξσζε ηεο δηαλνεηηθήο κε ηελ 

πξαθηηθή εθπαίδεπζε, ζσξεί θαζήθνλ ηνπ λα ππνβάιεη «επρήλ θαη πξφηαζηλ πεξί 

εληζρχζεσο ηεο εζηθήο δηαπαηδαγσγήζεσο ησλ Διιελνπαίδσλ ελ ηνηο εθπαηδεπηεξίνηο 

ηεο ηε ηνπ έζσ θαη έμσ Διιεληζκνχ»
188

.  Πξνζεπρέο, ηεξή ηζηνξία θαη θαηήρεζε 

δηδάζθνληαη, αιιά είλαη αλεπαξθή γηα ηε κφξθσζε αγαζψλ ρξηζηηαλψλ θαη ελάξεησλ 

πνιηηψλ κε εληζρπφκελα απφ άιια εζηθά παηδαγσγηθά καζήκαηα.  

Ο Μειάο εηζεγείηαη ηελ παξαθάησ πξφηαζε: «Σν ελ Αζήλαηο ζπλέδξηνλ ησλ 

Διιεληθψλ πιιφγσλ ζπληζηά εηο πάληαο ηνπο πεξί ηεο εζληθήο εκψλ πξνφδνπ θαη 

επεκεξίαο κεξηκλψληαο ηελ ελίζρπζηλ ηεο εζηθήο παηδαγσγήζεσο ηεο Διιεληθήο 

λενιαίαο, θαη ηελ εμεχξεζηλ πξνο ηνχην θαηαιιεινηέξσλ κέζσλ, φπσο νη Διιελφπαηδεο 

θαηαξηίδσληαη ελ ηνηο εθπαηδεπηεξίνηο νπρί κφλνλ έρνληεο δηάλνηαλ ψξηκνλ θαη 

πξνζεθφλησο πεθσηηζκέλελ, ζψκα δε θαιφλ, πγηέο θαη εχξσζηνλ, αιιά θαη θαξδίαλ 

επζεβή θαη ελάξεηνλ. Αλαζέηεη δε εηο ην πλέδξηνλ ηεο Β΄ πλφδνπ, εηο φ ζέινπζηλ 

αλαθνηλσζή άπαληα ηα επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνχηνπ δηαπξαρζέληα θαη 

δηαπξαρζεζφκελα κεηά ησλ αλαγθαίσλ ζθέςεσλ θαη γλσκνδνηήζεσλ, λα ζθεθζή θαη 

απνθαλζή πεξί ηνπ θαηαιιεινηέξνπ εζηθνχ παηδαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ εηζαθηένπ 

εηο φιαο βαζκίδαο ησλ εθπαηδεπηεξίσλ, ράξηλ ηεο εζηθήο δηαπιάζεσο ηεο Διιεληθήο 

Ννειαίαο, θαη επ’ αγαζψ ηεο θίιεο εκψλ παηξίδνο»
189

.   

                                                           
185

 Μφλν ην 1902 ζα ρσξηζηνχλ νη θπζηθνκαζεκαηηέο επηζηήκεο απφ ηε θηινζνθηθή ζρνιή θαη ζα 
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Ο Κ. Κσζηήο, επίζεο αληηπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ 

Γξακκάησλ εηζεγήζεθε ην ζέκα: Πεξί λνκνζεηηθήο θπξψζεσο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

Ζ παγησκέλε πεπνίζεζε γηα ηελ αλάγθε αλακφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο έρεη σο πξνυπφζεζε ηελ αλάγθε εθπφλεζεο βηβιίσλ δηδαζθφλησλ θαη 

δηδαζθνκέλσλ. Γηα ηελ αλάιεςε, φκσο, ηνπ επίκνρζνπ απηνχ έξγνπ, εθηφο απφ ηελ 

εζηθή ηθαλνπνίεζε ηεο επηηπρίαο ηνπ ζπγγξαθέα, ρξεηάδεηαη θαη ε εμαζθάιηζε πιηθήο 

σθέιεηαο. Ζ κηθξή κέρξη ηψξα ζπιινγή δηδαθηηθψλ βηβιίσλ νθείιεηαη θαη ζηελ 

απνπζία εγγπήζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ε 

κηθξή ακνηβή γηα ηνλ θφπν ηνπο. Μνινλφηη ν λφκνο απαγνξεχεη ηε κεηαηχπσζε γηα 

15 ρξφληα, γηα ηνλ έμσ Διιεληζκφ νπνηαδήπνηε απαγφξεπζε είλαη ρσξίο απνηέιεζκα. 

Σα παξαδείγκαηα παξάλνκνπ ζθεηεξηζκνχ ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ήηαλ πάξα 

πνιιά θαη ζηεξνχζαλ απφ ηνπο ζπγγξαθείο θαη απηά ηα αλαγθαία πξνο ην δελ. 

Ο εηζεγεηήο ζεσξεί φηη ην πλέδξην πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

ζπγγξαθέσλ ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη θαηαιήγεη ζε πξφηαζε πνπ πξέπεη λα 

απεπζχλεη πξνο ηελ θπβέξλεζε: «1) Ίλα επί ηε βάζεη ησλ λεσηέξσλ λνκνζεηεκάησλ 

ηεο Γεξκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ηεο Γαιιίαο, ηεο Αγγιίαο θιπ. ζπληάμε λφκνλ πεξί 

πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπγγξαθέσλ επί ησλ έξγσλ απηψλ. 

2) πσο ζπλάςε δηεζλή ζχκβαζηλ κεηά ησλ άιισλ επηθξαηεηψλ θαη ηδίσο κεηά ηεο  

Απηνθξαηνξίαο, δη εο ηα δηθαηψκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ ή ησλ απεξγαζακέλσλ 

δηαλνεηηθφλ έξγνλ πξνζεθφλησο εμαζθαιίδσληαη»
190

. 

Ο αληηπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ ππέξ ηεο γπλαηθείαο εθπαηδεχζεσο, Α. Οηθνλφκνπ 

ζα εηζεγεζεί ζην Β΄ Σκήκα δπν ζέκαηα: «Πεξί γπλαηθείσλ θπιαθψλ» θαη «Παίδεπζηο 

ηεο ρσξηθήο γπλαηθφο». Ο Οηθνλφκνπ ζα πεξηγξάςεη ηελ αζιηφηεηα ησλ γπλαηθείσλ 

θπιαθψλ ηφζν σο πξνο ηελ θηηξηαθή ππνδνκή (άζιηα νηθήκαηα, αλήιηα θαη δπζψδε, 

κε εηήζηα ελνίθηα απφ 240 κέρξη θαη 48 δξρ. εηεζίσο) ηηο γπλαηθνθχιαθεο πνπ 

ακείβνληαη κε 50 έσο θαη 6 δξρ. ην κήλα, κε μεξφ θαη θαθφ άξην ηε κφλε δηαηξνθή, 

ρσξίο θακηά σθέιηκε ελαζρφιεζε. «Πφζνλ ε ηνηαχηε πνηληθή ελ ηε εκεηέξα ρψξα 

αληίθεηηαη εηο ηελ απινπζηέξαλ ηνπ πνιηηηζκνχ έλλνηαλ πξφδεινλ»
191

. 

Πξνηείλεη ηελ ίδξπζε ζπλεηαηξηζκνχ γπλαηθψλ, ν νπνίνο ζα αλαιάκβαλε ηε 

δηαρείξηζε ησλ θπιαθηζκέλσλ γπλαηθψλ. Θα ηηο εγθαζηζηνχζε ζε πγηεηλά θηίξηα, ζα 

ηηο εθπαίδεπε ζε ρεηξνηερληθέο εξγαζίεο, ζα θξφληηδε γηα ηα εγθαηαιεηκκέλα ηνπο 

ηέθλα. Θα κεηέηξεπε ηηο θπιαθέο ζε εξγαζηήξηα παξαγσγήο ρεηξνηερλεκάησλ, κε ηελ 

πψιεζε ησλ νπνίσλ ζα εμαζθαιηδφηαλ ε δηαηξνθή θαη ε έλδπζή ηνπο. ηαλ ζα 

απνθπιαθίδνληαλ ζα είραλ εξγαζία θαη πξνζηαζία ζην πιαίζην ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

Γηα ηελ νξγάλσζε απηή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα θηίξηα ησλ δηαιπκέλσλ 

γπλαηθείσλ κνλψλ, αιιά θαη ησλ ιεηηνπξγνχλησλ. Γηα ηνπο δπζπηζηνχληεο αλαθέξεη 

ην παξάδεηγκα παξφκνησλ εηαηξεηψλ ζηηο δπηηθέο ρψξεο θαη ηειεηψλεη: «Δθείλν ην 

νπνίνλ εδίδαμελ ν Υξηζηφο, φηη νπρί ε ηηκσξία αιι’ ε ζσηεξία ησλ ακαξησιψλ, εθείλε 
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είλαη ην κέγηζηνλ ησλ έξγσλ, απνηειεί θσλήλ νπξαλίαλ, ήηηο σξαίνλ είλαη λ’ αθνπζζή 

ελ ηε κπζηεξηψδεη ηεο γπλαηθφο ςπρή»
192

.   

Γηα ηελ εθπαίδεπζε ηεο ρσξηθήο γπλαηθφο ν Οηθνλφκνπ ζα εληνπίζεη ην θαηλφκελν 

πνπ νλνκάζηεθε αξγφηεξα «δηαθνζκεηηθή εθπαίδεπζε». Παξαηήξεζε φηη ζηα 

ζρνιεία ηεο πφιεσο θαη ηεο ππαίζξνπ δηδάζθνληαη ηα ίδηα καζήκαηα κε ηηο ίδηεο 

κεζφδνπο, σζάλ ηα θνξίηζηα ηεο ππαίζξνπ επξφθεηην λα δήζνπλ ηε δσή ησλ γπλαηθψλ 

ηεο πφιεο. Γηα ηελ νηθνγέλεηα ηεο ππαίζξνπ απαξαίηεηε είλαη ε αλχςσζε ηεο 

θνηλσληθήο βηνηηθήο θαη ην πξαθηηθά δπλαηφ.   

Αλαθέξεη ην παξάδεηγκα ηεο Ναζάνπ, φπνπ, εθηφο απφ ηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε 

ππάξρνπλ εηδηθά ζρνιεία γηα ηελ αλαηξνθή ησλ θνξηηζηψλ απφ ηνπ 6
νπ

 κέρξη ηνπ 14
νπ

 

έηνπο, ζηα νπνία δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα δηδάζθνληαη πιεθηηθή, ξαπηηθή, 

επηδηφξζσζε ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ, ηελ νηθηαθή νηθνλνκία, ηελ θαζαξηφηεηα 

θιπ. Σελ εθπαίδεπζε απηή κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ θηιαλζξσπηθνί ζχιινγνη θπξηψλ 

γηα ηα πιεζίνλ ησλ πφιεσλ ρσξηά κε κεηαθηλνχκελεο βηβιηνζήθεο, αλάγλσζε ζε 

αγξάκκαηεο γπλαίθεο, δηδαζθαιία ρεηξνηερληθψλ θαη νηθηαθψλ έξγσλ
193

. 

Ο Ζξνθιήο Βαζηάδεο, σο αληηπξφζσπνο ηνπ Ζπεηξσηηθνχ Φηιεθπαηδεπηηθνχ 

πιιφγνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο, ζα εηζεγεζεί ζην Β΄ ηκήκα ηνπ ζπλεδξίνπ ην Θέκα: 

«Πεξί αλαζηάζεσο θαη αλαγελλήζεσο ηεο εζληθήο γπκλαζηηθήο παηδαγσγηθήο ηε θαη 

δεκνζίαο».  Οη ππνζήθεο ησλ πξνγφλσλ καο θαηά ην Βαζηάδε είλαη φπσο νη ππξζνί 

πνπ θαζνδεγνχλ ηα θαξάβηα. Αλ μέξνπκε ησλ πξνγφλσλ ηα επηηεδεχκαηα θαλέλα  

θαηψηεξν, αιιά κφλν αλψηεξα κπνξνχκε λα θάλνπκε. 

Ζ γπκλαζηηθή γηα ηνπο αξραίνπο ήηαλ κηα ησλ θαιψλ ηερλψλ, γηαηί δηέπιαζε ην 

ζψκα, φπσο ε κνπζηθή θαη ηα γξάκκαηα ηελ ςπρή, ελζαξθψλνληαο ην θαιφλ θαγαζφλ. 

Ο εηζεγεηήο ρξεζηκνπνηεί απνζπάζκαηα αξραίσλ θεηκέλσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

ζψκαηνο,. Καλέλαο λεφηεξνο ιαφο δελ έδσζε ηφζε ζεκαζία ζηελ παηδαγσγηθή 

γπκλαζηηθή
194

. Αιιά ζην ιαφ καο «Απφ πνιιψλ αηψλσλ εμεθάληζηαη ην απαξαίηεηνλ 

ηνχην ηεο παηδεχζεσο ζηνηρείνλ θαη ζπλ απηψ ζπλεμέιηπελ απφ ησλ πφιεσλ ε ζάιινπζα 

πγεία, ε επεμία ηνπ ζψκαηνο, ε αλδξεία, πάληεο δε απέβεκελ θαηά ην κάιινλ θαη ήηηνλ 

ιπκθαηηθνί, λεπξνπαζείο, εζθηαηξαθεκέλνη, καιζαθνί, θπγφπνλνη, αλάιθηδεο, θαη 

απφιεκνη, νχηε πξνο ηνλ αληίπαινλ ηνικψληεο αληηβιέπεηλ, νχηε πξνο ηαο ηαιαηπσξίαο 

ηνπ ζψκαηνο θαξηεξηθψο αληέρεηλ, γεξάζθνληεο πξν ηνπ δένληνο ρξφλνπ»
195

. Απφδεημε 

είλαη ε απνπζία γπκλαζηηθνχ ζπιιφγνπ, ελψ νη γπκλαζηέο κεηξηνχληαη ζηα δάρηπια. 

Σέηνηνη ζχιινγνη θαη κάιηζηα ζηελ Πξσζία αλζνχλ. Θα παξαζέζεη έλα κεγάιν 

απφζπαζκα απφ ηνλ Αλάραξζε ηνπ Λνπθηαλνχ γηα λα δείμεη πσο ζηέθνληαη ζηε κάρε 

νη γπκλαζκέλνη άλδξεο θαη πσο νη αγχκλαζηνη.  

Δίλαη θαηξφο λα αλαζηεζεί ζην έζλνο καο ε παηδαγσγηθή γπκλαζηηθή, φπσο ζηα 

άιια έζλε θαη ζ’ απηή ηε Βνπιγαξία πνπ γέκηζε γπκλαζηηθέο εηαηξείεο. Πσο ζα 

αληηπαξαηεζνχκε θαη ζα ηνπο αληηκεησπίζνπκε ζε δεδνκέλε ζηηγκή, γπκλαζκέλνη θαη 
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αζθεκέλνη απηνί καιζαθνί θαη αγχκλαζηνη εκείο; Πσο ζα δηαθπιάμνπκε ηνλ πινχην 

ηεο γεσξγίαο, θαη ηεο βηνκεραλίαο αλ ζηεξνχκαζηε γπκλαζκέλσλ ζσκάησλ θαη 

ζηηβαξψλ βξαρηφλσλ; Ζ αγσγή θαη ε άζθεζε ηνπ ζψκαηνο λα εηζαρζνχλ ζηα 

δεκνηηθά, ζηα ειιεληθά ζρνιεία θαη ζηα γπκλάζηα θαη θάζε πφιε λα ζπληεξεί 

γπκλαζηήξην γηα ηνπο ελήιηθεο
196

. Πνπ ζα βξεζνχλ φκσο νη ζεσξεηηθνί θαη πξαθηηθνί 

ηεο γπκλαζηηθήο θαη νη δάζθαινη; Σν πλέδξην πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ ίδξπζε 

γπκλαζηηθνχ ζπιιφγνπ ζηελ Αζήλα κε ζθνπφ ηελ αλάζηαζε ηεο γπκλαζηηθήο κε ηελ 

εηζαγσγή ηνπ καζήκαηνο ζηα ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ηελ ίδξπζε δεκφζησλ 

γπκλαζηεξίσλ γηα ηνπο ελήιηθεο. θνπφο ηνπ γπκλαζηηθνχ ζπιιφγνπ είλαη:  

α) Ζ ίδξπζε ζηελ Αζήλα θεληξηθνχ γπκλαζίνπ κε ηξεηο θαηεπζχλζεηο: Ζ πξψηε, 

σο δηδαζθαιείν ηεο γπκλαζηηθήο, ζα πξνεηνηκάδεη ηνπο γπκλαζηέο γηα ηα ζρνιεία θαη 

νη δχν άιιεο σο δεκφζηα γπκλάζηα γηα ηελ άζθεζε ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ. 

β) Ίδξπζε γπκλαζίσλ ζε θάζε πφιε κε δχν θαηεπζχλζεηο γηα ηελ άζθεζε ησλ 

αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ 

γ) Ίδξπζε ζηα δηδαζθαιεία γπκλαζίσλ (γπκλαζηεξίσλ) γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ ηεο γπκλαζηηθήο.  

δ)  Ίδξπζε γπκλαζηεξίσλ ζηα δεκνηηθά, ειιεληθά ζρνιεία θαη ζηα γπκλάζηα θαη 

πξφζιεςε ηαθηηθψλ γπκλαζηψλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ ζψκαηνο ησλ καζεηψλ αλάινγα 

κε ελ ειηθία θαη ην θχιν.  

Ο γπκλαζηήο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ αλ είλαη δπλαηφλ λα είλαη θαη δάζθαινο ηεο 

ηρλνγξαθίαο θαη ηεο θσλεηηθήο κνπζηθήο. Ο Πιάησλ παξαγγέιιεη ηελ αλάκημε ηεο 

κνπζηθήο θαη ηεο γπκλαζηηθήο, ελψ νη Γεξκαλνί, νη θαιχηεξνη κηκεηέο ησλ αξραίσλ, 

θαηαξηίδνπλ ηνπο γπκλαζηέο θαη σο κνπζηθνχο. Κάζε δήκνο λα θξνληίδεη γηα ηελ 

πξφζιεςε γπκλαζηή, ελψ νη καζεηέο λα παίξλνπλ κε ην απνιπηήξην ηνπ ζρνιείνπ θαη 

βεβαίσζε φηη αζθήζεθαλ ζσκαηηθά θαη είλαη πγηείο
197

. 

Σν θεληξηθφ γπκλαζηήξην (ηδξπκέλν απφ επεξγέηε) ζα κνξθψλεη ηνπο γπκλαζηέο, 

νη νπνίνη δελ ζα δηδάζθνπλ κφλν ζην θξάηνο, αιιά θαη ζε φιε ηελ Αλαηνιή ζα είλαη 

πεξηδήηεηνη θαη απφ ηνπο Οζσκαλνχο θαη απφ ηνπο Αξκέληνπο.  

Σν θεληξηθφ γπκλαζηήξην ζα έρεη ην δηθφ ηνπ πξφγξακκα,. πνπ εθηφο απφ ηα 

ζρεηηθά κε ηηο ζσκαηηθέο αζθήζεηο καζήκαηα, ζα πεξηιεθζνχλ θαη καζήκαηα φπσο ε 

ηρλνγξαθία, ε κνπζηθή, ε αλαηνκία θαη ε θπζηνινγία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο.   

Οη καζεηέο ζα είλαη ππφηξνθνη ηνπ δηαζέηε, θαη ππφηξνθνη ησλ θηιεθπαηδεπηηθψλ 

ζπιιφγσλ, ελψ ζα γίλνληαη δεθηνί θαη ηδηνζπληήξεηνη ή εμσηεξηθνί καζεηέο, φινη κε 

απνθνηηήξην ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ. Οη ππφηξνθνη κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ζα 

είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο κε κηζζφ ζε ζρνιεία, δηδαζθαιεία ή 

ζηα δεκφζηα γπκλαζηήξηα ησλ πφιεσλ. 

Ο εηζεγεηήο πξνζδηνξίδεη ηε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

γπκλαζηεξίνπ, ηηο δηαξθείο επηηξνπέο ζηηο πφιεηο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο Αλαηνιήο γηα 

ηελ εγγξαθή κειψλ, ηε δηάδνζε ησλ γπκλαζηηθψλ αζθήζεσλ θαη ηε ζπιινγή 

ρξεκάησλ  γηα ηελ ίδξπζε γπκλαζηεξίσλ ζηηο πφιεηο.  
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Ο γπκλαζηηθφο ζχιινγνο ζα ζέηεη βξαβεία γηα ζπγγξαθή βηβιίσλ γχξσ απφ ηε 

ζσκαηηθή αγσγή, ζπλέξρεηαη κηα θνξά ην ρξφλν ζε ζπλέιεπζε ηελ εκέξα ηεο ενξηήο 

ηνπ, θαη ηφηε αλαγηγλψζθνληαη νη εθζέζεηο θαη θεξχζζεη ηα βξαβεία θαη ηνπο 

επεξγέηεο.  

Ο γπκλαζηηθφο ζχιινγνο ζπγθαιεί ζπλέδξην ησλ απαληαρνχ γπκλαζηψλ θάζε 

ηέζζεξα ρξφληα, ηε ρξνληά πνπ γίλεηαη ε έθζεζε ησλ Οιπκπίσλ θαη ηεινχληαη νη 

Οιπκπηαθνί αγψλεο, θαηά δηεηία φπνπ ζπλέξρεηαη ην πλέδξην ησλ ζπιιφγσλ θαη 

θαηά έηνο ζε θάζε πφιε κε απφθαζε ηεο ηνπηθήο δηαξθνχο γπκλαζηηθήο επηηξνπήο
198

   

Ο . Κ. αθειιαξφπνπινο, αληηπξφζσπνο ηεο θηιαξκνληθήο Δηαηξείαο Κεξθχξαο 

θαη ηνπ δξακαηηθνχ πιιφγνπ ν «Φνίλημ», ζα εηζεγεζεί ην ζέκα: «Πεξί βειηηψζεσλ 

ηεο Μέζεο Δθπαηδεχζεσο».  Δπεηδή, θαηά ηε γλψκε ηνπ, δελ ζα αιιάμεη ζχληνκα ε 

εθπαίδεπζε πξνηείλεη βειηηψζεηο γηα ην δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε:  

Α) Σα ειιεληθά ζρνιεία πξέπεη λα κείλνπλ ρσξηζκέλα απφ ηα γπκλάζηα, αιιά λα 

θαηαξγεζνχλ άκεζα νη βνεζνί ησλ ζρνιείσλ πνπ θαθφ παξά θαιφ  πξνζθέξνπλ, 

θαζψο είλαη θνηηεηέο -ζπάληα ηεο θηινινγίαο-, αιιά ηεο ηαηξηθήο, ηεο λνκηθήο, ηνπ 

θαξκαθεπηηθνχ ζρνιείνπ. Γελ έρνπλ θιίζε ζην επάγγεικα δελ γλσξίδνπλ 

παηδαγσγηθά, νχηε γξακκαηηθή. Πξνηηκφηεξν είλαη λα δηνξίδνληαη ζηηο δχν πξψηεο 

ηάμεηο απφθνηηνη ηνπ γπκλαζίνπ κε βαζκφ άξηζηα, αθνχ παξαηεξήζεθε φηη νη 

πεξηζζφηεξνη βνεζνί έρνπλ απνιπηήξην ζρεδφλ θαιψο. Να ζεζκνζεηεζνχλ πξνζφληα 

ησλ δαζθάισλ θαη λα νξηζηεί επηηξνπή απνλνκήο πηπρίσλ. Σν ειιεληθφ ζρνιείν έρεη 

δηπιφ ζθνπφ λα πξνεηνηκάδεη γηα ην γπκλάζην θαη γηα ηε δσή, γη’ απηφ ην πξφγξακκά 

ηνπ πξέπεη λα γίλεη πην πξαθηηθφ. Ο αθειιαξφπνπινο παξαζέηεη πξφγξακκα 

καζεκάησλ κε θαηάξγεζε ησλ ιαηηληθψλ θαη ησλ γαιιηθψλ
199

,  

Β) Σα ζρνιηθά βηβιία είλαη αθαηάιιεια είηε επεηδή είλαη ζπληάρζεθαλ απφ κε 

εηδήκνλεο είηε επεηδή κεηαθξάζηεθαλ θαη δελ ζπλάδνπλ κε ηηο ειιεληθέο ζπλζήθεο. 

Πξνηείλεη ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο κε ζπγγξαθέσλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ, ε πνία ζα 

εγθξίλεη δχν ην πνιχ βηβιία γηα θάζε κάζεκα ειιεληθνχ ζρνιείνπ θαη γπκλαζίνπ
200

.  

Γ) Ζ ηζηνξία θαη ε γεσγξαθία ζην γπκλάζην πξέπεη λα δηδάζθνληαη απφ εηδηθνχο 

θαζεγεηέο. Οη ηζηνξηθέο ζπνπδέο ζην παλεπηζηήκην βξίζθνληαη ζηα ζπάξγαλα θαη νη 

γεσγξαθηθέο δελ γελλήζεθαλ αθφκε. Δπνκέλσο νη θαζεγεηέο ηνπ γπκλαζίνπ είλαη 

απαξάζθεπνη, ελψ ε βαξχηεηα δίλεηαη ζηα ειιεληθά θαη ζηα ιαηηληθά. Γηα ηα δχν 

καζήκαηα πξέπεη λα ππάξρεη απνθιεηζηηθφο θαζεγεηήο. ην παλεπηζηήκην λα 

απμεζνχλ νη έδξεο ηεο ηζηνξίαο θαη λα ηδξπζνχλ κηα ή δχν έδξεο γεσγξαθίαο
201

.  

Γ) Γηα ηα λέα ειιεληθά λα δηδάζθνληαη νη εθζέζεηο ζε ηαθηέο ψξεο. Να ζπγγξαθεί 

θαηάιιειν βηβιίν θαη ζην γπκλάζην λα δηδάζθνπλ κφλν δηδάθηνξεο
202

.  
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Σέινο ν Δκ. Γξαγνχκεο, πξφεδξνο θαη αληηπξφζσπνο ηνπ Φηινινγηθνχ πιιφγνπ 

«Παξλαζζφο» ζα εηζεγεζεί «Πεξί ζπζηάζεσο Δπεηεξίδνο ησλ Διιεληθψλ 

πιιφγσλ» θαη ζα θαηαζέζεη ζρεηηθφ θαλνληζκφ. 

Καηά ηνλ εηζεγεηή, ε κειέηε ηεο ρψξαο είλαη θαη σθέιηκε θαη θαζήθνλ απέλαληη 

ζηελ επηζηήκε θαη ηνλ πνιηηηζκέλν θφζκν. Ζ κειέηε ησλ ειιεληθψλ ρσξψλ 

βξίζθεηαη ζηα ζπάξγαλα, ε ρψξα παξακέλεη άγλσζηε σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηνπ 

εδάθνπο, ην χςνο ησλ βνπλψλ, ηελ θαηεχζπλζε ησλ πνηακψλ, ηε γεσξγία, ηε 

βηνκεραλία, ην εκπφξην, ην θιίκα, αθφκε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πφιεσλ θαη ησλ ρσξηψλ. 

ε άιιεο ρψξεο φρη κφλν ε θπβέξλεζε ζπληξέρεη ζηε γλψζε ηεο ρψξαο, αιιά θαη 

ηδηψηεο θαη ζπιινγηθφηεηεο ακηιινχληαη ζε ηέηνηεο κειέηεο. 

Δκείο πξέπεη κε ηηο δπλάκεηο καο λα θάλνπκε ην εθηθηφ. Γη’ απηφ πξνηείλεη ηελ 

έθδνζε, ηελ πξψηε ηξηκελία θάζε έηνπο, επεηεξίδαο ησλ ειιεληθψλ  ζπιιφγσλ ζηελ 

Αζήλα ή ζηελ  Κσλζηαληηλνχπνιε κε επηζηαζία πεληακεινχο επηηξνπήο δηνξηζκέλεο 

απφ ην πλέδξην ησλ ζπιιφγσλ. Οη δαπάλεο θαιχπηνληαη απφ ηνπο πην πινχζηνπο 

ζπιιφγνπο θαη ηελ πψιεζε ηεο επεηεξίδαο, ελψ ε επηηξνπή δέρεηαη θαη δσξεέο.  

ηελ επεηεξίδα δεκνζηεχνληαη δηαηξηβέο γηα ηελ ηνπνγξαθία, εζλνινγία, 

ζηαηηζηηθή, γεσξγία, βηνκεραλία, εκπφξην, θπζηθή ηζηνξία, θιηκαηνινγία, γεσινγία 

θιπ. ησλ ειιεληθψλ ρσξψλ. Δθηφο απφ δηαηξηβέο ε επεηεξίδα δέρεηαη θαη απιέο 

ζεκεηψζεηο γηα ηα παξαπάλσ δεηήκαηα. Ζ επηηξνπή πξνζθαιεί ηνπο απαληαρνχ 

ειιεληθνχο ζπιιφγνπο λα πξνηξέςνπλ ηα κέιε ηνπο θαη ηνπο ιφγηνπο ηεο πεξηθέξεηάο 

ηνπο λα ζηέιλνπλ δηαηξηβέο ή ζεκεηψζεηο γηα ηα παξαπάλσ ζέκαηα, ελψ κπνξεί θαη 

απεπζείαο λα απεπζχλεηαη ζε ιφγηνπο θαη εηδηθνχο.  

Ζ επηηξνπή δίλεη ηζνινγηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο επεηεξίδαο ζε θάζε 

ζχλνδν ησλ ζπιιφγσλ
203

. ηα 14 άξζξα ηνπ θαλνληζκνχ πεξηέρνληαη φιεο νη 

παξαπάλσ ξπζκίζεηο, ελψ σο ηφπνο έθδνζεο νξίδεηαη ε Αζήλα
204

. 

 

5.2.2. Έθζεζε θαη πξνηάζεηο 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο 5
εο

 Απξηιίνπ ζπδεηήζεθε ε απνρψξεζε ηνπ Μηζηξηψηε απφ 

ην πλέδξην θαη, κνινλφηη δφζεθαλ εμεγήζεηο γηα ηνπο ιφγνπο ηεο απνρψξεζεο, ν 

αξίπνινο εμέθξαζε ηε ιχπε ηνπ πνπ έλαο ηφζν ζεκαληηθφο ζχιινγνο, φπσο ν 

Γηδαζθαιηθφο, δελ ζα αληηπξνζσπεχεηαη
205

.  

πσο ν ίδηνο ν Μηζηξηψηεο αηηηνιφγεζε ηελ απφθαζή ηνπ «αη πιείζηαη ππνζέζεηο 

δηεμάγνληαη ελ ησλ ζπλεδξίσ άλεπ πξνζεθνχζεο ακεξνιεςίαο, θαη δηφηη ππεβιήζε 

πξφηαζηο πεξί εηζπξάμεσο εξάλσλ παξά ησλ απαληαρνχ Διιήλσλ. Δπεηδή, γξάθεη ε 

εθεκεξίδα, νχηε ην θαηαζηαηηθφλ ηνπ ειιεληθνχ δηδαζθαιηθνχ ζπιιφγνπ παξέρεη 

ηνηαχηελ πιεξεμνπζηφηεηα, νχηε ν θ. Μηζηξηψηεο αλαδέρεηαη ηειηθαχηελ επζχλελ 

ελφκηζε θαζήθνλ λα παξαηηεζεί»
206

.  
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 Γξαγνχκεο Δκ., (1879) «Πεξί ζπζηάζεσο Δπεηεξίδνο ησλ Διιεληθψλ πιιφγσλ» πλέδξηνλ…, φ  

π., ζζ. 192-194. 
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ηε ζπλέρεηα ζπδεηήζεθε ε έθζεζε θαη νη πξνηάζεηο ηνπ Β΄ Σκήκαηνο. Ο 

εηζεγεηήο θαη ζπγγξαθέαο ηεο έθζεζεο Μ. Βξαηζάλνο αλαθέξζεθε ζηα 12 

ππνκλήκαηα πνπ θαηαηέζεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ ζην Σκήκα. Πεξηιακβάλεη 

πεξηιήςεηο φισλ ησλ ππνκλεκάησλ. Ξεθηλψληαο κε φζα γξάθεη ν Βαζηάδεο γηα ηε 

ζεκαζία ηεο γπκλαζηηθήο ζηνπο αξραίνπο θαη ζηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο, ζεσξεί ηελ 

εηζαγσγή ηεο ζηα ζρνιεία «ρξεζηκσηάηελ θαη νιβησηέξνπ εζληθνχ κέιινληνο 

πξνπαξαζθεπήλ»
207

. Θα κεηαθέξεη κεγάια απνζπάζκαηα απφ ην ππφκλεκα ηνπ 

Βαζηάδε θαη ζα αλαθέξεη ην παξάδεηγκα ησλ Βνπιγάξσλ πνπ ίδξπζαλ γπκλαζηηθέο 

εηαηξείεο πνπ επεθηάζεθαλ θαη ζηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία θαη καδί κε ηε ζσκαηηθή 

άζθεζε αζθνχλ ηνπο λένπο ζηα φπια. Αλ εκείο νιηγσξνχκε ζηηο πφιεηο θαη ζηα ρσξηά 

καο «πψο αληηπαξαηαμφκεζα, ή πσο αλζέμνκελ πξνο ηνηνχηνπο αληηπάινπο, φηαλ ηεο 

πξψηεο επθαηξίαο επηηπρφληεο νξερζψζη ηεο εκεηέξαο θιεξνλνκίαο ησλ γεηηληαδνπζψλ 

απηνίο ρσξψλ θαη εθνξκήζσζη πξνο βηαίαλ απηψλ θαηάιεςηλ…»
208

. 

Σέινο παξαζέηεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Βαζηάδε γηα ηελ ίδξπζε ζηελ Αζήλα θεληξηθνχ 

γπκλαζίνπ, ηελ ίδξπζε δηκεξψλ γπκλαζίσλ ζηηο άιιεο πφιεηο, ηελ ίδξπζε γπκλαζίσλ 

ζηα δηδαζθαιεία θαη ηελ ίδξπζε γπκλαζηεξίσλ ζηα δεκνηηθά, ηα ειιεληθά ζρνιεία 

θαη ηα γπκλάζηα
209

.  

Θα παξνπζηάζεη ην πεξηερφκελν ηνπ ππνκλήκαηνο θαη ηηο επηθξίζεηο ηνπ 

Υαιθηφπνπινπ γηα ην πξνζαλαηνιηζκέλν κφλν ζηε ζεσξία θαη ηα θιαζηθά γξάκκαηα 

ζρνιείν πνπ δελ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ πιηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία ηεο ρψξαο. 

Σν Σκήκα ελέθξηλε ηηο πξνηάζεηο «ηνπ ππνκλήκαηνο ππέξ βειηηψζεσο ελ γέλεη ηνπ 

παξ’ εκίλ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δηα ηεο εηζαγσγήο εηο ηα ζρνιεία πξαθηηθψλ 

γλψζεσλ θαη ζπληζηά λα ίδε ην ζπνπδαίνλ ηνχην ζέκα ζπδεηνχκελνλ εηδηθψηεξνλ ελ ησ 

κέιινληη ζπλεδξίσ ησλ ζπιιφγσλ»
210

.   

 Ο Βξαηζάλνο παξνπζίαζε έπεηηα ην ππφκλεκα ηνπ Μειά γηα ηελ εζηθή αγσγή θαη 

πξφηεηλε ζην πλέδξην λα ζπζηήζεη κέηξα «φπσο νη Διιελφπαηδεο θαηαξηίδσληαη ελ 

ηνηο εθπαηδεπηεξίνηο νπρί κφλνλ έρνληεο δηάλνηαλ ψξηκνλ θαη πξνζεθφλησο 

πεθσηηζκέλελ, ζψκα δε θαιφλ, πγηέο θαη εχξσζηνλ, αιιά θαη θαξδίαλ επζεβή θαη 

ελάξεηνλ»
211

. Σν Σκήκα απνδέρηεθε ηελ πξφηαζε λα αλαηεζεί ζηε Β΄ ζχλνδν ηνπ 

πλεδξίνπ ε αλαδήηεζε θαηαιιειφηεξνπ εζηθνχ παηδαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο γηα φιεο 

ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο
212

. 

Ζ έθζεζε αλαθέξεηαη έπεηηα ζην ππφκλεκα ηνπ αθειιαξφπνπινπ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο, φπσο ηελ θαηάξγεζε ησλ βνεζψλ δαζθάισλ ησλ 

ειιεληθψλ ζρνιείσλ, ηα πξνζφληα ησλ δαζθάισλ θαη πξφγξακκα καζεκάησλ 

απνθιεηνκέλσλ ησλ ιαηηληθψλ θαη γαιιηθψλ, ηε ζχληαμε κεζνδηθφηεξσλ βηβιίσλ, ηε 

δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο θαη γεσγξαθίαο απφ εηδηθνχο θαζεγεηέο, ηνλ νξηζκφ 

εβδνκαδηαίσλ σξψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο λενειιεληθήο. Σν Β΄ Σκήκα, φκσο, 

ζεψξεζε αλαξκφδην ηνλ εαπηφ ηνπ λα απνθαλζεί γηα εηδηθά εθπαηδεπηηθά ζέκαηα θαη 
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 Βξαηζάλνο, Μ., (1879) «Σκήκα δεχηεξνλ», πλέδξηνλ…, φ.  π., ζ. 53.  
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πξφηεηλε ζην πλέδξην λα απνζηαινχλ νη πξνηάζεηο ηνπ αθειιαξφπνπινπ ζην 

Γηδαζθαιηθφ χιινγν, σο κφλν αξκφδην λα απνθαλζεί
213

. 

Γηα ην ππφκλεκα ηνπ Οηθνλφκνπ γηα ηηο γπλαηθείεο θπιαθέο, ην Β΄ Σκήκα κεηά 

απφ ζπδήηεζε απνθάλζεθε φηη απνβιέπεη γεληθά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ θαη 

απνθάζηζε λα εθθξαζηεί ε επρή ηνπ πλεδξίνπ πξνο ηελ θπβέξλεζε, ψζηε κε ηελ 

εμεχξεζε πφξσλ λα βειηησζεί ε άζιηα θαηάζηαζε ησλ γπλαηθείσλ θπιαθψλ.  

ηε ζπδήηεζε ηνπ Σκήκαηνο γηα ηε κφξθσζε ηεο ρσξηθήο γπλαίθαο αλαδείρζεθαλ 

νη δπζθνιίεο ηνπ ζέκαηνο θαη απνθαζίζζεθε ην ππφκλεκα λα απνζηαιεί ζηε 

Φηιεθπαηδεπηηθή Δηαηξεία πνπ εξγαδφηαλ ζηνλ ηνκέα απηφλ
214

.  

Οη πξνηάζεηο ηνπ Κσλ. Ν. Κσζηή γηα ηε λνκνζεηηθή θχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο γηα 

ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία είραλ γίλεη δεθηέο απφ ην Σκήκα, ην νπνίν απνθάζηζε λα 

εηζαρζνχλ ζηελ νινκέιεηα ηνπ πλεδξίνπ γηα θάζε πεξαηηέξσ ελέξγεηα
215

.  

Καηά ηηο εξγαζίεο ηνπ Β΄ Σκήκαηνο ν πξφεδξφο ηνπ Λ. Μειάο ππέβαιε πξφηαζε 

ζην Σκήκα δηα ηεο νπνίαο εθθξάδεηαη επρή «φπσο αη θηιάλζξσπνη θαη 

ρξηζηηαληθψηαηαη πξνζέζεηο, αο πεξί κνλαζηεξίσλ θαη επηζθνπψλ εμέθξαζε εζράησο ν 

Παλαγηψηαηνο Οηθνπκεληθφο Παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππφιεσο, πξαγκαηνπνηεζψζηλ 

φζνλ έλεζηη ηάρηνλ επ’ αγαζψ ηνπ Διιεληθνχ γέλνπο»
216

. Σν Σκήκα ππέγξαςε νκφζπκα 

ηελ πξφηαζε θαη ηελ ππέβαιε γηα έγθξηζε ζην πλέδξην, ζεσξψληαο φηη κπνξεί λα 

ζρεκαηηζηεί ηακείν γηα ηε ζπληήξεζε ηεο εθθιεζίαο θαη ηελ αξσγή θαη ηε δηάδνζε 

ησλ  εθπαηδεπηεξίσλ ζην Οζσκαληθφ θξάηνο. 

Ο Βαζηάδεο ππέβαιε ζην ίδην Σκήκα ηέζζεξηο πξνηάζεηο: α) Να αλαθεξπρζνχλ 

απφ ην πλέδξην επεξγέηεο ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ νη Υξ. Εσγξάθνο, Γεσξ. 

Εαξίθεο, Κσλ. Εάππαο θαη η. Εαθεηξφπνπινο. Σν Σκήκα απνδέρεηαη θαη ζπληζηά 

ζην πλέδξην λα εθθξάζεη ράξηηαο ζηνπο παξαπάλσ, β) Να ζπζηεζεί ζηελ Αζήλα 

απνηακηεπηήξην δαζθάισλ ηεο Διιάδαο θαη ησλ ειιεληθψλ επαξρηψλ ηνπ 

Οζσκαληθνχ θξάηνπο (ην Σκήκα βεβαίσζε φηη ππάξρεη ήδε απνηακηεπηήξην), γ) λα 

ζπζηαζεί ζηελ Αζήλα ηακείν πξναηξεηηθψλ ζπληάμεσλ ησλ απαληαρνχ Διιήλσλ 

δαζθάισλ (ην Σκήκα απνδέρζεθε θαη πξφηεηλε ζην πλέδξην λα παξαπέκςεη ηελ 

πξφηαζε ζην ζπκβνχιην ηνπ κεηνρηθνχ ηακείνπ θαη ζην Γηδαζθαιηθφ ζχιινγν). δ) λα 

νξίζεη ην πλέδξην θεληξηθή επηηξνπή γηα ελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεψλ ηνπ θαη 

πξνεηνηκαζία ηνπ επφκελνπ ζπλεδξίνπ. Σν Σκήκα απνδέρεηαη θαη πξφηεηλε ζην 

πλέδξην λα απνθαζίζεη ηα πξέπνληα
217

. 

ην Β΄ Σκήκα ππνβιήζεθε χιε πνιιψλ ζπιινγηθνηήησλ θαη απνθαζίδεη λα 

εθζέζεη ζχληνκα ηα πεπξαγκέλα πέληε ζπιιφγσλ: 

Α) Ο χιινγνο πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ ίδξπζε 52 ζρνιεία ζε 

θσκνπφιεηο πνπ ν Διιεληζκφο έρξεδε πξνζηαζίαο θαη ππνζηήξημεο, εμέδσζε 27 

ζρνιηθά βηβιία θαη ηα δηέλεηκε ζε 106 πφιεηο θαη θσκνπφιεηο, πξνθήξπμε  

αγσλνζεηήκαηα γηα ηελ εκπνξηθή λαπηηιία, ηε δεκφζηα αζθάιεηα, ηελ εξγαζία, ηε 
                                                           
213

 . π., ζ. 58. 
214

 . π., ζζ. 59-60. 
215

 . π., ζζ. 60-61. 
216

 . π., ζζ. 60-61. 
216

 . π., ζ. 61. 
217

 . π., ζζ. 61-62. 



60 

 

γεσξγία, ηε βηνκεραλία, ην εκπφξην θαη ηξία αγσλνζεηήκαηα γηα ηε γιψζζα, 

απέζηεηιε ππνηξφθνπο ζηε Γεξκαλία γηα ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο, ίδξπζε Γηδαζθαιείν 

ζηε Θεζζαινλίθε θαη μφδεςε γηα ζπλδξνκή ζρνιείσλ 294.097 δξρ θαη γηα ηε δηαλνκή 

βηβιίσλ 60. 967δξρ. 

