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ΕΠΙ∆ΗΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛ�ΝΙΚΗ Τ� 1783

Στην Ιστ�ρ�α της Θεσσαλ�ν�κης τ�υ Απ�στ�λ�υ Βακαλ�π�υλ�υ, µ�σα σε µια
πυκν� σειρ! επιδηµι#ν «$�λ�ρας και παν�&κλας» π�υ �πλη'αν την π�λη αν! τ�υς
αι#νες, περιλαµ(!νεται τ� �τ�ς 17841. Ως παν�&κλα ανα*�ρεται η ασθ�νεια της $ρ�-
νι!ς εκε/νης και στα σ$ετικ! $ρ�ν�λ�για τ�υ Αριστ�τ�λη Σταυρ�π�υλ�υ και τ�υ
Κ#στα Κωστ�, πληρ�*�ρ/α την �π�/α αντλ�&ν αµ*�τερ�ι απ� τ� γνωστ� ευρετ�ρι�
των γαλλικ#ν αρ$ε/ων τ�υ Σ(�ρ#ν�υ, �π�υ $αρακτηρ/6εται απ� τ�ν /δι� ως peste
(=παν#λη), µ�λ�ν�τι στ� σ$ετικ� �γγρα*� ανα*�ρ�νται γενικ#ς maladies (=ασθ�-
νειες)2. Σ&µ*ωνα µε επιστ�λ� τ�υ Γ!λλ�υ εµπ�ρ�υ Jean Abeille, η επιδηµ/α αυτ� ε-
ν�σκηψε στη Θεσσαλ�ν/κη τ�ν Ι�&νι� τ�υ 17833. Στις 30 Αυγ�&στ�υ � Bρεταν�ς πρ�-
'εν�ς αν�*ερε στην πρεσ(ε/α τ�υ στην Κωνσταντιν�&π�λη �τι ε'�ντα !τ�µα απε-
(/ωναν καθηµεριν!. @λ�ι �ι γιατρ�/ της π�λης, εκτ�ς απ� τ�ν ∆αν� υπ�πρ�'εν�, ε/-
τε ε/$αν �δη πεθ!νει ε/τε ασθεν�&σαν ε/τε ε/$αν *ρ�ντ/σει να εγκαταλε/ψ�υν την π�-
λη µα6/ µε !λλ�υς κατ�/κ�υς της. Μ�ρ�ς των *υγ!δων κατευθυν�ταν στα νησι! –πι-
θαν�ν στις Β�ρειες Σπ�ρ!δες– κι !λλ�ι στη Β�ρ�ια. Αν!µεσα στ�υς τελευτα/�υς �-
ταν κι η �ικ�γ�νεια Abbott4.

Η ν�σ�ς εκδηλων�ταν µε πυρετ�, � �π�/�ς επανερ$�ταν δ&� και τρεις *�ρ�ς
µ�$ρι τελικ�ς πτ#σης των ασθεν#ν. Ακ�µη και τα πι� υγι� !τ�µα �ταν ευ!λωτα.
Ελ!$ιστ�ι Θεσσαλ�νικε/ς δεν πρ�σ(λ�θηκαν5. Σε κ!θε «*ρ!γκικ�» σπ/τι ε/$αν
δυ�-τρεις αρρ#στ�υς κι ιδια/τερα �λ�υς τ�υς υπηρ�τες, σηµε/ωσε � Bενετ�ς πρ�-
'εν�ς6. � /δι�ς � πρ�'εν�ς της Βρεταν/ας, � Olifer, και η σ&6υγ�ς τ�υ ασθ�νησαν.
� Olifer αν�ρρωσε µετ! απ� 16 ηµ�ρες. O Roboli, o πρ#τ�ς δραγ�υµ!ν�ς τ�υ γαλ-
λικ�& πρ�'ενε/�υ, π�θανε στα τ�λη Ν�εµ(ρ/�υ, α*�& ε/$ε µε/νει κλιν�ρης απ� τ�ν
Α&γ�υστ�7.