Β) Ο Διιεληθφο Γηδαζθαιηθφο χιινγνο, αξηζκεί 700 κέιε,  αγσλίδεηαη λα θάλεη 

γλσζηέο ηηο αξρέο ηεο Παηδαγσγηθήο θαη λα κειεηήζεη εζλνινγηθά θαη ηζηνξηθά 

δεηήκαηα, αγσλίζζεθε λα ζηαινχλ ζπνπδαζηέο ζηελ Δζπεξία γηα ζπνπδέο ζηελ 

παηδαγσγηθή, πξνθήξπμε δηαγσληζκνχο γηα ηε ζπγγξαθή ζρνιηθψλ βηβιίσλ, εθδίδεη 

κεληαίν παηδαγσγηθφ ζχγγξακκα (Πιάησλ), πξνθεξχζζεη ηε ζπδήηεζε παηδαγσγηθψλ 

δεηεκάησλ πνπ εθηππψλνληαη ζε ηεχρε, θαζνδεγνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ππνδεηθλχνπλ ζηελ θπβέξλεζε, βνεζά ηηο ρήξεο θαη ηα νξθαλά ησλ δαζθάισλ. 

Γ) Ζ επί θνπφλ Βνιήο Δηαηξεία έρεη επίηηκν πξφεδξν θαη πξνζηάηε ην Βαζηιηά, 

νηθνδφκεζε κεγαινπξεπέο θαηάζηεκα γηα ηηο αζθήζεηο, πξνκεζεχηεθε φπια θαη 

εθφδηα θαη έθαλε πνιινχο δηαγσληζκνχο, δέρζεθε δσξεέο θαη δεηά απφ ην πλέδξην 

λα ζπκβάιεη ζηε δηάδνζε ηνπ αζιήκαηνο ζηηο επαξρίεο. 

Γ) Ζ Δηαηξεία Φίισλ ηνπ Λανχ, κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαηηθψλ ηάμεσλ 

κε ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ, ηελ εθηχπσζε βηβιίσλ θαη ηελ ίδξπζε βηβιηνζεθψλ, 

έρεη πξνζθέξεη ζην ιαφ θαη ζεσξεί αλαγθαίν ην δηνξηζκφ δχν κφληκσλ θαζεγεηψλ 

θαη ζθνπεχεη ηελ αλνηθνδφκεζε ζρνιείνπ κε ην πνζφ ησλ 25.000 δξρ. πνπ δηαζέηεη. 

Δ) Ζ Φηιεθπαηδεπηηθή Δηαηξεία εξγάδεηαη γηα ηε κφξθσζε ησλ γπλαηθψλ θαη έρεη 

επηηχρεη πινχζηνπο θαξπνχο γηα ηελ αλαγέλλεζε ηεο Αλαηνιήο. Γηδάζθεη ρηιηάδεο 

θνξηηζηψλ ζηελ Αζήλα, ζηνπο δήκνπο ηεο Αηηηθήο θαη ζηελ Κέξθπξα, έρεη κνξθψζεη 

πνιιέο δαζθάιεο πνπ εξγάδνληαη λα θαηαζηήζνπλ ηελ Διιάδα κεγάιε θαη ηζρπξή
218

.  

 

5.2.3. πδήηεζε θαη απνθάζεηο 

Έπεηηα απφ ηελ εηζήγεζε ηνπ Βξαηζάλνπ γηα ηηο πξνηάζεηο ηνπ Β΄ Σκήκαηνο 

αθνινπζεί ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία ν Έ. Κφθθηλνο πξνηείλεη λα απεπζπλζνχλ ζηνλ 

Κ. Εάππα γηα λα ελεξγήζεη γηα ηελ ίδξπζε θεληξηθνχ δηδαζθαιείνπ γπκλαζηηθήο. Ο 

Μαλζφιαο ζεσξεί φηη πξέπεη λα ηδξπζεί γπκλαζηηθφο ζχιινγνο πνπ ζα απνηαλζεί ζην 

Εάππα. Έπεηηα απφ ζπδήηεζε ην πλέδξην απνδέρεηαη ηηο πξνηάζεηο πεξί 

γπκλαζηηθήο θαη γπκλαζηεξίνπ, αιιά ζην εξψηεκα αλ ε πξφηαζε πξέπεη λα είλαη  

επρή ή απφθαζε, ε ηειηθή απφθαζε ήηαλ λα δηαηππσζεί σο επρή ζηνλ Κ. Εάππα.  

Γηα ην δεχηεξν ζέκα, ηελ εηζαγσγή πξαθηηθψλ γλψζεσλ ζηα ζρνιεία  ην Σκήκα 

ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηνπ πξφηεηλε λα ζπδεηεζεί ζην επφκελν πλέδξην. Ο 

Κφθθηλνο επηζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ πνιιέο ειιείςεηο ζηε δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο, 

αιιά ε παξαπνκπή ζην επφκελν πλέδξην λα γίλεη ζαθήο, λα κελ δηαιπζεί ν δεζκφο 

κεηαμχ ηεο κέζεο θαη ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ σο θνηλφ ηε κειέηε ησλ 

δχν θιαζηθψλ γισζζψλ ηεο ειιεληθήο θαη ηεο ιαηηληθήο. Να δηδαρζνχλ θαιχηεξα νη 

θπζηθέο επηζηήκεο αιιά λα κελ πεξηζηαιεί ε θηινινγηθή εθπαίδεπζε. Ο αξίπνινο 

πξνηείλεη λα ζπγθξνηεζεί επηηξνπή ζηελ νπνία νη εηδηθνί λα ζηείινπλ ηηο γλψκεο ηνπο 

θαη κε ηε δεκνζίεπζε ησλ πξαθηηθψλ λα θσηηζηεί θαη λα σξηκάζεη ην δήηεκα γηα ην 
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επφκελν πλέδξην. Σειηθά, κε αίηεζε ηνπ Υαιθηφπνπινπ θαη ζχκθσλα κε ηελ 

πξφηαζε ηνπ Σκήκαηνο απνθαζίζηεθε ην ζέκα λα ζπδεηεζεί ζην επφκελν πλέδξην. 

Παξελζεηηθά ν πξφεδξνο  αλέγλσζε πξφηαζε ηνπ Η. Μίλδιεξ «Πεξί εηζαγσγήο εηο 

ηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο παηδαγσγηθήο ελνξγάλνπ γπκλαζηηθήο» πνπ έγηλε απνδεθηή.   

Απνδεθηή έγηλε θαη ε πξφηαζε ηνπ Σκήκαηνο λα απνθαλζεί ην επφκελν πλέδξην 

γηα θαηαιιειφηεξν εζηθφ παηδαγσγηθφ ζχζηεκα γηα φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο.  

Ζ πξφηαζε γηα ηε βειηίσζε ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο απνθαζίζηεθε λα κειεηεζεί 

απφ ην Γηδαζθαιηθφ χιινγν.  

Ζ πξφηαζε γηα ηε βειηίσζε ησλ γπλαηθείσλ θπιαθψλ, λα εθθξαζηεί ε επρή πξνο 

ελ θπβέξλεζε λα εμεπξεζνχλ πφξνη θαη λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε έγηλε απνδεθηή, ην 

ίδην θαη ε πξφηαζε γηα κφξθσζε ηεο ρσξηθήο γπλαίθαο λα ζηαιεί γηα κειέηε ζην 

ζπκβνχιην ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο. 

Γίλνληαη απνδεθηέο νη πξνηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

ππνκλήκαηνο ηνπ Παηξηάξρε θαη γηα λνκνζεηηθή θχξσζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Γηα ηελ ίδξπζε απνηακηεπηεξίνπ ππέξ ησλ 

έμσ δαζθάισλ ε νινκέιεηα ζπκθψλεζε φηη ππάξρεη ήδε, ελψ παξαπέκθζεθε ζηε 

Φηιεθπαηδεπηηθή Δηαηξεία ε πξφηαζε ηνπ Ξ. Εχγνπξα γηα ηελ νηθηαθή νηθνλνκία. 

Οη πξνηάζεηο «πεξί εθθξάζεσο επγλσκνζχλεο ηνπ πλεδξίνπ πξνο ηνπο 

δαπαλψληαο ππέξ ηεο εθπαηδεχζεσο ηνπ έζλνπο άλδξαο», «πεξί ζπζηάζεσο ηακείνπ 

πξναηξεηηθψλ ζπληάμεσο ησλ απαληαρνχ Διιήλσλ δαζθάισλ» θαη «πεξί ζπζηάζεσο 

Κεληξηθήο επηηξνπήο πξνο εθηέιεζηλ ησλ απνθάζεσλ ηνπ πλεδξίνπ θαη 

πξνπαξαζθεπήλ ηνπ κέιινληνο πλεδξίνπ» παξαπέκθζεθαλ ζηε ζπδήηεζε ησλ 

γεληθψλ πξνηάζεσλ. 

Ο Ν. Λεβίδεο πξνηείλεη «Πεξί εηζαγσγήο ζηνηρεησδψλ καζεκάησλ ηνπ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ θαη ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο εηο ηα δεκφζηα ζρνιεία». Ο Σ. Φηιήκσλ δηαθσλεί 

επεηδή ζθνπφο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ είλαη ε κφξθσζε ηνπ αλζξψπνπ θη φρη ηνπ 

πνιίηε. Ο Λεβίδεο αληηηείλεη φηη νη ζνθφηεξεο πνιηηείεο εηζήγαγαλ ην κάζεκα ζην 

δεκνηηθφ. Ο Κ. Ν. Κσζηήο ππνζηεξίδεη φηη ην ζέκα είλαη εμεηδηθεπκέλν θαη 

ρξεηάδεηαη ε γλψκε εηδηθψλ, ζεσξεί φηη ε απιή κίκεζε ησλ μέλσλ δελ απνηειεί 

απζεληία θαη πξνηείλεη λα παξαπεκθζεί ην ζέκα ζην Γηδαζθαιηθφ χιινγν, πξφηαζε 

πνπ απνδέρεηαη ην πλέδξην.  

Ζ πξφηαζε ηνπ . Λάκπξνπ, λα «εθθξαζζεί ε επρή ηνπ πλεδξίνπ, φπσο ελ ηε 

δηδαζθαιία ηεο ηεξάο ηζηνξίαο ελ ηνηο δεκνηηθνίο ζρνιείνηο, γίλεηαη ζπληνκσηέξα κελ 

δηαηξηβή πεξί ηελ παιαηάλ δηαζήθελ, κείδσλ δε θξνληίο λα θαηαβάιιεηαη πεξί ηε 

δηδαζθαιίαλ ηεο λέαο δηαζήθεο» παξαπέκζεθε ζην Γηδαζθαιηθφ. χιινγν
219

. 

Δδψ ηειείσζε ε ζπδήηεζε επί ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Β΄ Σκήκαηνο θαη μεθίλεζε ε 

αλάγλσζε ηεο έθζεζεο ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο 
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5.3. Γ΄ Σκήκα 

5.3.1. Τπνκλήκαηα  

ην Γ΄ Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Σκήκα ηνπ πλεδξίνπ, (χιινγνη  απηνθξαηνξίαο), 

ζα πεξηιεθζνχλ εθζέζεηο ησλ ζπιιφγσλ ησλ πεξηνρψλ ηεο  Απηνθξαηνξίαο γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 

ην Σκήκα απηφ ηνπ πλεδξίνπ ππνβιήζεθαλ νη πεξηζζφηεξεο (45) εθζέζεηο θαη 

ππνκλήκαηα απφ ζπιινγηθνχο θνξείο θαη πξφζσπα. ηα πξαθηηθά φκσο, κφλν 14 

ππνκλήκαηα ζα πεξηιεθζνχλ θαη κφλν ζε απηά κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε, θαζψο ν 

εηζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο ζηελ νινκέιεηα ηνπ πλεδξίνπ δελ ζα αλαθεξζεί ζην 

πεξηερφκελφ ηνπο, αιιά κφλν γεληθέο δηαπηζηψζεηο θαη αηηήκαηα θαηαζέηεη.  

    Ο Α. Παπαδφπνπινο Κεξακεχο ζα θαηαζέζεη ππφκλεκα ηνπ Γηδαζθαιηθνχ 

πιιφγνπ κχξλεο κε ηνλ ηίηιν «Καηαζηαηηθαί πιεξνθνξίαη πεξί ηνπ Διιεληθνχ 

πιεζπζκνχ ηνπ λνκνχ Ατδηλίνπ». Ζ έθζεζε ζπληάρζεθε κε πξνηξνπή ηνπ 

Γηδαζθαιηθνχ πιιφγνπ κχξλεο κε βάζε ηηο εθζέζεηο θνηλνηήησλ, αξρηεξέσλ, 

επίζεκσλ ηδησηψλ (sic) θαη ηεο βηβιηνζήθεο ηεο Δπαγγειηθήο ρνιήο. Ο 

Παπαδφπνπινο πνπ ζπλέηαμε ελ έθζεζε έιαβε ππφςε θαη παιηφηεξεο εθζέζεηο ηνπ 

πιιφγνπ «κεξνο» θαη δεκνζηεχκαηα ζε πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο.   

Πξφθεηηαη γηα ιεπηνκεξή έθζεζε πνπ πεξηιακβάλεη ζηαηηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ, 

ησλ ζρνιείσλ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη 

θηιεθπαηδεπηηθψλ ζπιινγηθνηήησλ
220

. Ζ έθζεζε ζπλνδεχεηαη απφ πίλαθεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ζηαηηζηηθά ζρνιείσλ θαη καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ρσξηζηά γηα θάζε κηα 

απφ ηηο ηέζζεξηο δηνηθήζεηο ηνπ λνκνχ Ατδηλίνπ (κχξλεο, αξνπράλ, Ατδηλίνπ θαη 

Μεληεζέ), ελψ αλαθέξεηαη θαη ζηελ ηζηνξία ησλ κεγάισλ ζρνιψλ.    

Ο λνκφο θαηαιακβάλεη γεσγξαθηθή έθηαζε 57.000 ηεηξ. ρηιηνκέηξσλ θαη έρεη 

1.000.000 πιεζπζκφ εθ ηνπ νπνίνπ νη 360.000 είλαη Έιιελεο. Ο ζπγγξαθέαο ηεο 

έθζεζεο ζεκεηψλεη ην παξάδνμν ηεο αχμεζεο ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ζε  ζρέζε κε 

ηνλ ηνπξθηθφ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, φπσο ζηελ πεξηνρή ηεο κχξλεο πνπ ην 1812 

είρε 60.000 Σνχξθνπο θαη 25.000 Έιιελεο, ελψ ην 1879 είρε 45.000 Σνχξθνπο θαη 

100.000 Έιιελεο. Σα αγξνθηήκαηα ηα εξγαζηήξηα θαη ην εκπφξην βξίζθνληαη ζηα 

ρέξηα ησλ Διιήλσλ, ελψ νη Σνχξθνη ηξψλε ηα πεξηζζεχκαηα ησλ θιεξνλνκηψλ θαη 

φζα θεξδίδνπλ απφ κηθξέο εξγαζίεο.  

Παξαζέηνπκε κφλν ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο κε ζπλνιηθνχο αξηζκνχο γηα ηηο 4 

δηνηθήζεηο ηνπ λνκνχ. 

Διιεληθόο Πιεζπζκόο, ζρνιεία θαη καζεηηθόο πιεζπζκόο ζην Ννκό 

Ατδηλίνπ
221

 

Πιεζπζκόο θαη ζρνιεία
222

 

Γηνίθεζε Πιεζπζκφ Γπκλ. Διιελ. Γκνη Θειέσλ Νεπηαγ χλνιν 
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 Ζ έθζεζε είλαη καθξνζθειήο (22 ζειίδεο) θαη πεξηιακβάλεη ζπρλά θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

ίδξπζε θαη ηελ πνξεία ζρνιψλ φπσο ε Δπαγγειηθή ρνιή ηεο κχξλεο, αιιά θαη κηθξφηεξσλ 

ζρνιείσλ, Βι. Παπαδφπνπινο, Κεξακεχο, Α., (1879) «Καηαζηαηηθαί πιεξνθνξίαη πεξί ηνπ Διιεληθνχ 

πιεζπζκνχ ηνπ λνκνχ Ατδηλίνπ», πλέδξηνλ…, φ  π., ζζ. 196-217. 
221

  Αλαιπηηθνχο πίλαθεο πιεζπζκνχ, ζρνιείσλ θαη καζεηψλ –ηξηψλ βι. φ.  π., ζζ. 211- 217. 
222

 Γηα ηα γπκλάζηα θαη ηα ειιεληθά ζρνιεία νη αξηζκνί δειψλνπλ αξηζκφ ηάμεσλ θαη φρη ζρνιείσλ. 

ηα παξζελαγσγεία πεξηιακβάλνληαη ηα αλψηεξα θαη ηα θαηψηεξα.  



63 

 

ο ηάμεη

ο 

ζρνιείν

π 

. . . ζρνιείσ

λ 

κχξλεο 230.960 16 52 73 47 9 197 

αξνπράλ
223

 

  50.595 - 19 34 16 2 71 

Ατδηλίνπ   22.050 1 9 14 2 1 27 

Μεληεζε  10.480 1 5 3 1 - 10 

ύλνιν 314.085 18 85 124 66 12 305 

 

Πιεζπζκόο θαη καζεηηθόο πιεζπζκόο 

Γηνίθεζε Πιεζπζκφο Γπκλ. 

 

Διιελ. 

ζρνι. 

Γκνη. Κνξίηζηα. Νήπηα. χλνιν 

 

κχξλεο 230.960 436 965 5.853 2.942 587 10.783 

αξνπράλ   50.595 - 261 2.133 1.001 250 3.645 

Ατδηλίνπ   22.050 10 105 1.253 135 45 1.548 

Μεληεζε  10.480 15 55 340 50 - 460 

ύλνιν 314.085 461 1.386 9.579 4.128 882 16.436 

ηα ζρνιεία θνξηηζηψλ, φπσο θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ καζεηξηψλ πεξηιακβάλνληαη ηα 

αλψηεξα θαη ηα θαηψηεξα παξζελαγσγεία. ηα ζρνιεία, ηνπο καζεηέο θαη ηηο 

καζήηξηεο πεξηιακβάλνληαη θαη 12 ηδησηηθά ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη φια ζηε 

Γηνίθεζε κχξλεο, εθ ησλ νπνίσλ 6 είλαη αξξέλσλ, 5 παξζελαγσγεία θαη έλα 

λεπηαγσγείν, ελψ ηδησηηθφ λεπηαγσγείν ιεηηνπξγνχζε θαη ζηελ πφιε ηνπ Ατδηλίνπ. 

εκεηψλνπκε φηη ζε θάζε 1030 θαηνίθνπο αληηζηνηρεί έλα ζρνιείν νπνηαζδήπνηε 

βαζκίδαο θαη φηη ην 5, 23% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη καζεηέο ζε νπνηαδήπνηε βαζκίδα. 

Σα δεδνκέλα απηά δείρλνπλ κε ηα κέηξα ηεο επνρήο πςεινχο βαζκνχο θνίηεζεο ζην 

ζρνιείν ζην λνκφ θαη θπξίσο ζηε Γηνίθεζε κχξλεο 

εκεηψλνπκε αθφκε φηη πάλσ απφ 25% ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ είλαη θνξίηζηα, 

φηαλ ζην ειεχζεξν ειιεληθφ θξάηνο ηα θνξίηζηα απνηεινχζαλ ην 1874 ην 18% ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ.  

Ο εηζεγεηήο θαηαζέηεη ζην ζπλέδξην ην πξφγξακκα καζεκάησλ ησλ ζρνιείσλ
224

 

θαη, εθηφο απφ ηελ αθξηβή απνηχπσζε ησλ ζρνιείσλ θαη ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, 

θαηαγξάθεη ηηο ζπιινγηθφηεηεο πνπ πξνσζνχζαλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πνιηηηζηηθή 

θίλεζε. Σέηνηεο ζπιινγηθφηεηεο δξαζηεξηνπνηνχληαλ ηξεηο ζηε κχξλε: Δηαηξεία ηνπ 

Μνπζείνπ θαη ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Δπαγγειηθήο ρνιήο, Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο 

«κεξνο», χιινγνο ησλ ελ κχξλε Διιήλσλ Γηδαζθάισλ, ησλ νπνίσλ 

παξνπζηάζζεθα νη δξαζηεξηφηεηεο.  

Ζ Δηαηξεία ηνπ Μνπζείνπ θαη ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Δπαγγειηθήο ρνιήο ηδξχζεθε 

ην 1873 θαη ην 1874 θαη εγθαηέζηεζε ζηε κεγάιε αίζνπζα ηεο ζρνιήο βηβιηνζήθε θαη 

αξραηνινγηθφ Μνπζείν. Σν 1879 ε βηβιηνζήθε πεξηείρε 15.000 ηφκνπο, εθ ησλ 

νπνίσλ πνιιά ζπάληα, θαη ζπιινγή 145 ρεηξνγξάθσλ δηαθφξσλ επνρψλ.    

Σν 1879 ην Μνπζείν πεξηείρε: 
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  Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηνρή Μαγλεζίαο. 
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478 αξραία καξκάξηλα αληηθείκελα (αγάικαηα, αλάγιπθα, αξρηηεθηνληθά 

θνζκήκαηα).  

1461 θεξακηθά αληηθείκελα 

166 καξκάξηλεο επηγξαθέο 

149 γπάιηλα αληηθείκελα  

105 κεηαιιηθά αληηθείκελα 

Πινχζηα ζπιινγή ζηαζκψλ εθ ησλ νπνίσλ ηα πεξηζζφηεξα ζκπξλατθά. 

Ζ Δηαηξεία εθδίδεη πεξηνδηθφ (ην 1879 είρε εθδψζεη ηξία ηεχρε) κε ηνπνγξαθηθέο 

θαη αξραηνινγηθέο κειέηεο θαη πξνβνιή ησλ εθζεκάησλ ηνπ Μνπζείνπ.  

Ο Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο «κεξνο» είρε ηδξπζεί ην 1870 σο 

«Αλαγλσζηήξηνλ ε κχξλε» θαη ην 1872 κεηνλνκάζζεθε ζε «κεξνο». Ίδξπζε 

βηβιηνζήθε θαη ζπιινγή θπζηθήο θαη κε αλαγλψζκαηα θαη καζήκαηα δηέδηδε 

ρξήζηκεο γλψζεηο κε φξγαλφ ηνπ ην πεξηνδηθφ «κεξνο». Απφ ην 1873 άξρηζε λα 

ηδξχεη λπθηεξηλέο ζρνιέο γηα ηνπο ρεηξφλαθηεο, αιιά ην 1879 είραλ θιείζεη γηα 

ιφγνπο νηθνλνκηθνχο θαη κφλν έλα ιεηηνπξγνχζε. 

Ο «χιινγνο ησλ ελ κχξλε Διιήλσλ δηδαζθάισλ» είρε ζθνπφ ηελ εζηθή θαη 

πιηθή πξναγσγή ησλ δαζθάισλ, ηε ζπιινγηθή βειηίσζε ηνπ δηδαθηηθνχ επηπέδνπ θαη 

ηε κειέηε παηδαγσγηθψλ δεηεκάησλ. 

εκαληηθφ ξφιν ζηε δηάδνζε ησλ γξακκάησλ, ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη πνιηηηζηηθή 

θίλεζε ζηε κχξλε έπαηδαλ θαη ηα δέθα ηππνγξαθεία θαη νη ηέζζεξηο εθεκεξίδεο πνπ 

εθδίδνληαλ ζηελ πφιε
225

. 

εκεηψλνπκε φηη απφ ηα 65 ρσξηά ηεο πεξηνρήο κχξλεο ζηα νπνία θαηνηθνχζαλ 

Έιιελεο ηα 55 είραλ έλα ηνπιάρηζηνλ ζρνιείν, ελψ πην αλαπηπγκέλε ήηαλ ε 

εθπαίδεπζε ζηηο θσκνπφιεηο Βξχνπια θαη Σζεζκέο. 

ηε Γηνίθεζε αξνπράλ ηελ θαιχηεξε εθπαίδεπζε είρε ε πξσηεχνπζα Μαγλεζία 

θαη αθνινπζνχζαλ ν Καζζακπάο θαη ε Κνχια. Απφ ηα 58 ρσξηά  ηεο Γηνίθεζεο πνπ 

θαηνηθνχζαλ Έιιελεο ζρνιεία είραλ ηα 31.  

ηε Γηνίθεζε Ατδηλίνπ, απφ ηα 17 ρσξηά ζρνιεία είραλ ηα 13, ελψ ζηε Γηνίθεζε 

Μεληεζέ ζε ηξεηο κφλν απφ ηνπο 12 νηθηζκνχο ππήξρε ζρνιείν. 

  Σν ππφκλεκα δελ ππεηζέξρεηαη ζε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ ζπιιφγσλ άιισλ 

πεξηνρψλ θαη ζεκεηψλεη κφλν φηη ππάξρνπλ: «Δλ Θείξα “Φηιεθπαηδεπηηθφο ε 

Μλεκνζχλε”, ελ Πατληεξίσ “χιινγνο ν φισλ”, ελ Σνκαηίνηο  “χιιινγνο ην 

Παληψληνλ”»
226

 θαη καο πιεξνθνξεί φηη φια ηα εθπαηδεπηήξηα ηεο πφιεσο ηνπ 

Ατδηλίνπ ζπληεξνχληαη απφ ηνλ εθεί Φηιεθπαηδεπηηθφ χιινγν.      

ην ίδην ηκήκα ν Η. Παληαδίδεο, σο «αληηπξφζσπνο δηαθφξσλ Μαθεδνληθψλ 

πιιφγσλ»  εηζεγήζεθε ην ζέκα: «Πεξί δηαδφζεσο ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ παξά 

ηνηο μελνθψλνηο».   

Παξαηεξεί φηη ζηηο ειιεληθέο ρψξεο, ζηελ Ήπεηξν Βιάρνη θαη Αιβαλνί, ζηε 

Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε Βνπιγαξφθσλνη θαη ζηε Μ. Αζία ηνπξθφθσλνη, δελ 

κπνξνχζαλ λα κεηαρεηξηζηνχλ ηε γιψζζα ηνπο γηα ηελ πλεπκαηηθή ηνπο αλάπηπμε, 
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 . π., ζζ. 206- 207. 
226

 . π., ζζ. 207- 208. 
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αζπάζζεθαλ ηε γιψζζα ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο θαη απνηεινχλ αδηάζπαζηα κέιε ηνπ 

έζλνπο. ζνη ελδηαθεξφκαζηε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ιανχ κε ηα ζρνιεία θαη ηε 

δηάδνζε ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ, πξέπεη λα ζπλδξάκνπκε ηδηαίηεξα ζηελ 

αλάπηπμε απηψλ ησλ πιεζπζκψλ «βιέπνληεο δε ηνλ αληαγσληζκφλ ησλ εζληθνηήησλ 

αγξίσο εμεγεηξφκελνλ ελ ηε ηιιπξηθή ρεξζνλήζσ, νθείινκελ θαη δηα ιφγνπο εζληθνχ 

ζπκθέξνληνο λα αληηιεθζψκελ πάζε δπλάκεη ηεο αγάπεο ησλ ιαψλ εθείλσλ, νίηηλεο 

εηαχηεζαλ ηελ εαπηψλ ηχρελ πξνο ηελ ηνπ εκεηέξνπ έζλνπο»
227

. 

Σν κεγαιχηεξν πξφζθνκκα ζηε δηάδνζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο κεηαμχ ησλ 

πιεζπζκψλ απηψλ είλαη ε μελνγισζζία. Γη’ απηφ κεηά απφ νιηγφρξνλε θνίηεζε δελ 

κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα φπσο νη ειιελφθσλεο καζεηέο. Σν 

ζπνπδαηφηεξν είλαη φηη θαζπζηεξεί ν εμειιεληζκφο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεη: 

α) Να ηδξπζνχλ πνιιά θαη θαιά νξγαλσκέλα λεπηαγσγεία θαη ηα αλψηεξα 

παξζελαγσγεία ησλ Ησαλλίλσλ, ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Αδξηαλνχπνιεο, ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηεο κχξλεο λα γίλνπλ θπηψξηα λεπηαγσγψλ. Οη λεπηαγσγνί 

εθηφο απφ ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο λα κελ επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ηεο ληφπηαο γιψζζαο 

ζην λεπηαγσγείν, λα πξνθαινχλ ζπδεηήζεηο ησλ καζεηψλ γηα θαζεκεξηλά δεηήκαηα 

ζηελ ειιεληθή θαη ζην ζρνιείν λα ρξεζηκνπνηείηαη γιψζζα πνπ λα πιεζηάδεη ζηελ 

θαζνκηινπκέλε.  

β) Να ηδξπζνχλ πνιιά δεκνηηθά ζρνιεία ησλ νπνίσλ ηα καζήκαηα λα είλαη θπξίσο 

ε δηδαζθαιία θαη ε άζθεζε ζηε λενειιεληθή γιψζζα, εθζέζεηο, επηζηνινγξαθία, 

θαηαζηηρνγξαθία, πξαθηηθή αξηζκεηηθή, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηελ κεηαρεηξηζηνχλ 

φηαλ απνθνηηνχλ, λα δηαβάδνπλ βηβιία θαη λα γξάθνπλ θαη επηπιένλ λα δηδάζθνληαη  

ηζηνξία θαη γεσγξαθία ηνπ ηφπνπ (Ζπεηξσηηθή, Μαθεδνληθή θιπ) θαη θαιιηγξαθία, 

θσλεηηθή κνπζηθή, γπκλαζηηθή. πνπ ππάξρνπλ ειιεληθά ζρνιεία ε αξραία 

ειιεληθή ή παληειψο λα θαηαξγεζεί ή λα πεξηνξηζηεί ζηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο 

ηνπ Δπαγγειίνπ θαη ζηνπο Αηζψπεηνπο κχζνπο
228

.  

γ) Οη δάζθαινη ησλ ζρνιείσλ λα είλαη εθπαηδεπκέλνη θαη λα γλσξίδνπλ ηελ ηνπηθή 

γιψζζα. Με ηελ επαθή ηνπο κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ θαη αλ δελ θαηνξζψζνπλ λα 

ηνπο κάζνπλ θαιά ηελ ειιεληθή γιψζζα, ζα θαιιηεξγήζνπλ ην ειιεληθφ θξφληκα. 

δ) Οη θησρέο θνηλφηεηεο λα βνεζνχληαη ρξεκαηηθά, λα ζηέιλνληαη δσξεάλ ηα 

βηβιία θαη λα παξέρεηαη θάζε επθνιία γηα ελζάξξπλζε ηεο θνίηεζεο ζην ζρνιείν
229

.  

Ο Φιψξεο αλέγλσζε ηελ έθζεζε ηνπ Φηιεθπαηδεπηηθνχ πιιφγνπ ηεο Βάξλαο, ηελ 

νπνία ππέγξαθαλ ν πξφεδξνο θαη ν Γξακκαηέαο ηνπ
230

. Βιέπνληαο νη Έιιελεο 

θάηνηθνη ηεο Βάξλαο ηε δηάδνζε ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ θαη ηε δξάζε ησλ 

ζπιιφγσλ, ίδξπζαλ ήδε απφ ην 1864 ην Φηιεθπαηδεπηηθφ χιινγν «Διπίο» γηα ηελ 
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 Παληαδίδεο, Η., (1879) «Πεξί δηαδφζεσο σλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ παξά ηνηο μελνθψλνηο», 

πλέδξηνλ…, φ  π., ζ. 218. 
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 ηαλ ζηε δεχηεξε θαη ηελ ηξίηε δεθαεηία ηνπ 20
νπ

 αηψλα πεξηιεθζνχλ μελφθσλπνη πιεζπζκνί ζην 

ειιεληθφ θξάηνο θαη εληαζεί ε αληηπαξάζεζε θαζαξεπνπζηάλσλ θαη δεκνηηζθηζηψλ, νη δεκνηηθηζηέο 
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αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο ζηε Βάξλα θαη ζηα γχξσ ρσξηά, φπνπ ηνλ «αθκαίνλ κελ 

αιι’ ππνζηεξίμεσο ρξήδνληα Διιεληζκφλ, φπσο αδηάζεηζηνο δηακείλεη έλαληη ησλ 

νζεκέξαη έμσζελ επαπεηινχλησλ απηφλ ερζξψλ θηλδπλσδψλ»
231

.  

Ζ δσή ηνπ ζπιιφγνπ ήηαλ ζχληνκε, αιιά ην 1872 ηδξχζεθε ν Φηιεθπαηδεπηηθφο 

χιινγνο κε επηηπρεκέλε δξαζηεξηφηεηα. Ίδξπζε ζηε ζπλνηθία «νπιηαληέ» ζρνιή 

αξξέλσλ θαη ζειέσλ, ηελ νπνία ζπληεξεί θαη πξνζθέξεη ζηνπο άπνξνπο καζεηέο θαη 

καζήηξηεο δσξεάλ ηα βηβιία, ππνηξνθίεο ζηνπο επηκειείο θαη άπνξνπο καζεηέο, 

ζπλεξγάδεηαη κε ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή ησλ ζρνιείσλ ηε πφιεο, εθιέγεη επηηξνπή 

ησλ εμεηάζεσλ, ππνδεηθλχεη ηα θαθψο έρνληα, πξνζθέξεη δσξεάλ δεκφζηα καζήκαηα.  

Ίδξπζε θαη ζπληεξεί ζρνιεία, πιεξψλεη κηζζνχο δαζθάισλ θαη απνζηέιιεη 

δσξεάλ βηβιία ζε πάλσ απφ 13 ρσξηά ηεο Βάξλαο.  

Με ρξήκαηα ηνπ ζπιιφγνπ θαη εξάλνπο ζηε Βάξλα νηθνδφκεζε ζρνιείν ζηελ 

Καβάξλα θαη έθεξε δάζθαιν, παξείρε δσξεάλ βηβιία ζηνπο άπνξνπο καζεηέο θαη 

βξαβεία ζηνπο αξηζηεχνληεο, ίδξπζε παξζελαγσγείν θαη κηζζνδνηνχζε ηε δαζθάια 

θαη  θαηέζηεζε ηξεηο ππνηξφθνπο ζηνπ ρσξηνχ γηα αλψηεξεο ζπνπδέο ζηε Βάξλα.  

ηα ρσξηά Οχηζνξκαλ, ακνπιά (άβια), Βαιηζίθην θαη Καξά Υνπζεΐλ ίδξπζε 

απ’ αξρήο ζρνιεία, πιήξσζε ηνπο δαζθάινπο θαη πξφζθεξε δσξεάλ βηβιία, ελψ ζηα 

ρσξηά Σδαθειή, Κεζηξίηζην, Σζανχο- Κινΐ, Σδεβηζιή, Παδαξηίθην, νχκια, 

Ρνπζηνχθην, θαη Μαγγαιία, είηε έζηεηιε δαζθάινπο θαη ηνπο πιήξσλε είηε έζηειλε 

βηβιία θαη ρξεκαηηθά βνεζήκαηα, είηε αζθνχζε επνπηεία θαη θαζνδεγνχζε ηε 

ζρνιηθή εξγαζία ηνπο. ε νξηζκέλα ρσξηά κάιηζηα ίδξπζε εθθιεζία θαη ζρνιείν, 

εγθαηέζηεζε θαη πιήξσλε ηεξέα- δάζθαιν.  

Ο ζχιινγνο ζπλεξγάζζεθε θαη δέρζεθε βνήζεηα απφ ζπιιφγνπο ηεο Διιάδαο θαη 

ηεο Σνπξθίαο θαη, εθηφο απφ ηα βξαβεία ζε καζεηέο, ζέζπηζε βξαβείν απφ 100 κέρξη 

500 γξφζηα γηα ηνπο δηαθξηλφκελνπο δαζθάινπο ησλ ρσξηψλ ηεο πεξηνρήο ηεο 

Βάξλαο
232

. 

 Σα δχν ηειεπηαία έηε ιφγσ ησλ πνιεκηθψλ γεγνλφησλ θαηαζηξάθεθαλ ηα ρσξηά 

θαη ζηακάηεζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ηα ζρνιεία θαη ν ζχιινγνο αδξάλεζε, αιιά ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1878 μαλαηέζεθε ζε ιεηηνπξγία θαη βιέπεη θαζαξφηεξα ην ζθνπφ ηνπ: 

«ηνπο δε πξψελ θηλδχλνπο θαη ζθνπέινπο πνιιαπιαζηαδνκέλνπο βιέπνληεο, ηνπ δε ηνπ 

εζληζκνχ εκψλ ερζξνχο θξαηαηνηέξνπο ήδε νξψληεο, ηνλ δε θχθινλ εληεχζελ ησλ 

ελεξγεηψλ απηνχ επξχηεξνλ ήδε θαη ζπνπδαηφηεξνλ θαζηζηάκελνλ...»
233

. Ο χιινγνο 

δεηά ηε ζπλεξγαζία θαη ηε βνήζεηα απφ ηνπο άιινπο ειιεληθνχο ζπιιφγνπο «θαη ηεο 

πνιιάθηο ππφ ησλ πιιφγσλ επηδαςηιεπζείζεο εκίλ αξσγήο, επγλσκφλσο απνδεμφκεζα 

θαη ηαο ηπρφλ ππφ ηνπ ζπλεδξίνπ ησλ Διιεληθψλ πιιφγσλ δνζεζνκέλαο εκίλ 

νηαζδήπνηε ζπκβνπιάο ή νδεγίαο»
234

.  

Ο αληηπξφζσπνο ηνπ  Φηιεθπαηδεπηηθνχ πιιφγνπ Αδξηαλνχπνιεο Α. Κξήηεο 

εηζεγήζεθε επίζεο ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ζπιιφγνπ. «Ζ Αδξηαλνχπνιηο, σο θαη πάζα ειιεληθή πφιηο, επηδηψθνπζα αείπνηε ησλ 
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ειιελνπαίδσλ ακθνηέξνπ ηνπ θχινπ ηελ εζηθήλ θαη δηαλνεηηθήλ αλάπηπμηλ δελ δηέιηπε 

πνηέ ζπληεξνχζα ησλ πφξσλ απηήο αλάινγα εθπαηδεπηήξηα»
235

. Σα ζρνιεία κε ηε 

ζπλέξγεηα ηνπ Φηιεθπαηδεπηηθνχ πιιφγνπ θαη ηε γελλαία ζπλδξνκή ηνπ πιιφγνπ 

πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ αλαπηχρζεθαλ ηφζν πνπ ειπίδεηαη φηη ζε 

ιίγν ζα ακηιιψληαη πξνο ηα πξφηππα εθπαηδεπηήξηα ηεο Αζήλαο.  

ηελ Αδξηαλνχπνιε θαη ηα πξνάζηηα ιεηηνπξγνχζαλ 15 ζρνιεία ζπλνιηθά κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ κηα Κεληξηθή Διιεληθή ρνιή (γπκλάζην) θαη Κεληξηθφ Διιεληθφ 

Παξζελαγσγείν, έμη δεκνηηθά, πέληε παξζελαγσγεία θαη δχν λεπηαγσγεία. Δπεηδή ηα 

λεπηαγσγεία δελ επαξθνχζαλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ λεπίσλ ηα δεκνηηθά ζρνιεία 

θαη ηα παξζελαγσγεία έρνπλ θαη  λεπηαθφ ηκήκα.  

ε φια ηα ζρνιεία θνηηνχλ ζπλνιηθά 1630 καζεηέο θαη καζήηξηεο, ελψ φια ηα 

ζρνιεία ππάγνληαη ζε κηα θεληξηθή εθνξεία κε πξφεδξν ην κεηξνπνιίηε.  

Ο εηζεγεηήο παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ην πξνθίι ηνπ θάζε ζρνιείνπ, ηελ ίδξπζε, 

ηνπο πφξνπο, ην θηηξηαθφ, ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ή ησλ καζεηξηψλ, ηα νλφκαηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζε θάζε ζρνιείν θαη ζε θάζε ηάμε θαη ζπρλά ηα 

πξνζφληα ηνπο, ην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ, ηα ζρνιηθά .βηβιία. εκεηψλεη, φκσο, 

φηη θακηά ειιεληθή πφιε δελ βξέζεθε κε ηέηνηα έιιεηςε πφξσλ φζν ε Αδξηαλνχπνιε. 

Αλ θαη πνιινί απνζλήζθνληεο άθεζαλ αζήκαληα πνζά, «θαίηνη ειιεληθσηάηε» ε 

πφιε δελ έηπρε κεγάισλ επεξγεηψλ. Μφλν ν ελ δσή αθφκε (φηαλ γξάθεηαη ε έθζεζε) 

Πέηξνο Πνιπρξνληάδεο «εθ ησλ ζπγγξαθψλ ηνπ Γνχδα καζψλ ηνπο επεξγέηαο ηεο ελ 

Ησαλλίλνηο ειιεληθήο εθπαηδεχζεσο απεθάζηζε λα κηκεζή ηνπο Εσζηκάδαο θαη 

Καπιάλαο θαη δσλ έηη δηέζεζε ην ήκηζπ ηεο θηεκαηηθήο απηνχ πεξηνπζίαο εηο ηα 

ειιεληθά εθπαηδεπηήξηα ηεο Αδξηαλνππφιεσο. Μεηά ηνλ ζάλαηνλ δε ηνχηνπ ε εθνξία ζα 

έρε εθ ησλ θηεκάησλ ηαθηηθφλ εηήζηνλ εηζφδεκα πεξί ηαο δηαθνζίαο  ιίξαο»
236

.  

Σα έζνδα ησλ ζρνιείσλ πξνέξρνληαη απφ ελνίθηα νηθηψλ θαη θαηαζηεκάησλ, απφ 

ηφθνπο θεθαιαίσλ, απφ εηζηηήξηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, ζπλεηζθνξά ηνπ ζπιιφγνπ, 

θιεξνδνηήκαηα, εηζθνξέο εθθιεζηψλ, ζπληερληψλ θαη αηνκηθψλ πξνζθνξψλ.  

Σα έζνδα θαη ηα έμνδα αλέξρνληαλ ζηηο 130.000 γξφζηα πεξίπνπ
237

.  

Ο αληηπξφζσπνο ηνπ θππξηαθνχ ζπιιφγνπ «Ο Εήλσλ» Ησάλλεο Καξεκθπιάθεο ζε 

έλα ζχληνκν θείκελν ζα παξνπζηάζεη κηα κειαλή ζειίδα γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

λεζηνχ. Καηαζηξνθέο, απνςίισζε ησλ δαζψλ, αλνκβξία, κεηαλάζηεπζε κεγάινπ 

κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ. Θα πεξάζεη έπεηηα ζηελ νηθηξή θαηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, 

ζεσξψληαο κάιηζηα φηη ην ρεηξφηεξν θαθφ είλαη ε δηαλνεηηθή αηξνθία.  

ε 800 θσκνπφιεηο θαη ρσξηά ππάξρνπλ κφλν 70 δεκνηηθά, 3 ειιεληθά ζρνιεία 

θαη θαλέλα γπκλάζην. Αλάινγα κε ηελ επθνξία, ηελ αθνξία θαη ηε θνξνινγία δελ 

ιεηηνπξγνχλ πάληα. Σν ζρνιαξρείν θαη ηα δχν παξζελαγσγεία ηεο Λάξλαθαο, ηεο 

εκπνξηθφηεξεο θαη κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο μέλνπο πφιεο, παξακέλνπλ θιεηζηά ηελ 

ηειεπηαία εμαεηία ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ. Σα ζρνιεία ζπληεξνχληαη απφ ηηο 

θνηλφηεηεο θαη ηα κνλαζηήξηα ή απφ ηδηψηεο. Δηήζηα ρνξεγία 200 νζσκαληθψλ ιηξψλ 
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ζα αξθνχζε λα ζπληεξεζνχλ ηα ζρνιεία ηεο Λάξλαθαο, ελψ κε 400 ιίξεο ζα 

κπνξνχζαλ λα ηδξπζνχλ πνιχ θαιά δεκνηηθά ζρνιεία ζε 120 θσκνπφιεηο (αλαθέξεη 

ηα νλφκαηα).  

Ο εηζεγεηήο αηηείηαη απφ νπνηνδήπνηε θνξέα ή ηδηψηε ηε ρξεκαηηθή ρνξεγία θαη 

ηελ απνζηνιή βηβιίσλ γηα ηα ζρνιεία ηεο Κχπξνπ
238

. 

Ο γξακκαηέαο θαη αληηπξφζσπνο ηνπ Φηιεθπαηδεπηηθνχ πιιφγνπ Θεζζαινλίθεο 

Μ. Παππαδφπνπινο εηζεγήζεθε ηελ έθζεζε γηα ηα έξγα ηνπ ζπιιφγνπ, ππνγξακκέλε 

θαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπιιφγνπ A. Abbott. Ζ έθζεζε αλαθέξεηαη ζε επηά 

θεθάιαηα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπιιφγνπ θαηά ηελ εμαεηή ιεηηνπξγία ηνπ (1873-

1879), νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά.  

Α) Ο ζχιινγνο ίδξπζε βηβιηνζήθε θαη αλαγλσζηήξην, αιιά ν ζθνπφο δελ 

επηηεχρζεθε, γηαηί ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν απφ ινγίνπο. Χο αηηίεο ζεσξνχζε ηελ 

ακάζεηα, ηελ επίθηεηε ξαζπκία θαη ηελ έιιεηςε έμεο πξνο αλάγλσζε. Ο χιινγνο 

ζχζηεζε επηηξνπή κε κέιε ησλ ζπληερληψλ λα παξαθηλήζεη ην ιαφ ζηελ αλάγλσζε
239

. 

Β)  Πξαγκαηνπνίεζε δεκφζηεο δηαιέμεηο (αλαγλψζκαηα) θάζε Κπξηαθή αλειιηπψο, 

εθηφο απφ ην ηειεπηαίν έηνο, νπφηε ιφγσ ησλ εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ δηαθφπεθαλ.  Ο 

ιαφο ηα πξψηα έηε ζπλέξεε, αιιά έπεηηα αξαηψζεθε, πηζαλά θαη ιφγσ ηεο θχζεο ησλ 

αλαγλσζκάησλ, θαζψο ιίγα αλαγλψζκαηα ζθφπεπαλ ζηηο αηνκηθέο θαη εζληθέο 

αλάγθεο. Σα αλαγλψζκαηα πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζην θξνλεκαηηζκφ ηνπ ιανχ, λα 

αλαθέξνληαη ζε εγρψξηα πξάγκαηα θαη λα δείρλνπλ ηελ αξραία δφμα θαη ιακπξφηεηα 

ηνπ ηφπνπ, ηελ ησξηλή θαηάπησζή ηνπ θαη ηα κέζα γηα ηελ αλφξζσζή ηεο
240

.  

Γ) Ο χιινγνο ίδξπζε ζρνιείν ηνπ ιανχ, δειαδή λπθηεξηλφ ζρνιείν γηα ελήιηθεο 

αλαιθάβεηνπο. ην ζρνιείν γξάθηεθαλ 490 καζεηέο, αιιά κεηά απφ ιίγν έκεηλαλ νη 

κηζνί. θνπφο ηνπ ζρνιείνπ δελ ήηαλ κφλν ν εγγξακκαηηζκφο (ε εθκάζεζε ηεο 

αλάγλσζεο ηεο γξαθήο θαη ηεο αξίζκεζεο), «αιιά θαη κνξθσηηθφο, δηδαζθνκέλεο ηεο 

ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη ηεο καθεδνληθήο θαη ηνπ Δπαγγειίνπ». Γπζηπρψο ην ζρνιείν 

ιεηηνχξγεζε κφλν γηα δπν κήλεο θαη αλαγθάζηεθε λα δηαθφςεη κε ηελ αλψκαιε 

θαηάζηαζε πνπ επηθξάηεζε κε ηε ζθαγή ησλ πξνμέλσλ. Χζηφζν, πνιινί καζεηέο 

θξαηνχζαλ λα αλαγλσζκαηάξηά ηνπο θαη ηα δηάβαδαλ ζην ζπίηη ηνπο
241

. 

Γ) Ο χιινγνο έζηεηιε εμεηαζηηθέο επηηξνπέο ζηηο πέξημ ηεο πφιεο πεξηνρέο θαη 

παξαηήξεζε φηη ζηα ζρνιεία πνπ έγηλαλ νη επηζθέςεηο ε εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε 

βειηηψζεθε, θαζψο ην ελδηαθέξνλ ηεο πξσηεχνπζαο παξαθηλνχζε ηε θηινηηκία ησλ 

θαηνίθσλ θαη ησλ δαζθάισλ. Πξέπεη λα δηνξηζηνχλ, θαηά ηνλ εηζεγεηή, κφληκνη 

επφπηεο, εηδηθνί ζηελ παηδαγσγηθή, αιιά απαηηνχληαη κηζζνί θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ 

πιιφγνπ δελ επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςή ηνπο
242

. 

Δ) Με ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ επηηξνπή ν χιινγνο δεκηνχξγεζε θέληξν ζην νπνίν 

απεπζχλνληαλ νη θνηλφηεηεο γηα ηελ εμεχξεζε δαζθάισλ θαη δηδαζθαιηζζψλ. Ζ 
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επηηξνπή πξνκήζεπζε πνιιά ρσξηά κε άμηνπο δαζθάινπο. Αλακέλεηαη  απφ ην 

Γηδαζθαιείν Θεζζαινλίθεο
243

 φπσο νη «πξνπαξαζθεπαδφκελνη δηδάζθαινη 

θαηνξζσζεί λα θέξσζη κεζ’ εαπηψλ ηνηαχηα εθφδηα, νπνία απαηηεί ε θνηλσληθή θαη 

εζλνινγηθή θαηάζηαζε ηεο Μαθεδνλίαο»
244

. 

η) Πνιινί ππφηξνθνη ηνπ πιιφγνπ έγηλαλ δάζθαινη ζην εζσηεξηθφ ηεο 

Μαθεδνλίαο, πνπ ζηεξείηαη άμησλ δαζθάισλ θαη είλαη αλάγθε γηα πνιιά ρξφληα 

ππφηξνθνη ηνπ πιιφγνπ λα θαηαξηίδνληαη σο δάζθαινη. Σν ίδην πξέπεη λα γίλεηαη κε 

φινπο ηνπο καθεδνληθνχο ζπιιφγνπο. «Κνηλφο ζθνπφο πάλησλ ησλ θαζ’ εκάο 

ειιεληθψλ πιιφγσλ είλαη ν δηα ηεο δηαδφζεσο ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ θαη ηνπ 

ειιεληθνχ πλεχκαηνο θσηηζκφο»
245

. ηελ Αζήλα νη χιινγνη θσηίδνπλ ηηο δηάλνηεο κε 

ην πλεχκα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηέρλεο, αιιά ππήξρε εθεί καθξά πξνεηνηκαζία.. ηε 

Μαθεδνλία ην έδαθνο είλαη ρέξζν θαη ρξεηάδεηαη νη δάζθαινη φρη λα είλαη ηφζν 

θάηνρνη ηεο επηζηήκεο φζν λα έρνπλ εκπεηξία θαη πξν πάλησλ ελζνπζηψδε ςπρή.  

Ε) Ο χιινγνο έδσζε ρξεκαηηθά βνεζήκαηα θαη έζηεηιε βηβιία ζε πνιιέο 

θνηλφηεηεο ζην εζσηεξηθφ ηεο Μαθεδνλίαο. Παξαηήξεζε, φκσο, φηη δελ γίλεηαη 

θαηάιιειε ρξήζε θαη δελ βειηηψλεηαη ε εθπαίδεπζε. Πνιιέο θνηλφηεηεο βαζίζηεθαλ 

ζε απηά ηα βνεζήκαηα θαη δελ ζπλέιεμαλ επηηφπηνπο πφξνπο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη 

απαξαίηεην λα δίλνληαη ρξεκαηηθά πνζά θαη βηβιία ππφ ηελ άκεζε επνπηεία ησλ 

πιιφγσλ. Δίλαη θαιχηεξα θαηά πξψην ιφγν λα βνεζεζνχλ ηα θέληξα (Θεζζαινλίθε 

έξξεο, Βηηψιηα) θαη ηα θψηα λα δηαδνζνχλ ζηηο γχξσ θνηλφηεηεο
246

.  

Ζ) Ο χιινγνο δελ αλέπηπμε ζρέζεηο κε άιινπο ζπιιφγνπο εθηφο απφ ην χιινγν 

πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιελ. Γξακκάησλ θαη ηνλ ΔΦΚ. Αλ θαη θεληξηθφο ν χιινγνο 

δελ κπφξεζε λα πάξεη πξαγκαηηθά ηέηνην ραξαθηήξα. Πνιινί ζχιινγνη ζηέιλνπλ 

βνεζήκαηα ζηηο θνηλφηεηεο ηεο Μαθεδνλίαο απεπζείαο ή κέζσ άιισλ πξαθηφξσλ θαη 

αληίζηξνθα πνιιέο θνηλφηεηεο θαη ζχιινγνη απεπζχλνληαη ζηνπο ζπιιφγνπο ηεο 

Αζήλαο θαη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Με ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ πνιινί ζχιινγνη 

έζηειλαλ θαηαρξεζηηθά βνεζήκαηα ζηε ίδηα θνηλφηεηα θαη νξηζκέλεο επλνεκέλεο 

θνηλφηεηεο εμέζεζαλ δεκφζηα ηνπο ζπιιφγνπο πνπ πηζαλά δελ αληαπνθξίλνληαλ. «Ζ 

ηνηαχηε αζχλδεηνο θαηάζηαζηο ησλ θαζ’ εκάο πιιφγσλ είρε πιελ ησλ εηξεκέλσλ θαη 

άιια άηνπα. Κπξίσο δε πξνζεγίλεην ζπαηάιε ησλ πφξσλ ελ νπ δένληη»
247

.  

Ο εηζεγεηήο ζπκπεξαίλεη φηη: α) Ο δεκνηηθφο ζθνπφο ηεο ίδξπζεο βηβιηνζήθεο θαη 

αλαγλσζηεξίνπ ήηαλ πξφσξνο. β) Σα αλαγλψζκαηα απνβαίλνπλ ρξήζηκα αλ 

αληηθείκελν είλαη ε εγρψξηα εζληθή χιε θαη ζθνπφο ν εζληθφο θξνλεκαηηζκφο,. γ) Σν 

ζρνιείν ην ιανχ πξέπεη λα αλαζπζηαζεί ζπκπξάηηνλ κε ηα αλαγλψζκαηα σο ζρνιείν 

κνξθσηηθφ. δ) Αλάγθε λα ππάξμεη έκκηζζνο επνπηηθή επηηξνπή γηα ην εζσηεξηθφ ηεο 

Μαθεδνλίαο ε) Δίλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε εθπαηδεπηηθήο επηηξνπήο κε εθηειεζηηθή 
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εμνπζία, ζη) Να εληζρχνληαη κε βνεζήκαηα θαηά πξψην ιφγν νη θεληξηθέο πφιεηο 

Θεζζαινλίθεο, εξξψλ, Βηησιίσλ θαη  θαηά δεχηεξν ιφγν ε ηξψκληηζα, ηα Βνδελά, 

ε Γντξάλε, ν Πνιχγπξνο θαη άιιεο πξσηεχνπζεο ησλ επαξρηψλ. δ) Να θαλνληζζνχλ 

νη ζρέζεηο ησλ ζπιιφγσλ, ζχκθσλα κε ην ζθνπφ ηνπ πλεδξίνπ θαη ν χιινγνο 

Θεζζαινλίθεο λα γίλεη θέληξν ζπλδέζκνπ κεηαμχ ησλ καθεδνληθψλ ζπιιφγσλ
248

.  

Γχν πξάγκαηα ζεσξεί εληειψο απαξαίηεηα ν εηζεγεηήο: Σν ζπληνληζκφ ησλ 

ζπιιφγσλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πιιφγνπ Θεζζαινλίθεο σο θεληξηθφ ζχιινγν ηεο 

Μαθεδνλίαο θαη ζπληνληζηή ηεο δξάζεο ησλ καθεδνληθψλ ζπιιφγσλ. Σν δηνξηζκφ 

έκκηζζσλ επνπηψλ γηα ηα ζρνιεία ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Μαθεδνλίαο, νη νπνίνη εθηφο 

απφ ηελ επνπηεία ησλ ζρνιείσλ θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ δαζθάισλ ζα ζεξαπεχζνπλ 

θαη άιιε αλάγθεο φπσο ηε γεσγξαθηθή γλψζε ηεο Μαθεδνλίαο, ηε γλψζε ηεο 

θνηλσληθήο θαη εζλνινγηθήο ζχζηαζεο θαη ηε ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ
249

. 

Μηα επηζηνιή, κε παηδαγσγηθφ πεξηερφκελν, πνπ θαηαηέζεθε ή αλαγλψζηεθε ζην 

Γ΄ ηκήκα ηνπ πλεδξίνπ ππνγξάθεηαη ζην Μεγάξνβν απφ ηνλ Μηραήι Υ. Ησάλλνπ.  

Ο ζπγγξαθέαο αθνχ αλαθεξζεί ζηνπο ζθνπνχο ηνπ πλεδξίνπ θαη ζηηο επξχηεξεο 

γηα ηα εζληθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα απφςεηο πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο 

αληηπξνζψπνπο ησλ κεγάισλ ζπιιφγσλ ή ηα ζηελφηεξα εθπαηδεπηηθά απφ 

αληηπξνζψπνπο ησλ κηθξφηεξσλ, ζεσξεί πσο δελ πξέπεη λα εκπνδηζηνχλ ηδηψηεο πνπ 

δε κπνξνχζαλ λα είλαη αληηπξφζσπνη ζπιιφγσλ λα θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο.  

Πνιινί ιφγηνη είδαλ ηελ θαρεθηηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ θαη νξηζκέλνη  ζχιινγνη 

επηρεηξνχλ λα εηζάγνπλ λέεο κεζφδνπο. Πξηλ γξάςεη γηα ην λέν ζχζηεκα ζεκεηψλεη: 

Αλ γηα ηνπο ειιελφθσλεο ηα ζρνιεία ήηαλ ειαηησκαηηθά, πψο ήηαλ γηα ηνπο 

μελφθσλνπο πνπ δελ γλψξηδαλ ηε γιψζζα θαη θαινχληαλ λα κάζνπλ ηε γξακκαηηθή 

ηεο αξραίαο; «Μφλνλ άλζξσπνο ηδψλ εθ ηνπ πιεζίνλ ηα πξάγκαηα δχλαηαη λα λνήζε ην 

θνβεξφλ, ην πειψξηνλ θψιπκα εηο φ πξνζθξνχνπζηλ νη καζεηαί»
250

.  

Σν δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα δηαηξεζεί ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ειιελνθψλσλ θαη ησλ μελφθσλσλ, αθνχ έλα εθαηνκκχξην μελφθσλνη Έιιελεο 

ππάξρνπλ ζηε Βαιθαληθή θαη ζηε Μ. Αζία. Ζ εθπαίδεπζε ησλ ειιελφθσλσλ πξέπεη 

λα δηαηξεζεί ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ρσξηθψλ θαη ησλ παηδηψλ ησλ πφιεσλ, γηαηί, φπσο 

παξαηήξεζε, απφθνηηνη ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ ζε θσκνπφιεηο κφιηο ηζνχληαη κε 

ηνπο απφθνηηνπο ησλ θαιψλ δεκνηηθψλ ησλ πφιεσλ. Δπηπιένλ, ζηελ χπαηζξν ν 

δάζθαινο κπνξεί λα δηδάμεη εθηελή γεσπνλία, ακπεινθπηεία, βνκβπθνηξνθία θ.α. 

ρσξίο λα απνθχγεη ηε δηδαζθαιία ηεο ρεκείαο πνπ δηδάζθνληαη ζηηο πφιεηο. Δμ’ αηηίαο 

ηεο θαηψηεξεο πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο έιιεηςεο πφξσλ νη ζθνπνί ησλ 

ζρνιείσλ ζηελ χπαηζξν θαη ζηελ πφιε πξέπεη λα δηαθνξνπνηεζνχλ.    

Σν δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ μελφθσλσλ πξέπεη λα ππνδηαηξεζεί ζε εθπαίδεπζε 

ησλ βιαρφθσλσλ, ησλ βνπιγαξφθσλσλ, ησλ ηνπξθφθσλσλ θιπ. Οη μελφθσλνη 

καζεηέο έρνπλ λα παιέςνπλ κε κηα πνιπγισζζία. ηαλ, γηα παξάδεηγκα, ν καζεηήο 

κάζεη φηη ε luna νλνκάδεηαη θεγγάξη, αθνχεη απφ ην δάζθαιν φηη νλνκάδεηαη ζειήλε.  
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ια ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζηηο πφιεηο θαη ζηελ χπαηζξν δελ κπνξνχλ λα 

θέξνπλ ηα ίδηα απνηειέζκαηα εμ’ αηηίαο ηεο γιψζζαο θαη ησλ πφξσλ
251

. 

Γχν είλαη νη λεφηεξεο κεηαξξπζκίζεηο ζην ζρνιείν: Σα λεπηαγσγεία θαη ε 

θαηάξγεζε ηεο αιιεινδηδαθηηθήο: Σα λεπηαγσγεία δε εθπιεξψλνπλ ην ζθνπφ ηνπο 

εμ’ αηηίαο ηεο γιψζζαο θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ (110-130) λεπίσλ, ηα δε έμνδα γηα 

ηε ζπληήξεζε ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ην κηζζφ ηεο δαζθάιαο ζεσξνχληαη απφ ηνπο 

ρσξηθνχο δπζβάζηαθηα θαη αλαληίζηνηρα πξνο ηα απνηειέζκαηα.  

Σα πλεχκα ησλ ζπλδηδαθηηθψλ, θαηά ηνλ Ησάλλνπ, παξαλνήζεθε θαζψο πάλσ απφ 

δχν δαζθάινπο δελ κπνξνχλ λα ζπληεξνχλ ηα ρσξηά θαη «ε δηδαζθαιία ε γηλνκέλε 

άιινηε ηνπιάρηζηνλ δη’ “εξκελεπηψλ”, ζήκεξνλ γίλεηαη δηα ηνπ αέξνο»
252

.   

Σν λέν ζχζηεκα ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ζα κπνξνχζε λα επδνθηκήζεη αλ 

ππήξραλ πφξνη. Οη ρσξηθνί κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηα ειιεληθά ζρνιεία ζε 

δεκνηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο. Ζ θαηάξγεζε ηεο αξραίαο δελ ζα 

είλαη κεγάιε ζπζία, γηαηί νη απφθνηηνη ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ γηα ηελ θαθή 

θαηάζηαζε ησλ δεκνηηθψλ «εμεχξνπζη ηφζνλ ηελ αξραίαλ φζνλ θαη νη παππάδεο». 

Ο ζπγγξαθέαο πξνηείλεη ζηηο θσκνπφιεηο θαη κάιηζηα «ελ ηαηο αιινζξφνηο» ηα 

ειιεληθά ζρνιεία λα κεηαβιεζνχλ ζε δεκνηηθά, νη δάζθαινη λα κείλνπλ ζηε ζέζε 

ηνπο θαη ην φλνκα (ειιελ. ζρνιείν) λα κελ αιιάμεη, αιιά ν ζχιινγνο λα ηνπο ζηείιεη 

άιιν πξφγξακκα. Να εκπνδηζηεί ζηηο θσκνπφιεηο λα ηδξχνληαη γπκλάζηα, γηαηί δελ 

κπνξνχλ λα πιεξσζνχλ νη κηζζνί ησλ θαζεγεηψλ, ελψ δελ ζα θνηηήζνπλ πάλσ απφ 

δχν ηξεηο καζεηέο θαη «Να ζπληαρζψζηλ εγρεηξίδηα αλαγλψζεσο πνιχ απινχζηεξα ησλ 

ηνπ θ. Μσξαΐηνπ παξά ηνηο αιινζξφνηο, ζθνπφο δε λα είλε ε εμειιήλεζηο»
253

.  

Αλ δελ γίλνπλ ηα παξαπάλσ ζα ρξεηαζηνχλ πνιινί δάζθαινη πνπ δελ κπνξνχλ λα 

πιεξψζνπλ νη θψκεο, ελψ ζα ρξεηάδνληαη θαηά κέζν φξν 8 έηε γηα λα εμέιζεη πνιίηεο 

θαη φρη θαιά πξνεηνηκαζκέλνο. Ζ ειιεληθή εθπαίδεπζε, θαηά ηνλ Ησάλλνπ, είλαη 

ζαζξή. ην Μεγάξνβν θαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο 

ιεηηνπξγνχλ πξν πνιινχ ζρνιεία, αιιά νη καζεηέο δελ δηαθξίλνληαη ζηε γιψζζα απφ 

ηνπο καγαδάηνξεο θαη ηνπο καζηφξνπο.  Κάζε 5-10 έηε εμέξρνληαη κφλν δπν ηξεηο πνπ 

ζπλερίδνπλ αλψηεξεο ζπνπδέο, αιιά δελ κέλνπλ ζηνλ ηφπν ηνπο. Σν ζρνιείν πξέπεη 

αλ γίλεη πην πξαγκαηηθφ. Γελ ρξεηάδνληαη παξά ζε ιίγνπο ηα πνιιά καζεκαηηθά θαη ηα 

ιαηηληθά. Δπνκέλσο θαιχηεξα λα εηζαρζνχλ ε ηρλνγξαθία θαη ε κνπζηθή γηα λα κε 

ππνδνπιψλνληαη νη 100 καζεηέο γηα ηνπο 10 πνπ ζα ζπλερίζνπλ αλψηεξεο ζπνπδέο.  

Ο ζπγγξαθέαο ζεσξεί ηε γεσγξαθία ζεκαληηθφ κάζεκα, γη’ απηφ είλαη απαξαίηεην 

λα ηδξπζεί γεσγξαθηθφο ζχιινγνο πνπ α) ζα εθδψζεη γεσγξαθηθφ πεξηνδηθφ γηα 

δηάδνζε γεσγξαθηθνχ αηζζήκαηνο θαη γεσγξαθηθψλ ηδεψλ. β) ζα ζπλερίζεη ην έξγν 

ηνπ . Εαθεηξφπνπινπ ηνπ πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ πιιφγνπ, 

εθδίδνληαο πίλαθεο ηεο Διιάδαο, ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Ζπείξνπ θιπ. Θα αλαδεηήζεη 

θαη ζα βξεη ηα αίηηα γηα ηα νπνία ε γεσγξαθία θαθψο δηδάζθεηαη θαη θαθψο 

καλζάλεηαη. Σν έξγν δελ είλαη δχζθνιν θαη ν ζχιινγνο ζα είλαη έλα δηαζπιινγηθφ 

φξγαλν νπφηε νη ζχιινγνη ζα ζηξαθνχλ ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο.  
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Σν θείκελν ηειεηψλεη σο εμήο: «Ζ επηζηνιή κνπ, σο βιέπεηε, θχξηε πξφεδξε, 

ζπλεγνξεί ππέξ ησλ δεκνηψλ, εληαρνχ θαηά ησλ πξνζεξρνκέλσλ εηο ηαο επηζηήκαο, 

επεηδή ην έζλνο απαξηίδεηαη εθ ηνπ ιανχ ελ ηε επξεία απηνχ ζεκαζία, αλ θξνληίζσκελ 

πεξί απηνχ, δπλάκεζα ίζσο απφ ηνχδε λα είπσκελ φηη, Έζζεηαη ήκαξ φηαλ πνη’ νιψιε 

Ίιηνο ηεξή θαη ιαφο ευκε ιίσ Πξηάκνην»
254

.  

Ο Α. Κπδηθηλφο εηζεγήζεθε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο 

Αδειθφηεηνο Κπδίθνπ «Πξφνδνο» πνπ έδξεπε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.  

Ζ αδειθφηεηα ηδξχζεθε ην 1866 απφ λένπο Κπδηθηλνχο, ρεηξφλαθηεο ρσξίο 

κφξθσζε, πνπ εξγάδνληαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη γξήγνξα επδνθίκεζε. Ίδξπζε 

ζηε Μεραληψλα ζρνιείν αξξέλσλ, έζεζε ηηο βάζεηο γηα βηβιηνζήθε θαη ζθφπεπε ζηελ 

ίδξπζε αλαγλσζηεξίνπ θαη παξζελαγσγείνπ ζην ίδην ρσξηφ. Απφ ην 1872 

πνιιαπιαζηάζηεθαλ ηα κέιε ηεο Αδειθφηεηαο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Εαξίθε ίδξπζε 

θαη παξζελαγσγείν ζηε Μεραληψλα θαη κε ηε ζπλέλσζε ησλ ζπιιφγσλ Πεξάκνπ θαη 

Αξηάθεο άπισζε ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζε φιε ηε ρεξζφλεζν ηεο Κπδίθνπ. Οη 

ζθνπνί θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε αδειθφηεηα είλαη: α) Λφγσ ηεο 

έλδεηαο ν κηζζφο ησλ δαζθάισλ είλαη γιίζρξνο θαη θαλέλα απφ ηα 12 ζρνιεία ηεο 

ρεξζνλήζνπ δελ έρεη θαιφ δάζθαιν. Δπνκέλσο πξέπεη λα βξεη θαη λα πιεξψλεη 

θαινχο δαζθάινπο. β) Λφγσ ηεο έλδεηαο δελ ππάξρνπλ βηβιία ηα νπνία πξέπεη λα 

πξνζθέξεη  δσξεάλ ε Αδειθφηεηα ή έλαληη κηθξνχ ηηκήκαηνο. γ) Δθηφο ηεο 

Μεραληψλαο θαλέλα άιιν παξζελαγσγείν δελ ππάξρεη ζηε ρεξζφλεζν ηεο Κπδίθνπ 

θαη είλαη απαξαίηεην λα ηδξπζνχλ ηξία ηνπιάρηζην παξζελαγσγεία (Αξηάθε, Πέξακα 

Πάλνξκν). δ) Γελ ππάξρνπλ θηίξηα θαηάιιεια γηα ηε ζηέγαζε ησλ ζρνιείσλ. 

Δπνκέλσο ε Αδειθφηεηα πξέπεη λα αλεγείξεη ζηελ Αξηάθε, ζηελ Πέξακν θαη ζηελ 

Πάλνξκν ζρνιηθά θηίξηα.  

Σέηνην πξνγξακκαηηζκφ δελ κπνξεί κε ηα νηθνλνκηθά ηεο λα ηνλ πινπνηήζεη, 

επειπηζηεί φκσο λα δερηεί βνήζεηα απφ έμσ γηα λα εθπιεξψζεη ηνλ ηεξφ ηεο ζθνπφ
255

. 

Γεθαπέληε θάηνηθνη ηεο Καηζάξεηαο ππνγξάθνπλ έλα ππφκλεκα πξνο ην πλέδξην, 

ζην νπνίν αθνχ δηθαηνινγνχλ ηελ κε πξφζθιεζε ησλ ηνπηθψλ ζπιιφγσλ ή ηελ 

αδπλακία ηνπο λα απνζηείινπλ αληηπξνζψπνπο ζην πλέδξην, δηεθηξαγσδνχλ θαη 

παξαθαινχλ λα ιεθζεί ππφςε ηνπ πλεδξίνπ ε νηθηξή εζηθή θαη δηαλνεηηθή 

θαηάζηαζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Μ. Αζίαο θαη θπξίσο ηεο επαξρίαο Καηζάξεηαο, ε νπνία 

απφ ηελ αξραηφηεηα δηαθξίλνληαλ γηα ηελ ειιεληθφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. Σν 

ππφκλεκα αλέζεζαλ λα παξαδψζεη ζην πλέδξην ν θαζεγεηήο Γ. Εχγνπξαο, ηνλ 

νπνίν εμνπζηνδφηεζαλ λα αλαπηχμεη θαη πξνθνξηθά, αλ ρξεηαζηεί, ηελ θαηάζηαζε θαη 

ηα αηηήκαηά ηνπο θαίηνη κε ξεηψο δηαηππσζέληα. 

Σν πξψην κέιεκα ησλ θαηνίθσλ θαη παληφο θηινγελνχο είλαη ε εθκάζεζε απφ 

ηνπο λένπο ηεο εζληθήο γιψζζαο. Ζ ειιεληθή εζλφηεηα πθίζηαηαη δεηλνχο θινληζκνχο 

ζηε Μ. Αζία ιφγσ ηνπ πξνζειπηηζκνχ ησλ ηεξαπνζηφισλ πνπ θαη θαιά ζρνιεία θαη 

ρξήκαηα δηαζέηνπλ. Με φιεο ηηο πξνζπάζεηεο ησλ θαηνίθσλ, ν ιηκφο ηνπ 1874 θαη ν 

πφιεκνο πνπ αθνινχζεζε εμάληιεζαλ ηφζν ηνπο θαηνίθνπο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηε 
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δηαηήξεζε ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ παξζελαγσγείσλ θαη ηελ δσξεάλ παξνρή βηβιίσλ, 

αιιά νχηε θαλ ηελ πξφζιεςε ελφο δαζθάινπ γηα λα κελ θιείζνπλ ηα ζρνιεία
256

.   

Αληηπξφζσπνη ηνπ Θξαθηθνχ Φηιεθπαηδεπηηθνχ πιιφγνπ Ραηδεζηνχ ζην 

πλέδξην ήηαλ νη Ν. αξίπνινο θαη Δ. Γξαγνχκεο, αιιά ηελ έθζεζε ηνπ πιιφγνπ 

ππνγξάθνπλ ν πξφεδξνο ηνπ Γξ. Λαδίδεο θαη ν γελ. γξακκαηέαο Μ. Γ. Μαξγαξίησθ.  

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ν ζχιινγνο είλαη «ν πεξεθαλέζηαηνο ηνπ Διιεληζκνχ 

θάξνο ελ ηε έμσ ηνπ Βπδαληίνπ Θξάθε …. θέληξνλ θσηηζηηθφλ θαη ζεκείνλ γεληθήο 

ελψζεσο»
257

. Σν πξφγξακκά ηνπ έρεη ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη ελίζρπζε ησλ 

ειιεληθψλ γξακκάησλ, ηε δηάζσζε θάζε αξραηφηεηαο θαη ηελ εδξαίσζε ηνπ 

ιπζζσδψο ππφ ησλ πνιεκίσλ θαηαπνιεκνπκέλνπ θχξνπο ηεο εθθιεζίαο. Γειαδή 

είλαη  εζληθφο θαη αληηζιαβηθφο, αθνχ πεξηιακβάλεη ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ, ηηο ειιεληθέο αξραηφηεηεο θαη ηελ νξζφδνμε εθθιεζία. Γηα κηα εμαεηία 

«παξήρζεζαλ θαξπνί αγιανί ηπρφληεο ησλ θνηλψλ επηδνθηκαζηψλ θαη θαηέζεθαλ 

βάζεηο πλεπκαηηθήο πξναγσγήο θαη εζληθήο κνξθψζεσο»
258

.   

Ζ έθζεζε είλαη πεξηιεπηηθή, γηαηί ζα απαηηνχληαλ πνιχο ρξφλνο θαη ρψξνο γηα κηα 

αλαιπηηθή έθζεζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ πιιφγνπ. Ο χιινγνο δηαηεξνχζε δχν 

δεκνηηθά, έλα ζρνιαξρείν θαη έλα παξζελαγσγείν κε νθηψ θαζεγεηέο θαη δαζθάινπο. 

Φνηηνχζαλ 500 καζεηέο θαη καζήηξηεο ρσξίο λα εκπνδίδεηαη νπδείο, θαζψο νη ελδεείο 

φρη κφλν δελ πιήξσλαλ, αιιά ηνπο παξέρνληαλ δσξεάλ θάζε κέζν ζπνπδψλ. Ακέζσο 

άξρηζαλ δεκφζηεο δηαιέμεηο θαη πξνγξακκαηίζηεθε ε ίδξπζε βηβιηνζήθεο θαη 

κνπζείνπ, ελψ αζηνί νκνγελείο θαη αιινγελείο πξνζέθεξαλ πνιιέο εηζθνξέο θαη 

δσξεέο. Με ηα ρξήκαηα απηά αλήγεηξε κεγαινπξεπέο νηθνδφκεκα, κε δηαθνζκεκέλε 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ, αλαγλσζηήξην, βηβιηνζήθε θαη κνπζείν.  

ηε βηβιηνζήθε είραλ ζπγθεληξσζεί βηβιία δσξεψλ θαη βηβιία πνπ αγνξάζηεθαλ 

απφ ην ζχιινγν θαη ζην Μνπζείν αξραία επξήκαηα, φπσο ράιθηλα, αξγπξά θαη ρξπζά 

λνκίζκαηα, πνιιά απφ ηα νπνία ήηαλ ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο, επηγξαθέο θαη 

αλάγιπθα
259

.   

Γηα λα μππλήζεη «ην παξά ηνηο ιανίο ππλψηηνλ ηνπ εζληζκνχ θαη ηνπ πςεινχ απηνχ 

πξννξηζκνχ ζπλαίζζεκα, πξνο επηηπρίαλ δ’ ακθνηέξσλ εηο ρσξία ζηεξνχκελα ζρνιείσλ 

απέζηεηιε δηδαζθάινπο, πιεξψλσλ απηνχο κηζζνχο, δηεηήξεη πξνο ηνχην ελ ηνηο 

ζρνιείνηο Ραηδεζηνχ ππνηξφθνπο εηιεκκέλνπο εθ δηαθφξσλ ηεο ρψξαο κεξψλ θαη 

άιινπο ζπλέζηεζελ εηο αλσηέξαο ζρνιάο πξνο επηζηεκνληθσηέξαλ θαη πςεινηέξαλ 

απηψλ κφξθσζηλ, εηο πιείζηα δε ζρνιεία θείκελα πνιχ καθξάλ έπεκπελ… βηβιία 

δηδαθηηθά θαη βνεζήκαηα ρξεκαηηθά θαη πιηθφλ ρξήζηκνλ θαη ηνπο καζεηεπνκέλνπο, 

δηαβηβάδσλ πξνο ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ρσξίσλ, ηαο εθνξίαο θαη δηδαζθάινπο 

πξνηξνπάο, ελζαξξχλζεηο παληνίαο, νδεγίαο θαη θαλνληζκνχο πξνο απνζφβεζηλ ηεο 

ιπκαηλνκέλεο απηνχο αγπξηείαο θαη πξνο έκπλεπζηλ εηο ηαο ςπράο απηψλ έξσηνο 

πξνφδνπ θαη αλαγελλήζεσο, άκα δε απέζηειιε παληαρφζε επφπηαο απηψλ άλδξαο 
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εηδηθνχο εθπιεξνχληαο έξγα εζληθψλ απνζηφισλ, ζθνπψλ φπσο δηα πάλησλ ηνχησλ 

δηαζψζε εθ ηνπ πξν πνιινχ απεηινπκέλνπ λαπαγίνπ φηη πιείζηνπο θαη παξαδψ ηνηο 

επηγφλνηο αθεξαηνηέξαλ, σο έλεζηη, ηελ ηεξάλ ηνπ εζληζκνχ παξαθαηαζήθελ»
260

.     

Αλαθνίλσζε ην πξφγξακκά ηνπ θαη δέρζεθε βνεζήκαηα απφ επηθαλείο ηδηψηεο θαη 

απφ ζπιιφγνπο θαη ηδηαίηεξα απφ ηνλ Πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ 

χιινγν. Ζ πνιεκηθή ζχξξαμε θαη ε εμάκελε θαηνρή δηέθνςε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

αιιά κεηά ηελ θαζεζχραζε ησλ πξαγκάησλ κε πεξηζζφηεξν δήιν επηρεηξεί λα 

αληηζηαζεί ζηηο πιεθηάλεο θαη ηνπο θηλδχλνπο αθαληζκνχ ησλ Διιήλσλ κε ηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ παληνχ φπνπ ιαιείηαη ε εζληθή γιψζζα.  

 Ζ Ραηδεζηφο απνηειεί ην θέληξν κηαο ρψξαο εθηεηλφκελεο απφ ηελ Πξνπνληίδα 

κέρξη ηνλ Έβξν θαη απφ ηνλ Διιήζπνλην κέρξη ηνλ Δχμεηλν. Οη πεξηνρέο απηέο 

ζηξέθνπλ ην βιέκκα πξνο ηε Ραηδεζηφ. ηαλ ν χιινγνο ήηαλ αθκαίνο φινη 

ζπλεξίδνληαλ λα ηδξχνπλ κε ηε βνήζεηά ηνπ ζρνιεία θαη ζπιιφγνπο, φηαλ ε πφιε θαη 

ν χιινγνο έπεζαλ ζε δεηλά θαη απηέο πεξηέπεζαλ ζε καξαζκφ θαη δελ έζηξεςαλ ην 

Βιέκκα πξνο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε φπνπ ππήξραλ ζπιινγηθέο δπλάκεηο αθκαίεο. 

Γηα λα επηηειέζεη ην ξφιν ηνπ θεληξηθνχ πιιφγνπ ν χιινγνο ηεο Ραηδεζηνχ 

ρξεηάδεηαη ηε βνήζεηα ηνπ Παλειιελίνπ. Παξαθαιεί ην πλέδξην θαη ην Παλειιήλην 

λα ζηξέςνπλ ην βιέκκα πξνο ηελ πεξηνρή θαη κάιηζηα λα βνεζήζνπλ ηε Βηζάλζε 

φπνπ ιεηηνπξγνχλ ζρνιέο θαη θνηηνχλ πεξί ηνπο 5000 καζεηέο θαη καζήηξηεο «Καζ’ 

φζνλ φηαλ ηα ελ Φηιηππνππφιεη θαη Αδξηαλνππφιεη ειιεληθά εθπαηδεπηήξηα αθκάδσζηλ 

σο πξνκαρψλεο θαηά ηεο επηβνχινπ επηδξνκήο θαη ηπγράλσζηλ εζληθήο ππνζηεξίμεσο, 

ηεο απηήο θηινζηφξγνπ πξνλνίαο δηθαηνχληαη φπσο απνιαχζσζη θαη νη αλαηνιηθψηεξνλ 

ηνχησλ θαηνηθνχληεο ειιεληθνί πιεζπζκνί νη ηειείσο εγθαηαιειεηκκέλνη εηο ηα ζθφηε 

θαη ππφ κπξίσλ πεξηβαιιφκελνη θηλδχλσλ απσιείαο θαη εμνληψζεσο. Δπηξξσλλχκελνο 

δηα πλεπκαηηθψλ κέζσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπ εκεηέξνπ πιιφγνπ ν απφ Πξνπνληίδνο 

κέρξη Έβξνπ θαη απφ Αηγαίνπ κέρξηο Δπμείλνπ ειιεληζκφο κεηά ηνπ ζσδνκέλνπ πέξαλ 

ηνπ Έβξνπ νκνγελνχο πιεζπζκνχ, ζέιεη απνηειεί έξθνο ηζρπξφλ θαη αλππέξβιεηνλ 

ζψδσλ ηαο πχιαο ηεο βαζηιίδνο ησλ πφιεσλ θαη θπιάηησλ αθεξαίαλ ηελ εζληθήλ 

ελφηεηα. Αλ δε ν χιινγνο εκψλ εγθαηαιεηθζή θαη κείλεη ζηεξεκέλνο ζπληφλνπ 

πξνζηαζίαο, αη έμσ ηνπ Βπδαληίνπ πνιππιεζείο θνηλφηεηεο αη πνιιαρψο ζπλδεδεκέλαη 

θαη απνθιίλνπζαη πξνο ηελ Ραηδεζηφλ σο πξνο θπζηθήλ απηψλ πξσηεχνπζαλ, ζέινπζηλ 

επξεζή άλεπ θέληξνπ ζπλεθηηθνχ θαη ηαρέσο ζέινπζη παξηπέζεη εηο καξαζκφλ θαη 

αλαπφθεπθηνλ απνζχλζεζηλ ππφ ηαο δειεηεξηψδεηο επεξείαο ησλ μέλσλ νξγάλσλ»
261

.   

Ο αληηπξφζσπνο ηνπ αλαγλσζηεξίνπ εξξψλ «Οπξαλία» βεβαηψλεη φηη νη 

θάηνηθνη ησλ εξξψλ θαη ησλ λφηησλ πεξηνρψλ ηεο είλαη αθξαηθλείο Έιιελεο θαη 

κφλν πξνο Βνξξά θαηνηθνχλ νη βνπιγαξφθσλνη Έιιελεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

βξίζθνληαη νη ειιεληθέο θνηλφηεηεο Μειελίθνπ, Νεπξνθνπίνπ θαη άιιεο. Οη θάηνηθνη 

ησλ εξξψλ θαιιηεξγνχζαλ πάληνηε ηα γξάκκαηα. Πξηλ απφ κεξηθά έηε φκσο ιφγσ 

ηεο παξαθκήο ηνπ εγρψξηνπ εκπνξίνπ, ηεο δπζηπρίαο ησλ αγξνηψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ 

αλσκαιηψλ ζα αλαγθάδνληαλ λα πεξηνξίζνπλ ηα ζρνιεία αλ δελ είραλ ηελ επηθνπξία 
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ηνπ πιιφγνπ πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ. Σε  ρξνληά 1878- 1879, 

φκσο, ν χιινγνο δελ ζπλέδξακε ηα ζρνιεία ησλ εξξψλ θαη αλ απηφ ζπλερηζηεί ηα 

ζρνιεία ζα γλσξίζνπλ κεγαιχηεξε παξαθκή «ελ ηε πφιεη ηαχηε, ήηηο είλε ην θέληξνλ 

ηεο βνξεηναλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ελ ή ηφζνλ απεηιείηαη ν ειιεληζκφο»
262

.  

Πξηλ απφ δέθα ρξφληα ηδξχζεθε ν Μαθεδνληθφο Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο 

εξξψλ κε ζθνπφ λα δηαδψζεη ηα ειιεληθά γξάκκαηα ζηηο γχξσ πεξηνρέο κε ηε  

ζπλδξνκή άιισλ ζπιιφγσλ θαη ησλ απαληαρνχ νκνγελψλ. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ 

απμήζεθε, ζχιινγνη θαη νκνγελείο βνήζεζαλ θαη επεθηάζεθε ε εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ πιιφγνπ ζε θνηλφηεηεο ηεο πεξηνρήο ηδξχνληαο ζρνιεία, 

παξέρνληαο δσξεάλ βηβιία θαη δηαηεξψληαο ππνηξφθνπο. Σψξα φκσο βξίζθεηαη ζε 

θαηάζηαζε χπλσζεο.  

Πξηλ απφ πέληε έηε ηδξχζεθε ε Αδειθφηεηα “Οπξαλία”, ε νπνία δηαηεξεί 

αλαγλσζηήξην πξνζηηφ ζε φινπο θαη ζπλδξάκεη φζν κπνξεί ην ζέαηξν. Ο εηζεγεηήο 

θαηαιήγεη ζηηο πξνηάζεηο: α) Να ηδξπζεί Γπκλάζην ζηηο έξξεο θαη ηάμεηο ή πιήξεο 

ειιεληθφ ζρνιείν ζην παξζελαγσγείν, β) Να εληζρπζεί ν Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο 

κε πφξνπο γηα λα θξνληίζεη γηα ηελ εθπαίδεπζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ εξξψλ. 