Σ&µ*ωνα µε τ�ν Sir Robert Ainslie, τ�ν Bρεταν� πρεσ(ευτ� στην Π&λη, �λ�-
κληρη η $#ρα µαστι6�ταν απ� ελ#δεις πυρετ�&ς, ευλ�γι! και ιλαρ!. �ι ασθ�νειες αυ-
τ�ς απ�δεκ!τι6αν �σ�υς ε/$αν επι(ι#σει απ� την παν#λη, η �π�/α µ�λις ε/$ε πρ�η-
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γηθε/ και ακ�µη πρ�'εν�&σε θ&µατα στην Κωνσταντιν�&π�λη αλλ! και τη Σµ&ρνη. Η
Σµ&ρνη (ασανι6�ταν επ/σης απ� πυρετ�&ς, π�υ $αρακτηρ/6�νταν ως «(ρωµερ�/ και
κακ��θεις», �ρ�λ�γ/α π�υ συν�θως παραπ�µπει σε τυ*�ειδε/ς8.

Π�ια ακρι(#ς ασθ�νεια �πλη'ε τη Θεσσαλ�ν/κη τ� 1783 ε/ναι δ&σκ�λ� να ει-
κ!σει κανε/ς. Σ/γ�υρα δεν �ταν �&τε $�λ�ρα �&τε παν�&κλα. Θα µπ�ρ�&σε κ!λλιστα
να ε/ναι κ!π�ια ι�γεν�ς λ�/µω'η. Η περ/πτωση �µως τ�υ τυ*�ειδ�&ς πυρετ�&, την
�π�/α υπαιν/σσ�νται �ι πηγ�ς για τη Σµ&ρνη, ε/ναι /σως η πιθαν�τερηF και µ!λιστα
τ�υ τ&*�υ π�υ µετα*�ρεται απ� τ�υς ψ&λλ�υς των π�ντικι#ν �, ακ�µη $ειρ�τερα,
απ� τις ψε/ρες. Hτσι, λ�γω των δια*�ρετικ#ν συνθηκ#ν δια(/ωσης, θα ερµηνευ�ταν
καλ&τερα η υψηλ�τερη θνησιµ�τητα τ�υ υπηρετικ�& πρ�σωπικ�&, π�υ δεν θα ε/$ε
σηµειωθε/, αν η εστ/α της µ�λυνσης �ταν π.$. τ� π�σιµ� νερ�. Ε'!λλ�υ, � τ&*�ς � µε-
τα*ερ�µεν�ς µε τις ψε/ρες �$ει και την υψηλ�τερη θνησιµ�τητα, π�υ υπερ(α/νει τ�
50% των πρ�σ(ε(ληµ�νων, ειδικ! στ�υς ηλικιωµ�ν�υς, αν δεν ακ�λ�υθηθε/ αντι(ι�-
τικ� αγωγ�9. �ι πυρετ�/ αυτ�/ δεν �ταν !γνωστ�ι στη Θεσσαλ�ν/κη, �π�υ *α/νεται
�τι συνυπ�ρ$αν µε την παν#λη �δη απ� τ� 1781, αλλ! �ταν απ�λ&τως διακριτ�/ ως
αιτ/α θαν!τ�υ. � Bενετ�ς πρ�'εν�ς ε/$ε σηµει#σει τ�τε, τ�ν Ι�&λι� τ�υ 1781, ως «ν�α
επιδηµ/α, τ�υς κακ��θεις πυρετ�&ς και τ�υς τριτα/�υς». Τ�υς θεωρ�&σε απ�τ�λεσµα
των κακ�υ$ι#ν π�υ ε/$αν υπ�στε/ π�λλ�/ κ!τ�ικ�ι κατ! την υπ�$ρεωτικ� απ�δηµ/α
τ�υς απ� την π�λη για να σωθ�&ν απ� την παν#λη. Ε/ναι ενδια*�ρ�ν �τι � /δι�ς πα-
ρατ�ρησε πως απ� τ�υς πυρετ�&ς αυτ�&ς δεν γλ&τωνε κανε/ς, ακ�µη κι αν απ�µ�-
νων�ταν στ� σπ/τι τ�υ, αν δ�κ/µα6ε δηλαδ� την εµπειρικ� µ�θ�δ� απ�*υγ�ς της πα-
ν#λης10. Αν η µετ!δ�ση της ν�σ�υ γιν�ταν απ� τις ψε/ρες � απ� τα κ�υν�&πια (στην
περ/πτωση τ�υ «τριτα/�υ», της κακ��θ�υς, δηλαδ�, ελ�ν�σ/ας), τ�τε πρ!γµατι η α-
π�µ�νωση ελ!$ιστα ω*ελ�&σε.