γ) Να παξαθιεζεί ην Τπνπξγείν ηεο παηδείαο ή ην Παλεπηζηήκην ή άιινο θνξέαο λα 

απνζηείιεη απφ έλα αληίηππν ησλ πεξηηηψλ βηβιίσλ ζηε βηβιηνζήθε ηεο ειιεληθήο 

ζρνιήο θαη ζην αλαγλσζηήξην ηεο “Οπξαλίαο” κε εθεκεξίδεο πεξηνδηθά, ράξηεο θαη 

βηβιία γηα λα δηαδίδεηαη ε ειιεληθή αγσγή θαη παηδεία κε φια ηα δπλαηά κέζα. δ ) Να 

ηδξπζεί ειιεληθή ζρνιή θαη παξζελαγσγείν ζηελ Αιηζηξάηε φπνπ ππάξρεη ιακπξφ 

θηίξην ρσξίο δαζθάινπο. Σν ίδην είλαη απαξαίηεην θαη γηα άιιεο θνηλφηεηεο ησλ 

επαξρηψλ εξξψλ, Είρλεο, Γξάκαο θαη Πξαβίνπ (Διεπζεξνχπνιε)
263

. ε) Μεγάιε 

θξνληίδα πξέπεη λα θαηαβιεζεί γηα ηε δηάδνζε ηεο ειιεληθήο αγσγήο θαη παηδείαο 

ζηηο βνξεηφηεξεο επαξρίεο, φπσο Νεπξνθνπίνπ, Μειελίθνπ θαη Πεηξηηζίνπ «έλζα φ 

ππάξρσλ Διιεληζκφο δηαηξέρεη ηνλ κέγηζηνλ ησλ θηλδχλσλ»
264

.  

Ο Υαξίζεο Πνχιηνο αληηπξφζσπνο ηεο ελ Κσλζηαληηλνππφιεη Φηιεθπαηδεπηηθήο 

Αδειθφηεηνο ζα παξνπζηάζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηξεκέλεο ζπιινγηθφηεηαο. Πξηλ 

απφ ιίγα ρξφληα ζε ιίγεο κφλν πφιεηο ηεο Μαθεδνλίαο ππήξμαλ θαιά νξγαλσκέλα 

ζρνιεία, ελψ θαη θσκνπφιεηο ζηεξνχληαλ αθφκε θαη δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Γηα λα 

θαιπθζεί απηφ ην θελφ ν ηέθαλνο Ννχθαο ζέιεζε αλάκεζα ζηηο πεξηνρέο Κνδάλεο, 

Γξεβελψλ ηζαλίνπ, Καζηνξηάο θαη Μνγιελψλ λα ηδξπζεί ζε κέξνο πγηεηλφ θαη 

αλεπεξέαζην απφ θνκκαηηθά πάζε έλα ζεκαληηθφ ζρνιείν. πζηάζεθε γηα ην ιφγν 

απηφ ε Αδειθφηεηα θαη ήηαλ ηφζεο νη ζπλεηζθνξέο πνπ θαη Κπξηαθά ζρνιεία 

ιεηηνχξγεζαλ θαη ζρνιείν δεκνηηθφ θαη ειιεληθφ θαιά νξγαλψζεθε θαη κε ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπ Θσκαΐδε ην 1872 ιακπξφ νηθνδφκεκα θαη θνηηψλεο γηα ηνπο 

δηδάζθνληεο αλεγέξζεθαλ ζην Σζνηχιη σο θέληξν κεηαμχ ησλ εηξεκέλσλ πεξηνρψλ.  

Σν ζρνιείν Σζνηπιίνπ μεπέξαζε ηα πξνζθφκκαηα ησλ ηνπξθηθψλ αξρψλ, 

απέθηεζε θαινχο δαζθάινπο, ηξεηο γπκλαζηαθέο ηάμεηο, ελψ νη απφθνηηνη εξγάδνληαη 

σο δάζθαινη ζε ρσξηά ηεο Μαθεδνλίαο ή γίλνληαη δεθηνί ζηε Γ΄ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ 
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Αζελψλ. Λφγσ ηεο θξίζεο ησλ ρξεσγξάθσλ θαη ηνπ Ρσζζνηνπξθηθνχ πνιέκνπ ηα 

έζνδα ηεο Αδειθφηεηαο κεηψζεθαλ ζε 300 νζσκαληθέο ιίξεο ελψ απαηηνχηαλ 400. 

Φηινγελείο, φκσο, άλδξεο ζπλέδξακαλ θαη ην έξγν δελ θηλδχλεπζε. Ο εηζεγεηήο 

θαηαιήγεη ζηηο εμήο πξνηάζεηο: α) Να ππνζηεξηρζεί ην ζρνιείν Σζνηπιίνπ πξνο 

απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ. β) Ίδξπζε θαη ζπληήξεζε 

δεκνηηθψλ θαη ειιεληθψλ ζρνιείσλ ζηα ρσξηά θαη ζηηο θσκνπφιεηο ηεο Μαθεδνλίαο. 

γ) Ίδξπζε γπκλαζίσλ θαη εκηγπκλαζίσλ ζηα θεληξηθφηεξα κέξε ηεο Μαθεδνλίαο. δ) 

Ίδξπζε κφλν λεπηαγσγείσλ θαη δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζηηο βιαρφθσλεο πεξηνρέο, γηα 

λα κελ πξνεηνηκαζηνχλ δεηλνί πνιέκηνη πξνο βιάβελ ηνπ Διιεληζκνχ
265

. 

Ο αληηπξφζσπνο ηνπ Φηιεθπαηδεπηηθνχ πιιφγνπ Λήκλνπ «Οκφλνηα» Α. 

Παπαδάθεο ππνζηήξημε φηη νη θάηνηθνη ηεο Λήκλνπ, πνπ αλέξρνλαη ζε 35 ρηιηάδεο 

(κε 5 ρηιηάδεο ηνχξθνπο πνπ θαηνηθνχλ ζηε ρψξα) αλ θαη απνκνλσκέλνη βξίζθνληαλ 

ζε ζπλερή επαθή κε ηνπο ειεχζεξνπο Έιιελεο. Καηαλφεζαλ φηη κε ηελ πλεπκαηηθή 

αλάπηπμε θαη ηε δηάδνζε ησλ γξακκάησλ ν ιαφο «δχλαηαη αθεξαίαλ λα δηαθπιάμε ηελ 

εζληθφηεηα απηνχ νπ κελ αιιά θαη λα επξχλε ηελ πξνο ηελ θαζφινπ παηξίδα αγάπελ». 

Γη’ απηφ ν ιαφο ηεο Λήκλνπ παξά ηε κε αλζεξή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, κε ηε 

βνήζεηα ησλ κεηαλαζηψλ ηνπ, θξφληηζε γηα ηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη ηε κφξθσζε 

ηνπ θιήξνπ πνπ εμαζθεί κεγάιε επίδξαζε ζην ιαφ. Σν 1874 ίδξπζε ην αλαγλσζηήξην 

«Οκφλνηα» κε ζθνπφ ηε δηαλνεηηθή αλάπηπμε ησλ θαηνίθσλ, κε ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ, ησλ επηζηεκνληθψλ θαη άιισλ καζεκάησλ, κε ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ 

επίβιεςε ησλ ζρνιείσλ, κε ηελ παξνρή δσξεάλ βηβιίσλ ζηνπο άπνξνπο καζεηέο, κε 

ηελ ίδξπζε βηβιηνζήθεο θαη αλαγλσζηεξίνπ, ηε κφξθσζε ηνπ θιήξνπ, ηε ζχλαςε 

ζρέζεσλ κε άιινπο ζπιιφγνπο θαη ηε θξνληίδα γηα ηε ζπιινγή ησλ αξραηνηήησλ.  

Με ηελ ελίζρπζε ησλ Λεκλίσλ ηεο Αιεμάλδξεηαο ην αλαγλσζηήξην δπλάκσζε 

νηθνλνκηθά, κεηαηξάπεθε ζε Φηιεθπαηδεπηηθφ χιινγν θαη βνεζνχζε 4 ζρνιεία ζηε 

ρψξα (Νεπηαθφ, Αιιεινδηδαθηηθφ, Παξζελαγσγείν θαη Διιεληθφ ρνιείν), 12 

ζρνιεία ζε ρσξηά  θαη ην ζρνιείν ηνπ Αγίνπ Δπζηξαηίνπ. ηα ζρνιεία θνηηνχζαλ 

ζπλνιηθά 800 καζεηέο, ελψ ν χιινγνο νξγάλσλε δηαιέμεηο ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο 

κε σθέιηκα ζέκαηα.   

κσο ηα νηθνλνκηθά ηνπ πιιφγνπ δελ επαξθνχζαλ γηα ηελ πινπνίεζε δπν 

ζηφρσλ α) ηα ζρνιεία νξηζκέλσλ ρσξηψλ λα κεηαηξαπνχλ ζε ζρνιαξρεία θαη νη 

απφθνηηνη λα εγγξάθνληαη ζηα γπκλάζηα. Β) Σν ζρνιαξρείν ηεο πξσηεχνπζαο λα 

κεηαηξαπεί ζε πιήξεο γπκλάζην, ψζηε νη απφθνηηνη λα κπνξνχλ λα θνηηήζνπλ ζην 

παλεπηζηήκην ή θαιχηεξα εμνπιηζκέλνη κε γλψζεηο λα ζηξαθνχλ ζε επαγγέικαηα
266

. 

Σειεπηαίν θείκελν ζηα ππνκλήκαηα ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο ηνπ πλεδξίνπ ήηαλ ε 

έθζεζε ηνπ πξνεδξεχνληνο ζπκβνχινπ ζην πλέδξην Μ. Ρεληέξε γηα ην Γηδαζθαιείν 

Θεζζαινλίθεο. Απνηειεί ζπκπιήξσκα ηεο έθζεζεο ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ πιιφγνπ 

πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ θαη απνζηέιιεηαη πνιχ αξγφηεξα ζηελ 

επηηξνπή ηνπ πλεδξίνπ, ζηηο 6 επηεκβξίνπ 1879.  
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χκθσλα κε ην Ρεληέξε θαηεπείγνπζα αλάγθε δηάδνζεο ηεο εθπαίδεπζεο 

ππαγφξεπζε ηελ ίδξπζε ηνπ Γηδαζθαιείνπ. Ζ δεκνηηθή εθπαίδεπζε είλαη σο πξνο ηα 

δηδαζθφκελα καζήκαηα θαη ηε κέζνδν δηδαζθαιία πιεκκειήο ηφζν ζην θξάηνο φζν 

θαη ζηηο εθηφο απηνχ «Διιεληθέο ρψξεο» θαη δελ αθνινχζεζε ηηο βειηηψζεηο πνπ 

επηηεχρζεθαλ ζηηο δπηηθέο ρψξεο. Ζ βειηίσζε ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο δελ 

κπνξνχζε λα επηηεπρζεί παξά κε ηελ θαηάξηηζε δαζθάισλ θαη ηελ νξγάλσζε 

ζρνιείσλ ζχκθσλα κε ηηο λεψηεξεο παηδαγσγηθέο αξρέο.  

Ο χιινγνο πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ έζηεηιε ππνηξφθνπο ηε 

Γεξκαλία γηα ηελ εθκάζεζε ησλ λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ίδξπζε Πξφηππν 

ζρνιείν ζηελ Αζήλα θαη έπεηηα (1876) ηξηεηέο Γηδαζθαιείν θαη Πξφηππν ζρνιείν ζηε 

Θεζζαινλίθε, πνπ απνηειεί, θαηά ην ζπγγξαθέα, ην γεσγξαθηθφ θέληξν ηνπ 

Διιεληζκνχ. Δπηπιένλ έρεη θαιά θαηαξηηζκέλν Γπκλάζην, νπφηε νη θαζεγεηέο ηνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα δηδάμνπλ θαη ζην Γηδαζθαιείν
267

.    

θνπφο ηνπ Γηδαζθαιείνπ ήηαλ ε εθπαίδεπζε θαιά θαηαξηηζκέλσλ θαη ηθαλψλ 

ζηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο κε ηελ πξνζήθνπζα πξαθηηθή άζθεζε 

δαζθάισλ. Σε δηεχζπλζή ηνπ είρε αλαιάβεη ν Υ. Παπακάξθνπ πνπ είρε ζπνπδάζεη 

Παηδαγσγηθά ζηε Γεξκαλία κε έμνδα ηνπ πιιφγνπ πξνο Γηάδνζηλ….  

Ο ζπγγξαθέαο ζα καο δψζεη αλαιπηηθά ηηο γλσζηηθέο, ειηθηαθέο θαη ζσκαηηθέο 

πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο, ην πινχζην πξφγξακκα καζεκάησλ, ηηο ηκεκαηηθέο θαη 

ηειηθέο εμεηάζεηο. Σε ρξνληά πνπ γξάθεηαη ε έθζεζε είραλ απνθνηηήζεη νη πξψηνη 

δάζθαινη. Δίραλ εγγξαθεί απφ 30 ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε ρξνληά θαη 47 ηελ ηξίηε 

ρξνληά, ελψ είραλ απνθνηηήζεη 20 δάζθαινη. Σα ελλέα δέθαηα ησλ θνηηψλησλ ήηαλ 

ππφηξνθνη ηνπ πιιφγνπ. Θα θνηηνχζαλ πεξηζζφηεξνη αλ ν χιινγνο κπνξνχζε λα 

θάλεη πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο γηα ππνηξνθία δεθηέο
268

.  

Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ Γηδαζθαιείνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ πιεζψξα ησλ αηηήζεσλ 

ησλ ππνςεθίσλ γηα εηζαγσγή θαη απφ ηελ πιεζψξα ησλ αηηήζεσλ ησλ θνηλνηήησλ 

γηα απνζηνιή δαζθάισλ. Απφ ηνπο 20 απφθνηηνπο κφλν έλαλ κπφξεζε ην 

Γηδαζθαιείν λα θξαηήζεη γηα ην Πξφηππν ζρνιείν, ελψ νη άιινη πξνζιήθζεθαλ ζε 

θνηλφηεηεο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο θαη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

¨ηαλ ν χιινγνο αλαιάκβαλε ηελ απφθαζε ίδξπζεο ηνπ Γηδαζθαιείνπ γλψξηδε 

ην ππέξνγθν νηθνλνκηθφ βάξνο πνπ επσκηδφηαλ, δελ γλψξηδε φκσο φηη ζα αλαιάβεη ηε 

ζπληήξεζε φισλ ζρεδφλ ησλ ζπνπδαζηψλ (απφ ηνπο 47 ζπνπδαζηέο ηεο ηειεπηαίαο 

ρξνληάο νη 41 ήηαλ ππφηξνθνη ηνπ πιιφγνπ, κε κηάκηζε ρξπζή νζσκαληθή ιίξα ην 

κήλα ν θαζέλαο, έλαο ππφηξνθνο ηεο θνηλφηεηαο Αδξηαλνχπνιεο, έλαο ηνπ Γεσξ. Α. 

Μαπξνθνξδάηνπ θαη ηέζζεξηο ηδηνζπληήξεηνη). 

Ο χιινγνο ζα ζπλερίζεη ην έξγν ηνπ, αιιά ειπίδεη φηη θνηλφηεηεο θαη ηδηψηεο 

θαηαλννχληεο ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ έξγνπ ζα ζπλδξάκνπλ αλαιακβάλνληαο ηε 

ζπληήξεζε ππνηξφθσλ
269

. 

 

5.3.2. Έθζεζε θαη πξνηάζεηο 
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ηε ζπλεδξίαζε ηεο 5
εο

 Απξηιίνπ ηεο νινκέιεηαο ηνπ πλεδξίνπ κεηά ηε ζπδήηεζε 

ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Β΄ Σκήκαηνο ν ηεθ. θνπινχδεο εηζεγήζεθε ηελ έθζεζε θαη ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο (ε ειιεληθή εθπαίδεπζε ζηελ Σνπξθία). 

Ο θνπινχδεο εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ πνπ ηα 45 ππνκλήκαηα γηα ηε δξάζε ησλ 

ζπιιφγσλ θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο ζηε Σνπξθία δελ ζπληεινχλ 

ζηελ εθπιήξσζε ηνπ φξνπ ηνπ πλεδξίνπ «εηο ηελ εμαθξίβσζηλ θαη ζπγθεθαιαίσζηλ 

ησλ πθ’ εθάζηνπ ησλ αληηπξνζσπεπνκέλσλ εληαχζα ζσκαηείσλ άρξη ηνχδε 

δηαπξαρζέλησλ» ιφγσ έιιεηςεο αθξηβψλ δεδνκέλσλ ή αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ.  

Αίηηνη δελ είλαη νη ζπληάμαληεο ηηο εθζέζεηο, αιιά ην βξαρχ ηνπ ρξφλνπ γηα ηε 

ζχληαμε, νη αλψκαιεο πεξηζηάζεηο θαη ε θαζπζηέξεζε νξηζκνχ ησλ αληηπξνζψπσλ, 

θαζψο νξηζκέλνη ππέβαιαλ ηηο εθζέζεηο κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο.  

Δπνκέλσο θαη ηα 45 ππνκλήκαηα θαη εθζέζεηο δελ καο δίλνπλ, θαηά ηνλ εηζεγεηή, 

αθξηβή εηθφλα νχηε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζρνιείσλ, νχηε ηεο δξάζεο ησλ ζπιιφγσλ. 

Βέβαηα, θάηη ηέηνην δελ ζα καο έδηλε νχηε ην πεξηερφκελν ησλ 14 δεκνζηεπκέλσλ 

ππνκλεκάησλ. Θα πεξίκελε θαλείο ζηελ εηζήγεζε πξνο ηελ νινκέιεηα ή ζηε 

ζπδήηεζε λα αλαδπζεί κηα πιήξεο εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζρνιείσλ θαη ηεο 

δξάζεο ησλ ζπιιφγσλ. Αιιά νχηε ν εηζεγεηήο νχηε ην πλέδξην αλαθέξνληαη ζηε 

ζπλνιηθή εηθφλα.  

Χζηφζν, απφ ηηο εθζέζεηο θαη ηηο πξνθνξηθέο καξηπξίεο ησλ αληηπξνζψπσλ 

ζρεκαηίζηεθε γλψκε αθφκε θαη γηα ζπιιφγνπο θαη πεξηνρέο πνπ δελ έζηεηιαλ 

εθζέζεηο. Σα δεδνκέλα απηά νδήγεζαλ ζε ηέζζεξα πνξίζκαηα
270

: 

Α΄ «Πάληεο πξν πάλησλ νη χιινγνη ελ Σνπξθία θαη ηα Φηιεθπαηδεπηηθά ζσκαηεία 

έρνπζη θαηεπείγνπζαλ αλάγθελ ρξεκαηηθήο αξσγήο». 

Β΄ «Πνιιαρνχ ελ Σνπξθία ππάξρεη απαξαίηεηνο αλάγθε ζπζηάζεσο λεπηαγσγείσλ, 

δεκνηηθψλ ζρνιψλ θαη παξζελαγσγείσλ». 

Γ΄ «Πνιιαρφζελ ελ ηνηο ελ Σνπξθία εθπαηδεπηεξίνηο ειιείπνπζηλ νη θαηάιιεινη 

δηδάζθαινη ή δηδαζθάιηζζαη». 

Γ΄  «Πνιινί δεπηεξεχνληεο χιινγνη θαη κηθξά Φηιεθπαηδεπηηθά ζσκαηεία έρνπζη 

ρξείαλ αλσηέξαο ηηλνο δηεπζχλζεσο, φπσο θαηαζηήζσζηλ απνηειεζκαηηθσηέξαο ηαο 

εθπαηδεπηηθάο απηψλ ελεξγείαο»
271

.   

ην Γ΄ Σκήκα ηνπ πλεδξίνπ έγηλαλ ζπδεηήζεηο θαη ζπζθέςεηο γηα ηε ζεξαπεία 

ησλ αλαγθψλ απηψλ, αιιά θαηέιεμαλ απιά ζηε δηαηχπσζε επρψλ φπσο παξαθάησ: 

Α΄ 1) Δπεηδή νη πφξνη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ππαξρφλησλ θαη ηελ ίδξπζε λέσλ 

ζρνιείσλ είλαη αλεπαξθείο ην Σκήκα εθθξάδεη ηελ επρή λα δεη πξαγκαηνπνηνχκελε 

ηελ παηξηαξρηθή πξφηαζε γηα ηα κνλαζηεξηαθά θηήκαηα θαη ηηο επηζθνπέο.  

2)  Σν Γ΄ Σκήκα εθθξάδεη ηελ επρή λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα εμήο:  

α) ινη νη Έιιελεο πνπ θαηνηθνχλ ζηελ Σνπξθία λα ππνβάιινληαη ζε ηέινο γηα ηα 

εμαγψγηκα πξντφληα γηα ηε ζπληήξεζε ή ηελ αλέγεξζε δηδαθηεξίσλ. 

β) Να δεηεζεί ε πιηθή ζπλδξνκή ηεο  θπβέξλεζεο γηα ηελ ίδξπζε θαη ηε 

ζπληήξεζε λεπηαγσγείσλ θαη δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. 
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γ) Να δεηεζεί ε πιηθή ζπλδξνκή ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ππνζηήξημε ησλ 

ειιεληθψλ ζρνιείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ
272

. 

Β) Αλ βξεζνχλ νη νηθνλνκηθνί πφξνη πξέπεη: 

1) Να ηδξπζνχλ πνιιά θαη θαιά νξγαλσκέλα λεπηαγσγεία, αιιά ρξεηάδνληαη 

λεπηαγσγνί. Δθηφο απφ ηε Φηιεθπαηδεπηηθή Δηαηξεία πξέπεη λα γίλνπλ θπηψξηα 

λεπηαγσγψλ ηα παξζελαγσγεία ηεο Αλαηνιήο (Ησαλλίλσλ, Θεζζαινλίθεο, 

Αδξηαλνχπνιεο, Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη κχξλεο). 

2) Υξεηάδνληαη πνιιά δεκνηηθά. Απνδείρζεθε φηη κεηά απφ δχν ρξφληα ζην 

λεπηαγσγείν ζηηο μελφθσλεο ειιεληθέο θνηλφηεηεο ηα ειιεληθά ιεζκνλνχληαη αλ δελ 

εθξηδσζεί ε μέλε γιψζζα κε καθξά δηδαζθαιία θαη ρξήζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

3) Οη δάζθαινη ησλ μελφθσλσλ πεξηνρψλ θαιά είλαη λα γλσξίδνπλ θαη ηελ ηνπηθή 

γιψζζα. 

4) ηα θησρά ρσξηά λα ζηέιλνληαη βηβιία δσξεάλ θαη ρξεκαηηθά βνεζήκαηα γηα 

ηελ ελζάξξπλζε ηεο θνίηεζεο. 

5) Οη δάζθαινη κε ηνπο εθφξνπο ησλ ζρνιείσλ λα ζηέιλνπλ ζηνπο ζπιιφγνπο 

εθζέζεηο κε ηνλ αξηζκφ θαη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ, ην πξφγξακκα  ησλ καζεκάησλ 

θαη ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ.  

6) Να ππάξρεη χιινγνο ή επηηξνπή γηα λα απνηείλνληαη απφ ην εμσηεξηθφ γηα ηελ 

εχξεζε θαηάιιεισλ ζεκλψλ θαη θηιφπνλσλ δαζθάισλ
273

.  

Γ) εκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηε δηάδνζε ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ εθηφο απφ 

ηνπο επεξγέηεο θαη δσξεηέο είλαη νη δάζθαινη θαη νη δαζθάιεο πνπ κε κχξηεο 

ζηεξήζεηο θαη ηαιαηπσξίεο εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθφ. Γελ πείζνληαη φκσο φινη λα 

αλαδερζνχλ απηφ ην βαξχ έξγν γηαηί δελ ηνπο εμαζθαιίδνληαη φζα εληφο ηνπ θξάηνπο. 

Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη: 

1) Να ςεθηζηεί ζηε βνπιή λφκνο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζχληαμεο 

φζσλη ππεξεηήζαληεο ήδε ζηελ Διιάδα κεηαβαίλνπλ σο δάζθαινη ζηελ Σνπξθία. 

2)  Να ηδξπζεί  απνηακηεπηήξην ζηελ Διιάδα γηα λα ζηέιλνληαη νη νηθνλνκίεο ησλ 

δαζθάισλ θαη λα απαιιάζζνληαη απφ θεξδνζθνπηθνχο πεηξαζκνχο ζηελ Σνπξθία. 

3)  Να ηδξπζεί  ηακείν πξναηξεηηθψλ ζπληάμεσλ ησλ απαληαρνχ δαζθάισλ θαηά ην 

κεηνρηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

4) Να ζηέιλνληαη απφ ηνπο ζπιιφγνπο επφπηεο ζηα ζρνιεία γηα λα δηαπηζηψλνπλ 

αλ γίλεηαη ζθφπηκε ρξήζε ησλ ρξεκάησλ θαη ησλ βηβιίσλ πνπ πξνζθέξνληαη θαη νη 

δάζθαινη εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο
274

.  

Γ) Ζ ίδξπζε ηφζσλ πνιιψλ θαη πνηθίισλ ζσκαηείσλ έρεη έλα βαζηθφ ζθνπφ: ηελ 

επίδνζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, παηδείαο θαη αγσγήο. Δπνκέλσο είλαη απαξαίηεηνο 

έλα ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, κηα ζχληαμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δπλάκεσλ, 

φισλ δειαδή ησλ ζσκαηείσλ εληφο θαη εθηφο ηεο Διιάδαο. Να γίλεη κηα επηηξνπή γηα 

λα κεξηκλά γηα ηελ εμεχξεζε θαηάιιεισλ δαζθάισλ, γηα ηελ απνζηνιή νδεγηψλ θιπ. 

Ζ επηηξνπή λα κελ έρεη δηνηθεηηθφ ραξαθηήξα θαη λα δηαηεξεζεί ε απηνλνκία ησλ 

ζπιιφγσλ, αθνχ πεξίθεκνη ζχιινγνη πέηπραλ ζαπκάζηα απνηειέζκαηα.  
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Γη’ απηφ ην Γ΄ Σκήκα πξφηεηλε:  

1) Σελ θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζχλνδν ησλ ειιεληθψλ Φηιεθπαηδεπηηθψλ 

πιιφγσλ θαη ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο απφ ην πλέδξην πνπ ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ απνθάζεψλ ηνπ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ επφκελνπ πλεδξίνπ. 

2) Σα θαζήθνληα ηεο επηηξνπήο, πνπ ζα εδξεχεη ζηελ Αζήλα θαη ζα επηθνηλσλεί κε 

φινπο ηνπο ζπιιφγνπο, λα θαλνληζζνχλ απφ ην παξφλ πλέδξην. 

3) Να ζπγθξνηεζνχλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη άιινη θεληξηθνί ζχιινγνη 

Μαθεδνληθφο, Μηθξαζηαηηθφο, φπσο νη Θξαθηθφο, Ζπεηξσηηθφο, Θεζζαιηθφο. 

4) Να εθδνζεί εθεκεξίδα ησλ ζπιιφγσλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηα λα 

δεκνζηεχνληαη ζηαηηζηηθέο θαη εθζέζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, γηα ηα 

αξραία κλεκεία πνπ απνθαιχπηνληαη ζηελ Σνπξθία, πεξηγξαθέο, κειέηεο θιπ.   

Σέινο, ην Γ΄ Σκήκα ζεψξεζε φηη ζα ήηαλ έξγν δηθαηνζχλεο γηα ην πλέδξην λα 

εθθξάζεη ηελ επγλσκνζχλε ηνπ ζε φζνπο απφ δεθαπεληαεηίαο κε γελλαίεο εηζθνξέο 

θαη δσξεέο ζηεξίδνπλ ηε δηάδνζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο, φπσο ζηνπο Γ. Εαξίθε, Υξ. 

Εσγξάθν, Κσλ. Εάππα, η. Εαθεηξφπνπιν
275

. 

ην ηέινο ηεο έθζεζεο ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο παξαηίζεηαη θαηάινγνο ησλ 45 

ππνκλεκάησλ πνπ είραλ ππνβιεζεί ζην Σκήκα θαη δελ εμεηάζηεθαλ φια. Τπήξραλ 

φκσο ζηνπο Φαθέινπο πνπ θαηέζεζε ην Σκήκα ζην πλέδξην
276

. 

Έπεηηα απφ ηελ εκπεξηζηαησκέλε εηζήγεζε ηνπ θνπινχδε ην πλέδξην δηέθνςε 

ηηο εξγαζίεο ηνπ γηα ηελ επφκελε εκέξα.  

 

5.3.3. πδήηεζε θαη απνθάζεηο 

ηηο 6 Απξηιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε Δ΄ ζπλεδξίαζε. ην μεθίλεκά ηεο ν Δπζη. 

ηαζάθεο ππνζηεξίδεη φηη είλαη πεξηηηά ηα επρνιφγηα γηα ίδξπζε εζληθνχ ζεάηξνπ, 

γπκλαζηεξίσλ θιπ. θαη πξνηείλεη ην πλέδξην λα θξνληίζεη γηα ηε ζπγθέληξσζε 

πφξσλ θαη ηελ ίδξπζε δεκνηηθψλ ζρνιείσλ παληνχ γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ηφζν 

παξακειεκέλεο ειιεληθήο γιψζζαο. (ην πλέδξην δελ θαίλεηαη λα πήξε ζέζε.) 

ηε ζπλέρεηα ν θνπινχδεο αλάγλσζε ηα βαζηθά πνξίζκαηα ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο θαη 

φιε ε ζπλεδξίαζε, φπσο θαη κέξνο ηεο επφκελεο, απαζρνιήζεθε κε ηε ζπδήηεζε ησλ 

πνξηζκάησλ ηνπ Σκήκαηνο απηνχ. 

Α΄ Κεθάιαην: ρεηηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ππνκλήκαηνο ηνπ Παηξηάξρε ν 

Σ. Φηιήκσλ ζεκείσζε φηη θαη ην Β΄ Σκήκα είρε πξνηείλεη ην ίδην θαη πξφηεηλε λα γίλεη 

δεθηή ε δηαηχπσζε ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο. Σν πλέδξην δέρζεθε.  

ηελ πξφηαζε λα θνξνινγνχληαη νη εμαγσγέο γηα ινγαξηαζκφ ηεο εθπαίδεπζεο ν 

Υαιθηφπνπινο ζεσξεί φηη ε θξάζε «ππνβαιινκέλνπο εηο εθνχζηφ ηη ηέινο» έρεη έλλνηα 

επηηαθηηθή θαη δελ ζα επηηεπρζεί ε επηζπκία ηνπ Σκήκαηνο κε θφξνπο. Ο Κφθθηλνο 

ζπκθσλεί κε ηνλ εηζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο, αιιά ν Βαζηάδεο ζεσξεί πσο δελ πξέπεη λα 

θνξνινγνχληαη πάκπησρνη άλζξσπνη. Οη γλψκεο δηράζηεθαλ. Ο Αλαγλσζηάθεο 

ππνζηεξίδεη φηη πξνθεηκέλνπ λα θνξνινγεζνχλ νη έμσ θαιιίηεξα λα θνξνινγεζνχλ 

νη έζσ Έιιελεο, ελψ ν Αλη. Αλησληάδεο ζεσξεί φηη ν έζσ Διιεληζκφο πξάηηεη φ, ηη 
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είλαη δπλαηφλ θαη φηη πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη ν έμσ ζε ζπζίεο. Ζ πξφηαζε ηνπ 

Σκήκαηνο ηίζεηαη ζε ςεθνθνξία θαη ςεθίδεηαη κε 27 έλαληη ην 16 ςήθσλ.  

Ζ πξφηαζε ηνπ Σκήκαηνο γηα πξναηξεηηθφ έξαλν κεηαμχ φισλ ησλ Διιήλσλ 

γίλεηαη δεθηή. Ο αξίπνινο δηαθσλεί κε ηελ πξφηαζε ην θεληξηθφ ηακείν λα είλαη 

ζηελ Αζήλα, γηαηί φινη βιέπνπλ ηελ Διιάδα σο εζηία ππξθαγηάο. Ο Βαζηάδεο ιέγεη 

φηη πξνθεηκέλνπ πεξί ηεο παηδείαο θαλείο δελ θνβάηαη ηελ Διιάδα θαη ηα ρξήκαηα 

ηνπ εξάλνπ ζα δίλνληαη θαλεξά. Ζ πξφηαζε πνπ ήηαλ ηνπ Α΄ ηκήκαηνο έγηλε δεθηή.  

Γίλνληαη επίζεο δεθηέο νη πξνηάζεηο: Να δεηεζεί ε άκεζε πιηθή ζπλδξνκή ηνπ 

νζσκαληθνχ θξάηνπο γηα ηα λεπηαγσγεία θαη ηα δεκνηηθά ζρνιεία θαη ε πιηθή 

ζπλδξνκή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο γηα ηα ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ
277

. 

Β΄ Κεθάιαην: ηελ πξφηαζε λα ηδξπζνχλ λεπηαγσγεία θαη ηα παξζελαγσγεία ηεο 

Αλαηνιήο λα κνξθψλνπλ λεπηαγσγνχο, ν Υαηζφπνπινο δηαθσλεί, γηαηί κφλν ην 

Αξζάθεην είλαη αλαγλσξηζκέλν λα δίλεη πηπρία. Με ηε γλψκε ηνπ ζπκθψλεζε ν Ν. 

Φηιαδειθεχο. Ο  Η. Παληαδίδεο, φκσο, ππνζηεξίδεη φηη πξέπεη λα νξγαλσζνχλ έηζη 

ψζηε λα κνξθψλνπλ θαη λεπηαγσγνχο, θαζψο απηφ ζα είλαη σθέιεηα θαη θάιπςε 

πνιιψλ άπνξσλ θνηλνηήησλ, ελψ ν Π. Λάκπξνο ελεκέξσζε φηη ήδε εμέξρνληαη 

λεπηαγσγνί θαη δαζθάιεο απφ ηα παξζελαγσγεία Ησαλλίλσλ θαη Θεζζαινλίθεο. Απηφ 

λα ζπζηεκαηνπνηεζεί θαη εθαξκνζηεί θαη ζε άιια παξζελαγσγεία.  Ο Ν. Φηιηππίδεο 

δεηά λα εθαξκνζηεί θαη ζην παξζελαγσγείν Βηηνιίσλ θαη ν Κνπκπίδεο ζην εξξψλ.  

Σν πλέδξην δέρζεθε ηελ πξφηαζε ηνπ Σκήκαηνο κε ηελ πξνζζήθε ησλ 

παξζελαγσγείσλ Βηηνιίσλ θαη εξξψλ.  

Γίλνληαη δεθηέο, επίζεο, νη πξνηάζεηο: Να ηδξπζνχλ δεκνηηθά ζρνιεία γηαηί κεηά 

ηελ απνθνίηεζε απφ ηα λεπηαγσγεία ηα παηδηά μερλνχλ ηα ειιεληθά, νη δάζθαινη ησλ 

μελφγισζζσλ πεξηνρψλ λα γλσξίδνπλ ηελ ηνπηθή γιψζζα, ζηηο πησρέο θνηλφηεηεο λα 

δίλεηαη ρξεκαηηθφ βνήζεκα θαη δσξεάλ βηβιία, δάζθαινη θαη έθνξνη ησλ ζρνιείσλ 

λα ζηέιλνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηε θνίηεζε, ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ην 

πξφγξακκα καζεκάησλ ζηνλ νηθείν ζχιινγν  θαη λα ζπζηαζεί επηηξνπή ζηελ Αζήλα 

γηα λα πξνκεζεχεη ηηο θνηλφηεηεο ηνπ έμσ ειιεληζκνχ κε θαηάιιεινπο δαζθάινπο.  

ηελ ηειεπηαία πξφηαζε ν Υ. Νηθνιαΐδεο Φηιαδειθεχο δεηά γηα ηελ πξνκήζεηα 

δηδαζθαιηζζψλ λα ππνδεηρζεί ε Φηιεθπαηδεπηηθή Δηαηξεία θαη δαζθάισλ ν χιινγνο 

πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ
278

. 

Γ΄ Κεθάιαην: ηελ πξφηαζε γηα δηθαίσκα ζχληαμεο ησλ δαζθάισλ πνπ απφ ηελ 

Διιάδα κεηαβαίλνπλ ζε ζρνιεία ηεο Αλαηνιήο, ν αξίπνινο θαη ν Υαηζφπνπινο 

ζεσξνχλ φηη αληίθεηηαη ζην δεκφζην δίθαην. Ο Βαζηάδεο αλαθέξεη παξαδείγκαηα φηη 

θαη ζην παξειζφλ έρεη ζπκβεί, αιιά ν Βξαηζάλνο ακθηζβεηεί ηα παξαδείγκαηα θαη 

εθθξάδεη ην θφβν κήπσο εγθαηαιείπνπλ ηελ Διιάδα θαινί δάζθαινη γηα θαιχηεξε 

κηζζνδνζία ζην εμσηεξηθφ. Ο Λεβίδεο δειψλεη φηη ην Σκήκα εμέθξαζε κφλν επρή, 

ελψ ηα λνκηθά δεηήκαηα ζα ηα ιχζεη ην θξάηνο.  

ρεηηθά κε ην απνηακηεπηήξην, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα θαηαζέηνπλ ηηο 

νηθνλνκίεο θξίζεθε πεξηηηφ γηαηί ππάξρεη ην ηακηεπηήξην ηεο εζληθήο ηξάπεδαο.  
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Ζ πξφηαζε λα ηδξπζεί ηακείν ζπληάμεσλ ησλ απαληαρνχ δαζθάισλ θαηά ην 

Μεηνρηθφ Σακείν ησλ ππαιιήισλ, πνπ ήηαλ θαη πξφηαζε ηνπ Β΄ Σκήκαηνο, έγηλε 

απνδεθηή. Οκνίσο έγηλε απνδεθηή ε πξφηαζε λα απνζηέιινπλ νη ζχιινγνη επφπηεο 

γηα λα ειέγρνπλ αλ ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά ηα ζρνιεία θαη αμηνπνηνχληαη ηα ρξήκαηα 

θαη ηα απνζηειιφκελα βηβιία θαη αλ νη δάζθαινη εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο
279

.   

Γ΄ Κεθάιαην:  Οη πξνηάζεηο ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο γηα ζπλφδνπο ησλ ζπιιφγσλ θαηά 

δηαζηήκαηα θαη ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο ζηελ Αζήλα γηα επηθνηλσλία θαη 

ζπληνληζκφ ησλ ζπιιφγσλ παξαπέκπνληαη ζηε γεληθή ζπδήηεζε. 

Οη πξνηάζεηο γηα ίδξπζε θαη άιισλ θεληξηθψλ ζπιιφγσλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

θαη ε έθδνζε εθεκεξίδαο ησλ ζπιιφγσλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιή εγθξίλνληαη. 

Έπεηηα ην πλέδξην απνδέρεηαη λα εθθξαζηεί επγλσκνζχλε ζηνπο Γ. Εαξίθε, Υξ. 

Εσγξάθν, Κσλ. Εάππα, η. Εαθεηξφπνπιν γηα ηηο επεξγεζίεο ηνπο ζηα ειιεληθά 

γξάκκαηα. Ο Δ. Κφθθηλνο, αληηπξφζσπνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ δήηεζε λα πξνζηεζεί 

θαη ην φλνκα ηνπ Γ. Αβέξσθ, πξάγκα πνπ ην πλέδξην απνδέρζεθε. Ο Σ. Φηιήκσλ 

δήηεζε λα εθθξαζηεί επγλσκνζχλε θαη ζηνπο απνζαλφληεο φπσο ζηνλ Η. Καπνδίζηξηα 

θαη ζηνλ πξψην βαζηιηά  ζσλα. Σν πλέδξην απνδέρζεθε ελ κέζσ επεπθεκηψλ, 

αλέζεζε ζηνλ Φηιήκνλα λα ζπληάμεη ηε ζρεηηθή απφθαζε θαη ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε. 

ηελ  επφκελε  ζη΄ ζπλεδξίαζε  (7 Απξηιίνπ 1879), έπεηηα απφ ηελ επηθχξσζε ησλ 

πξαθηηθψλ αλαγλψζζεθε ην ζπληαρζέλ απφ ηνλ Φηιήκνλα έγγξαθν γηα ηελ έθθξαζε 

επγλσκνζχλεο, φπσο ζπκπηχρζεθε απφ ηνλ Κ. Ν. Κσζηή. Ζ επγλσκνζχλε 

απισλφηαλ ζε φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο: 

«ΣΟ ΤΝΔΓΡΗΟΝ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ 

Α) Δθθξάδεη ηελ βαζείαλ επγλσκνζχλελ απηνχ πξνο ηνπο νπσζδήπνηε 

ζπληειέζαληεο αλέθαζελ εηο ηελ ππνζηήξημηλ θαη εηο ηελ πξναγσγήλ ηεο ειιεληθήο 

παηδείαο, είηε δη’ έξγσλ πλεπκαηηθψλ, είηε δηα ηεο δηδαζθαιίαο απηψλ, είηε δηα ησλ 

εηζθνξψλ απηψλ εηο ηελ ζχζηαζηλ θαη εηο ηελ ζπληήξεζηλ ζρνιείσλ θαη ζπιιφγσλ θαη 

εηο εθδφζεηο ειιεληθψλ βηβιίσλ, είηε δηα ηεο πνιηηηθήο ζέζεψο ησλ, θαη σλ ηα νλφκαηα 

δψζηλ ελ ηε κλήκε ηνπ έζλνπο. 

Β) Πξνο δε εθθξάδεη ηελ επγλσκνζχλελ απηνχ εηο ηνπο δψληαο ρνξεγνχο ησλ 

πιιφγσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ειιεληθψλ ηδξπκάησλ Γεψξγηνλ Εαξίθελ, Υξεζηάθελ 

Εσγξάθνλ, Κσλζηαληίλνλ Εάππαλ, Γεψξγηνλ. Αβέξσθ θαη . Εαθεηξφπνπινλ. 

 Γ) Δθθξάδεη επίζεο ηελ επγλσκνζχλελ απηνχ εηο ηνπο Έιιελαο Ζγεκφλαο ηεο 

Βιαρίαο θαη Μνιδαπίαο θαη ηνπο θιεξηθνχο ηε θαη ιατθνχο δηαπξεπείο Έιιελαο ηνπ 

Βπδαληίνπ, ηνπο  ππνζηεξίμαληαο ηα ειιεληθά γξάκκαηα, ελ ηνηο ρξφλνηο ηεο δνπιείαο, 

εηο ηνλ ιφξδνλ Γπτιθψξ, εηο ηνλ πξψηνλ Κπβεξλήηελ ηεο Διιάδνο Ησάλλελ 

Καπνδίζηξηαλ θαη εηο ηνλ πξψηνλ Βαζηιέα ηεο Διιάδνο ζσλα, ηδξπηήλ ηνπ εζληθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ. 

Γ) Αλαηήζεζη ηελ θαηάιιεινλ δεκνζίεπζηλ ηεο αλσηέξσ απνθάζεσο απηνχ θαη ηελ 

πξνο ηνπο επηδψληαο επεξγέηαο ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ αλαθνίλσζηλ απηνχ, εηο ηελ 
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κεηά ηελ ιήμηλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πλεδξίνπ αληηπξνζσπεχνπζαλ απηψ 

επηηξνπήλ»
280

.     

Ο Α. Αλαγλσζηάθεο ππέβαιε πξφηαζε λα εθθξαζηεί ε επρή ε θπβέξλεζε λα 

επηβάιεη κε λφκν θνξνινγία ζηα θξαηηθά έζνδα γηα ελ εθπαίδεπζε ησλ εθηφο ηεο 

Διιάδαο ειιελνπαίδσλ. ηελ πξφηαζε αληηηάρζεθαλ νη Υαηζφπνπινο θαη Κσζηήο, 

ελψ ν Φηιήκσλ δήισζε πσο ε θπβέξλεζε δαπαλά ήδε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ έμσ 

Διιήλσλ κε πηζηψζεηο πνπ εγθξίλεη ε Βνπιή
281

. 