Σε κ!θε περ/πτωση τ�ν Ιαν�υ!ρι� τ�υ 1784, σ&µ*ωνα µε τις (ενετικ�ς πηγ�ς, η
επιδηµ/α συνε$ι6�ταν κι ε/$ε �δη πρ�καλ�σει συν�λικ! περισσ�τερα θ&µατα απ�
την παν#λη τ�υ 178111. Η παν#λη εκε/νη, κατ! τ�ν Γ!λλ� πρ�'εν�, ε/$ε α*αιρ�σει
τη 6ω� 25-30.000 Θεσσαλ�νικ�ων, αριθµ� υπερ(�λικ�, κατ! την κρ/ση τ�υ Σ(�ρ#-
ν�υ, α*�& αντιστ�ι$�&σε στ�ν µισ� πληθυσµ� της π�λης12. Αν, λ�ιπ�ν, �λ�κληρ�
τ� δε&τερ� ε'!µην� τ�υ 1783 η θνησιµ�τητα �ταν τ�σ� υψηλ� �σ� τ�ν Α&γ�υστ�,
πρ!γµα και π!λι απ/θαν�, τ�τε � συν�λικ�ς αριθµ�ς των θυµ!των θα �ταν !νω των
10.000F δηλαδ� θα ε/$αν πεθ!νει περ/π�υ �ι µισ�/ απ� �σ�υς κατ�/κ�υς ε/$αν επι6�-
σει δ&� $ρ�νια νωρ/τερα. @µως τ�τ�ι�υ ε/δ�υς ερ�µωση της π�λης δεν ανα*�ρεται
π�υθεν!.

Τ� µ�ν� ασ*αλ�ς συµπ�ρασµα ε/ναι �τι και στις δ&� περιπτ#σεις τα θ&µατα της
Θεσσαλ�ν/κης µετρ�&νταν σε $ιλι!δες κι �τι δεν υπ�ρ$ε συν�λικ� στατιστικ� εικ�να
πρ�σιτ� στ�υς '�ν�υς διπλωµ!τες � τ�σ� ενδια*�ρ�υσα, #στε να συµπεριλη*θε/
στις εκθ�σεις τ�υς. Ε/ναι εντυπωσιακ� για τ�ν σ&γ$ρ�ν� µελετητ� �τι τ�τ�ι�υ ε/δ�υς
και τ�τ�ιας κλ/µακας συµ*�ρ�ς καταλ!µ(αναν ελ!$ιστες σειρ�ς της εµπ�ρικ�ς αλ-
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καλ�π�υλ�ς και $ρ�ν�λ�γησε την επιδηµ/α στα 1784, εν# η �'αρσ� της �ταν την πρ�ηγ�&µενη
$ρ�νι!.

12. Ν/κ�ς Γ. Σ(�ρ#ν�ς, Τ� εµπ�ρι� της Θεσσαλ�ν�κης τ�ν 18� αι�να, Αθ�να 1996, σ. 166.



ληλ�γρα*/ας, $ωρ/ς ιδια/τερα σ$�λια και περιγρα*�ς, µ�λ�ν�τι �ι συντ!κτες των ε-
πιστ�λ#ν θρην�&σαν κι αυτ�/ �ι /δι�ι την απ#λεια �ικε/ων τ�υς. Τ�σ� 6υµωµ�νη µε
τ�ν θ!νατ� �ταν η κ�ινων/α τ�υ 18�υ αι.13.

Τµ�µα Ιστ�ρ/ας & Αρ$αι�λ�γ/ας Α.Π.Θ. ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. Γ�ΥΝΑΡΗΣ
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13. Για τα αντ/στ�ι$α και δι�λ�υ αµελητ�α πλ�γµατα της παν#λης κατ! τ�ν επ�µεν�
αι#να (λ. Αιµιλ/α Θεµ�π�&λ�υ, «Oι επιδηµ�ες στη Θεσσαλ�ν�κη κατ! τ� ΙΘ" αι�να. Η παν�-
λης και η ��λ$ρα», Πρακτικ! Ι&" Πανελλην��υ Ιστ�ρικ�' Συνεδρ��υ, Θεσσαλ�ν/κη 1997, σσ.
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ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΣΤ	ΛΗ Τ	Υ ΠΕΤΡ	Υ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙ	Υ

ΠΡ	Σ Τ	Ν ΓΡΗΓ	ΡΙ	 ΒΕΡΝΑΡ∆ΑΚΗ

���υν περ�σει τρ�α �ρ"νια απ" τ"τε π�υ δηµ�σ�ευσα στη σειρ� των &ιλ�λ�γι-
κ*ν και θε�λ�γικ*ν πραγµατει*ν της Ε.Μ.Σ. την Αλληλ�γρα�	α τ�υ &ιλ�λ"γ�υ Π/-
τρ�υ Ν. Παπαγεωργ��υ1. Κλε�ν�ντας τ�ν πρ"λ�γ� της δηµ�σ�ευσης εκε�νης επεσ0-
µανα "τι η Aλληλ�γρα�	α τ�υ δεν ε	ναι ��τε µπ�ρε	 να ε	ναι πλ�ρης2. Τ3�η αγαθ0,
η επισ0µανση αυτ0 επι5ε5αι*θηκε /ναν �ρ"ν� αργ"τερα, "ταν � εγγ�ν"ς τ�υ Γρη-
γ�ρ��υ Βερναρδ�κη ∆ηµ0τρι�ς ε��ε την καλ�σ3νη να µ�υ απ�στε�λει &ωτ�τυπ�α της
ν/ας επιστ�λ0ς π�υ δηµ�σιε3ω παρακ�τω: την /στειλε � Παπαγεωργ��υ στ�ν πρ"-
γ�ν" τ�υ απ" τη Θεσσαλ�ν�κη στις 6 Ιαν�υαρ��υ 1884, τ/σσερις περ�π�υ µ0νες α&"-
τ�υ ε��ε υπ�στηρ�;ει τ� διδακτ�ρικ" τ�υ στη Φιλ�σ�&ικ0 Σ��λ0 της Ι/νας και επι-
στρ/ψει στη Μακεδ�ν�α.