Έπεηηα ην πλέξην εηζήιζε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε πνπ ήηαλ ε εηζήγεζε ηεο 

έθζεζεο θαη ε ζπδήηεζε επί ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο. 

 

5.4. Γ΄ Σκήκα 

5.4.1. Τπνκλήκαηα  

ην Γ΄ Σκήκα ηνπ πλεδξίνπ Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ (χιινγνη Βαζηιείνπ θαη 

απνηθηψλ) ζα πεξηιεθζνχλ πέληε εηζεγήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηέζζεξηο ζπιιφγνπο ηνπ 

θξάηνπο (δχν θηινινγηθνχο, έλαλ γπλαηθψλ, έλαλ εκπνξηθφ) θαη έλαλ ηνπ εμσηεξηθνχ, 

ην ζχιινγν Μαζζαιίαο.  

Ο Α. Οηθνλφκνπ, σο αληηπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ ησλ Κπξηψλ Τπέξ ηεο 

Γπλαηθείαο Δθπαηδεχζεσο παξνπζίαζε κηα ιεπηνκεξή έθζεζε ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πιιφγνπ.  

Σν ρεηκψλα ηνπ 1871-1872 κηα γπλαίθα πεξηέηξερε ηηο νηθίεο δηαδίδνληαο ηελ ηδέα 

ζχκπεμεο ζπιιφγνπ θαη ζηηο 9 Απξηιίνπ ηνπ 1872 πξνέθπςε ν δηνξγαληζκφο ηνπ 

ζπιιφγνπ ππνγξακκέλνο απφ 62 θπξίεο κε ζθνπνχο: «1) Δηο ζχζηαζηλ παηδαγσγηθψλ 

θαηαζηεκάησλ ππέξ ησλ απφξσλ. 2) Δηο δηεχζπλζηλ θαη επηζεψξεζηλ παξζελαγσγείσλ. 

3) Δηο παξαζθεπήλ δηδαθηηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ βηβιίσλ. 4) Δηο 

κφξθσζηλ λνζνθφκσλ. 5) Δηο θαηάξηηζηλ ππεξεηίδσλ. 6) Δηο ζχζηαζηλ εξγαζηεξίνπ 

ππέξ ησλ απφξσλ  γπλαηθψλ θαη εηζαγσγήλ βηνπνξηζηηθψλ ρεηξνηερλεκάησλ»
282

. 

Σν 1879 δχν ζθνπνί, ην εξγαζηήξην θαη ε εθπαίδεπζε λνζνθφκσλ, είραλ 

πινπνηεζεί, ελψ νη ππφινηπνη βξίζθνληαλ ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο.  

Ο  χιινγνο ζχγθεηηαη απφ ηαθηηθά, επίηηκα θαη αληεπηζηέιινληα κέιε, απφ 

δσξεηέο θαη επεξγέηεο. Γηνηθείηαη απφ εθιεγκέλν ελδεθακειέο ζπκβνχιην θπξηψλ  ην 

νπνίν εθιέγεη πξφεδξν, αληηπξφεδξν, ηακία θαη γξακκαηέα.  

Ο εηζεγεηήο παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ, ησλ δσξεηψλ θαη ησλ 

επεξγεηψλ θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ πιιφγνπ γηα θάζε ρξνληά κέρξη ην 1879.  Ο 

κεγαιχηεξνο επεξγέηεο ήηαλ ν πγγξφο ν νπνίνο δηέζεζε 50 ρηιηάδεο δξρ. θαη 

αλήγεηξε θηίξην γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πιιφγνπ ζε νηθφπεδν αμίαο 18 ρηιηάδσλ, ην 

νπνίν δψξηζε ζην χιινγν ην δεκφζην θαη ν δήκνο Αζελαίσλ
283

. 

Έπεηηα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά θαη γηα θάζε έηνο ρσξηζηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εξγαζηεξίνπ. Ο νξγαληζκφο ηνπ ρξνλνινγείηαη απφ ηελ  22
α
 Οθησβξίνπ ηνπ 1872. 
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θνπφο ηνπ ήηαλ ε «παξαζθεπή πφξνπ εηο ηαο ελδεείο θαη απξνζηαηεχηνπο γπλαίθαο 

θαη θνξάζηα, δηα παξνρήο εξγαζίαο επί ακνηβή. Ζ παηδεπηηθή ηνχηνπ έλλνηα 

απνηείλεηαη ηδίσο εηο ηελ κηθξάλ ειηθίαλ θαη πεξηιακβάλεη αθ’ ελφο ηελ βειηίσζηλ ησλ 

γπλαηθείσλ βηνηερληψλ θαη αθ’ εηέξνπ ηελ ελ ησ ηφπσ εηζαγσγήλ εηέξσλ ρξεζίκσλ 

ηνηνχησλ αζθεηψλ δη’ απιψλ κέζσλ ή επθηλήησλ θαη εππνξίζησλ κεραλψλ, 

ζπληζησκέλσλ εηδηθψλ ελ ησ εξγαζηεξίσ ηνπ πιιφγνπ ηερλνπξγείσλ, ξαπηηθήο, 

πνηθηιηηθήο, πιεθηηθήο, ηξεραπηηθήο, πθαληηθήο, αρπξνπινθίαο, ςηαζνπξγίαο, 

θαληζηξνπνηΐαο θιπ., ρσξίο λα ιεζκνλεζή φηη δηο ηεο εβδνκάδνο δηδάζθεηαη απηψ θαη 

ην κάζεκα ηεο ρξηηηαληθήο εζηθήο»
284

.  

Ζ ακνηβή ήηαλ ζρεηηθή κε ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο πξντφλησλ, ελψ φζεο 

γπλαίθεο εξγάδνληαλ ζην ζπίηη ακείβνληαλ κε βάζε ηελ ηηκή ησλ πξντφλησλ.  

Σν εξγαζηήξην δηνηθνχληαλ απφ έκκηζζε δηεπζχληξηα, ελψ κπνξνχζαλ λα 

πξνζιακβάλνληαη εηδηθέο δαζθάιεο ηεο ηερλνπξγίαο θαη απφ ην εμσηεξηθφ. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ εμαξηνχληαλ απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ πιιφγνπ, ελψ γηα ηνπο επηκέξνπο ζθνπνχο ην Γ., δηφξηδε 

επηηξνπέο φπσο: «1) επί  ησλ ηερλνπξγείσλ θαη ησλ καζεηεπνκέλσλ, 2) επί ησλ θαη’ 

νίθνλ εξγαδνκέλσλ, 3) επί ηεο δηδαζθαιίαο, 4) επί ησλ εηζαγνκέλσλ, δηαλεκνκέλσλ θαη 

εμαγνκέλσλ πιηθψλ, 5) επί ηεο εθπνηήζεσο ησλ πξντφλησλ θαη 6) επί ηνπ 

ινγηζηηθνχ»
285

. 

Οη πφξνη ηνπ εξγαζηεξίνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ εηζθνξά ηνπ πιιφγνπ, ηελ 

πψιεζε ησλ πξντφλησλ θαη απφ εηδηθέο δσξεέο. Ο αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ (εξγαηξηψλ, 

καζεηξηψλ, θαη’ νίθνλ εξγαδνκέλσλ μεθίλεζε απφ ηηο 120 θαη έθηαζεο ηηο 270. 

ηελ εηζήγεζε παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία ησλ εηδψλ πνπ παξάγνληαλ, ησλ 

πνζνηήησλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο γηα θάζε έηνο
286

. 

Ο νξγαληζκφο ηνπ ηκήκαηνο εθπαίδεπζεο λνζνθφκσλ εθδφζεθε ην 1875. Μηα 

ηξηκειήο επηηξνπή θπξηψλ επέιεγε ηηο θαηάιιειεο πξνο εθπαίδεπζε πνπ έπξεπε λα 

είλαη απφ 30 κέρξη 50 εηψλ έγγακεο ή άγακεο ρσξίο νηθνγελεηαθά βάξε, πγηείο θαη 

εχξσζηεο, δξαζηήξηεο θαη θηιάλζξσπεο λα γλσξίδνπλ αλάγλσζε θαη γξαθή θαη αλ 

είλαη δπλαηφλ κηα μέλε γιψζζα. Ζ δηδαζθαιία ήηαλ εκπεηξηθή πεξηπνηνχκελεο 

αζζελείο θάησ απφ γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο νδεγίεο γηαηξψλ ζην λνζνθνκείν 

Αζελψλ, ή ζην ζεξαπεπηήξην ηνπ Αξζαθείνπ, ηνπ εζληθνχ νξθαλνηξνθείνπ, ηνπ 

νξθαλνηξνθείνπ Υαηδεθψλζηα, βξεθνθνκείνπ, πησρνθνκείνπ ή γεξνθνκείνπ. Ζ 

εθπαίδεπζε δηαξθνχζε ηέζζεξηο κήλεο. Οη καζεηεπφκελεο θνξνχζαλ εηδηθή ζηνιή θαη 

πιεξψλνληαλ 7 δξρ. ζην ηέινο θάζε εβδνκάδαο. Ζ βαζίιηζζα αλάιαβε ηελ πιεξσκή 

12 εθπαηδεπφκελσλ θαη ρξεκαηνδφηεζε ηελ έθδνζε βηβιίνπ κε νδεγίεο γηα ηε 

λνζειεία ησλ αξξψζησλ. Παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα νηθνλνκηθά ηνπ ηκήκαηνο 

απηνχ ηνπ πιιφγνπ, νη δσξεέο θαη ε εηζθνξά ηνπ ίδηνπ ηνπ πιιφγνπ
287

.  

ηη ε γπλαίθα ησλ εξγαηηθψλ ηάμεσλ ζα έκπαηλε ζηε κηζζσηή εξγαζία δελ ππήξρε 

ακθηβνιία, αιιά αληί λα εγθαηαιείςεη ηελ νηθία γηα ην εξγνζηάζην πξνηηκφηεξν ζα 
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ήηαλ λα ρεηξίδεηαη κηθξέο κεραλέο θαη λα παξάγεη ζηελ νηθία ηεο, ψζηε λα ζπλδπάδεη 

ηελ εξγαζία κε ην ξφιν ηεο νηθνδέζπνηλαο. ’ απηή ηελ θαηεχζπλζε επηρεηξνχζε ν 

χιινγνο Κπξηψλ λα πξνσζήζεη ηελ εξγαζία ηεο γπλαίθαο
288

. 

Ζ επφκελε εηζήγεζε ηνπ Δ, Υαξίιανπ αθνξνχζε ην ζθνπφ θαη ηα έξγα ηνπ 

Διιεληθνχ πιιφγνπ Μαζζαιίαο. Ο ζθνπφο ηνπ πιιφγνπ, φπσο θαη φισλ ησλ 

πιιφγσλ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο ήηαλ «λα ζπληεξήζσζη ηνλ ειιεληζκφλ 

επαπεηινχκελνλ ππφ ηεο επηκεημίαο θαη ηεο ρξνλίαο κεηαμχ μέλσλ δηαηξηβήο»
289

. Ο 

χιινγνο ζπγθξνηήζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ γηαηξνχ η. Μεηαμά θαη νη 

ζπλεξρφκελνη ζ’ απηφλ θάζε κέξα δηάβαδαλ ειιεληθέο εθεκεξίδεο θαη ειιεληθά 

βηβιία, νκηινχζαλ ηελ ειιεληθή θαη ζπλνκηινχζαλ γηα ηελ παηξίδα. Κάζε Κπξηαθή 

κεηά ηελ Θεία ιεηηνπξγία έλα ιφγηνο αλέπηπζζε έλα ζέκα απφ ηελ ηζηνξία ηνπ 

έζλνπο.  ην χιινγν θαηέθεπγε θάζε παξεπηδεκψλ Έιιελαο, αιιά θαη θάζε 

αλαμηνπαζψλ, φπσο ρήξεο θαη νξθαλά Διιήλσλ, ελψ θαη ζηελ Αζήλα έζηεηιε γελλαία 

βνεζήκαηα.  

Μεγάιε ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ηνπ πιιφγνπ ζηελ έθδνζε ησλ γεσγξαθηθψλ ραξηψλ 

ηνπ Εαθεηξφπνπινπ, ν νπνίνο ήηαλ εθιεθηφ κέινο ηνπ πιιφγνπ, θαη ε απνζηνιή 

ηνπο ζηα ειιεληθά ζρνιεία. Ο χιινγνο ηεο Μαζζαιίαο ζπλεξγάδεηαη κε ην χιινγν 

πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ γηα ηε ζχληαμε θαη ηελ έθδνζε ηζηνξηθψλ 

γεσγξαθηθψλ ραξηψλ ηνπ Διιεληζκνχ
290

. 

Σξεηο αληηπξφζσπνη ηνπ εκπνξηθνχ πιιφγνπ Παηξψλ «Δξκήο» (Ν. Πάλνο, Λ.Γ. 

Μαξγαξίηεο θαη Κ. Φηιφπνπινο) ππνγξάθνπλ Τπφκλεκα γηα ηνλ ελ ιφγσ χιινγν. 

θνπφο ηνπ πιιφγνπ ήηαλ «ε απφ θνηλνχ ζχζθεςηο θαη ζπδήηεζηο παληφο 

αληηθεηκέλνπ αθνξψληνο ηαο αλάγθαο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ εκπνξίνπ ηεο 

πφιεσο...Σνλ ζθνπφλ ηνχηνλ επηδηψθεη ν ζχιινγνο δηα δεκνζίσλ αλαγλσζκάησλ θαη 

δηαιέμεσλ ζπληεινπζψλ εηο ηελ αλάπηπμηλ θαη δηάδνζηλ ησλ εκπνξηθψλ γλψζεσλ, δη’ 

ππνκλεκάησλ πεξί δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ ελ ζρέζεη πξνο ην εκπφξηνλ, 

ππνβαιινκέλσλ φπνπ δεη, θαη δηα ηεο ζπδεηήζεσο παληφο αληηθεηκέλνπ, νχηηλνο ε 

δηαθψηηζηο ήζειε πξναγάγεη ην εκπφξηνλ θαη εμαζθαιίζεη ηα ζπκθέξνληα απηνχ»
291

.  

ηα έλδεθα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ν χιινγνο θαηέθηεζε πνιιά ζηελ 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ. 

Πεξηνξηδφκελνο ζηα πξαθηηθά έξγα δελ παξνπζηάδεη ην γφεηξν ησλ ζπιιφγσλ πνπ κε 

ηελ επέθηαζε ησλ γλψζεσλ θαη ηελ εμάπισζε ηεο ειιεληθήο παηδείαο ππεξεηνχλ ην 

εζληθφ ζπκθέξνλ. Χζηφζν, δέρζεθε ηελ πξφζθιεζε επεηδή ζεσξεί φηη ηα θσηηζκέλα 

κέιε ηνπ πλεδξίνπ δελ ζα παξαγλσξίζνπλ, νχηε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ ειιεληθνχ 

εκπνξίνπ, νχηε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέζρε θαη ζα παξάζρεη ζηελ πξαγκάησζε 

πνιιψλ εζηθψλ ζθνπψλ, νχηε, ηέινο, ηελ αξσγή ηνπ ειιεληθνχ εκπνξίνπ ζηε εζληθή 

εξγαζία ησλ θηινινγηθψλ ζπιιφγσλ. 
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Ζ κνλνκεξήο αλάπηπμε ησλ εζληθψλ δπλάκεσλ, έζησ  θαη αλ είλαη πλεπκαηηθέο, 

φηαλ δελ βαίλνπλ παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ησλ πιηθψλ δπλάκεσλ θαζηζηά ηελ 

εζληθή δσή ειαηησκαηηθή θαη θαρεθηηθή πνπ δελ κπνξεί λα βαδίζεη κφλν ζην έλα 

πφδη. Ζ δσή ησλ λεφηεξσλ θνηλσληψλ έδεημε φηη ε επηπρία ηνπ θξάηνπο θαη ε 

επδαηκνλία ηνπ ιανχ εμαξηνχληαη απφ ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ. Αλ 

ν πινχηνο κφλν δελ αξθεί λα επδνθηκήζνπλ ηα έζλε, φπσο ππνζηήξημε ν πξφεδξνο 

ηνπ πλεδξίνπ, ε αλάπηπμε ηεο δηάλνηαο θαη ε παξαγσγή πλεπκαηηθψλ έξγσλ δελ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε πεηλαζκέλνπο ιανχο
292

. Καη ζηελ πξναγσγή ηνπ πνιηηηθνχ 

βίνπ ζπληειεί ν πινχηνο, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ ηζηνξία ησλ αλαπηπγκέλσλ εζλψλ, 

αιιά θαη ηελ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Σα ζρνιεία πνπ έθαλαλ γλσζηνχο ηνπο 

αξραίνπο θαη δηέδσζαλ ηνλ έξσηα ηεο ειεπζεξίαο ζπληεξήζεθαλ απφ ηνπο Έιιελεο 

εκπφξνπο θαη θεθαιαηνχρνπο, νη ίδηνη δηέζεζαλ ηελ πεξηνπζία ηνπο θαη ηα θαξάβηα 

ηνπο ζηνλ Αγψλα, νη ίδηνη πξφζθεξαλ ηφζα θιεξνδνηήκαηα θαη αλεγέξζεθαλ ηφζα 

ιακπξά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα.  

Με ηέηνηνπο ηίηινπο ην ειιεληθφ εκπφξην αλακέλεη ηελ εθηίκεζε ηνπ θσηηζκέλνπ 

ζψκαηνο ησλ ζπλέδξσλ θαη δηεθδηθεί ηελ ηηκή λα ινγηζηεί άμηα ε έκκεζε πξνζθνξά 

ζηελ εζληθή ππφζεζε. Οη αληηπξφζσπνη ππέβαιαλ ηελ παξαθάησ πξφηαζε ζην 

πλέδξην πνπ αλ ςεθηζηεί θαη εθαξκνζηεί ζα ζπζθηρηνχλ νη εζληθέο δπλάκεηο θαη ζα 

γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθέο ζηελ επίηεπμε ηνπ εζληθνχ ζθνπνχ: «Οη απαληαρνχ 

Διιεληθνί χιινγνη, νηαζδήπνηε  θχζεσο θαη αλ ψζηλ, νθείινπζηλ εθ ησλ πξψησλ 

θαζεθφλησλ λα ζεσξήζσζη ηελ δηα παληφο ηξφπνπ πξνζηαζίαλ θαη ππνζηήξημηλ ηνπ 

ειιεληθνχ εκπνξίνπ, εμαζθνχληεο πάζαλ απηψλ ηελ εζηθήλ ζπλδξνκήλ εηο άξζηλ ησλ 

παξεληηζεκέλσλ απηψ θσιπκάησλ θαη δερφκελνη λα δηεμαγάγσζη πάζαλ αλαηεζεηκέλελ 

απηνίο παξά ησλ Διιεληθψλ εκπνξηθψλ ζσκαηείσλ ή επηκειεηεξίσλ εληνιήλ, 

απνβιέπνπζαλ εηο ηελ πξνζηαζίαλ θαη ηελ πξφνδνλ ηνπ ειιεληθνχ εκπνξίνπ»
293

. 

ηνλ παλεπηζηεκηαθφ θαη αληηπξφζσπν ηνπ ζπιιφγνπ «Παξλαζζνχ» Ν. Καδάδε 

αλέζεζαλ νη ππφινηπνη αληηπξφζσπνη ηνπ ζπιιφγνπ λα εηζεγεζεί γηα ην έξγν ηνπ.  

Ο Καδάδεο ζα αλαθεξζεί ζχληνκα ζηελ ηζηνξία ηνπ πιιφγνπ πνπ μεθίλεζε απφ 

κηα νκάδα παηδηψλ ην 1865 γηα λα αλδξσζεί θαη λα αξηζκεί ην 1879 είρε 610 κέιε κε 

ππθλή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε άιινπο ζπιιφγνπο θαη κηα ζεκαληηθή 

πξνζθνξά ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ζηελ επηζηήκε θαη ζηα γξάκκαηα. 

Θα επηθεληξψζεη ζε πέληε ηνκείο: 1) Σελ αλάγλσζε, άξζξσλ θαη δηαηξηβψλ απφ 

ηαθηηθά θαη επίηηκα κέιε ηνπ πιιφγνπ θαη ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζε πεξηνδηθά  ή 

απηφλνκεο εθδφζεηο, 2) Ζ έθδνζε ησλ Νενειιεληθψλ Αλάιεθησλ πνπ είρε ζθνπφ ηε 

ζπιινγή θαη ηελ θαηαγξαθή θαη ηε δηάζσζε ησλ κλεκείσλ ηνπ λενειιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ, ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο θαη ηεο ζπλείδεζεο ηνπ έζλνπο. 3) Ζ έθδνζε ηνπ 

νκψλπκνπ πεξηνδηθνχ «Παξλαζζφο» κέζα απφ ην νπνίν παξαθνινπζεί θαη εθθξάδεη 

ην ζχγρξνλν πνιηηηζκφ θαη δηαδίδεη ζην ιαφ ηηο αλαθαιχςεηο θαη ηα πνξίζκαηα ηεο 

επηζηήκεο
294

, 4) Ζ ρνιή Απφξσλ Παίδσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ πην ζεκαληηθή 

                                                           
292

 . π., ζζ. 297 -300. 
293

 . π., ζ. 302. 
294

 Καδάδεο, Ν. (1879) «Έθζεζηο ησλ έξγσλ ηνπ Φηινινγηθνχ πιιφγνπ “Παξλαζζνχ”», πλέδξηνλ…, 

φ.  π., ζζ. 303-305.  



87 

 

πξνζθνξά ζηηο θαηψηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο, θαζψο έδηλε θαηαθχγην ζηα παηδηά, ηα 

«έθζεηα ηεο εηκαξκέλεο, ηα απφβιεηα ηεο θνηλσληθήο δπζηπρίαο»
295

 θαη αθνχ ηα 

κφξθσλε θαη ηα κάζαηλε έλα επάγγεικα ηα παξέδηδε ζηελ θνηλσλία ρξεζηνχο θαη 

εξγαηηθνχο πνιίηεο. Ζ επηηπρεκέλε απηή δξαζηεξηφηεηα ηνπ πιιφγνπ ζηελ Αζήλα 

επεθηάζεθε θαη ζηηο επαξρίεο θαη ην 1879 ιεηηνπξγνχζαλ άιιεο επηά ηέηνηεο ζρνιέο 

(χξν, Εάθπλζν, Καιακάηα, Πάηξα, Υαιθίδα, Άλδξν θαη Ζιεία), 5) Απφ ην 1877  ν 

«Παξλαζζφο» εηζήγαγε ην ζεζκφ ησλ εζπεξηλψλ καζεκάησλ θαη επηζηεκνληθψλ 

εζπεξίδσλ. Δπξφθεηην γηα έλα είδνο αλνηθηνχ παλεπηζηεκίνπ, ψζηε ε επηζηήκε θαη ε 

έξεπλα λα κελ πεξηνξίδνληαη κφλν ην παλεπηζηήκην. Ο εηζεγεηήο ζεσξνχζε φηη ε 

ειεχζεξε γλψζε θαη ν εζηζκφο ησλ πνιηηψλ ζηε κειέηε θαη ζηελ αλαδήηεζε ηεο 

αιήζεηαο κπνξεί λα θάλεη ειεχζεξνπο πνιίηεο, νη νπνίνη δελ ηξέθνληαη κφλν απφ 

άγνλεο θαη ελ πνιινίο έλνρεο πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο, αιιά κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

επηζηήκεο πνπ εμαγλίδεη θαη αλεβάδεη ζηνπο δηαπγείο αηζέξεο ηεο αιήζεηαο ηεο κφλεο 

ηθαλήο γηα αλψηεξε θνηλσληθή δσή
296

.  

Ζ ηειεπηαία εηζήγεζε ζην Γ΄ Σκήκα ηνπ πλεδξίνπ ήηαλ ε έθζεζε ησλ έξγσλ ηνπ 

Φηινινγηθνχ πιιφγνπ «Βχξσλ», ππνγξακκέλε απφ ηνλ αληηπξφεδξν ηνπ πιιφγνπ 

(Δ. Β. Νάλλν) θαη ην γελ. γξακκαηέα (Γ. Υαιθηφπνπιν). 

Ο «Βχξσλ» ζπγθξνηήζεθε θαη μεθίλεζε ηε δξάζε ηνπ ην 1868 κε θηινινγηθά 

ελδηαθέξνληα θαη είρε, ην 1879, 703 κέιε. Βιέπνληαο, φκσο, φηη ε πξαγκάησζε ηνπ 

ζθνπνχ ηνπ δελ είρε σθέιεηα γηα ηελ παηξίδα ηξάπεθε κε θάζε δξαζηεξηφηεηά ηνπ 

ζηε δηαλνεηηθή, εζηθή θαη θνηλσληθή βειηίσζε θαη πξναγσγή ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Οη 

ζπγγξαθείο αθηεξψλνπλ ην κηζφ κέξνο ηεο έθζεζεο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ νηθηξή 

εζηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, αθεκέλνπ ζηε κνίξα ηνπ, αθνχ 

εθηφο απφ ηα ηδξχκαηα ηε Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο θαη ηηο ρνιέο Απφξσλ 

Παίδσλ ηνπ Παξλαζζνχ, θαλείο δελ ελδηαθέξζεθε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ιανχ ζηελ 

επαξρία. εκεηψλνπλ κάιηζηα πσο φια γίλνληαη κφλν γηα ηελ Αζήλα. πσο ην θξάηνο 

δελ απνηειεί φιν ηνλ Διιεληζκφ, έηζη θαη ε Αζήλα δελ απνηειεί φιν ην θξάηνο
297

. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο εζηθήο θαη θνηλσληθήο αγσγήο ηνπ ιανχ ν Βχξσλ ζηξάθεθε: 

α) ζηελ ίδξπζε ζρνιψλ ηνπ ιανχ. Ήδε ιεηηνπξγνχζε κηα ζηελ Αζήλα ζηελ νπνία 

δίδαζθαλ κέιε ηνπ πιιφγνπ πξαθηηθέο γλψζεηο ζε απιή γιψζζα. Σέηνηεο ζρνιέο ζα 

ηδξχζεη ζε δηάθνξεο επαξρίεο θαη ήδε ιφγηνη πξνζθέξζεθαλ λα δηδάμνπλ ζηνλ Πχξγν, 

ζηε Εάθπλζν, ζηελ Σξίπνιε, ζηελ Πάηξα θαη ζην Αίγην.  

β) ζηελ έθδνζε πεξηνδηθνχ ζπγγξάκκαηνο ην νπνίν εθδίδεηαη γηα ηέηαξην ρξφλν κε 

ηδέεο θαη γλψζεηο σθέιηκεο, παξά ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο θαη ηηο δπζθνιίεο 

ζπγθέληξσζεο χιεο πνπ αληηκεηψπηζε ζηελ έθδνζε.   

γ) ζηελ ίδξπζε βηβιηνζεθψλ ζε δηάθνξνπο δήκνπο ηνπ θξάηνπο. Με δσξεέο έρνπλ 

ηδξπζεί ήδε βηβιηνζήθεο ζηνπο δήκνπο Παηξψλ, Λεηξίλσλ θαη Αηγίνπ θαη έρνπλ 

απνζηαιεί ηξεηο ρηιηάδεο βηβιία.  
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δ) ζηελ έθδνζε ρξήζηκσλ γηα ην ιαφ βηβιίσλ. Μεηά απφ απνηπρίεο  μεθίλεζε, κε 

ηελ ππνζηήξημε ηεο θπβέξλεζεο, ε έθδνζε ηεο ζεηξάο Βηβιηνζήθε ηνπ Λανχ. 

ε) ζηε δηαηήξεζε θαη ηε κεηάδνζε ησλ εζληθψλ αλακλήζεσλ κε ηελ αλέγεξζε 

κλεκείνπ ηνπ θηιέιιελα Βχξσλα, πνπ εηνηκάδεηαη ζηνλ ηάθν ηνπ ζην Μεζνιφγγη  θαη 

κε ηελ ζπιινγή ησλ ειιεληθψλ παξαδφζεσλ, γηα ηελ νπνία εξγαδφηαλ ν χιινγνο 

θαη ζχληνκα ζα εμέδηδε ην Α΄ ηεχρνο κε ηέηνηα χιε. 

ζη΄) κε ηε ζπδήηεζε θαη ιχζε δηαθφξσλ δεηεκάησλ πνπ απνβιέπνπλ ζηε 

δηαλνεηηθή, εζηθή θαη θνηλσληθή βειηίσζε θαη πξναγσγή ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Γηα ην 

ηειεπηαίν δελ είραλ λα παξνπζηάζνπλ νη αληηπξφζσπνη θάηη ρεηξνπηαζηφ, θαζψο 

κφιηο είρε ζηξαθεί ζηνλ ηνκέα απηφ ν χιινγνο
298

.  

 

5.4.2.Έθζεζε θαη πξνηάζεηο 

Ο εηζεγεηήο ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο Φ. Παξαζθεπαΐδεο μεθηλά κε ηελ απαξίζκεζε ησλ 

δέθα ππνκλεκάησλ (10 ζπιιφγσλ) πνπ ππνβιήζεθαλ ζην Σκήκα. Αλαθνηλψλεη ζην 

πλέδξην ηνπο ζθνπνχο, ηα κέζα θαη ηα έξγα ηνπ θαζελφο ζπιιφγνπ. 

1) Ο Θενινγηθφο χιινγν «Άγηνο Παχινο» κφιηο είρε ζπζηαζεί κε ζθνπφ λα 

αλαδσππξψζεη ηηο ζενινγηθέο ζπνπδέο, λα ζπληειέζεη ζηελ εμέγεξζε ζξεζθεπηηθνχ 

θαη εζηθνχ ζπλαηζζήκαηνο, λα εθπαηδεχζεη ηνλ θιήξν. Σα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνχ ήηαλ ε αλάγλσζε ζενινγηθψλ δηαηξηβψλ, ε ζπδήηεζε ζενινγηθψλ 

δεηεκάησλ, ε ίδξπζε ζενινγηθνχ αλαγλσζηεξίνπ θαη βηβιηνζήθεο, ν νξηζκφο 

ζενινγηθψλ δηαγσληζκάησλ, ε έθδνζε πεξηνδηθνχ, θεξχγκαηα ζηνπο λανχο, 

καζήκαηα ζην ιαφ, έθδνζε βηβιίσλ γηα ηε ζξεζθεπηηθή θαη εζηθή κφξθσζε
299

.  

2) Ο χιινγνο Κπξηψλ ππέξ ηεο γπλαηθείαο παηδεχζεσο ηδξχζεθε ην 1872 κε 

ζθνπφ ηελ ίδξπζε παηδαγσγηθψλ θαηαζηεκάησλ γηα ηνπο άπνξνπο, ηελ επηζεψξεζε  

παξζελαγσγείσλ, ηε ζπγγξαθή δηδαθηηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ βηβιίσλ, 

ηε κφξθσζε λνζνθφκσλ, ηελ θαηάξηηζε ππεξεηξηψλ, ηελ ίδξπζε εξγαζηεξίνπ ππέξ 

ησλ απφξσλ γπλαηθψλ θαη ηελ εηζαγσγή ρεηξνηερλεκάησλ. Σν εξγαζηήξην είρε 

ηδξπζεί ήδε απφ ην 1872, ελψ ε εθπαίδεπζε λνζνθφκσλ μεθίλεζε απφ ην 1875. 

Ο εηζεγεηήο παξνπζίαζε κε ιεπηνκέξεηεο θαη κε ζεηηθά ζρφιηα ηηο δχν δξάζεηο 

ηνπ ζπιιφγνπ, κε βάζε ην ππφκλεκα πνπ είρε θαηαζέζεη ν Α. Οηθνλφκνπ
300

. 

3)  Ο ζχιινγνο «Βχξσλ» κε ζθνπφ ηελ εζληθή θαη πλεπκαηηθή δηάπιαζε ηνπ ιανχ, 

ίδξπζε ζρνιεία ηνπ ιανχ, εμέδσζε ην νκψλπκν πεξηνδηθφ ζχγγξακκα, επερείξεζε ηελ 

ίδξπζε βηβιηνζεθψλ ζε δήκνπο, απέζηεηιε ηξεηο ρηιηάδεο βηβιία θαη μεθηλά ηελ 

έθδνζε ρξήζηκσλ γηα ην ιαφ βηβιίσλ
301

. 

4) Ο Διιεληθφο χιινγνο Γελεχεο είρε ζθνπνχο ηελ ρξήζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

ησλ κειψλ γηα επηζηεκνληθέο κειέηεο θαη ζπδεηήζεηο, ηε δηάδνζε ηνπ θηιφκνπζνπ, 

θηιειεχζεξνπ θαη πξννδεπηηθνχ ειιεληθνχ πλεχκαηνο ζηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο, ηε 

ζχλαςε ζρέζεσλ κε θαζεγεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, γπκλαζίσλ θαη ζρνιείσλ, ηελ 

ππνδαχιηζε θαη ζπληήξεζε ηνπ θηιειιεληθνχ πλεχκαηνο. Ο ζχιινγνο θαηφξζσζε λα 
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έρεη σο επίηηκα κέιε ηνπο πην ζεκαληηθνχο εθπξνζψπνπο ησλ γξακκάησλ θαη ηεο 

επηζηήκεο ηεο Διβεηίαο πξνο φθεινο ηεο παηξίδαο. 

Ο ζχιινγνο ηεο Γελεχεο πξφηεηλε: α) πνηνο ζχιινγνο εθδίδεη πεξηνδηθά ή άιια 

ζπγγξάκκαηα λα απνζηέιιεη αλά έλα αληίγξαθν δσξεάλ ζε φινπο ηνπο ζπιιφγνπο, β) 

αλ πεξηζζφηεξα απφ έλα αληίηππα βηβιίσλ βξίζθνληαη ζηε βηβιηνζήθε ελφο ζπιιφγνπ 

λα δηαλέκνληαη ζηηο βηβιηνζήθεο ησλ άιισλ ζπιιφγσλ, γ) νη εχπνξνη ζχιινγνη λα 

ζηεξίδνπλ ρξεκαηηθά ηνπο άπνξνπο ζπιιφγνπο. 

Ο εηζεγεηήο ζπληζηά ζην πλέδξην λα ιάβεη κέξηκλα θαη γηα δχν αθφκε 

ζπιιφγνπο, ηνπο ζπιιφγνπο Μαγθεζηξίαο θαη Μαζζαιίαο. Ο ηειεπηαίνο παξέζρε 

ζπνπδαία ππεξεζία ζηελ παηξίδα κε ηελ έθδνζε ησλ γεσγξαθηθψλ ραξηψλ κε 

δαπάλε ηνπ η. Εαθεηξφπνπινπ, ελψ κε ηε ζχκπξαμε ηνπ πιιφγνπ πξνο Γηάδνζηλ 

ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ εηνηκάδεη ηελ έθδνζε ηζηνξηθψλ ραξηψλ ηνπ αξραίνπ 

καθεδνληθνχ θαη κεζαησληθνχ Διιεληζκνχ θαη ηε ζχληαμε επκέζνδεο γεσγξαθίαο 

πξνο ρξήζε ησλ ζρνιείσλ. Σν Γ΄ Σκήκα απνθάζηζε λα πεξηιάβεη ζηα πξαθηηθά ηνπ 

πλεδξίνπ ηελ έθζεζε ηνπ πιιφγνπ Μαζζαιίαο θαη δεηά απφ ην πλέδξην λα 

παξάζρεη ηελ αξσγή ηνπ πξνο εμαθνινχζεζε ησλ πνιχηηκσλ εξγαζηψλ ηνπ, φπσο 

επίζεο, ηελ αξσγή ηνπ ζε φινπο ηνπο θηινινγηθνχο ζπιιφγνπο
302

. 

ην ζεκείν απηφ ηεο εηζήγεζήο ηνπ ν Παξαζθεπαΐδεο ζα θαπηεξηάζεη ην 

θαηλφκελν ηεο ζπιινγνκαλίαο, ην νπνίν απφ πνιινχ πίεδε ηελ θαξδηά ηνπ. ζν 

ραηξφηαλ βιέπνληαο ηα επγελή ειαηήξηα ίδξπζεο ηφζσλ ζπιιφγσλ, ηφζν ιππφηαλ 

βιέπνληαο φηη πνιινί λένη πηζηεχνπλ φηη θακηά αμία δελ έρνπλ αλ δελ εθιέγνληαη 

πξφεδξνη θαη γξακκαηείο ησλ ζπιιφγσλ, αλ δελ ηάζζνληαη κε κηα κεξίδα θάπνηνπ 

ζπιιφγνπ. Βιέπεη πνιινχο λένπο ρξεζηνχο, ζψθξνλεο, λνήκνλεο θαη κνξθσκέλνπο 

λα κε ζπκκεηέρνπλ ζε θαλέλα ζχιινγν. Καη άιινπο ακαζείο πνπ κπαίλνπλ ζε έλα 

ζχιινγν θαξαδνθνχληεο ην ζάλαην ζεκαληηθνχ πξνζψπνπ γηα λα ηειέζνπλ πξνο 

ράξε ηνπ πνιηηηθφ κλεκφζπλν θαη ζην θέξεηξν λα ζέζνπλ δάθλεο ή πεξηκέλνληαο ηελ 

έιεπζε επίζεκνπ μέλνπ λα ηνλ ραηξεηήζνπλ πξνζαγνξεχνληάο ηνλ ελ νλφκαηη ηνπ 

ζπιιφγνπ θαη ζχκπαληνο ηνπ Διιεληζκνχ. Ζ ζπιινγνκαλία θηλδπλεχεη λα θηάζεη 

κέρξη ηα βξέθε θαη δελ είλαη απίζαλν λα γίλνληαη νη ζπλεδξηάζεηο ζην πεδίν ηνπ 

Άξεσο ιφγν απνπζίαο ηφζν κεγάινπ θηηξίνπ.  Δχρεηαη λα θαπηεξηαζηεί κε θάζε κέζν 

ε ζπιινγνκαλία πνπ δελ θσηίδεη, αιιά θαηαθαίεη ηελ θαξδηά ηνπ έζλνπο
303

. 

Ο Παξαζθεπαΐδεο, σο αληηπξφζσπνο ηεο Δηαηξείαο ηνπ Λανχ, ππέβαιε ππφκλεκα 

ζην Β΄ Σκήκα θαη σο εηζεγεηήο ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο ππέβαιε έθζεζε γηα ην ζθνπφ θαη 

ηελ σθέιεηα ηέηνησλ εηαηξεηψλ θαη εχρεηαη λα ηδξπζνχλ ηέηνηεο εηαηξείεο ζε θάζε 

γσληά ηεο ρψξαο γηα κφξθσζε ησλ εξγαηηθψλ ηάμεσλ, πνπ είλαη  ηα λεχξα ηεο 

πνιηηείαο
304

. 

5) Με αθνξκή ην ππφκλεκα ηνπ εκπνξηθνχ ζπιιφγνπ Παηξψλ ν «Δξκήο» ζα 

αθηεξψζεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο έθζεζεο ζηελ σθέιεηα θαη ην ξφιν ηνπ εκπνξίνπ 

ζηελ θνηλσληθή ηζνξξνπία. Ζ γεσξγία είλαη ε πξψηε ηξνθφο θαη ε βηνκεραλία ε 

δεκηνπξγηθή ηέρλε ηνπ αλζξψπνπ, αιιά ζα λεθξψλνληαλ ε δσή ηνπο ρσξίο ην 
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εκπφξην. ηαλ αλαπηχρζεθε ην εκπφξην κφλν ζηακάηεζαλ νη θνβεξέο ζηηνδείεο. Με 

ην εκπφξην ν θφζκνο κεηαβάιιεηαη ζε κηα κεγάιε νηθνγέλεηα φπνπ θάζε κέινο 

εξγάδεηαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο. Ο έκπνξνο θέξλεη ζε επαθή θαη 

επηθνηλσλία ηνλ αγξφηε κε ην βηνκεραληθφ εξγάηε, ηα κέιε θάζε θνηλσληθήο ηάμεο, 

θάζε θνηλφηεηαο, θαη θάζε άλζξσπν ηνπ θφζκνπ. Ο έκπνξνο απφ ηελ αξραηφηεηα 

μεπέξαζε ηα θπζηθά εκπφδηα θαη άλνημε δξφκνπο ζηε ζηεξηά θαη ζηε ζάιαζζα.  

Ο Έιιελαο έκπνξνο έζσζε ηνλ Διιεληζκφ θαη πξφζθεξε ηα πάληα γηα ηελ 

απειεπζέξσζή ηνπ, γηα ηελ έθδνζε βηβιίσλ απφ ην 18
ν
 αηψλα. Ο εκπνξηθφο ζχιινγνο 

Παηξψλ πξαγκάησζε πνιιά θνηλσθειή έξγα ζηελ πφιε πνπ εδξεχεη.  

Ο εηζεγεηήο εθθξάδεη ηελ επρή ζε φιεο ηηο πφιεηο λα ηδξπζνχλ εκπνξηθνί ζχιινγνη 

θαη κάιηζηα εκπνξηθά επηκειεηήξηα. Απνδέρεηαη θαη εηζεγείηαη ην αίηεκα ηνπ 

εκπνξηθνχ ζπιιφγνπ Παηξψλ φηη φινη νη απαληαρνχ ειιεληθνί ζχιινγνη λα 

ζεσξήζνπλ εθ ησλ πξψησλ θαζεθφλησλ ηνπο ηελ πξνζηαζία θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

ειιεληθνχ εκπνξίνπ θαη άξζε θάζε είδνπο θσιχκαηνο ζηελ αλάπηπμή ηνπ
305

. 

Ο Παξαζθεπαΐδεο ζα ζηξαθεί έπεηηα, κε αθνξκή ην ππφκλεκα ηνπ Παξλαζζνχ 

θαη ηηο ρνιέο Απφξσλ Παίδσλ, ζηελ αλάγθε κφξθσζεο ηνπ ιανχ σο κέζν επίηεπμεο 

ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. ηηο βάζεηο ηεο θνηλσλίαο ππάξρεη έλαο ηξνκεξφο θξαηήξαο, 

ηελ ππφθσθε θξαπγή ηνπ νπνίνπ αθνχεη ζπρλά θάησ απφ ηα πφδηα ηεο. Δίλαη ν ιαφο, 

ν νπνίνο ζπρλά θξχβεη θσηηά θαη θιφγα δσήο ζηελ θαξδηά ηνπ. Πξηλ απφ έλαλ αηψλα 

ζπλέζιηςε ηα δεζκά ηνπ θαη έθαςε ζαλ μεξή ριφε κε ηε ιάβα ηεο πλνήο ηνπ ηα 

πξνλφκηα θαη κε ην αίκα ηνπ δήηεζε αληί ησλ πνιιψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ πνπ 

αιιεινζπαξάζζνληαη κία ηάμε κε αγάπε, αδειθφηεηα θαη ηζφηεηα.  

Ζ θαηαζηξνθή ησλ πξνλνκηνχρσλ ηάμεσλ θαη ε ίδξπζε κίαο κε θνηλά δίθαηα δελ 

ζεξάπεπζε φιεο ηηο πιεγέο. Γελ είλαη επηπρήο ν έρσλ ηέιεηα ηζφηεηα ζηα πνιηηηθά 

δηθαηψκαηα, αιιά ηέιεηα αληζφηεηα ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ηνπ. Απηφο πνπ 

πεξηθξνλείηαη γηα ηε θηψρεηα θαη ηελ ακάζεηά ηνπ ζεσξεί ριεχε ηα πνιηηηθά ηνπ 

δηθαηψκαηα , ηα νπνία πθαξπάδεη κε πνιινχο ηξφπνπο ν ηζρπξφο.  

Ο εηζεγεηήο δελ βιέπεη ηέιεηα ζεξαπεία ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά ζεκαληηθή 

κεηξίαζή ηνπ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ αλχςσζε ηνπ θξνλήκαηνο θαη ν θσηηζκφο 

ηνπ λνπ ζα άξεη ην θξαγκφ πνπ ρσξίδεη ηνπο πνιίηεο. , ηη δελ θάλεη επηπρέζηεξνπο 

ηνπο πνιίηεο δελ είλαη ε έιιεηςε ρξεκάησλ, αιιά ε απνπζία ελφο θνηλνχ ζεκείνπ ζην 

νπνίν λα ζπλαληάηαη ν πινχζηνο θαη ν θησρφο, ν αδχλακνο θαη ν ηζρπξφο.  

Γηα λα βξνχκε ην θνηλφ ζεκείν δπλαηνί θαη αδχλαηνη, πινχζηνη θαη θησρνί δελ 

κέλεη παξά ε κφξθσζε θαη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε φισλ. 

Απηφ, θαηά ηνλ εηζεγεηή, επηρεηξεί ε Δηαηξεία Φίισλ ηνπ Λανχ, ηεο νπνίαο ν ίδηνο 

ήηαλ αληηπξφζσπνο θαη εηζεγήζεθε ζρεηηθά ζην Β΄ Σκήκα, αθνχ έρεη σο ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε ησλ εξγαηηθψλ ηάμεσλ πνπ απνηεινχλ ηα λεχξα ηεο πνιηηείαο
306

.    

πλαθέο κε ηα πξνεγνχκελα θαη ηειεπηαίν ζέκα ηεο έθζεζεο ηνπ Παξαζθεπαΐδε 

ήηαλ νη ρνιέο Απφξσλ Παίδσλ ηνπ «Παξλαζζνχ» πνπ ήηαλ κέρξη θξηηηθφο γηα ηνλ 

αηειή ηξφπν νξγάλσζή ηνπο. Σα εγθαηαιεηκκέλα θαη απξνζηάηεπηα παηδηά πνπ 

                                                           
305

 . π., ζζ. 82-85. 
306

 . π., ζζ. 85-86.   
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ηξηγπξλνχλ ζηηο αιάλεο πνπ πεηλνχλ θαη είλαη εκίγπκλα ηαξάδνπλ θάζε αλζξψπηλε 

θαξδηά. Ζ κέξηκλα γηα ηα παηδηά απηά δελ εμαιείθεη κφλν έλα ζηίγκα απφ ην κέησπν 

ηεο θνηλσλίαο, αιιά ηε ζσξαθίδεη θαη απφ κηα πιεγή, αθνχ ηα εγθαηαιεηκκέλα ζηε 

κνίξα ηνπο παηδηά δίθαηα ζα γίλνπλ ερζξνί ηεο θνηλσλίαο. Γλσξίδνπλ φινη ηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπ «Παξλαζζνχ» γηα ηηο ζρνιέο Απφξσλ Παίδσλ πνπ ηδξχζεθαλ ζε 

πνιιέο πφιεηο, αιιά νχηε θαηά ην κηζφ δελ εθπιεξψλεηαη ν ζθνπφο ηεο ίδξπζή ηνπο 

αλ κείλνπλ σο έρνπλ. Ζ θφξε ηνπ Άληεξζελ πξηλ βγεη λα πνπιήζεη ηα ζπίξηα θαη λα 

ηα θάςεη γηα λα δεζηαζεί είρε αθνχζεη καζήκαηα ηεο ηζηνξία θαη ηνπ Δπαγγειίνπ, 

αιιά ζε ηίπνηε δελ ηελ πξνθχιαμαλ απφ ην ζάλαην. «Σσφληη ηηο ε σθέιεηα εάλ ηα 

άπνξα θαη εγθαηαιειεηκκέλα επί δχν κελ ψξαο αθνχνπζη ιακπξά καζήκαηα, αιι’ επί 

είθνζη θαη δχν δψζηλ ελ εξεκία θαη ζηεξήζεη, θνηκψκελα επί ιηζνζηξψησλ  ή ελ ηαηο 

νπαίο ηεο γεο, κε ζαιπφκελα ππφ κεηξηθήο αγθάιεο, αθηέκελα εηο ηελ δηάθξηζηλ ησλ 

νλχρσλ πνλεξνχ, ίζσο ηνπ ραξηνπαίθηνπ, ίζσο αηζρξνχ ηηλφο θεξδνζθφπνπ 

εθκηζζψζαληνο θαη απιήζησο ξνθψληνο ηνλ ηδξψηα ηνπ πξνζψπνπ ησλ;»
307

. 

Πξέπεη, επνκέλσο, λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηε δσή ησλ παηδηψλ εθηφο ηνπ ζρνιείνπ, 

λα γλσξίδεη ην ζρνιείν πψο ζηηίδνληαη, πψο εξγάδνληαη, πνηνο παίξλεη ηνλ θφπν ηεο 

εξγαζίαο ηνπο, πνχ θνηκνχληαη, πνχ παίδνπλ θαη πνηνο θξνληίδεη γηα ηελ πγεία ηνπο.  

Ζ επρή ηνπ Σκήκαηνο πξνο ην πλέδξην ήηαλ: «Πξνο δηάζσζηλ θαη κφξθσζηλ ησλ 

απφξσλ παίδσλ λα δεηεζή ε θαη παξά ηνπ Νφκνπ πξνβιεπνκέλε αξσγή ηεο 

Αζηπλνκηθήο Αξρήο, ήηηο δηα ρξεζηψλ, ηηκίσλ θαη αφθλσλ νξγάλσλ λα επαγξππλή θαη 

λ’ αλαθέξε εηο ηαο εθαζηαρνχ θνζκεηείαο ησλ ρνιψλ ησλ Απφξσλ Παίδσλ πεξί ηνπ 

βίνπ θαζφινπ θαη ηεο δηαγσγήο απηψλ εθηφο ηνπ ζρνιείνπ, λα ηδξπζψζη δε θνηηψλεο 

ράξηλ ησλ αζηέγσλ παίδσλ ζπκθψλσο πξνο ηελ επρήλ, ελ πέξπζηλ εμέθξαζελ ε ελ 

Αζήλαηο θνζκεηεία ηεο ρνιήο, ηνπ θαηξνχ δε πξντφληνο θαη ηερλνπξγείνλ, θαηαβιεζή 

δε πάζα δπλαηή πξνζπάζεηα ίλα ζπζηαζψζηλ φζνλ πιείζηαη ρνιαί ησλ Απφξσλ φπσο 

νχηνη θαηαζηψζη ηίκηα θαη ρξήζηκα ηεο θνηλσλίαο κέιε»
308

.   

Δδψ ηειείσζε έθζεζε ηνπ εηζεγεηή ηνπ  Γ΄ Σκήκαηνο θαη ην πλέδξην εηζήιζε ζηε 

ζπδήηεζε ησλ πξνηάζεψλ ηνπ.  

 

5.4.3. πδήηεζε θαη απνθάζεηο 

Σν πλέδξην απνδέρηεθε ηελ πξφηαζε νη ζχιινγνη ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ λα ηπγράλνπλ αξσγήο θαη λα θαπηεξηαζζεί ε ίδξπζε ζπιιφγσλ απφ 

πξφζσπα αθαηάιιεια ιφγσ ηεο λεαξήο ειηθίαο θαη έιιεηςεο ζηνηρεησδψλ γλψζεσλ. 

Δθθξάδεηαη ε επρή λα ηδξπζνχλ ζρνιέο φπσο ηεο Δηαηξείαο Φίισλ ηνπ Λανχ ζε 

θάζε γσληά ηεο ειιεληθήο γεο γηα κφξθσζε ησλ εξγαηηθψλ ηάμεσλ. 

Δθθξάδεηαη ε επρή λα ηδξπζνχλ εκπνξηθνί ζχιινγνη θαη επηκειεηήξηα, ζε θάζε 

εκπνξηθή πφιε ηεο Διιάδαο, αιιά ην πλέδξην ηξνπνπνίεζε ηελ ηειεπηαία πξφηαζε 

ηνπ θνπινχδε:  Σν πλέδξην ζπλεπέο ζηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο αξσγήο κεηαμχ ησλ 

ζπιιφγσλ ζεσξεί αλαγθαία ηελ εζηθή αξσγή πξνο ηνπο εκπνξηθνχο ζπιιφγνπο, αιιά 
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 . π., ζζ. 87-88.   
308

 . π., ζ. 88.   
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γηα λα κελ αθνξά απηή ηα ζπκθέξνληα κφλν ησλ εκπφξσλ ζεκεηψλεη: «θαζφζνλ 

νχηνη αθνξψζηλ εηο ηελ δηάδνζηλ ηεο ειιεληθήο παηδείαο θαη αγσγήο»
309

.  

Χο πξνο ηε κφξθσζε ησλ άπνξσλ παηδηψλ ζηελ πξφηαζε ηνπ θνπινχδε / Γ΄ 

Σκήκαηνο (βι. εδψ παξαπάλσ) ν Κ. Ν. Κσζηήο ιέγεη φηη ε ίδξπζε ησλ ζρνιψλ απφ 

ηνλ «Παξλαζζφ» απνηειεί αμηνδήιεπην παξάδεηγκα γηαηί δηαζψδνληαη απφ ηε 

δηαθζνξά πνιιά άζηεγα θαη απνξθαληζκέλα παηδηά, ηα νπνία δηαθνξεηηθά ζα 

απέβαηλαλ θαθνπνηά ζηνηρεία γηα ηελ πνιηηεία. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεη λα 

εθθξαζηεί έπαηλνο ηνπ πλεδξίνπ πξνο ηνλ «Παξλαζζφ» θαη λα επρεζεί ην 

παξάδεηγκά ηνπ λα ην κηκεζνχλ θαη άιινη ζχιινγνη κέζα θαη έμσ απφ ηελ Διιάδα. 

Σν πλέδξην απνδέρηεθε ηελ πξφηαζε ηνπ Κσζηή
310

. 

Δδψ ηειείσζε ε ζπδήηεζε επί ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο θαη ην πλέδξην 

εηζήιζε ζηε ζπδήηεζε γεληθφηεξσλ ή θνηλψλ γηα φια ηα Σκήκαηα ζεκάησλ.  

 

ην ζεκείν απηό ην πλέδξην ζπδήηεζε γεληθά ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ φια ηα 

Σκήκαηα. Ο Υ. Πνχιηνο πξφηεηλε ζηνπο ζπλέδξνπο ησλ απαληαρνχ ηεο Σνπξθίαο 

ζπιιφγσλ λα απαγνξεχζνπλ ηελ εηζαγσγή ζηα ζρνιεία θαη ηε ρξήζε θιεςίηππσλ 

βηβιίσλ γηα λα πξνζηαηεπηνχλ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ. 

Σν πλέδξην απνδέρηεθε θαη εηζήιζε ζηε ζπδήηεζε πξνζδηνξηζκνχ ηεο επηηξνπήο 

γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ επφκελνπ πλεδξίνπ
311

.  

Οη  Ν. Γ. Λεβίδεο, Π. Καξνιίδεο, Η. Καινζηχπεο, Η. Καξεκθπιάθεο, Ν. Γ. 

Φηιηππίδεο, Α. Παπαδάθεο, Μ. Έβεξη θαη Γ. Βαιαζφπνπινο, θαηέζεζαλ ηελ εμήο 

πξφηαζε: Οη ππνγεγξακκέλνη θιπ. Δπεηδή γηα λα θαηνξζσζεί ν ζθνπφο ηνπ πλεδξίνπ 

απαηηείηαη εληαία θαη αδηάζπαζηε εξγαζία πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη κε εηήζηεο 

ζπλφδνπο θαη επεηδή είλαη αλάγθε ην πλέδξην λα θαηαζηεί δηαξθέο, έζησ δη’ 

αληηπξνζψπσλ   «Γηά ηαχηα:  

α) Σν πλέδξηνλ ησλ Διιεληθψλ πιιφγσλ, πξν ηεο ιήμεσο ηεο παξνχζεο ζπλφδνπ, 

θεξχηηνλ εαπηφ δηαξθέο, εθιέγεη δηα κπζηηθήο ςεθνθνξίαο ηαο εληαπζίνπο αξράο απηνχ, 

απνηεινπκέλαο εμ’ ελφο Πξνέδξνπ, ηεζζάξσλ Αληηπξνέδξσλ, ηεζζάξσλ Γξακκαηέσλ 

θαη δψδεθα πκβνχισλ. 

β) Ζ Δπηηξνπή αχηε, θαινπκέλε Κ ε λ η ξ η θ ή   ε π η η ξ ν π ή ελ Αζήλαηο, ζθνπεί 

ηελ εθηέιεζηλ ησλ εθάζηνηε ππφ ηνπ πλεδξίνπ ςεθηδνκέλσλ, δηαηειεί ελ ζπλελλνήζεη 

δηελεθή κεηά ησλ απαληαρνχ πιιφγσλ. Σξεηο δε κήλαο πξν ηεο ιήμεσο ηεο εληαπζίαο 

πεξηφδνπ ζπγθαιεί εηο ζχλνδνλ ηνπο απαληαρνχ ειιεληθνχο πιιφγνπο, πξνεδξεχνπζα 

πξνζσξηλψο ηεο λέαο ζπλφδνπ κέρξηο νπ αχηε εθιέμε ηελ δηα ηελ λέαλ πεξίνδνλ Κ ε λ η 

ξ η θ ή λ   Δπ η η ξ ν π ή λ κεζ’ ν ε ηέσο  Κ ε λ η ξ η θ ή   Δ π η η ξ ν π ή δίδσζη ιφγνλ 

ησλ πεπξαγκέλσλ»
312

.  

Ο Α. Μαλζφιαο ππνβάιεη γηα ην ίδην ζέκα άιιε πξφηαζε 

                                                           
309

 πλέδξηνλ…, φ.  π., ζ. 34. 
310

 . π., ζ. 35.   
311

 Δδψ παξελζεηηθά ν εηζεγεηήο ηνπ Γ΄ Σκήκαηνο η, θνπινχδεο αλέγλσζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

εθζέζεψο ηνπ, νκνίσο αλαγλψζζεθαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ Α΄ θαη Β΄ Σκεκάησλ… Τπνζέηνπκε φηη ε 

αλαγξαθή ηεο πιεξνθνξίαο ζηα πξαθηηθά ζε απηφ ην ζεκείν είλαη απφ ιάζνο… (. π., ζ. 35).  
312

 . π., ζ. 36.   
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«Άξζξ. 1. Καζίζηαηαη δηαξθήο Δπηηξνπή ηνπ πλεδξίνπ ησλ Διιεληθψλ πιιφγσλ 

έρνπζα ηα εμήο θαζήθνληα: 

 α) Να θξνληίδε πεξί ηεο εθηειέζεσο ησλ απνθάζεσλ θαη επρψλ ηνπ πλεδξίνπ 

β) Να παξαζθεπάδε θαη πξνηείλε ηα ππνβιεηέα εηο ηελ επφκελελ ζχλνδνλ δεηήκαηα.  

Άξζξ. 2. Ζ επηηξνπή ηνπ ζπλεδξίνπ ησλ πιιφγσλ απνηειείηαη εθ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ 

ζπλεδξίνπ θαη εθ ηξηψλ έηη κειψλ εθιεγνκέλσλ παξά ηνπ πξνεδξίνπ. 

Άξζξ. 3. Ζ επηηξνπή αχηε ζέιεη νξίζεη ηνλ ρξφλνλ θαη ηφπνλ ηεο επνκέλεο 

πλφδνπ»
313

.    

Μεηά απφ καθξά ζπδήηεζε ην πλέδξην απέξξηςε ηελ πξφηαζε ησλ Λεβίδε θιπ. 

κε ςήθνπο 33 θαηά, 8 ππέξ θαη ςήθηζε ηελ πξφηαζε ηνπ Μαλζφια  ηξνπνπνηνχκελε 

σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο πνπ νξίδεηαη ζε ελλέα
314

. 

ηε ζπλέρεηα ν Α. Παπαδάθεο θάλεη ηξεηο πξνηάζεηο: α) Να πεξηιεθζνχλ ζην 

θείκελν επγλσκνζχλεο, καδί κε ηα νλφκαηα ησλ δψλησλ θαη ηα νλφκαηα ησλ 

ηεζλεψησλ γηα λα κε ζεσξεζεί σο θνιαθεία πξνο ηνπο δψληαο  β) Να εθθξαζηεί 

επγλσκνζχλε πξνο ηελ ιήμαζα Βνπιή ησλ Διιήλσλ γηα ην ππέξνγθν πνζφ πνπ 

ςήθηζε γηα ηελ έμσ ηνπ θξάηνπο παηδεία θαη γ) Σν κέξνο ηνπ ζπγθαινχκελνπ 

πλεδξίνπ λα είλαη ε Αζήλα, σο Παλειιήληνο πξσηεχνπζα
315

. Καη νη ηξεηο πξνηάζεηο 

απνξξίθζεθαλ
316

.  

Ήηαλ απφγεπκα αββάηνπ, 7 Απξηιίνπ 1879 θαη πξηλ ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηεο  

ζη΄ ζπλεδξίαζεο ηεο νινκέιεηαο ηνπ πλεδξίνπ έγηλε δεθηή ε πξφηαζε ζηελ επφκελε 

θαη ηειεπηαία ζπλεδξίαζε, ηε Γεπηέξα, 9 Απξηιίνπ, λα γίλεη ε εθινγή ηεο 

ελλεακεινχο επηηξνπήο θαη κεηά ηε ζπγθεθαιαίσζε ησλ εξγαζηψλ λα ιήμεη ην 

πλέδξην
317

. 

 

5.5 Σ΄ (Δ΄) Σκήκα 

5.5.1. Τπνκλήκαηα 

ην Σ΄ (Δ΄) Σκήκα (Καιψλ ηερλψλ) θαηαηέζεθαλ ηέζζεξα ππνκλήκαηα. Ο 

ζθνπφο ηνπ Μνπζηθνχ θαη Γξακαηηθνχ πιιφγνπ (έηνο ίδξπζεο 1871) ήηαλ, 

ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ Μ Ρεληέξε, Ν. Α. Υαηδφπνπινπ θαη 

Μ. Μειά: α) ε θαιιηέξγεηα ηεο κνπζηθήο κε ηελ ίδξπζε Χδείνπ ζηελ Αζήλα θαη β) ε 

κφξθσζε θαη πξναγσγή ηεο ειιεληθήο ζθελήο κε ηελ ίδξπζε εζληθνχ ζεάηξνπ ζηελ 

Αζήλα. Ο πξψηνο ζηφρνο είρε θηφιαο επηηεπρζεί, θαζψο ην Χδείν είρε ηδξπζεί ζην 

παξαρσξεζέλ απφ ην Γεκφζην πξψελ θηίξην ηεο ρνιήο ησλ Σερλψλ, αιιά ε ίδξπζε 

ηνπ εζληθνχ ζεάηξνπ θαζπζηεξνχζε εμ’ αηηίαο πνιιψλ θσιπκάησλ
318

.  

Σν δεχηεξν ππφκλεκα πεξηιακβάλεη ηελ ηζηνξία ηεο Φηιαξκνληθήο Δηαηξείαο ηεο 

Κέξθπξαο γξακκέλεο απφ ην Γξακκαηέα ηεο Δηαηξείαο Ησάλλε Κ. Ενχιε. 

                                                           
313

 . π., ζζ. 36- 37.   
314

 . π., ζ. 37.   
315

 Πηζαλά ε δηαηχπσζε «παλειιήληνο πξσηεχνπζα» απηφ  εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ ηδενινγία ησλ 

δχν εζληθψλ θέληξσλ ηελ Αζήλα θαη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.  
316

 . π., ζ. 37.   
317

 . π., ζζ. 37-38.   
318

 Ρεληέξεο, Μ., Υαηδφπνπινο Α. Ν.,  Μειάο, Μ. (1879) «Έθζεζηο ηνπ Μνπζηθνχ θαη ηνπ Γξακαηηθνχ 

πιιφγνπ», πλέδξηνλ…, φ.  π., ζζ. 312-313. 
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Ζ Φηιαξκνληθή Δηαηξεία ηεο Κέξθπξαο ηδξχζεθε ην 1840, επεηδή ε Βαζίιηζζα  

ηεο Αγγιίαο είρε απαγνξεχζεη ην 1839 ηε ζηξαηησηηθή κνπζηθή λα παξεπξίζθεηαη 

ζηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο άιισλ δνγκάησλ πιελ ηεο αγγιηθαληθήο εθθιεζίαο.  

Ζ πξψηε δεκφζηα εκθάληζε ηεο κνπζηθήο έγηλε ην Ννέκβξην ηνπ 1841 θαηά ηε 

ιηηαλεία ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα. Ηζφβηνο πξφεδξνο ηεο Δηαηξείαο αλαγνξεχηεθε ν Ν. 

Μάληδαξνο πνπ έγξαςε ηε κνπζηθή γηα ηνλ εζληθφ χκλν. Ζ Φηιαξκνληθή Δηαηξεία 

δελ θάιππηε κφλν ηηο κνπζηθέο αλάγθεο ηνπ λεζηνχ, αιιά πξφζθεξε πνιιά ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο κε ηελ κεινπνίεζε ηνπ εζληθνχ χκλνπ θαη ηηο 

κνπζηθέο ζηηο εζληθέο θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο. Δθηφο απφ ην φηη πξφζθεξε 

εξγαζία ζε πνιινχο ελδεείο λένπο, πνιινί καζεηέο ηεο έιαβαλ δηαθεθξηκέλεο ζέζεηο 

ζηα ζέαηξα ηεο Αλαηνιήο, ζηηο ζηξαηησηηθέο θαη πνιηηηθέο κνπζηθέο ηνπ θξάηνπο. 

Μέρξη ην 1857 ε Δηαηξεία ζπληεξνχληαλ κε ίδηνπο πφξνπο, απφ ηφηε ν έπαξρνο π. 

Βνχιγαξεο πέηπρε απφ ηελ ηνπηθή θπβέξλεζε κεληαία ζπλδξνκή 280 δξρ. ηηο νπνίεο 

έθαλε αξγφηεξα ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην 200, ελψ ν βαζηιηάο ρνξεγεί απφ ην ηδησηηθφ 

ηνπ ηακείν 1000 δξρ. εηεζίσο. Μεηά ην ζάλαην ηνπ Μάληδαξνπ (1872) ε Δηαηξεία 

ζέιεη λα πξνζιάβεη έλα δηδάθηνξα ηεο κνπζηθήο απφ ηελ Δπξψπε θαη λα ηδξχζεη 

κνπζηθή ζρνιή, γη’ απηφ δεηνχζε ηελ εζηθή ζπλδξνκή ησλ ζπιιφγσλ γηα λα επηηχρεη 

εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε απφ ην θξάηνο
319

. 

Σν ππφκλεκα ηνπ Γξακαηηθνχ πιιφγνπ Κέξθπξαο ζα ζπγγξάςεη θαη ζα ππνβάιεη 

ζην πλέδξην ν γξακκαηέαο ηνπ πιιφγνπ . Αλδξνπηζέιιεο θαη’ εληνιή ηνπ 

πξνέδξνπ ηνπ. Ο Γξακαηηθφο χιινγνο Κέξθπξαο ηδξχζεθε ζηηο 13 Ηνπιίνπ 1875 κε 

ε ζπγρψλεπζε ησλ θηινδξακαηηθψλ ζπιιφγσλ «Καπνδίζηξηαο» θαη «Φνίλημ» γηα λα 

επηηχρεη θαιχηεξα ην ζθνπφ ηεο κφξθσζεο εζνπνηψλ, αιιά θαη ειιελίδσλ εζνπνηψλ 

(γηα ηηο νπνίεο ππήξρε παληειήο έιιεηςε) θαη ηε πξναγσγή ηνπ εζληθνχ ζεάηξνπ.  

Ο χιινγνο πξαγκαηνπνίεζε δηαγσληζκφ γηα θνξίηζηα πνπ ζα κεηέξρνληαλ ην 

επάγγεικα, ηα νπνία ζα εθπαηδεχνληαλ σο εζνπνηνί, αιιά θαλέλα θνξίηζη κε ηα 

απαξαίηεηα πξνζφληα δελ έθαλε αίηεζε. Σφηε ν χιινγνο απεπζχλζεθε ζε γπλαίθεο 

εζνπνηνχο απφ φιε ηε ρψξα, αιιά ηηο κηζζνινγηθέο ηνπο απαηηήζεηο δελ κπνξνχζε λα 

θαιχςεη. Σφηε ζηξάθεθε ζην Αξζάθεην ηεο Κέξθπξαο θαη ζε ηδησηηθά ζρνιεία θαη 

αλέιαβε ηελ ππνηξνθία γηα ηηο ζπνπδέο θνξηηζηψλ πνπ ζα γηλφηαλ εζνπνηνί
320

. 

Σέινο, ν αληηπξφζσπνο ηνπ Γηδαζθαιηθνχ πιιφγνπ Γεψξγηνο Μηζηξηψηεο έθακε 

πξφηαζε ζην πλέδξην γηα ηελ ίδξπζε θηλεηνχ εζληθνχ ζεάηξνπ.  Οη δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ πιιφγσλ, θαηά ην ζπγγξαθέα, απεπζχλνληαη ζηε λέα γεληά, αιιά ε ψξηκε γεληά 

πνπ δξα ζήκεξα δελ δέρεηαη θακηά ζθφπηκε εθπαίδεπζε. Οη ιανί δελ απνηξέπνληαη 

ηνπ θαθνχ κε παξαηλέζεηο θαη εζηθά παξαγγέικαηα, αιιά «δη’ ελαξγνχο θαηαδείμεσο 

ηεο ηηκσξίαο, ελ επάγεηαη πάζα εζηθή παξεθηξνπή. Πξνο ηνχηνηο ην εζληθφλ ζέαηξνλ 

έζηαη ν αδακάληηλνο θξίθνο θαη ε ρξπζή άιπζηο, ήηηο  ζέιεη ζπλδέζεη αξξήθησο πάληα 

ηα κέιε ηνπ ειιεληζκνχ, σο ζπλέδεε ηαχηα θαη παξά ηνηο αξραίνηο πξνγφλνηο»
321

.     
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5.5.2. Έθζεζε θαη πξνηάζεηο 

  Ζ έθζεζε ηνπ Σ΄ Σκήκαηνο (θαιψλ ηερλψλ) πεξηιάκβαλε δχν κέξε: Σνπ 

ζεάηξνπ ππνγξακκέλν απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο Ν. Α. Υαηζφπνπιν θαη ηνπ 

εηζεγεηή π. Π. Λάκπξν θαη ηεο κνπζηθήο ππνγξακκέλν πάιη απφ ην Υαηζφπνπιν 

θαη ηνλ εηζεγεηή Κ. Γ Ξέλν. 

Σν ζέαηξν απνηειεί καδί κε ηνλ ηχπν, ηνλ άκβσλα θαη ην ζρνιείν ην 

ζεκαληηθφηεξν κέζν ηεο εζηθήο παίδεπζεο θαη ηεο εζληθήο αγσγήο. ηαλ γίλεη άμην 

ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ κπνξεί θαη ηελ ειιεληθή γιψζζα λα δηαδψζεη θαη ηα εζληθά 

αηζζήκαηα λα ηνλψζεη θαη ηνπο ζεαηέο λα θξνλεκαηίζεη κε ηελ επίδεημε ησλ αξεηψλ 

ηεο αλδξείαο θαη φισλ ησλ αλψηεξσλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ πξνγφλσλ.  

Χζηφζν, ην ζέαηξν ζηελ Διιάδα ήηαλ θαξηθαηνχξα ζεάηξνπ, κε εζνπνηνχο 

αγξάκκαηνπο, κε δξακαηνπξγία άζιηα, κε ζθεληθά θαη ππνθξηηηθή αλεξκάηηζηα. Μηα 

νκάδα αλζξψπσλ απνθάζηδε λα ζπζηήζεη ζίαζν απιψο γηα λα βγάδεη ην ςσκί ηεο, κε 

παληειή άγλνηα ηνπ ζεάηξνπ, ρσξίο πξνεηνηκαζία, ρσξίο λα έρνπλ θνηηήζεη ζε ζρνιή, 

θαη πεξηνδεχνπλ ζηελ Αλαηνιή σο εζληθφ ζέαηξν! Ζ πεξηγξαθή ηνπ ειιεληθνχ 

ζεάηξνπ ζηε έθζεζε είλαη πξαγκαηηθά δξακαηηθή
322

. Ζ έθζεζε θαηαιήγεη ζε ηξεηο 

πξνηάζεηο: Α) Ίδξπζε ζεάηξνπ θαη δηαξθνχο ζηάζνπ ζηελ Αζήλα, β) Γηδαζθαιία θαη 

κφξθσζε εζνπνηψλ, γ) Δμαζθάιηζε ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ δξακαηηθψλ έξγσλ.   

Γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Γξακαηηθνχ Θεάηξνπ πξνηείλνληαη 12 πξνυπνζέζεηο θαη 

δεζκεχζεηο,  σο άξζξα λφκνπ, ζηα νπνία πεξηέρνληαη δεηήκαηα απφ ηε δηνίθεζε, ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη ηηο ακνηβέο ησλ εζνπνηψλ, ηελ ηαθηηθή επηρνξήγεζε ηνπ θξάηνπο 

θαη ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο ηεο επηρνξήγεζεο απφ επηηξνπή ηνπ θξάηνπο, γηα 24 απφ 

ηηο εηήζηεο  παξαζηάζεηο δσξεάλ γηα ην ιαφ θιπ.
323

 

Γηα ηε κφξθσζε εζνπνηψλ πξνηείλεηαη ε ίδξπζε δχν ηάμεσλ 10 ππνηξφθσλ, εθ 

ησλ νπνίσλ 4 θνξίηζηα γηα θνίηεζε ζην Χδείν. Ζ θνίηεζε δηαξθεί 3 ρξφληα θαη 

δηδάζθνληαη απαγγειία, ηζηνξία θαη ηζηνξία ηεο δξακαηηθήο θηινινγίαο. Μεηά ην 

πέξαο ησλ ζπνπδψλ εηζέξρνληαη σο βνεζεηηθνί ζην ζίαζν ηνπ Γξακαηηθνχ Θεάηξνπ. 

ζνη επδνθηκήζνπλ κεηά απφ δηεηία ζηέιλνληαη ζηα θεκηζκέλα ζέαηξα ηνπ 

εμσηεξηθνχ γηα λα ηειεηνπνηεζνχλ.  ην Χδείν θνηηνχλ αλαγθαζηηθά  νη εζνπνηνί ηνπ 

λενζπζηαζέληνο Γξακαηηθνχ  Θεάηξνπ. 

Χο πξνο ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ δξακαηηθψλ έξγσλ, ησλ πξσηφηππσλ 

θαη ησλ κεηαθξαζκέλσλ, πξνηείλνληαη ζε 14 άξζξα ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ ζπγγξαθέα ή ηνπ κεηαθξαζηή, ηα δηθαηψκαηα ηνπ ζπλζέηε ζηα 

κεινδξακαηηθά έξγα θαη ησλ θιεξνλφκσλ ηνπο, ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί 

λα αλεβεί έξγν ζην ειιεληθφ βαζίιεην θαη νη πξνβιεπφκελεο πνηλέο ζηνπο δηεπζπληέο 

ησλ ζηάζσλ φηαλ παξαβαίλνπλ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία
324

.   

Έλα κεγάιν κέξνο ηεο δεχηεξεο έθζεζεο ηνπ Σ΄ Σκήκαηνο γηα ηε κνπζηθή ζα 

αθηεξσζεί ζηε ζεκαζία πνπ είρε γηα ηνπο αξραίνπο ε κνπζηθή απφ ηνπο ανηδνχο ηνπ 

Οκήξνπ κέρξη ηνπο παλειιήληνπο κνπζηθνχο αγψλεο. ινο ν πνιηηηζκφο, ε θνηλσλία, 

ε λνκνζεζία ε ςπρηθή επδαηκνλία ήηαλ γηα ηνπο αξραίνπο αξκνλία.  
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Οη ζπληάθηεο ηεο έθζεζεο πξνηείλνπλ λα εηζαρζεί ε σδηθή ζε φια ηα ζρνιεία θαη 

λα ηδξπζνχλ ζε φιεο ηηο επαξρίεο κνπζηθνί ζχιινγνη γηα ηε δηάδνζε ηεο κνπζηθήο. Σα 

ίδηα πξέπεη λα ηζρχζνπλ θαη γηα ηε δσγξαθηθή. Μνινλφηη ε κνπζηθή θαη ε δσγξαθηθή 

πξνβιέθζεθαλ ζην λφκν γηα ηελ εθπαίδεπζε νη δάζθαινη δελ ηα δηδάρζεθαλ, νπφηε ε 

δηδαζθαιία ηνπο ζην ζρνιείν παξακέλεη γξάκκα λεθξφ. 

Χο πξνο ηνπο ζπιιφγνπο πξνηείλνπλ: α) λα ελεξγήζνπλ ψζηε ε σδηθή θαη ε 

ηρλνγξαθία λα εηζαρζνχλ ζε φια ηα ζρνιεία σο ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη β) νη 

ζχιινγνη λα παξέρνπλ ηηο εζπεξηλέο ψξεο δσξεάλ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ 

απηψλ ζηηο εξγαηηθέο ηάμεηο
325

.  

 

5.5.3. πδήηεζε θαη απνθάζεηο 

Ζ νινκέιεηα ηνπ πλεδξίνπ πξνρψξεζε κε πξφηαζε ηνπ πξνέδξνπ ζηε ζπδήηεζε 

ησλ εθζέζεσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Σ΄ Σκήκαηνο ζηε Γ΄ ζπλεδξίαζε, ζηηο 4 

Απξηιίνπ 1879, κεηά ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο ηεο έθζεζεο θαη ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Α΄  

Σκήκαηνο. Δπεηδή ηα ζέκαηα ηνπ Σκήκαηνο απηνχ ήηαλ ζρεηηθά ιίγα θαη δελ είραλ 

άκεζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε, θαίλεηαη πσο ν πξφεδξνο ζην ρξφλν ηεο 

ζπλεδξίαζεο πνπ έκελε απνθάζηζε λα αιιάμεη ηε ζεηξά παξνπζίαζεο ηεο έθζεζεο θαη 

ησλ πξνηάζεσλ ησλ Σκεκάησλ γηα λα ηειεηψλεη ε ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Σκήκαηνο.  

Πξαγκαηηθά ε ζπδήηεζε θξάηεζε πνιχ ιίγν (κία ζειίδα θαιχπηεη ζηα 

δεκνζηεπκέλα πξαθηηθά θαη ςεθίζηεθαλ φιεο νη πξνηάζεηο.  

Οη πξνηάζεηο: α) λα ζπζηαζεί εζληθφ ζέαηξν κε εθιεθηφ δξακαηνιφγην θαη λα 

αλνηθνδνκεζεί θηίξην ππφ ηελ επηηήξεζε ηνπ κνπζηθνχ θαη δξακαηηθνχ ζπιιφγνπ θαη 

λα ιεθζνχλ ππφςε φια ηα ππνκλήκαηά ηνπ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη β) λα ιεθζεί 

ππφςε ην ζρέδην λφκνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ησλ 

δξακαηηθψλ έξγσλ, ην νπνίν ππέβαιε ν ίδηνο ζχιινγνο, ςεθίζηεθαλ απφ ηελ 

νινκέιεηα ηνπ πλεδξίνπ ρσξίο αληίξξεζε
326

.  

Έπεηηα ν γξακκαηέαο ηνπ ζπλεδξίνπ αλάγλσζε ηελ έθζεζε ηνπ εηζεγεηή Κ. Γ. 

Ξέλνπ ηνπ ίδηνπ (Σ΄) Σκήκαηνο, ν νπνίνο είρε απνρσξήζεη απφ ην πλέδξην ιφγσ 

ππνρξεψζεσλ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο.  

Οη πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο θαηέιεγε ε έθζεζε ηνπ Ξέλνπ ήηαλ α) Να αλαιάβνπλ ηε 

θξνληίδα νη απαληαρνχ ζχιινγνη, ψζηε λα εηζαρζνχλ ζε φια ηα ζρνιεία θαη ζε φιεο 

ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο ηα καζήκαηα ηεο κνπζηθήο θαη ηεο δσγξαθηθήο, β) νη 

ζχιινγνη λα πξνζθέξνπλ ηα παξαπάλσ καζήκαηα ηηο εζπεξηλέο ψξεο δσξεάλ ζηηο 

εξγαηηθέο ηάμεηο. Καη νη δχν πξνηάζεηο
 

ςεθίζηεθαλ απφ ην πλέδξην ρσξίο 

αληίξξεζε
327

.  
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6. Ε΄ ζπλεδξίαζε θαη ιήμε ηνπ πλεδξίνπ. 

πσο έρνπκε δεη ην απφγεπκα ηνπ αββάηνπ, 7 Απξηιίνπ 1879 έγηλε δεθηή ε 

πξφηαζε ηνπ πξνεδξείνπ ε ηειεπηαία ζπλεδξίαζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ηε Γεπηέξα, 9 

Απξηιίνπ, ζηελ νπνία λα γίλεη ε εθινγή ηεο ελλεακεινχο επηηξνπήο θαη κεηά ηελ 

ζπγθεθαιαίσζε ησλ εξγαζηψλ λα ιήμεη ην πλέδξην 

ηε δ΄ ζπλεδξίαζε (9 Απξ. 1879) κεηά ηηο δηνξζψζεηο θαη ηελ επηθχξσζε ησλ 

πξαθηηθψλ ν θνπινχδεο πξνηείλεη ζηελ ελλεακειή επηηξνπή λα πξνζηεζνχλ ηξία 

κέιε απφ ηνπο θεληξηθνχο ζπιιφγνπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, αθνχ γηα λα δηεπζχλεη 

ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Σνπξθία πξέπεη λα έρεη θαιή γλψζε ηεο θαηάζηαζεο.  

Ο Υαηζφπνπινο αληηηείλεη φηη ε πξφηαζε αλαηξέπεη ηα απνθαζηζζέληα, αιιά είλαη 

θαη πεξηηηή, θαζψο ε επηηξνπή έρεη ζθνπφ λα πξαγκαηνπνηήζεη κφλν ηηο επρέο ηνπ 

πλεδξίνπ θαη ν Μαλζφιαο αληηηείλεη φηη ε πξφηαζε ηνπ θνπινχδε παξαλνεί ηα 

θαζήθνληα πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηελ επηηξνπή.   

Χζηφζν, ν Βαζηάδεο ππνζηεξίδεη φηη αλ ε επηηξνπή ζέιεη λα ζηείιεη π. ρ. κηα 

εγθχθιην ζηηο ηνπξθηθέο επαξρίεο κπνξεί λα παξεμεγεζεί, ελψ αλ ηέηνηα εγθχθιην 

ζηαιεί απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε δελ δηεγείξνληαη ππφλνηεο θαη επνκέλσο ζα 

επηζπκνχζε λα εθιεγεί επηηξνπή Κσλζηαληηλνχπνιεο. 

Ο Υαηζφπνπινο ζα επηζεκάλεη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ 

πλεδξίνπ ε ζπδήηεζε βξίζθεηαη εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αιιά ην πλέξην 

απνθάζηζε ηε ζπλέρηζε ηεο ζπδήηεζεο επί ηεο πξφηαζεο θνπινχδε.  

Ο αξίπνινο ιέγεη φηη ε επηηξνπή είλαη ζχκβνπινο θαη φρη δηεπζέηεο ηνπο, αιιά 

δέρεηαη ηελ πξφηαζε θνπινχδε Ο Ν. Γακαζθελφο ιέγεη φηη ε πξφηαζε θνπινχδε 

είλαη νξζή, αιιά ηππηθά ζθάιεη γηαηί δελ κπνξνχκε λα ζέζνπκε ζε άιινπο ηελ 

εθινγή γηα άιιε πεξηνρή θαη πξνηείλεη λα νξηζζνχλ σο επηηξνπή Κσλζηαληηλνχπνιεο 

νη ηξεηο πξφεδξνη θεληξηθψλ ζπιιφγσλ.   

Ο Μαλζφιαο ζεσξεί απαξάδεθηε ηελ πξφηαζε πξφζζεζεο κειψλ ζηελ επηηξνπή. 

Ζ πξφηαζή ηνπ θαηαςεθίζηεθε κε 32 θαηά θαη 8 ππέξ.  

Σειηθά ηέζεθε ζε ςεθνθνξία θαη ςεθίζηεθε ε πξφηαζε θνπινχδε, ν νπνίνο 

απνδέρζεθε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Γακαζθελνχ έρνπζα σο εμήο: 

«Σν ζπλέδξηνλ ζεσξνχλ ιπζηηειέο εηο ηελ εθηέιεζηλ ησλ επρψλ θαη απνθάζεσλ 

απηνχ, ησλ ζρεηηδνκέλσλ ηδίσο πξνο ηαο ειιεληθάο ηεο Σνπξθίαο επαξρίαο, ηελ 

πξνζζήθελ ηξηψλ εηέξσλ κειψλ ελ Κσλζηαληηλνππφιεη, απνθαζίδεη φπσο ε επηηξνπή 

απνηειείηαη εθ δψδεθα κειψλ, σλ ηα ηξία ζέινπζηλ είζζαη Πξφεδξνη ησλ ηξηψλ ελ 

Κσλζηαληηλνππφιεη θεληξηθψλ πιιφγσλ, ήηνη ηνπ Φηινινγηθνχ, ηνπ Θξαθηθνχ θαη ηνπ 

Ζπεηξσηηθνχ»
328

.    

Έγηλε δεθηή θαη ε πξφηαζε ηνπ Καζηφξρε φηη ε επηηξνπή κπνξεί λα αλαπιεξψλεη 

κέινο ηεο ιφγσ παξαίηεζεο ή απνρψξεζεο κε εθινγή άιινπ.  

Ζ πξφηαζε ηνπ Η. Καξεκθπιάθε, θαηά ηελ νπνία άκα ζπλέιζεη ην ζπλέδξην ε 

επηηξνπή δίλεη ιφγν, ζεσξήζεθε πεξηηηή. 

                                                           
328

 . π., ζζ. 38-40, ην απφζπαζκα ζζ. 39-40.   
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Ο Φηιηππίδεο δήηεζε λα αλαγλσζζεί ε έθζεζε ηνπ ζπιιφγνπ ηξψκληηζαο, πνπ  

αληηπξνζψπεπε ν ίδηνο θαη ε νπνία είρε θζάζεη κφιηο ζηηο 7 Απξηιίνπ, αιιά ν 

Παξαζθεπαΐδεο πξφηεηλε λα παξαδνζεί ζηελ επηηξνπή πνπ ζα εθιεγεί. 

ηε ζπλέρεηα ην πλέδξην πξνρψξεζε ζηελ  εθινγή ηεο επηηξνπήο κε κπζηηθή 

ςεθνθνξία. Φεθνθφξεζαλ αληηπξφζσπνη 43 ζπιιφγσλ θαη βξέζεθαλ δχν 

ςεθνδέιηηα ιεπθά. Φεθίζηεθαλ νη εμήο: 

α/α Ολνκαηεπώλπκν Αξηζ. ςήθσλ
329

 

1 Σ. Φηιήκσλ 40 

2 Μ. Ρεληέξεο 39 

3 η. θνπινχδεο 38 

4 Ν. Μαπξνθνξδάηνο 37 

5 Η. Παληαδίδεο 35 

6 Δ. Καζηξφξρεο 29 

7 Κ. Παπαξξεγφπνπινο 28 

8 Δ. Κφθθηλνο 28 

9 Δ. Γξαγνχκεο   27  

 

Με βάςη την απόφαςη του Συνεδρίου ςτα εννζα μζλη πρζπει να προςτεθοφν και τα 

ηξία κέιε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, νη πξφεδξνη ηνπ Φηινινγηθνχ, ηνπ Θξαθηθνχ θαη 

ηνπ Ζπεηξσηηθνχ ζπιιφγνπ Αι. Παζπάηεο, Α. Βιαζηφο, Ζξ. Βαζηάδεο
330

. 