Η τρισ/λιδη επιστ�λ0 περι/�ει ενδια&/ρ�υσες (�γνωστες ως τ*ρα) πληρ�&�-
ρ�ες π�υ &ωτ�@�υν κυρ�ως την πρ*τη &�ση της σταδι�δρ�µ�ας τ�υ ανδρ"ς. Ε;�σ�υ
ενδια&/ρ�υσες ε�ναι ωστ"σ� �ι ανα&�ρ/ς τ�υ σε @ητ0µατα π�υ α&�ρ�3ν τις &ιλ�-
λ�γικ/ς /ριδες τ�υ Εθνικ�3 Πανεπιστηµ��υ, τα εκπαιδευτικ� πρ�γµατα της Θεσσα-
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1. Βλ. Π. Μ. Ν�γδελης, Π�τρ�υ Ν. Παπαγεωργ	�υ τ�υ Θεσσαλ�νικ�ως Αλληλ�γρα�	α
(1880-1912) [Eπιστηµ�νικα� Πραγµατε�αι, Σειρ� Φιλ�λ�γικ0 και Θε�λ�γικ0, αρ. 19], Θεσσαλ�-
ν�κη, E.M.Σ., 2004. 	 καθηγητ0ς κ. C. Τσιρπανλ0ς δηµ�σ�ευσε τελευτα�α Bι5λι�κρισ�α της
Αλληλ�γρα�	ας στ� περι�δικ" Ελληνικ� 56/1 (2006) 218-224. Βασι@"µεν�ς στ� υλικ" της κατ/-
λη;ε σε �ρισµ/νες απ"ψεις σ�ετικ� µε τ�ν Παπ. τις �π��ες και παραθ/τει πρ�ς συ@0τηση. ∆εν
απ�τελε� πρ"θεσ0 µ�υ να συ@ητ0σω εδ* "λες αυτ/ς τις απ"ψεις, µ�λ�ν"τι θεωρ* "τι η ηθ�-
γρα&ικ0 θε*ρηση της πρ�σωπικ"τητας τ�υ Παπ. π�υ ακ�λ�υθε� � κ. Τ. δεν διευκ�λ3νει �υσια-
στικ� τ�ν µελλ�ντικ" συγγρα&/α της ιστ�ρ�ας της ελληνικ0ς &ιλ�λ�γ�ας, π�λ3 περισσ"τερ� π�υ
πρ"κειται για /ναν εκπρ"σωπ" της απ" µ�α νευραλγικ0 περι��0 τ�υ αλ3τρωτ�υ ελληνισµ�3. 	
λ"γ�ς π�υ αισθ�ν�µαι ωστ"σ� την υπ��ρ/ωση να απαντ0σω στην τελευτα�α ε; αυτ*ν, εκε�νη
δηλ. π�υ συνδ/εται µε τ� δια@3γι� τ�υ Παπ., �&ε�λεται στ� γεγ�ν"ς "τι µ�υ απ�δ�δει πρ"θεση
π�υ �3τε ε��α �3τε ε; ιδι�συγκρασ�ας θα µπ�ρ�3σα να /�ω. Συγκεκριµ/να � κ. Τ. θεωρε� (σ.
222) "τι η αιτι�λ�γ�α «µη �λ�κλ0ρωση τ�υ γ�µ�υ» π�υ παραθ/τω στηρι@"µεν�ς σε συµπληρω-