Δληππσζηάδεη ην γεγνλφο φηη ν Παπαξξγφπνπινο, πνπ ήηαλ ν απφ ηνλ 

«Παξλαζζφ» νξηζκέλνο πξνζσξηλφο θαη ν απφ ην πλέδξην εθιεγκέλνο ηαθηηθφο 

πξφεδξνο θαη ν Δ. Γξαγνχκεο, ν πξφεδξνο ηνπ «Παξλαζζνχ», ηνπ πιιφγνπ πνπ 

νξγάλσζε ην πλέδξην θαη θηινμέλεζε ηνπο ζπλέδξνπο, πήξαλ ηηο ιηγφηεξνπο 

ςήθνπο. Πηζαλά ζηα πξαθηηθά λα κε θαίλνληαη πηθξίεο απφ απηαξρηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, απνθιεηζκνί ζπιιφγσλ θαη απνθάζεηο πνπ δπζαξέζηεζαλ. Οξηζκέλεο 

ηέηνηεο θξηηηθέο ζα δνχκε παξαθάησ.  

To ηειεπηαίν κέξνο ηνπ πλεδξίνπ ήηαλ ν απνινγηζκφο ή ε ζπγθεθαιαίσζε ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ πνπ έγηλε απφ ηνλ πξφεδξφ ηνπ, ηνλ Κ. Παπαξξεγφπνπιν.  

Ο  πξφεδξνο ζα μεθηλήζεη κε κηα παξαηήξεζε: Ο πξψηνο ζθνπφο ηνπ πλεδξίνπ 

ήηαλ ε δηαπίζησζε ηνπ ηί έπξαμε ην θάζε ζσκαηείν ζηνλ θνηλφ ζθνπφ πνπ είλαη «ε 

ηεο ειιεληθήο γιψζζεο, παηδείαο θαη αγσγήο επίδνζηο». Οη εθζέζεηο θαη ηα 

ππνκλήκαηα δελ ππήξμαλ πιήξε γηα ην βξαρχ ηνπ ρξφλνπ απφ ην δηνξηζκφ ησλ 

αληηπξνζψπσλ κέρξη ηε ζχγθιεζε ηνπ πλεδξίνπ, αιιά κνιαηαχηα ζρεκαηίζηεθε 

εηθφλα δηδαθηηθή θαη παξήγνξνο.  

                                                           
329

 . π., ζ. 40.   
330

 Βνβνιίλεο, φ. π., ζ. 128, εθεκ. Πνζεηδψλ, 10 Απξηιίνπ 1879. Δλψ ε εθεκεξίδα Πνζεηδψλ 

παξαζέηεη ηα νλφκαηα ηεο επηηξνπήο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ πνπ έιαβαλ ν Βνβνιίλεο αληηζηξέθεη 

ζρεδφλ ηε ζεηξά ρσξίο λα αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ ησλ ςήθσλ θαη ηνπο παξαζέηεη κε ηε  εμήο ζεηξά: Κσλ. 

Παπαξξεγφπνπινο, Ν. Μαπξνθνξδάηνο, Δ. Γξαγνχκεο, Μ. Ρεληέξεο, Δκκ. Κφθθηλνο, Δπζ. 

Καζηφξρεο, Η. Παληαδίδεο, η. θνπινχδεο, Σ. Φηιήκσλ, βι. Βνβνιίλεο, φ. π. , φπσο γίλεηαη αθξηβψο 

θαη ζηα πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ, βι. πλέδξηνλ… φ. π. ζ. θδ’.  
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Πξηλ ζπλνςίζεη ηελ εηθφλα απηή ζεκείσζε φηη ζην πλέδξην δελ είραλ ιφγν πνιιά 

θνηλσθειή ηδξχκαηα απφ ην παλεπηζηήκην κέρξη ην ηειεπηαίν δεκνηηθφ, ηα νπνία 

ηδξχζεθαλ απφ ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο θαη ζπληεξνχληαη απφ ηα ςεθηζκέλα 

θνλδχιηα απφ ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ε νπνία είλαη άμηα επγλσκνζχλεο. 

Γελ είραλ ιφγν θαη ζρνιεία πνπ ηδξχζεθαλ απφ ηδηψηεο, αιιά είλαη πξνγελέζηεξα  

ηεο δεθαεηίαο πνπ ηδξχζεθαλ νη ζχιινγνη, Σέηνηα ηδξχκαηα πνπ δελ ζπλδένληαη κε ηηο 

ηψξα δεκηνπξγεκέλεο αλάγθεο είλαη ην Αξζάθεην, ε Ρηδάξεηνο, ην νξθαλνηξνθείν 

Υαηδή Κψζηα, ην Ακαιίεην νξθαλνηξνθείν, ην Μεηζφβην θαη εθηφο ηνπ θξάηνπο νη 

ζρνιέο Ησαλλίλσλ, Θεζζαιηθήο Μαγλεζίαο, Θεζζαινλίθεο, ε Μεγάιε ηνπ γέλνπο 

ρνιή, ε Θενινγηθή θαη ε Δκπνξηθή ζρνιή ηεο Υάιθεο, Ζ Δπαγγειηθή ζρνιή ηεο 

κχξλεο, ε ζρνιή Σξαπεδνχληαο, νη ζρνιέο Υίνπ, άκνπ, Αιεμάλδξεηαο, Λνλδίλνπ 

Μαγθεζηξίαο. Δδψ κπνξεί λα θαηαηαρζεί ε Αξραηνινγηθή Δηαηξεία, αιιά ην 

πλέδξην ζεψξεζε φηη πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζηηο εξγαζίεο ηνπ γηα λα ππάγεη ζηελ 

εθνξία ηεο «πάληα ηα νπνπδήπνηε ειιεληθήο γεο γηλφκελα πξνο αλεχξεζηλ θαη 

δηάζσζηλ ησλ επγιψησλ ελ ηε αθσλία απηψλ θεηκειίσλ ηεο παηξψαο αξραηφηεηνο»
331

.   

Πέξα απφ ηελ εμαίξεζε απηή ην πλέδξην πεξηφξηζε ηηο εξγαζίεο ηνπ ζηα ηδξχκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία σο έξγα έκκεζα ή άκεζα ηνπ ζεζκνχ ησλ 

ζπιιφγσλ. Ο βίνο ησλ ζπιιφγσλ είλαη βξαρχο, αιιά ζπρλά ην έξγν ζπνπδαίν.  Πνιιά 

ζρνιεία ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Θξάθεο, ηεο Ζπείξνπ, κεξηθά ηεο Μ. Αζίαο θπξίσο ηεο 

πεξηνρήο ηεο Καηζάξεηαο, δεκνηηθά, ειιεληθά ζρνιεία, παξζελαγσγεία θαη 

αλαγλσζηήξηα θαη ζηελ Διιάδα αθφκε, φπσο νη ρνιέο Απφξσλ Παίδσλ παξήρζεζαλ 

θαη γαινπρήζεθαλ κέζα ζηε κεγάιε απηή εζληθή θίλεζε. Σν έξγν απηφ είλαη ησλ 

ζπιιφγσλ, θαηά ην κέηξν ηνπ θαζελφο, αιιά ηέζζεξα ζσκαηεία πξψηεπζαλ.  

Θα πεξηγξάςεη αδξά ην έξγν ησλ ζπιιφγσλ Διιεληθνχ Φηινινγηθνχ πιιφγνπ 

Κσλζηαληηλνππφιεσο, Θξαθηθνχ, Ζπεηξσηηθνχ θαη ηνπ πιιφγνπ πξνο Γηάδνζηλ ησλ 

Διιεληθψλ Γξακκάησλ αλαθεξφκελνο ζηα ζρνιεία, παξζελαγσγεία θαη δηδαζθαιεία 

πνπ ίδξπζαλ. Σηο εθδφζεηο πεξηνδηθψλ θαη βηβιίσλ, ηα πνζά πνπ δηαζέηνπλ θαη γεληθά 

ηελ εθπαηδεπηηθή θαη εθπνιηηηζηηθή ηνπο δξάζε, πνπ απνζθνπνχζε ζηε δηάπιαζε ηνπ 

έζλνπο
332

. 

Γεχηεξνο ζθνπφο ηνπ πλεδξίνπ ήηαλ ε ζπιινγηθή αλαδήηεζε ηξφπσλ πνπ θάζε 

ζσκαηείν ρσξηζηά θαη φια καδί ζα επηηχρνπλ αθφκε θαιχηεξα ηελ πξναγσγή ηελ 

«ηεο εζληθήο παηδεχζεσο πξναγσγήλ». Πνιιέο ζθέςεηο θαη πξνηάζεηο θαηαηέζεθαλ 

ηφζν ζηα ηκήκαηα φζν θαη ζηηο δεκφζηεο ζπλεδξηάζεηο (νινκέιεηα). ιεο κπνξνχλ λα 

ζπκπηπρζνχλ ζε δχν θεθάιαηα: 1) ηηο πνηθίιεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ρξεηάδνληαη ε 

κέζε θαη ε θαηψηεξε εθπαίδεπζε θαη 2) ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

ζπληεξεζνχλ θαιχηεξα ηα ππάξρνληα θαη λα πνιιαπιαζηαζηνχλ ηα ζρνιεία. 

ζα ςεθίζηεθαλ δελ είλαη λέα. Πνιιά επαλεηιεκκέλα πξνηάζεθαλ απφ 

ζπιιφγνπο ή έγηλαλ αληηθείκελν κειέηεο ζεκαληηθψλ ζπγγξαθέσλ, αιιά νη 

κεκνλσκέλεο γλψκεο δελ έρνπλ πηζαλφηεηα λα εηζαθνπζηνχλ.  

                                                           
331

 . π., ζζ. 40 -42. Σν απφζπαζκα ζ. 42..   
332

 . π., ζζ. 42- 45.  
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Οχηε, βέβαηα, ην πλέδξην είρε λνκνζεηηθέο ή εθηειεζηηθέο εμνπζίεο, αιιά  

πξνηάζεηο θαη απνθάζεηο ελ νλφκαηη ηεο νινκέιεηαο ησλ ζπιιφγσλ θαη επρέο 

πεξηβαιιφκελεο κε εζηθφ θχξνο δελ κπνξνχλ λα κε γίλνπλ ζεβαζηέο απφ ζπιιφγνπο, 

φηαλ ε εθηέιεζε εμαξηάηαη απφ απηνχο, δελ είλαη δπλαηφλ φκσο λα κελ εηζαθνπζηνχλ 

απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, αιιά θαη απφ ηελ νζσκαληθή ηεο νπνίαο ηα θαιψο 

ελλννχκελα ζπκθέξνληα δελ αληηζηξαηεχνληαη ζηνλ ηνκέα απηφ ζηηο ελέξγεηεο ηνπ 

Διιεληζκνχ
333

. «Σν ζπλέδξηνλ ηνχην είλαη ε νξγαλσκέλε νχησο εηπείλ εθδήισζηο ηεο 

θνηλήο ζπλεηδήζεσο πεξί ησλ πνηθίισλ αλαγθψλ ηεο ειιεληθήο παηδεχζεσο, είλαη ε 

ελζαξθσκέλε νχησο εηπείλ έλλνηα ηεο πλεπκαηηθήο ηνπ έζλνπο ελφηεηνο»
334

. Με ηελ 

πεπνίζεζε απηή ζπλήιζε, εξγάζηεθε θαη δηαηχπσζε ηα πνξίζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ 

θαη εχρεηαη φηη κέρξη ην πξνζερέο ζπλέδξην λα έρνπλ εθηειεζζεί νξηζκέλα απφ ηα 

ςεθηζζέληα. 

Με ην ηέινο ηεο ζπγθεθαιαίσζεο ηνπ πξνέδξνπ ην πλέδξην δέρεηαη νκφθσλα ηελ 

πξφηαζε ηνπ Άγηνπ πξψελ Λάξηζαο λα εθθξάζεη ην πλέδξην επραξηζηήξηα ζην 

πξνεδξείν γηα ηελ ακεξφιεπηε δηεχζπλζε θαη ηελ ηεξεζείζα ηάμε θαη ηελ πξφηαζε 

ηνπ Π. Υαιθηφπνπινπ γηα επραξηζηήξηα ζην Φηινινγηθφ χιινγν «Παξλαζζφ» γηα 

ηελ παξαζρεζείζα Φηινμελία. 

ηηο 6.35΄ηεο 9
εο

 Απξηιίνπ 1879 έιεμαλ νη εξγαζίεο ηνπ πξψηνπ θαη, ηειηθά, 

ηειεπηαίνπ ζπλεδξίνπ ησλ Διιεληθψλ πιιφγσλ.   

 

7. Ζ δεμίσζε 

 Μεηά ην ηέινο ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη ηε ιήμε ηνπ πλεδξίνπ ν «Παξλαζζφο» 

έδσζε δεμίσζε πξνο ηηκή ησλ ζπλέδξσλ. Ζ δεμίσζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ επφκελε 

εκέξα ηεο ιήμεο ηνπ πλεδξίνπ, ζηηο 10 Απξηιίνπ, ζε αίζνπζα ηνπ μελνδνρείνπ 

Μεγάιε Βξεηαλία 

ηα πξαθηηθά δελ ππάξρεη θακηά αλαθνξά, αιιά νξηζκέλεο εθεκεξίδεο 

αλαθέξνληαη ή πεξηγξάθνπλ ην ζπκπφζην πνπ γεληθά ην ζεψξεζαλ κεγαινπξεπέο. 

χκθσλα κε ηελ εθεκ. Πνζεηδψλ «ΤΜΠΟΗΟΝ απνραηξεηηζκνχ ησλ Διιεληθψλ 

πιιφγσλ εγέλεην κεγαινπξεπέο ελ ησ μελνδνρείν ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Πεληήθνληα 

αληηπξφζσπνη ζπλήιζνλ ελ ηε κεγάιε αηζνχζε ηνπ μελνδνρείνπ, ε δε κνπζηθή ηνπ 4 

ηάγκαηνο ππφ ηνλ θ. Γατδεκβέξγεξ επαηάληδε θαηά ηα δηαιείκκαηα»
335

.   

Ζ εθεκ. Αιήζεηα ζα είλαη πην πεξηγξαθηθή θαη ζα αλαθέξεη ηα πξφζσπα πνπ 

ηηκήζεθαλ ηδηαίηεξα: «Οη ζχιινγνη απνπεξαηψζαληεο ηαο εξγαζίαο ησλ ζπλήιζνλ ελ 

ζπκπνζίσ ελ ησ κεγαινπξεπεί θαη πξσηεχνληα Μεγάξσ ηνπ Ξελνδνρείνπ ησλ 

μελνδνρείσλ δει. ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο φπεξ δηεπζχλεη επαμίσο ν ηππνηηθφο θαη 

θηιφπαηξηο άββαο Κέληξνο ν Ζπεηξσηηθφο. Σν γεχκα εδφζε ελ ηε κεγάιε αηζνχζε, 

παηαληδνχζεο ηεο ζηξαηησηηθήο κνπζηθήο θαηά δηαιείκκαηα χκλνπο θαη παηάλεο 

ειιεληθνχο. Αη ηηκεηηθαί ζέζεηο θαηείρνλην ππφ ησλ θθ. Κ. Παπαξξεγνπνχινπ, Φνπθάξ 

δηεπζπληνχ ηεο Γαιιηθήο ζρνιήο, Φ. Ησάλλνπ, Δκ. Κνθθίλνπ, Ρεληέξε θαη Βαζηάδνπ. Σν 

                                                           
333
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ζπκπφζηνλ θαηέιεμε δηα πξνπφζεσλ ππέξ ησλ εμσηεξηθψλ ζπιιφγσλ, ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ, ηνπ θιήξνπ θαη ηνπ γεξαηνχ θαζεγεηνχ Φ. Ησάλλνπ» 
336

.  

 

 

8. Κξηηηθέο ζην πλέδξην 

Ζ αιήζεηα είλαη φηη δελ ππήξραλ ζηελ Διιάδα εκπεηξίεο ηέηνησλ δηνξγαλψζεσλ. 

ηνπο ζπιιφγνπο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κέρξη ηφηε νη απνθάζεηο παίξλνληαλ ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν εμέιεγαλ ηα κέιε κε ςεθνθνξία. Οη ζθνπνί ήηαλ   

πξνζδηνξηζκέλνη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο εμαξηηφληαλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

δπλαηφηεηεο. 

ε έλα ζπλέδξην κε εθπξνζψπνπο απφ ηφζνπο πνιινχο θαη ζε θάπνην βαζκφ 

εηεξφθιεηνπο ζπιιφγνπο, δελ ήηαλ εχθνινο ν ζπληνληζκφο θαη ε εληαία θαηεχζπλζε.  

χκθσλα κε ηελ Παιηγγελεζία. «αη βάζεηο ηνπ ζπλεδξίνπ είρνλ αηειψο ηεζή ελ 

αξρή, ηα δε ζέκαηα, εθ’ σλ ψθεηιε λα αζρνιεζή δελ σξίζζεζαλ κεηά ηεο δενχζεο 

ζαθελείαο, φπσο πξνρσξήζσζηλ αη εξγαζίαη απξνζθφπησο…»
337

. 

Τπήξμαλ πηθξίεο απφ απνθιεηζκνχο, θξηηηθέο γηα απηαξρηζκφ ηνπ πξνεδξείνπ, 

θξηηηθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη θξηηηθέο γηα 

ηελ πξνβνιή θαη ππνβάζκηζε πξνζψπσλ. 

πσο είδακε ζηηο ζπλεδξηάζεηο απφ 25 κέρξη 27 Μαξηίνπ επαλέξρνληαλ ην ζέκα 

ηνπ απνθιεηζκνχ ζπιιφγσλ. Απφ ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε (25 Μαξηίνπ) νξηζκέλνη 

αληηπξφζσπνη έζεζαλ ην δήηεκα γηαηί απνθιείζζεθαλ ζχιινγνη, ελψ αληηπξφζσπνη 

απνθιεηζκέλσλ ζπιιφγσλ επέκελαλ λα εηζέιζνπλ  ζην ρψξν ηνπ πλεδξίνπ.  Δλψ 

φκσο ην πξνζσξηλφ πξνεδξείν παξέπεκςε ην ζέκα ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε φηαλ ζα 

είρε εθιεγεί ην νξηζηηθφ πξνεδξείν, ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε έγηλαλ δεθηνί δχν 

αζελατθνί ζχιινγνη, αιιά φρη ν Δξκήο ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ απφθαζε απηή νδήγεζε 

ζε αλαζηάησζε θαη ζθιεξή κάιινλ αληηπαξάζεζε ζηε δεχηεξε ζπλεδξίαζε (26 

Μαξηίνπ), αιιά ν ίδηνο εθιεγκέλνο  πιένλ νξηζηηθφο πξφεδξνο έθιεηζε ην ζέκα κε 

ςεθνθνξία επί ηνπ νξηζηηθνχ θαηαιφγνπ ησλ αληηπξνζψπσλ. ηελ ηξίηε ζπλεδξίαζε 

(27 Μαξηίνπ) ν Λεβίδεο κε βάζε απηφ ην ζέκα ακθηζβήηεζε ηελ εγθπξφηεηα ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ πξνζσξηλνχ πξνεδξείνπ, πνπ απνδέρζεθε θαη απέθιεηζε ζπιιφγνπο. 

Πάιη, φκσο ν πξφεδξνο ζα θιείζεη ην ζέκα κε ηε δήισζε φηη δελ κπνξεί λα επαλέιζε 

ην πλέδξην ζε εηιεκκέλεο απνθάζεηο θαη  κε ςεθνθνξία επί ησλ πξαθηηθψλ
338

. 

Σέηνηεο ζπκπεξηθνξέο νδήγεζαλ, φπσο είδακε ζηελ αξρή, ην θνηηεηή Γεψξγην 

Γεκεηξηάδε λα αζθήζεη δεκφζηα θξηηηθή θαη λα ππνλνήζεη απηαξρηζκφ ζην 

πξνεδξείν
339

. Οη ίδηεο ζπκπεξηθνξέο ίζσο νδήγεζαλ, φπσο επίζεο είδακε, ην 

Μηζηξηψηε λα παξαηηεζεί θαη λα δειψζεη κεηαμχ άιισλ φηη «αη πιείζηαη ππνζέζεηο 

δηεμάγνληαη ελ ησ ζπλεδξίσ άλεπ πξνζεθνχζεο ακεξνιεςίαο»
340

, ελψ γηα ηνλ 
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απνθιεηζκφ ζπιιφγσλ παξαηηήζεθε ν Α. Ρεγφπνπινο, πξψελ βνπιεπηήο θαη 

αληηπξφζσπνο ηνπ  “Ρήγα” θαη ηνπ Αρατθνχ ζπιιφγνπ.   

Ζ εθεκ. Αιήζεηα ζηάζεθε γεληθά θξηηηθή ηφζν απέλαληη ζηελ ίδξπζε ζπιιφγσλ 

φζν θαη ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ.  ηηο 27 Μαξηίνπ 1879, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ, ζε δεθηηθφ δεκνζίεπκα κε ηνλ επηηηκεηηθφ ηίηιν: «Οη 

ζρνιαζηηθνί ινγάδεο» ζα ζρνιηάζεη αξλεηηθά ηνπο ζπιιφγνπο θαη ην πλέδξην. Θα 

ζεσξήζεη επηλφεζε ησλ άεξγσλ θαη ηεκπέιεδσλ πνιηηηθψλ ηελ ίδξπζε ζπιιφγσλ γηα 

λα θαηαιάβνπλ ζέζεηο «δεηθλχκελνη φηη θαη απηνί ππεξεηνχζηλ δήζελ ηνλ ειιεληζκφλ. 

Δζχζηεζαλ ινηπφλ ζπιιφγνπο φπσο δηαδφζσζη δήζελ ηα γξάκκαηα θαη ην εζληθφλ 

δήζελ θξφλεκα, σο πξάηηνπζηλ νη νθλεξνί γελφκελνη θαιφγεξνη θαη ζπιιέγνληεο 

βνεζήκαηα δηα λα εγείξσζηλ εθθιεζίαλ επ’ νλφκαηη αγίνπ ηηλφο.  

Σίλα ζθνπφλ έρνπζηλ άξα νη ζχιινγνη ησλ γξακκάησλ νη ην εζληθφλ φλνκα 

εκπνξεπφκελνη;   

- Να εμαπαηήζσζη ηνπο εππίζηνπο πνιίηαο φηη εξγάδνληαη. Απηφ ήζειαλ θαη 

επέηπρνλ! Δπέηπρνλ δε δηφηη ε θνηλσλία καο, σο εηο φια θαη εηο ηνχην θαηέζηε 

αβδεξεηηθσηάηε. Οη ζχιινγνη ηεο αγπξηίαο εθνξνιφγεζαλ πνιινχο, εβάξπλαλ ην 

ηεκείνλ ηεο Διιάδνο, αλεκείρζεζαλ εηο ηελ Πνιηηείαλ, επέβαιαλ ππαιιήινπο εηο ηελ 

θπβέξλεζηλ ίδίσο αέξγνπο εηο πξνμεληθάο ζέζεηο, θαη ηί έσο ηψξα δελ έθακαλ!».  

πλερίδεη κε ηελ άπνςε πσο αιινχ πξέπεη λα ξηρηεί ην βάξνο, ζηελ πιηθή 

ελδπλάκσζε ηεο ρψξαο, ζηε γεσξγία, ηε βηνκεραλία θαη (ππνλνεί) ζην ζηξαηφ. 

«Οη εκηκαζείο θαη αιεπξσκέλνη ζρνιαζηηθνί καο νη ελ νθλεξία εληξπθψληεο, νη ην 

Γεκφζηνλ Σακείνλ θαηά κήλα θνξνινγνχληεο εθεχξνλ απηήλ ηελ θάκπξηθα ησλ 

ζπιιφγσλ φπσο επί ην επηζεκφηεξνλ βεβαηψζσζη ηνπο έμσ νκνγελείο, φηη ε Διιάο 

ρσξεί εηο ηα ιφγηα απξνζθφπησο. Σί δε πξάηηνκελ ππέξ ηεο γεσξγίαο θαη βηνκεραλίαο, 

ηί ππέξ ηεο απμήζεσο ησλ κέζσλ πξνο αλάθηεζηλ ησλ θαηαθηεκέλσλ ειιεληθψλ 

επαξρηψλ, ηί ππέξ ηεο εζηθήο κνξθψζεσο ηνπ έζλνπο, αο είπσζηλ νη επζχθξνλεο ηεο 

Διιάδνο.   

Αιι’ έζησ ίδσκελ ηίλεο νχηνη νη ζχιινγνη θαη ηη ζέινπζηλ». 

Ο αξζξνγξάθνο ζα παξνκνηάζεη ηνπο ζπιιφγνπο κε ηα πεξίθεκα “Λαπξεσηηθά” 

ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870, πνπ πινχηηζαλ ην πγγξφ, αιιά έθαλαλ θησρνχο 

ρηιηάδεο κηθξνκεηφρνπο Έιιελεο. 

«-Δζπζηάζεζαλ ηφζνη, φζνη πξν έμ εηψλ κεηαιιεπηηθαί εηαηξείαη, αη απνγπκλψζαζαη 

ηνπο κσξνχο ησλ πνιηηψλ. Έζεζαλ ζχκβνινλ ηα γξάκκαηα… Πνχ δε ζα θαηαιήμνπζη 

θαη πφζνπο ζα δεκηψζσζηλ, ν θαηξφο ζα θαηαδείμεη, σο θαηέδεημε θαη εηο ηαο ιεζηξηθάο 

νξπθηνινγηθάο εηαηξείαο. 

πλήιζνλ νη αληηπξφζσπνη ησλ δε ιεγνκέλσλ ζπιιφγσλ επζπεζκέλσο, σο 

ζπλήξρνλην θαη νη πξφεδξνη θαη ζχκβνπινη ησλ κεηαιιεπηηθψλ εηαηξεηψλ δηα λα 

νξίζσζη ηνλ ζθνπφλ ηεο ζπγθεληξψζεσο. 

-Γελ είρνλ ινηπφλ ηίπνηε εηο ηελ θεθαιήλ ησλ, σο ν επηηεδεηφηεξνο ησλ ζπιιφγσλ ν 

Παξλαζζφο φηε ζπλέιαβε ηελ ηδέαλ ηεο ζπγθεληξψζεσο. Πνία ζρνιαζηηθφηεο δηα λα κε 

είπσκελ ειίθε αγπξηία»
341

.  
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Δίδακε φηη ν ηχπνο αλαθέξεηαη ζπρλά ζην πλέδξην. πλήζσο πιεξνθνξηαθά, 

νξηζκέλεο θνξέο επηθξηηηθά, αιιά θαη επαηλεηηθά. Δίδακε ηα επηθξηηηθά ζρφιηα ηεο 

Αιήζεηαο γηα ηελ εθδξνκή ζηα Μέγαξα πνπ ηελ επηβαξχλζεθαλ νη κεηαθνξηθέο 

εηαηξείεο θαη ηα απιά κέιε ησλ ζπιιφγσλ
342

. Ζ εθεκεξίδα ηεο Πφιεο Θξάθε ζα 

δεκνζηεχζεη πέληε αληαπνθξίζεηο απφ ηελ Αζήλα, πνιχ επαηλεηηθέο γηα ηε ζχγθιεζε 

θαη ηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ θαη γηα ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα, αιιά επηθξηηηθέο θαη 

ππνηηκεηηθέο γηα άιια πξφζσπα ηνπ πλεδξίνπ. Δλψ, γηα ιφγνπο αληηθεηκεληθνχο, 

είλαη αδχλαην λα πεξηιάβσ ζηελ εξγαζία ηα δεκνζηεχκαηά ηεο
343

, εληφπηζα έλα 

αλψλπκν βηβιηαξάθη 16 ζειίδσλ κε ηνλ ηίηιν «Ζ  Δηαηξεία ηνπ Ακνηβαίνπ Θαπκαζκνχ 

ή Σν πλέδξην ησλ πιιφγσλ» πνπ εθδφζεθε ζηελ Αζήλα ην 1879. Πξφθεηηαη γηα 

ιίβειν θαη απνηειεί απάληεζε ζηα δεκνζηεχκαηα ηεο Θξάθεο
344

 θαη πνιχ απζηεξή  

θξηηηθή ζην  πλέδξην ησλ πιιφγσλ.  

Ζ πξψηε επίζεζε ηνπ αλψλπκνπ ζπγγξαθέα εμαπνιχζεθε ελαληίνλ ηνπ Μαλζφια 

γηα ηνλ νπνίν ε εθεκεξίδα έγξαθε φηη είλαη «θξαηεξφο ησλ ιφγσλ καρεηήο θαη πνιιά 

θαιά θαη ρξήζηκα ελ ησ πλεδξίσ εηζεγήζαην πξντφληα ηεο καθξάο απηνχ ελ 

ζπλεδξίνηο πείξαο»
345

. Γέρεηαη ηελ ξεηνξηθή δεηλφηεηαο ηνπ Μαλζφια πνπ 

εθπξνζψπεζε ηελ Διιάδα ζε πνιιά ζπλέδξηα θαη ζηελ έθζεζε ησλ Παξηζίσλ, αιιά 

ζεσξεί φηη απέηπρε γηαηί «θξαηεξά κελ ε γιψζζα ηνπ αλδξφο αθξάηεηνη δε νη 

βξαρίνλεο» θαη απνιχζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Δκςχρσζεο ηεο Δζληθήο Βηνκεραλίαο 

«απνβιεζείο ηεο ζέζεσο ηνπ Γξακκαηέσο θη ππφ ηνπ θ. Γνπξνχηε αληηθαηαζηαζείο»
346

.  

Γηα ην Βαζηάδε ιέγεη φηη νη άινγνη ιφγηνη πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ ακνηβαίν ζαπκαζκφ 

θαηφξζσζαλ λα πείζνπλ θαη ηε Θξάθε φηη ν Διιεληζκφο ζψζεθε κε ην πλέδξην. 

Κξίκα ηφζε κειάλε ηνπ Γακβέηηα θαη ηνπ Οπάζηγθηνλ λα πείζνπλ ηελ Δπξψπε λα 

απειεπζεξψζεη ηνπο δνχινπο αδειθνχο καο, αθνχ «δηα ζηφκαηνο πνιχ επηζεκνηέξνπ, 

ηνπ γεξαξνχ θαη ζνθνχ ηαηξνθηινζφθνπ Ζξ. Βαζηάδνπ, νη ειεχζεξνη Έιιελεο έκαζνλ, 

φηη ελ Σνπξθία δελ ππάξρνπζη δνχινη αδειθνί θαη φηη εθείλνη είλαη κάιινλ ειεχζεξνη 

ησλ ελ ηε ειεπζέξα Διιάδη Διιήλσλ»
347

. Αιιά πφζε ζεκαζία πξέπεη λα απνδνζεί 

ζηνπο ιφγνπο ηνπ κφλν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην μέξνπλ φζνη ππφγξαςαλ ηελ 

απνπνκπή ηνπ απφ ηελ πξνεδξία ηνπ Εαππείνπ «αλαγλσξίζαληεο φηη ν δνινθνλψλ ηελ 

ππφιεςηλ ηεο δηεπζπληξίαο, απηνχ ηνπ ηεξνχ ηδξχκαηνο ηα ζεκέιηα θαηέζθαπηελ»
348

. 

Αιιά παξεγνξήζεθε απφ ηελ απνβνιή ηνπ απφ ην Εάππεην γελφκελνο αληηπξφεδξνο 

ηνπ πλεδξίνπ κε αληάμηνπο ζπλαδέιθνπο ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ ζπκπξφεδξν. Θα 
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 Αηπρψο ζηνλ πην πιήξε θαηάινγν παιαηψλ εθεκεξίδσλ, ζηνλ θαηάινγν εθεκεξίδσλ ηεο Βνπιήο 
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347

 . π. 
348

 . π. 



104 

 

ζπλερίζεη κε ζθιεξή επίζεζε ελαληίνλ ηνπ Παπαξξεγφπνπινπ: «Ο θ. 

Παπαξξεγφπνπινο, δηεζλήο επαίηεο ην επάγγεικα, απαμάπαληαο ηνπο έμσ νκνγελείο 

θνξνινγήζαο δηα ηελ δηα ηνπο πνιινχο γξαθείζαλ ηζηνξίαλ ηνπ, αθνχ ηελ Δπξψπελ 

πεξηήιζε ηεο Δζληθήο Ακχλεο δαπάλαηο, θπζίγγηα πξνκεζεχσλ θαη παλζιαπηζηηθά 

ζρέδηα ππεξεηψλ… ν επίηηκνο ησλ Ρσζζηθψλ Παλεπηζηεκίσλ δηδάθησξ, ν θαη ηνλ 

θελδέξβεελ ζειήζαο λα εθζιαπίζε θαη ηελ δεκνηηθήλ ειιεληθήλ γιψζζαλ θαηαγσγήο 

ζιαπηθήο λα απνδείμε αλεδείρζε πξφεδξνο ηνπ πλεδξίνπ, ν πξφεδξνο ηνπ ακνηβαίνπ 

ζαπκαζκνχ, ν  πξφεδξνο θαη ησλ ελ Διιάδη παλζιαπηζηψλ ν θνξπθαίνο»
349

.  

Με ηελ επίζεζε ζηνλ Κφθθηλν ζα μεθηλήζεη ηελ θξηηηθή ηνπ γηα ηε ζχλζεζε ηνπ 

πλεδξίνπ: «Ο θ. Κφθθηλνο, ν ηεο Πλπθφο θιεηλφο αγνξεηήο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

πξχηαληο, ν ηξηεηίαλ ήδε φιελ ινγνδνζίαλ θαζπζηεξψλ…. Ο ζνθφο αλεθδφηνπ 

δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ ζπγγξαθεχο… εηζειζψλ σο αληηπξφζσπνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ! σο 

εάλ ηνχην ήην ζχιινγνο… δηαηί ηάρα λα κε αληηπξνζσπεπζή θαη ην Πνιπηερλείνλ θαη 

ην Οξθαλνηξνθείνλ θαη ην Γπκλάζηνλ. Ήην δίθαηνλ ηξηάδα ηνηο δχν άιινηο Βπδαληίλνηο 

γεξαξνίο λα ζπλαπνηειέζε θαη δηθαίσο ηελ ζπκπξνεδξίαλ θαηέιαβελ, ν θαηαγγειζείο 

επί θαηαρξήζεη ρξεκάησλ… »
350

.      

Με ηέηνην πξνεδξείν, πνίν ην πλέδξηνλ; Αλαξσηηέηαη. Ζ πξνθήξπμε ηνπ 

“Παξλαζζνχ” ήηαλ αλνηρηή ζηνπο ζπιιφγνπο, νη νπνίνη εμέιεμαλ αληηπξνζψπνπο 

ρσξίο λα θαληάδνληαη φηη ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξα δηπιψκαηα γηα λα κεηάζρνπλ. ε 

νξηζκέλνπο ζπιιφγνπο εζηάιεζαλ επηζηνιέο λα αληηπξνζσπεπηνχλ απφ κέιε ηνπ 

“Παξλαζζνχ”, ψζηε ην πλέδξην λα απαξηηζηεί απφ «νκνηνζαπκαζηάο», πνπ δελ 

είραλ παηήζεη ζηνπο ηφπνπο ησλ ζπιιφγσλ πνπ αληηπξνζψπεπαλ. Παξνπζηάζζεθαλ 

αληηπξφζσπνη ηνπ εκπνξνβηνκεραληθνχ ζπιιφγνπ νη νπνίνη ήηαλ επεξγέηεο ηεο 

ρνιήο Απφξσλ Παίδσλ, αιιά απνθιείζηεθαλ. Ο ιφγνο δελ ήηαλ φηη ζχιινγνο ήηαλ 

λένο, θαζψο πνιχ λεφηεξνη ζχιινγνη, φπσο νη “Εήλσλ” θαη “Απφζηνινο Παχινο».  

Οη αληηπξφζσπνη ηνπ Δκπνξνβηνκεραληθνχ ζπιιφγνπ σο επεξγέηεο ηεο ρνιήο 

Απφξσλ Παίδσλ θαη κέιε ηνπ “Παξλαζζνχ” είραλ αληηζηαζεί ζηελ πξνζπάζεηα 

ηδηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηεο ζρνιήο απφ ην ζχιινγν. Σα ρξήκαηα ιαρείσλ θαη 

δσξεψλ ζπγθεληξψζεθαλ γηα ηε ζρνιή θαη φρη γηα ηνλ “Παξλαζζφ”. ηαλ επξφθεηην 

λα αγνξαζζεί ην νίθεκα νη πξνζηάηεο θαη επεξγέηεο ηεο ζρνιήο Μ. Καηζίκπαιεο θαη 

Γ, Βαζηιείνπ θαη άιια κέιε αληηζηάζεθαλ λα αγνξαζηεί ην νίθεκα ζην φλνκα ηνπ 

“Παξλαζζνχ”. Σν επηρείξεκά ηνπο ήηαλ φηη ν “Παξλαζζφο” κπνξεί λα δηαιπζεί ε 

ζρνιή νπδέπνηε, αιιά δελ εηζαθνχζηεθαλ απφ ηνπο επηζπκνχληεο λ’ απνθηήζνπλ 

κεγάιν νίθεκα γηα λα δίλνληαη «ζπλαπιίαη  θαη ρνξνί  θαη θαηαζηαζή νχησ ν 

Παξλαζζφο αιεζέο Bureau des marriages»
351

. Τπεξίζρπαλ νη Παξλαζζίδεο θαη 

εθδηθήζεθαλ ηνπο επεξγέηεο πνπ είραλ ην ζάξξνο λα ηνπ πνπλ φηη είλαη άξπαγεο, 

                                                           
349

 . π., ζ. 7. 
350

 . π., ζζ. 7-8. 
351

 Πξάγκαηη αγνξάζηεθε θηίξην γηα ηε ρνιή. χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηνπ πεξηνδηθνχ “Παξλαζζφο” 

«Πξνηάζεη ηεο εηδηθήο επηηξνπήο ν χιινγνο εςήθηζελ ίλα αγνξαζζή σο θαηάζηεκα ηνπ ηε πιιφγνπ θαη 

ηεο ελ Αζήλαηο ρνιήο ησλ Απφξσλ Παίδσλ ε επί ηεο νδνχ Ννκηζκαηνθνπείνπ αξ. 4 θαη απέλαληη ηνπ 

ππνπξγείνπ ησλ Ναπηηθψλ νηθία ηνπ θ. Γ. Καςάιε αληί δξ. 61.500. Αλεηέζε δε ε έξεπλα ησλ ηίηισλ ηεο 

νηθίαο ηάπηεο εηο επηηξνπήλ ζπγθεηκέλελ εθ ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ θθ.ηεθ. Ησαλλίδνπ θαη Η. Δπθιείδνπ», 

Πεξηνδ. “Παξλαζζφο”, έηνο Β΄ηεχρ, 12, Γεθ. 1878.  
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απνθιείνληάο ηνπο απφ ην πλέδξην. Γελ απέθιεηζαλ ηνλ Δκπνξνβηνκεραληθφ  

χιινγν αιιά ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ.  

Γηα λα δείμεη ην παγθφζκην θχξνο ηνπ Δκπνξνβηνκεραληθνχ πιιφγνπ 

παξνπζηάδεη ηηο πξνζθιήζεηο πνπ δέρηεθε απφ ην εμσηεξηθφ (Αγγιία θαη Απζηξαιία) 

γηα λα κεηάζρεη ζε ζπκπφζηα θαη εθζέζεηο. Αλ θαη ν Παξλαζζφο αλαγλψξηζε ην 

ζθάικα θαη ππφζρεηαη λα ην δηνξζψζεη κε πξφζθιεζε ζην Β΄ πλέδξην, είλαη αξγά, 

θαζψο ν χιιινγνο απνθάζηζε λα κελ έξζεη πνηέ ζε ζρέζεηο κε ηνλ Παξλαζζφ
352

.  

Απνθιείζηεθαλ νη αληηπξφζσπνη ηνπ ζπιιφγνπ “Ρήγαο”, ηνλ νπνίν ε Θξάθε 

απνθαιεί «νκάδα αλζξψπσλ». Ο Ρήγαο είρε εθιέμεη σο αληηπξνζψπνπο ηνπο πξψελ 

βνπιεπηέο Αλδξ. Ρεγφπνπιν θαη Γεξ. Κνληνκίραιν θαη ην δηθεγφξν θαη πξφεδξν ηνπ 

Ρήγα Η. Οιχκπην. Ο Ρεγφπνπινο παξνπζηάζζεθε σο εθπξφζσπνο ηνπ Αρατθνχ 

πιιφγνπ «θαηφπηλ δε παξεηήζε θαη ηεο αληηπξνζσπείαο ηαχηεο κφλν θαη κφλν δηφηη 

απεθιείζζεζαλ νη ινηπνί ζχιινγνη». Οη αληηπξφζσπνη ηνπ Ρήγα απνθιείζηεθαλ, θαηά 

ην ζπγγξαθέα, «θαζφηη νχηνη ήζεινλ απνθαιχςεη ηελ παλζιαπηζηηθήλ δηαγσγήλ ηνπ 

γεξαξνχ πξνέδξνπ, φζηηο δηα ηνπ πλεδξίνπ ζθνπφλ πξνέζεην νπρί ηελ ελνπνίεζηλ θαη 

ζχληαμηλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δπλάκεσλ ηνπ έμσ ειιεληζκνχ, αιιά ηελ εμαλάγθαζηλ ηεο 

Οζσκαληθήο θπβεξλήζεσο εηο ην λα θιείζε ηα ζρνιεία θαη ηνπο ζπιιφγνπο…»
353

. 

Αιιά είλαη ν “Ρήγαο” «νκάο αλζξψπσλ» φηαλ ν Φηιήκσλ εμειέγε αληηπξφζσπνο 

ηνπ “Παξλαζζνχ”, πήξε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ςήθνπο γηα ηε δηαξθή επηηξνπή «κεηά 

ηελ πάλδεκνλ δήισζίλ ηνπ φηη ζεσξεί κεγίζηελ ηηκήλ ηνπ κέινο σλ ηνπ Ρήγα»
354

; Θα 

παξαζέζεη γλσζηά νλφκαηα πνιηηηθψλ δηαλννπκέλσλ θαη παλεπηζηεκηαθψλ πνπ ήηαλ 

κέιε ηνπ “Ρήγα” γηα λα απνδείμεη ην θχξνο ηνπ ζπιιφγνπ. Ο ίδηνο ν αληαπνθξηηήο 

ηεο Θξάθεο νκνινγεί φηη νη ηδέεο ηνπ Ρήγα γηα ηελ Αλαηνιή πνιεκνχληαη ζην 

πλέδξην. «Αιιά κε δελ ζεκαίλεη, φηη θαη ην πλέδξηνλ είρελ  ηδέαο επί ησλ ηεο 

Αλαηνιήο; Δίλαη ζπθνθαληία φηη αχηαη εμππεξέηνπλ παλζιαπηζηηθά ζρέδηα;»
355

.  