µατικ� /γγρα&α (α�τηση δια@υγ��υ, πατριαρ�ικ" δια@3γι�, ιατρικ0 ε;/ταση της συ@3γ�υ τ�υ
και απ�δ��0 υπαιτι"τητας απ" Παπ.) ε�ναι ασα&0ς και @ητ� να µ�θει αν τ�3τ� �&ειλ"ταν «σε
σε;�υαλικ0 ανεπ�ρκεια, αδια&�ρ�α–ψυ�ρ"τητα 0 �λλ� λ"γ�», πρ�σθ/τει δε µε αν��κει� διδα-
κτισµ" τη διαπ�στωση "τι «η /ρευνα σ0µερα /�ει ;επερ�σει παλαι� ταµπ�3 π�υ απ/τρεπαν την
πρ�σ/γγιση και ερµηνε�α των µη &ωτειν*ν 0 αθε�των πλευρ*ν µι�ς πρ�σωπικ"τητας». ∆υ-
στυ�*ς για τ�ν κ. Τ. η �δια η Αλληλ�γρα�	α και � υπ�µνηµατισµ"ς της τ�ν διαψε3δ�υν. Ε�ν �
εκδ"της της Αλληλ�γρα�	ας ε��ε ταµπ�3 0 /και την πρ"θεση να ε;ιδανικε3σει τ�ν Παπ., µε την
/νν�ια να απ�κρ3ψει σκ"πιµα τις µη &ωτειν/ς πλευρ/ς της πρ�σωπικ"τητας και τ�υ /ργ�υ τ�υ,
τ"τε π*ς ε;ηγε�ται τ� "τι δηµ�σ�ευσε τ� γεγ�ν"ς τ�υ δια@υγ��υ και της επ�σηµης αιτι�λ�γ�ας
τ�υ (αν�λ�κλ0ρωτ�ς γ�µ�ς), α&�3 πρ�ηγ�υµ/νως τα ανακ�λυψε µε συνδυαστικ0 ανε;�ρτητη
/ρευνα στα ΓΑΚ της Λ/σ5�υ; (Επ� τη ευκαιρ�α παρατηρ* εδ* "τι � κ. Τ. δεν µπα�νει στ�ν κ"-
π� να ενηµερ*σει τ�ν ανυπ�ψ�αστ� αναγν*στη σ�ετικ� µε τ� π�ια ν/α στ�ι�ε�α κ�µ�@ει στην
/ρευνα η Αλληλ�γρα�	α και � εκτεν0ς υπ�µνηµατισµ"ς της ως πρ�ς τ�ν Παπ. και την επ��0 εν
συγκρ�σει πρ�ς την παλαι"τερη /ρευνα). Iσ� για τα α�τια π�υ πρ�κ�λεσαν αυτ" τ� θλι5ερ" γε-
γ�ν"ς &�5�3µαι "τι η απ�σα&0νιση π�υ απαιτε� � κ. Τ. ε�ναι /να παρ�δ�;� α�τηµα π�υ δεν
πρ"κειται να ικαν�π�ιηθε� π�τ/ δ�θ/ντ�ς "τι � α�τι�ς τ�υ πρ�5λ0µατ�ς /�ει απ�δηµ0σει εις τας
αιων��υς µ�ν�ς εδ* και εκατ" περ�π�υ �ρ"νια.