Ζ πεξίνδνο πνπ δηεμάγνληαλ νη εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ ήηαλ πεξίνδνο δεκνηηθψλ 

εθινγψλ. Ο αληαπνθξηηήο ηεο Θξάθεο ππνζηήξημε φηη άλζξσπνη ηνπ “Ρήγα” αληίζεηνη 

κε ην πλέδξην ήζειαλ κέζσ ηνπ πλεδξίνπ λα γίλνπλ γλσζηνί ζην θνηλφ. Ο 

αλψλπκνο ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη πσο έλαο κφλνλ ήηαλ ππνςήθηνο, ν νπνίνο 

εθιέρζεθε κεηαμχ ησλ ηξηψλ πξψησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θαη κεηαμχ ησλ 72 

εθηεζέλησλ ζε ςήθν. Άξα φινο ν αζελατθφο ιαφο ήηαλ ελαληίνλ ηνπ πλεδξίνπ. 

Ο αληαπνθξηηήο ηεο Θξάθεο ππνζηεξίδεη φηη ζπγθεληξψζεθαλ ζηνπο αληηπάινπο 

ηνπ πλεδξίνπ νη απνβιεζέληεο παλεπηζηεκηαθνί, αιιά κηιάεη γηα ην αξίπνιν, ην 

δηάδνρν ζηηο Αθαδεκίεο ηνπ Παξηζηνχ, ηεο Μαδξίηεο, ηεο Διβεηίαο θαη επίηηκν κέινο 

ηνπ Παξλαζζνχ ή γηα ηνλ Μηζηξηψηε, ηνλ θαζεγεηή ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ ζην 

παλεπηζηήκην, πνπ είρε ην ζάξξνο λα πεη ζην πλέδξην φηη δελ είρε  πιεξεμνπζηφηεηα 

γηα είζπξαμε εξάλσλ, ελψ άιινηε δελ είρε ζπγθαηαηεζεί λα βξαβεπζεί  ν «Κφκεο ησλ 

αιψλσλ», έξγν ηνπ λεαξνχ πθεγεηή ηεο ηζηνξίαο . Π. Λάκπξνπ
356

. 

                                                           
352

 . π., ζζ. 8-11. 
353

 . π., ζζ. 11-12. 
354

 . π., ζ. 12. 
355

 . π., ζ. 13. 
356

 . π., ζζ. 13-14. 
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Σέινο, ν αληαπνθξηηήο ηεο Θξάθεο ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ Αξηζη. Οηθνλφκνπ, ν 

νπνίνο έθαλε εθζέζεηο ζην πλέδξην γηα ην γπλαηθείν θχιν. Ο ζπγγξαθέαο ζα πιέμεη 

ην εγθψκην ηνπ Οηθνλφκνπ, σο εηζαγγειέα, σο εθδφηε ηνπ πεξηνδηθνχ «Οηθνλνκηθή 

επηζεψξεζηο» θαη σο δηαλννχκελνπ
357

. 

 

9. ρόιηα - πκπεξάζκαηα 

Ζ δεθαεηία ηνπ 1870-1880 απνηειεί θακπή γηα ηνλ Διιεληζκφ ηφζν ηνπ ειεχζεξνπ 

ειιεληθνχ βαζηιείνπ φζν θαη ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο.  

ηελ Διιάδα έπεηηα απφ ηε ζπληαγκαηηθή αιιαγή ηνπ 1864 παξαηεξείηαη έλαο 

βαζκφο νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ, ελψ ζηελ 

νζσκαληθή απηνθξαηνξία κεηά ην Υάηηη Υνπκαγηνχλ θαη ην ζχληαγκα πνπ 

αθνινχζεζε δηακνξθψλνληαη ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη αλάδπζεο 

κεζναζηηθψλ ζηξσκάησλ, φηαλ ε απηνθξαηνξία πξνζπαζεί λα εμνξζνινγηζηεί θαη λα 

δηακνξθψζεη ηελ νζσκαληθή ηαπηφηεηα θαηά ηα δπηηθά πξφηππα, αθξηβψο γηα λα 

απνθχγεη ηηο θπγφθεληξεο ηάζεηο, ηελ επέκβαζε ησλ δπηηθψλ δπλάκεσλ θαη ηε 

δηάιπζή ηεο. 

Σελ ίδηα πεξίνδν ην εζληθφ δήηεκα γλσξίδεη έμαξζε, θαζψο κεηά ηελ απνηπρία ηεο 

Κξεηηθήο επαλάζηαζεο 1866-1869), αλαγλσξίδεηαη ε Βνπιγαξηθή Δμαξρία (1870) 

θαη ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηδξχεηαη ην Βνπιγαξηθφ θξάηνο. Οη ιάβνη θαη ηδηαίηεξα 

νη Βνχιγαξνη δηεθδηθνχλ εδάθε πνπ θαηνηθνχλ ρξηζηηαλνί ειιελφθσλεο ή 

αλακεκεηγκέλνη κε αιιφγισζζνπο, εδάθε πνπ δηεθδηθεί θαη ε Διιάδα. 

Οη Έιιελεο αληηκεησπίδνπλ πιένλ, εθηφο απφ ηνπο Οζσκαλνχο, έλαλ λέν 

αληαγσληζηή ζηα Βαιθάληα πνπ δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηνπο Έιιελεο ηεο 

Βαιθαληθήο θαη ζην εζληθφ φξακά ηνπο. 

ε απηέο ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη εζληθέο ζπλζήθεο μεπεδνχλ  νη 

θηιεθπαηδεπηηθνί ζχιινγνη.  

Μνινλφηη ην ζπιινγηθφ θαηλφκελν δελ ήηαλ άγλσζην. Οη παιηφηεξεο 

ζπιινγηθφηεηεο, φκσο, είραλ επαγγεικαηηθφ ραξαθηήξα ή θνηλσθειείο θαη 

θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο
358

. Οη λένη ζχιινγνη θηλνχληαη ζε δχν επίπεδα.  

Απφ ηε κηα έρνπλ πην θνζκηθφ ραξαθηήξα θαη πξσηνζηαηνχλ νη εγθξηηφηεξνη 

πνιίηεο (κνξθσκέλνη θαη αζηνί) ησλ ηνπηθψλ κηθξψλ θαη κεγάισλ θνηλνηήησλ, 

θαζψο κε ηνπο θνηλνηηθνχο θαλνληζκνχο νη πνιίηεο αλαιακβάλνπλ ξφινπο ζηηο 

ππνζέζεηο ηεο θνηλφηεηαο. θνπφο ησλ θάζε είδνπο ζπιιφγσλ δελ είλαη ε θιαζηθή 

ρξηζηηαληθή θηιαλζξσπία, αιιά ε θνηλσληθή έληαμε ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ 

ζηξσκάησλ θαη ε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο γηα εξγαζία. Γηα ην ιφγν απηφ 

δίλεηαη βαξχηεηα ζηηο επηζηεκνληθέο θαη θηινινγηθέο δηαιέμεηο, ζηελ ίδξπζε 

αλαγλσζηεξίσλ θαη βηβιηνζεθψλ, ζηελ έθδνζε πεξηνδηθψλ, αιιά θπξίσο ζηελ ίδξπζε 

ζρνιείσλ θαη ζηε θνίηεζε αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζην ζρνιείν.  

                                                           
357

 . π., ζζ. 14-16. . 
358

 Ο Μαλνπήι Γεδεψλ θαηαγξάθεη κηα ζεηξά ηέηνησλ ζπιινγηθνηήησλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απφ 

ην 1772 θαη έπεηηα. Βι. Γεδεψλ Μ., (1934) Μλεία ησλ πξν εκνχ, 1800, 1863, 1913, (Αζήλα: ηππ. “Σα 

ρξνληθά” , ζζ. 343 -350 
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Απφ ηελ άιιε νη ζχιινγνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε ην εζληθφ δήηεκα. Ζ ίδξπζε 

ηφζσλ ειιεληθψλ ζπιιφγσλ φρη κφλν ζην θξάηνο θαη ζηα κεγάια θέληξα ηεο 

Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, αιιά θαη ζε θσκνπφιεηο κε ζθνπφ ηε δηάδνζε ηεο 

ειιεληθήο παηδείαο, εθηφο απφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηνλ εθδπηηθηζκφ ηεο θνηλσλίαο, 

ζηνρεχνπλ ζηε δηακφξθσζε θαη ηε ζπληήξεζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο, σο αλάρσκα 

ζηελ επέθηαζε ησλ ιάβσλ πξνο ην Νφην θαη ηελ πινπνίεζε ηεο κεγάιεο Ηδέαο. Αλ 

ν εζληθφο θίλδπλνο ζηα Βαιθάληα πξνέξρεηαη απφ ηνλ Παλζιαβηζκφ ζηε Μ. Αζία 

πξνέξρεηαη απφ ηελ απψιεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη απφ ηνπο ηεξαπνζηφινπο.  

Αλ νη ζχιινγνη ηε δεθαεηία ηνπ 1860 έδηλαλ πεξηζζφηεξε βαξχηεηα ζηε κφξθσζε 

ηνπ ιανχ θαη ζηελ έληαμε ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ ζηε λενηεξηθφηεηα  

(Βι. ΔΦΚ., Παξλαζζφο, Δηαηξεία Φίισλ ηνπ Λανχ, Βχξσλ), ηε δεθαεηία ηνπ 1870 

ην κεγαιχηεξν βάξνο δφζεθε, ιφγσ ηεο θξίζεο ηνπ εζληθνχ δεηήκαηνο, ζηε δηάδνζε 

ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο, φπσο 

θαίλεηαη κέζα απφ ηα πεξηερφκελα ηνπ πλεδξίνπ.   

 Σν πλέδξην ησλ ζπιιφγσλ ζηελ Αζήλα 25 Μαξηίνπ – 9 Απξηιίνπ 1879, 

ζπγθαιείηαη έπεηηα απφ ηε πλζήθε ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ, πνπ δηακφξθσζε ην 

βνπιγαξηθφ κεγαιντδεαηηζκφ -κνινλφηη ην ζπλέδξην ηνπ Βεξνιίλνπ πεξηφξηζε ην 

αλαγλσξηζκέλν βνπιγαξηθφ θξάηνο-  θαη πξηλ αθφκε δηεπζεηεζεί κεηαμχ Διιάδαο θαη 

Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ην δήηεκα ηεο έληαμεο ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο Ζπείξνπ 

ζην ειιεληθφ θξάηνο.  

ην πλέδξην κεηείραλ ζρεδφλ δηπιάζηνη ζχιινγνη ηνπ έμσ Διιεληζκνχ (41) απφ 

φζνπο ηνπ έζσ Διιεληζκνχ (22). Απηφ δελ νθείιεηαη κφλν ζην γεγνλφο ηνπ αραλνχο 

ηεο απηνθξαηνξίαο φπνπ θαηνηθνχζαλ Έιιελεο, ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο, αιιά ζην γεγνλφο φηη ζηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία αθφκε θαη 

κηθξέο θσκνπφιεηο δηαζέηνπλ ζχιινγν. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ ζπιιφγσλ ζε ιίγα 

θέληξα είλαη κεγαιχηεξε ζην θξάηνο απφ φηη ζηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία, ελψ νη 

πεξηζζφηεξνη (νη 41 ζηνπο 63) ζχιινγνη πνπ κεηείραλ ζην πλέδξην είραλ ηδξπζεί ηε 

δεθαεηία ηνπ 1870. Σα ζηνηρεία απηά καο βεβαηψλνπλ γηα ηηο θνηλσληθέο θαη εζληθέο 

αλάγθεο ηεο δεθαεηίαο απηήο, πνπ ζηνλ έμσ Διιεληζκφ είλαη πηεζηηθφηεξεο. 

Ζ ζχγθιεζε ηνπ πλεδξίνπ δελ ήηαλ ρσξίο πξνβιήκαηα, θαζψο δελ θιήζεθαλ 

φινη νη ζχιινγνη. Οξηζκέλνη απφ φζνπο έζηεηιαλ απηφβνπια αληηπξνζψπνπο 

απνθιείζηεθαλ θαη άιινη έγηλαλ δεθηνί. Καλέλα ζηνηρείν αξραηφηεηαο ή 

ελδηαθεξφλησλ ησλ ζπιιφγσλ δελ απνηέιεζε θξηηήξην επηινγήο, νπφηε 

δεκηνπξγήζεθαλ πηθξίεο θαη αληηπαιφηεηεο θαη ην πξνεδξείν, φπσο θαη ην ίδην ην 

ζπλέδξην δέρηεθαλ θξηηηθέο. Γφζεθε ε εληχπσζε πσο ππήξμαλ επηινγέο κε 

ηδενινγηθά θαη  πξνζσπηθά θξηηήξηα. 

θνπφο ηνπ πλεδξίνπ ήηαλ ε πιεξνθφξεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο 

κέζα θαη έμσ απφ ην θξάηνο θαη ν ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ ησλ ζπιιφγσλ. 

Παξά ην φηη δελ δεκνζηεχηεθαλ φια ηα ππνκλήκαηα ησλ ζπιιφγσλ, κέζα απφ 

πεξηερφκελα ηνπ πλεδξίνπ (δεκνζηεπκέλα ππνκλήκαηα, εθζέζεηο ησλ Σκεκάησλ ηνπ 

πλεδξίνπ θαη ζπδεηήζεηο ζηελ νινκέιεηα) αληινχκε πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ηζηνξία, ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπιιφγσλ, γηα ηελ θαηάζηαζε 
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ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζε κηα πνιχ κεγάιε πεξηνρή 

απφ ηε κηθξά Αζία κέρξη ηα Δπηάλεζα θαη απφ ηε Βάξλα κέρξη ηελ Κχπξν.  

Αλ εμαηξέζνπκε ην Σκήκα ησλ ηερλψλ πνπ αζρνιήζεθε κε ηε κνπζηθή θαη ην 

ζέαηξν, φια ηα άιια Σκήκαηα θαη νη ζχιινγνη πνπ κεηείραλ ζε απηά είραλ 

αληηθείκελν ηε δηάδνζε θαη ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηα ζρνιηθά βηβιία, ηηο 

βηβιηνζήθεο, ηα αλαγλσζηήξηα, ηε ζπιινγή ησλ αξραηνηήησλ. 

Απαξαίηεην δήηεκα ήηαλ ε εηζαγσγή λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη ε νκφινγε 

κφξθσζε δαζθάισλ. Γηα ηα δεηήκαηα απηά ν χιινγνο ησλ Διιήλσλ Γαζθάισλ 

αλάισζε ζπδεηήζεηο θαη δεκνζηεχκαηα, ν χιινγνο πξνο Γηάδνζηλ… έζηεηιε 

ππνηξφθνπο ζην εμσηεξηθφ θαη ίδξπζε δηδαζθαιείν ζηε Θεζζαινλίθε, ελψ νη 

ζχιινγνη Ζπεηξσηηθφο θαη Θξαθηθφο ίδξπζαλ δηδαζθαιεία ζην Κεζηνξάηη θαη ζηε 

Φηιηππνχπνιε, αληίζηνηρα. 

Πνιιέο εηζεγήζεηο ζέηνπλ ην δήηεκα ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζε 

πξαθηηθή θαηεχζπλζε, ψζηε λα εηνηκάδεη  πνιίηεο φρη κφλν θηινινγηθά κνξθσκέλνπο 

αιιά παξαγσγηθνχο θαη ηθαλνχο ζηα πξαθηηθά έξγα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε άπνςε 

ηνπ Υαιθηφπνπινπ πνπ ζεσξεί ην φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπιιφγσλ είλαη  

θηινινγηθνί (θη φρη γεσξγηθνί ή βηνκεραληθνί γηα ηε δηάδνζε ησλ ηφζσλ ρξήζηκσλ 

γηα ηε δσή δεμηνηήησλ), νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε έρεη κνλνκεξή 

θιαζηθηζηηθφ ραξαθηήξα, αιιά «δηα λα επεκεξήζεη ην έζλνο σθεινχκελνλ εθ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πξέπεη, ελ ηε εθαξκνγή απηνχ,  λα ππνζηεξηρζή ε κεηαμχ 

ηεο λνεξάο εξγαζίαο θαη ηεο ρεηξνλαθηηθήο εξγαζίαο αδειθηθή νχησο εηπείλ, θηιία δηα 

λα ζπκβαδίζσζηλ αχηαη, ελ αξκνλία θαη ελ θνηλή ζπκπξάμεη, θαζ’ φινλ ηνλ εζληθφλ 

βίνλ».  Αθφκε θαη γηα ηνλ Μειά, πνπ εηζεγείηαη γηα ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο εζηθήο 

αγσγήο, ε εθπαίδεπζε ησλ Διιήλσλ ήηαλ θπξίσο δηαλνεηηθή θαη παξακεινχζε ηελ 

εζηθή θαη ηε ρεηξνλαθηηθή, ελψ θαη ηα ηξία κέξε είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δσή ησλ 

θνηλσληψλ. Καη νη πξνηάζεηο ηνπ Οηθνλφκνπ, γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θξαηνπκέλσλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ηεο ππαίζξνπ ρψξαο, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο παξνρήο 

πξαθηηθψλ,  ρξήζηκσλ γηα ηε δσή γλψζεσλ, θηλνχληαη.  

Ζ δξάζε κηαο ζεηξάο ζπιιφγσλ θηλήζεθε ζηελ πξάμε ζηελ θαηεχζπλζε απηή. 

Δθπαίδεπζε ηνπ ιανχ θαη εθκάζεζε πξαθηηθψλ ηερλψλ κε ζθνπφ ηελ λεσηεξηθή 

ελζσκάησζε ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ.   

Έηζη ν Φηινινγηθφο χιινγνο “Παξλαζζφο” κε ηε ρνιή ησλ Απφξσλ Παίδσλ 

«πεξηζπλάγνπζα ηα έθζεηα ηεο εηκαξκέλεο, ηα απφβιεηα ηεο θνηλσληθήο δπζηπρίαο θαη 

κεηαζρεκαηίδνπζα απηά εηο ρξεζηνχο θαη εξγαηηθνχο πνιίηαο… δηαρένπζα ην θσο ηεο 

ειπίδνο θαη ηεο γαιήλεο εηο ηελ θαιχβελ ηνπ θαηά ηχρελ θνηλσληθνχ παξίνπ, εκπλένπζα 

απηψ αληί ηεο ππνςίαο – ηνπ κίζνπο πνιιάθηο- ηε αγάπε θαη ηελ επινγίαλ πξνο ηα 

αλσηέξαο ηεο θνηλσλίαο ηάμεηο». Απηή  ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε επηρεηξνχλ θαη νη 

επηζηεκνληθέο δηαιέμεηο, ηα αλαγλσζηήξηα θαη νη βηβιηνζήθεο. Σν ίδην επηδηψθνπλ θαη 

άιινη ζχιινγνη κε παξφκνηεο δξάζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην πλέδξην,  φπσο ε 

Δηαηξεία Φίισλ ηνπ Λανχ, ν Βχξσλ, ν χιινγνο Κπξηψλ ππέξ ηεο Γπλαηθείαο 

Παηδεχζεσο θιπ.  

Απηή ε εηθφλα ηεο αλάπηπμεο ησλ αλζξψπσλ, ηεο δηακφξθσζεο ρξεζηψλ, ηθαλψλ 

θαη εξγαηηθψλ πνιηηψλ, ηεο δηακφξθσζεο ηεο λεσηεξηθήο, νξζνινγηθήο θνηλσλίαο, 
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αλαδχεηαη απφ ηηο πξνζπάζεηεο φισλ ησλ ζπιιφγσλ ηνπ έζσ θαη έμσ Διιεληζκνχ. 

Αθφκε θαη νη ιίγνη κνπζηθνί θαη ζεαηξηθνί ζχιινγνη εθθξάδνπλ ην πλεχκα ηνπ 

αζηηζκνχ θαη καδί ηνπ Διιεληζκνχ, ηεο αλαβίσζεο δειαδή ησλ αξραίσλ ηερλψλ.   

Οη πεξηζζφηεξνη, φκσο, ζχιινγνη καδί κε ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο, δειαδή ηε 

δηακφξθσζε ησλ πνιηηψλ ηεο λεσηεξηθήο θνηλσλίαο,  ζπλδένπλ ηελ εθπαίδεπζε κε ην 

εζληθφ δήηεκα, δειαδή ηε δηακφξθσζε, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

εζληθήο ζπλείδεζεο, θαη κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρεη ην ειιεληθφ έζλνο απφ ηνπο 

αληίπαινπο εζληθηζκνχο.  

Ζ νξγάλσζε ησλ ζπιιφγσλ, ν γεσγξαθηθφο ρψξνο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηα 

αληηθείκελα δξαζηεξηφηεηάο ηνπο δελ ήηαλ ηπραία. Γελ αληαπνθξίλνληαλ κφλν ζηηο 

αλάγθεο ησλ κειψλ ηνπο θαη ηνπ ηφπνπ ηνπο, φπσο ζπκβαίλεη κε ζεκεξηλνχο 

ζπιιφγνπο. Σν ππξακηδσηφ θαη «ηεξαξρηθφ» ζχζηεκα νξγάλσζεο ησλ ζπιιφγσλ ηεο 

Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο αληαπνθξηλφηαλ ζε έλα ιεηηνπξγηθφ «ζρέδην» δξάζεο κε 

ζπγθεθξηκέλνπο θνηλσληθνχο, αιιά παξάιιεια εζληθνχο ζθνπνχο.  

Ο ΔΦΚ άπισλε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζε φιν ην γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο 

Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, ζε Αλαηνιή θαη Γχζε. Άιινη θεληξηθνί ζχιινγνη, φπσο 

ν Ζπεηξσηηθφο, ν Θξαθηθφο, ν Θεζζαιηθφο, ν Μαθεδνληθφο είραλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη είραλ ηδξπζεί κε παξφηξπλζε ηνπ ΔΦΚ ή κε ηελ 

πξσηνβνπιία αλζξψπσλ πνπ ήηαλ ήδε ζηειέρε ηνπ ΔΦΚ. Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ 

ζπιιφγσλ απηψλ εθηείλνληαλ ζε κεγάιεο πεξηνρέο  Ήπεηξν, Θξάθε, Θεζζαιία, 

Γπηηθή Μαθεδνλία, ελψ θαη ε «Φηιεθπαηδεπηηθή ηεο Κπδίθνπ Αδειθφηεο, ε 

Πξφνδνο» είρε έδξα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, αιιά ε δξάζε ηεο απισλφηαλ ζε φιε ηε 

ρεξζφλεζν ηεο Κπδίθνπ.  Έλαλ ηέηνην ξφιν θεληξηθνχ ζπιιφγνπ επηρεηξεί λα παίμεη, 

φπσο είδακε ζην ππφκλεκά ηνπ, ν Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο Θεζζαινλίθεο γηα φιε 

ηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο.  

Με πξσηνβνπιία ησλ θεληξηθψλ απηψλ ζπιιφγσλ ή κε παξφηξπλζή ηνπο 

ηδξχζεθαλ άιινη κηθξφηεξνη ζχιινγνη πνπ αλέπηπζζαλ εθπαηδεπηηθή δξάζε ζε 

κηθξφηεξεο πεξηνρέο, αιιά πνηέ δελ πεξηφξηδαλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζηελ έδξα ηνπ 

ηφπνπ ηνπο. Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ ηφπνπ θαη ηηο νηθνλνκηθέο  δπλάκεηο ηνπ 

ζπιιφγνπ εθηεηλφηαλ, φπσο είδακε, ε δξάζε ηνπο ζε θνληηλφηεξεο ή πην απφκαθξεο 

πεξηνρέο. Σέηνηνη ήηαλ νη ζχιινγνη εξξψλ, Ραηδεζηνχ, Βάξλαο θα.   

Απφ ηελ άιιε ν αζελατθφο «χιινγνο πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ» 

απιψλεη ηε δξάζε ηνπ ζε φιε ηε Βαιθαληθή ηδξχνληαο ζρνιεία, ζηέιλνληαο βηβιία, 

κνξθψλνληαο δαζθάινπο, εληζρχνληαο κε ρξεκαηηθά πνζά ζρνιεία θαη ηνπηθνχο 

ζπιιφγνπο
359

.   Ο ηειεπηαίνο ζχιινγνο ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

ππνπξγείνπ ησλ εμσηεξηθψλ ηεο ρψξαο θαη ηα πξνμελεία ζηελ πεξηνρή ηεο 

Βαιθαληθήο.  

Γεκηνπξγήζεθε ινηπφλ έλα ππθλφ δίθηπν ζπιιφγσλ αιιεινηξνθνδνηνχκελν απφ 

ηελ θνξπθή σο ηε βάζε,  φπνπ ε θνξπθή  θαζνδεγεί θαη εληζρχεη νηθνλνκηθά ηε βάζε 

θαη ε βάζε πινπνηεί ηα έξγα ησλ κεγάισλ ζπιιφγσλ ζε πην πεξηνξηζκέλε θιίκαθα, 

                                                           
359

 Ο Φηινινγηθφο χιινγνο Παξλαζζφο δξαζηεξηνπνηήζεθε, επηζεο, ζε πεξηνρέο ηεο Οζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο, αιιά ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ απφ ην χιινγν πξν Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ 

Γξακκάησλ.  
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ελεκεξψλεη πξνο ηα πάλσ γηα ηελ θαηάζηαζε, ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη κνξθσηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη εθθξάδεη αηηήκαηα πξνο ηε θνξπθή, δεηψληαο θπξίσο νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε, βηβιία θαη δαζθάινπο. Γελ  είλαη ηπραίν φηη ηέζζεξα δηδαζθαιεία 

ηδξχζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1870-1880 ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία: εξξψλ απφ 

ηνλ αληίζηνηρν ζεξξατθφ ζχιινγν, Κεζηνξαηίνπ ηεο Ζπείξνπ απφ ηνλ Ζπεηξσηηθφ 

Φηιεθπαηδεπηηθφ χιινγν, Φηιηππνππφιεσο απφ ηνλ Θξαθηθφ Φηιεθπαηδεπηηθφ 

χιινγν θαη Θεζζαινλίθεο απφ ην χιινγν πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ 

Γξακκκάησλ, ελψ σο δάζθαινη εξγάδνληαλ θαη απφθνηηνη αλψηεξσλ ζρνιείσλ, φπσο 

ηνπ ζρνιείνπ Σζνηπιίνπ.   

Δίδακε φηη νη ζχιινγνη αληηζηξέθνπλ ην παξαδνζηαθφ  θηιαλζξσπηθφ πξφηππν ησλ 

ζπιιφγσλ θαη επηρεηξνχλ αληί λα ειενχλ λα εληάμνπλ θνηλσληθά θαη εξγαζηαθά ηα 

αλήκπνξα θαη θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα ζην αζηηθφ θνηλσληθφ πξφηππν. Αξθεί, 

φκσο, απηφ ην πξφηαγκα γηα λα νξγαλσζεί έλα ηφζν ππθλφ δίθηπν ζπιιφγσλ θαη ε 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα λα θηάζεη ζε απνκνλσκέλεο θαη θνηλσληθά 

αδηαθνξνπνίεηεο  θνηλφηεηεο;  

Ζ ίδξπζε ηφζσλ ζπιιφγσλ θαη ε ηφζν έληνλε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ππαθνχεη θαη ζην εζληθφ δήηεκα, ζηνλ εζληθηζηηθφ αληαγσληζκφ κε ηνπο ιάβνπο θαη 

θπξίσο ηνπο Βνχιγαξνπο. Πξφηαγκά ηνπο ήηαλ ε ειιεληθή γιψζζα θαη ε ειιεληθή 

αγσγή, ελψ εληζρπηηθφ ηεο παξαπάλσ ζέζεο είλαη φηη πνιιέο, νη πην δπλακηθέο 

ζπιινγηθφηεηεο, ηδξχνπλ κνπζεία, φπνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο ηνπηθέο αξραηφηεηεο. ηε 

δξαζηεξηφηεηα απηή παξνηξχλεη φινπο ηνπο ζπιιφγνπο ε Αξραηνινγηθή Δηαηξεία ηεο 

Αζήλαο ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπ πλεδξίνπ. Καζψο γλσξίδνπκε, εθηφο απφ ηα πλεπκαηηθά 

ηεθκήξηα πνπ βξίζθνληαη ζην γξαπηφ θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, φζν πην πνιιά θαη 

πην παιηά είλαη ηα πιηθά ηεθκήξηα ζην έδαθνο ηφζν πην ζηαζεξφ είλαη ην νηθνδφκεκα 

ηνπ έζλνπο θαη πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα χπαξμεο ζηνλ ηφπν απνθηά ζην παξφλ θαη 

ζην κέιινλ. 

Σν γεγνλφο φηη ΔΦΚ ην 1865 νξγαλψλεη δηαγσλίζκαηα γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο 

Θεζζαιίαο θαη ηεο Ζπείξνπ θαη ην 1868 γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ Πφληνπ, δελ θαίλεηαη 

λα αληαπνθξίλνληαη κφλν ζε εκπνξηθνχο ζθνπνχο, αλ θαη ε γεσγξαθία απνηειεί 

λεσηεξηθφ ελδηαθέξνλ, αιιά φηη ην εζληθφ δήηεκα απαζρνιεί ην χιινγν ήδε απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1860.   

 Ζ πξνβνιή ηεο ζπλέρεηαο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ δελ είλαη άκνηξε πνιηηηθψλ 

πξνζέζεσλ. Σν βνπιγαξηθφ δήηεκα, ν αληαγσληζηηθφο εζληθηζκφο ζηα Βαιθάληα, 

πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί θαη ζην επίπεδν ησλ γξακκάησλ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Ο 

λενεθιεγείο πξφεδξνο ηνπ ΔΦΚ Ξ. Εσγξάθνο, ζην ιφγν ηνπ κε ηελ επθαηξία ηεο 

εθινγήο ηνπ (20 Μαΐνπ 1867), κεηαμχ άιισλ, δήισλε: «Ναη, θχξηνη, επηιεθζψκελ ηνπ 

έξγνπ θαη πάιηλ. πιιέμσκελ ηα ιείςαλα ησλ πξνγφλσλ εκψλ, θεδεχζσκελ θαη 

εθζέζσκελ απηά εηο ηελ Δπξψπελ, ηελ ηνζνχηνλ αδηθήζαζα ηελ κεζαησληθήλ εκψλ 

χπαξμηλ. Παξαζηήζσκελ ηε Γχζεη σο είρνλ ηφηε, φηε ζάξμ  θαη ςπρή εδσνγφλεη απηά, 

θαη εηο νίαλ δηάθεηληαη ήδε θαηάζηαζηλ, νίαη ήζαλ αη ηέρλαη ηφηε θαη ηα γξάκκαηα, θαη 

πνχ ζήκεξνλ θαηήληεζαλ».
360
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Δλψ ν Θξαθηθφο Φηιεθπαηδεπηηθφο χιινγνο Κσλζηαληηλνχπνιεο πνπ ηδξχζεθε 

ην 1872 (κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο βνπιγαξηθήο Δμαξρίαο) έζεηε θαζαξά ζηνπο 

ζθνπνχο ηνπ ην εζληθφ δήηεκα θαη ηελ απφ Βνξξά επηβνπιή.   

Σφζν ν Θξαθηθφο φζν θαη ν Ζπεηξσηηθφο, ίδξπζαλ πνιχ γξήγνξα δηδαζθαιεία, 

ελψ θαη ν χιινγνο ππέξ ηεο Γπλαηθείαο Παηδεχζεσο ζην πξφγξακκά ηνπ είρε ηελ 

ίδξπζε δηδαζθαιείνπ ζειέσλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.   

  Ο Βαζηάδεο, ζηέιερνο θαη αληηπξφζσπνο ηνπ ΔΦΚ θαη ηνπ Ζπεηξσηηθνχ 

ζπιιφγνπ, ζα επηζεκάλεη ζην πλέδξην, φηαλ καθξεγνξνχζαλ νη δηαδηθαζηηθέο 

ζπδεηήζεηο, φηη «δελ ππάξρεη ρξφλνο δη’ απψιεηαλ, ελψ ν Διιεληζκφο θηλδπλεχεη ηνλ 

χζηαηνλ θίλδπλνλ ελ Θξάθε θαη Μαθεδνλία» θαη ζα ρεηξνθξνηεζεί απφ ηνπο 

ζπλέδξνπο.   

Ο ΔΦΚ απέβιεπε: «εηο ηελ ζπλέλσζηλ θαη ζπγθέληξσζηλ ησλ ελεξγεηψλ ησλ ελ ηε 

Οζσκαληθή απηνθξαηνξία ειιεληθψλ επαξρηψλ θαη εηο ηελ ζθφπηκνλ ζχκπξαμηλ παζψλ 

ησλ ελ απηαίο θνηλσληθψλ ηάμεσλ … πξνο εθθαζάξηζηλ ηνπ ειιεληθνχ ραξαθηήξνο απφ 

ησλ αζρεκηδφλησλ απηφλ ξχπσλ ηεο πνιπρξνλίνπ δνπιείαο θαη ακαζείαο, φπσο θαη 

αχζηο ελ ηαχηαηο ηεο Αλαηνιήο ηαηο ρψξαηο αλαιάκςσζη ηα γλήζηα ηνπ ειιεληθνχ 

πλεχκαηνο γλσξίζκαηα».  

Ο εηζεγεηήο ηνπ πιιφγνπ πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιιεληθψλ Γξακκάησλ ζα 

ζεκεηψζεη φηη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζπιιφγνπ ζηξάθεθε «θπξίσο ελ εθείλαηο ηαηο 

Διιεληθαίο επαξρίαηο, φπνπ δσεξνηέξα ππήξρελ ε θαηαδίσμηο ηνπ Διιεληζκνχ».  

Ο Κεξακεχο ζεσξεί φηη θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν νη μελφθσλνη (βιαρφθσλνη, 

αιβαλφθσλνη, βνπιγαξφθσλνη θαη ηνπξθφθσλνη) Έιιελεο, γη’ απηφ πξέπεη λα 

ζπλδξάκνπλ φινη ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο «βιέπνληεο δε ηνλ αληαγσληζκφλ ησλ 

εζληθνηήησλ αγξίσο εμεγεηξφκελνλ ελ ηε ηιιπξηθή ρεξζνλήζσ, νθείινκελ θαη δηα 

ιφγνπο εζληθνχ ζπκθέξνληνο λ’ αληηιεθζψκελ πάζε δπλάκεη ηεο αγάπεο ησλ ιαψλ 

εθείλσλ, νίηηλεο εηαχηεζαλ ηελ εαπηψλ ηχρελ πξνο ηελ ηνπ εκεηέξνπ έζλνπο». 

Ο ζχιινγνο ηεο Βάξλαο “Διπίο” αγσληδφηαλ απφ ην 1864 γηα ηε δηάδνζε ηεο 

ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ζηνλ «αθκαίνλ κελ αιι’ ππνζηεξίμεσο ρξήδνληα Διιεληζκφλ, 

φπσο αδηάζεηζηνο δηακείλεη έλαληη ησλ νζεκέξαη έμσζελ επαπεηινχλησλ απηφλ ερζξψλ 

θηλδπλσδψλ» θαη ην 1878 μαλαηέζεθε ζε ιεηηνπξγία γηαηί «ηνπο δε πξψελ θηλδχλνπο 

θαη ζθνπέινπο πνιιαπιαζηαδνκέλνπο βιέπνληεο, ηνπο δε ηνπ εζληζκνχ εκψλ ερζξνχο 

θξαηαηνηέξνπο ήδε νξψληεο…».   

Καη ν ζχιινγνο εξξψλ δεηά νηθνλνκηθή ελίζρπζε επηθαινχκελνο εζληθνχο 

θηλδχλνπο: γηα λα κελ παξαθκάζνπλ ηα ζρνιεία «ελ ηε πφιεη ηαχηε, ήηηο είλε ην 

θέληξνλ ηεο βνξεηναλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ελ ή ηφζνλ απεηιείηαη ν ειιεληζκφο». 

Αθφκε θαη ζε πεξηνρέο ησλ Γπηηθψλ ρσξψλ, φπσο ζηε Μαζζαιία, ζθνπφο ηνπ 

ζπιιφγνπ ήηαλ «λα ζπληεξήζσζη ηνλ ειιεληζκφλ επαπεηινχκελνλ ππφ ηεο επηκεημίαο 

θαη ηεο ρξνλίαο κεηαμχ μέλσλ δηαηξηβήο». 

Σέινο ε γπκλαζηηθή, απφ ηε κηα νινθιεξψλεη ζηνλ άλζξσπν ηνλ πγηή λνπ, ζην 

πξφηππν ηνπ αξραηνειιεληθνχ πξνηάγκαηνο “θαιφο θαγαζφο” θαη απφ ηελ άιιε είλαη 

απαξαίηεηε σο ζσκαηηθή άζθεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πνιεκηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

εζληθψλ αληηπάισλ.  
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Βαζηθά δεηήκαηα ηεο δξάζεο ησλ ζπιιφγσλ ήηαλ: α) ε γελίθεπζε θαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ηεο εθπαίδεπζεο ζε κηα πεξίνδν αζηηθνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο, ε 

έληαμε ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ ζην αζηηθφ πξφηππν κέζα απφ ηε 

κφξθσζε θαη ηελ απφθηεζε εξγαζηαθψλ δεμηνηήησλ θαη β) ε δηακφξθσζε, ε 

θαιιηέξγεηα θαη ε ζπληήξεζε ηεο ειιεληθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο.   

Οη ζχιινγνη έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο ηε δεθαεηία ηνπ 

1870-1880, ελψ ζην πιαίζηφ ηνπο δξαζηεξηνπνηήζεθαλ, εθηφο απφ κέιε ησλ 

αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο  ηα αλεξρφκελα ηελ 

πεξίνδν απηή αζηηθά ζηξψκαηα. Χζηφζν, ε βαιθαληθή θξίζε ηε δεθαεηία απηή θαη ν 

ξσζζνηνπξθηθφο πφιεκνο πνπ ηελ έθιεηζε, επέθεξε πιήγκα ζηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ ζηξσκάησλ απηψλ θαη καδί ζηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο δξάζεο 

ησλ ζπιιφγσλ.  

Γηα ηνπο ζπιιφγνπο ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, θπξίσο ησλ πεξηνρψλ ηεο 

Βαιθαληθήο, ηέζζεξα είλαη ηα αηηήκαηα πνπ επίκνλα εθθξάδνληαη ζην πλέδξην: Ζ 

αδήξηηε αλάγθε νηθνλνκηθήο ηνπο ελίζρπζεο ιφγσ θαη ηεο πξνεγνχκελεο αλαηαξαρήο 

ηελ πεξηνρή, ε αλάγθε ίδξπζεο λεπηαγσγείσλ, δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη 

παξζελαγσγείσλ, ε αλάγθε θαιά κνξθσκέλσλ λεπηαγσγψλ θαη δαζθάισλ θαη ε 

αλάγθε θαζνδήγεζεο ησλ κηθξψλ ζπιιφγσλ γηα λα γίλεη ε δξάζε ηνπο πην 

απνηειεζκαηηθή.  

Απφ φια ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ελψ νη ζχιινγνη ήηαλ γέλλεκα ηνπ 

αλαπηπζζφκελνπ αζηηζκνχ θαη είραλ ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε ησλ θαηψηεξσλ 

θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ θαη ησλ θησρψλ ζηε δηακνξθνχκελε λεσηεξηθή θνηλσλία, 

ηφζν ζην ειεχζεξν θξάηνο φζν θαη ζηελ νζσκαληθή απηνθξαηνξία, ζηε ρξνληθή 

ζπγθπξία πνπ δηακνξθψλνληαη θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη δελ κπνξνχζαλ παξά λα 

ζπλδέζνπλ ην ζθνπφ ηνπο κε ηνλ εζληθηζκφ, κε ηε δηακφξθσζε θαη ηε ζπληήξεζε ηεο 

εζληθήο ζπλείδεζεο ησλ πιεζπζκψλ ζην πιαίζην ησλ εζληθηζηηθψλ αληαγσληζκψλ 

ζηε Βαιθαληθή.  

χιινγνη πνπ ζα επηδίσθαλ κφλν ηελ έληαμε ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ 

ζηξσκάησλ ζηε λεσηεξηθή θνηλσλία κε ηηο γλψζεηο, ηελ εζηθνπνίεζε θαη ηηο 

εξγαζηαθέο δεμηφηεηεο, αλεμάξηεηα απφ ζξεζθεπηηθέο θαη εζλνηηθέο παξακέηξνπο δελ 

ζα είραλ επηηπρία ηελ πεξίνδν απηή. Απηφ καο έδεημε ε Έθε Κάλλεξ κε ηε κειέηε δχν 

θηιαλζξσπηθψλ ζπιιφγσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο Φηιέξγνπ Δηαηξείαο θαη ηεο 

Φηινπηψρνπ Αδειθφηεηνο Κπξηψλ ηαπξνδξνκίνπ πνπ είραλ ίδηεο δξάζεηο. Ζ Φίιεξγνο 

Δηαηξεία, πνπ επερείξεζε ηελ ππέξβαζε ησλ εζλνηηθψλ θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ νξίσλ, 

παξά ηηο αξρηθέο επηηπρίεο ηεο νδεγήζεθε ζηελ απνηπρία. Ζ Φηιφπησρνο Αδειθφηεηα 

Κπξηψλ ηαπξνδξνκίνπ πνπ θηλήζεθε ζπζπεηξσηηθά απέλαληη ζηελ πξνπαγάλδα ηεο 

Βνπιγαξηθήο Δμαξρίαο θαη ησλ δπηηθψλ δνγκάησλ θαη πξφβαιε ηελ ειιελνξζφδνμε 

ηαπηφηεηα επηβίσζε γηα πνιιέο δεθαεηίεο θαη είρε ζεκαληηθή πξνζθνξά
361
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Δλ ηέιεη, κέζα απφ ηα πξαθηηθά ησλ εξγαζηψλ ηνπ πλεδξίνπ ησλ Διιεληθψλ 

πιιφγσλ αλαδεηθλχεηαη κηα ζεηξά πιεπξψλ θαη πξνβιεκάησλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο.  

Ζ ειιεληθή θνηλσλία έρεη μεθηλήζεη κηα, έζησ θαη δεηιή, πνξεία πξνο ηνλ αζηηθφ 

εθζπγρξνληζκφ, ελψ νμχλνληαη νη εζληθνί αληαγσληζκφο ηα Βαιθάληα. Ζ εθπαίδεπζε 

πξέπεη λα πξνεηνηκάδεη αλζξψπνπο παξαγσγηθνχο κε πξαθηηθέο δεμηφηεηεο θαη ρξήζε 

ηεο επηζηήκεο ζηελ παξαγσγή, πξέπεη λα βνεζήζεη ηνπο αλήκπνξνπο θαη ηα κέιε ησλ 

θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ λα κνξθσζνχλ θαη λα γίλνπλ παξαγσγηθά θαη 

ρξεζηά κέιε ηεο λεσηεξηθήο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο, θπξίσο, φκσο, πξέπεη λα 

κνξθψζεη κε ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηελ ειιεληθή αγσγή ηνπο πιεζπζκνχο ησλ 

Βαιθαλίσλ, ψζηε ν ειιεληθφο ιαφο λα βγεη ληθεηήο ζηηο εζληθηζηηθέο αληηπαξαζέζεηο 

κε ηνπο ιάβνπο.  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πλεδξίνπ δελ κπνξνχζαλ λα είλαη ζηελ πξάμε ζεακαηηθά 

θαη κεηξήζηκα. Οχηε νη ζχιινγνη, νχηε ην πλέδξην είραλ εθηειεζηηθή εμνπζία. 

Χζηφζν, έζηεηιε κελχκαηα θαη αηηήκαηα ζηελ εμνπζία έθαλε γλσζηά ηα ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα θάζε γσληάο ηεο ρψξαο θαη θπξίσο θάζε γσληάο ηεο Οζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο πνπ θαηνηθνχζαλ ειιελφθσλεο ή μελφθσλεο Έιιελεο θαη ελίζρπζε ην 

εζηθφ, ηελ αγσληζηηθφηεηα θαη ηε δξάζε ησλ απαληαρνχ ζπιιφγσλ.  
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