2. Βλ. Ν�γδελης, �.π., σ. 12.



λ�ν�κης και τις αντιλ0ψεις ελληνικ*ν κ3κλων της π"λης για την ταυτ"τητ� της δ3�
δεκαετ�ες πριν απ" τ� τ/λ�ς τ�υ 19�υ αι.

Σε ",τι α&�ρ� τη σταδι�δρ�µ�α τ�υ Παπαγεωργ��υ µαθα�ν�υµε τ*ρα "τι αµ/σως
µετ� την επιστρ�&0 τ�υ απ" τη Γερµαν�α � Παπαγεωργ��υ, 5�ηθ�3ντ�ς και τ�υ αρ-
νητικ�3 κλ�µατ�ς π�υ υπ0ρ�ε στ�υς κ"λπ�υς της ελληνικ0ς κ�ιν"τητας της Θεσσαλ�-
ν�κης, πρ�σανατ�λ�σθηκε αρ�ικ� στην ιδ/α να καταλ�5ει θ/ση υ&ηγητ0 στη Φιλ�σ�-
&ικ0 Σ��λ0 τ�υ Πανεπιστηµ��υ. Απ" την τρ�τη µ�λιστα παρ�γρα&� της επιστ�λ0ς, "-
π�υ απ�καλε� τ�ν καθηγητ0 της Φιλ�σ�&ικ0ς Σ��λ0ς Ιω�ννη Παντα@�δη �ι�νε� πατ/-
ρα τ�υ, σε συνδυασµ" µε �ωρ�α �λλων επιστ�λ*ν της Αλληλ�γρα�	ας3 �δηγ�3µαστε
α5�αστα στ� συµπ/ρασµα "τι για την ευ"δωση των σ�εδ�ων τ�υ θα πρ/πει να υπ�λ"-
γι@ε σηµαντικ� στ� κ3ρ�ς και τις γνωριµ�ες τ�υ συντ�π�τη δασκ�λ�υ τ�υ (� Παντα@�-
δης καταγ"ταν, "πως και �ι εκ πατρ"ς πρ"γ�ν�� τ�υ, απ" τ� Κρ�3σ�5� της Kνω Μα-
κεδ�ν�ας). ∆εν θα πρ/πει να µας δια&ε3γει τ� γεγ�ν"ς "τι � Παντα@�δης 0ταν 0δη µ�α
απ" τις κυρ�αρ�ες &υσι�γνωµ�ες τ�υ µακεδ�νικ�3 λ"µπυ των Αθην*ν και "τι διαδρα-
µ�τι@ε σηµαντικ" ρ"λ� στην ηγεσ�α τ�υ δρ*ντ�ς παρ� τω ΥΠΕL περ�&ηµ�υ Συλλ"-
γ�υ πρ�ς ∆ι�δ�σιν των Ελληνικ*ν Γραµµ�των (Σ∆ΕΓ)4. �τσι θα µπ�ρ�3σε να γ�νει
καλ3τερα καταν�ητ0 και η ε�δηση π�υ δ�νει � Παπαγεωργ��υ στ�ν απ�δ/κτη της επι-
στ�λ0ς "τι ε��ε απ�ρρ�ψει «π�λλNς καO συµ&"ρ�υς πρ�τ�σεις, Pπως Qναλ�5Rη τSν δι-
ε3θυνσιν τ�T UνταTθα (ενν. της Θεσσαλ�ν�κης) ∆ιδασκαλε��υ». Η κατ�λη;η των &ι-
λ�δ�;ι*ν αυτ*ν ε�ναι γνωστ0: � Παπαγεωργ��υ περι�ρ�στηκε τελικ� για λ"γ�υς π�υ
παραµ/ν�υν ακ"µη αδιευκρ�νιστ�ι στη γυµνασιαρ��α τ�υ γυµνασ��υ Μ�ναστηρ��υ
την �π��α �σκησε επ� /να /τ�ς5 �ωρ�ς ωστ"σ� να παραιτηθε� π�τ/ απ" τη &ιλ�δ�;�α
τ�υ να µετ�ικ0σει εις τας «(κ�ν)ι�στε&�ν�υς Αθ0νας», για να καταλ�5ει θ/ση στ� Πα-
νεπιστ0µι�6.

Η στεν0 σ�/ση µε τ�ν Παντα@�δη δικαι�λ�γε� επ�σης την εκ πρ*της "ψεως πε-
ρ�εργη &ιλ�α τ�3 (µ/�ρι τ*ρα θεωρ�3µεν�υ απ" την /ρευνα ως &ανατικ�3 �παδ�3
τ�υ Κ"ντ�υ7) Παπαγεωργ��υ µε τ�ν Γρηγ"ρι� Βερναρδ�κη, α&�3 ε�ναι γνωστ" "τι
� Παντα@�δης συνδε"ταν &ιλικ� µε τ�ν αδελ&" τ�υ τελευτα��υ ∆ηµ0τρι�8. Τ�ν κατ�
/;ι �ρ"νια µεγαλ3τερ" τ�υ Γρηγ"ρι� ε��ε την ευκαιρ�α να τ�ν γνωρ�σει κατ� τη δι�ρ-
κεια των σπ�υδ*ν τ�υ στη Γερµαν�α9.
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3. Ν�γδελης, �.π., επιστ�λ/ς αρ. 7 (ιδα�τερα σηµ. 13) και 25.
4. 	 Παντα@�δης (1827-1900) 0ταν καθηγητ0ς τ�υ Πανεπιστηµ��υ απ" τ� 1875 και υπ0ρ-

;ε 0δη ιδρυτικ" µ/λ�ς, ταµ�ας, σ3µ5�υλ�ς και γραµµατ/ας τ�υ Σ∆ΕΓ (αργ"τερα –1890 και 1892
αντ�στ�ι�α– διετ/λεσε Αντιπρ"εδρ�ς και Πρ"εδρ�ς τ�υ συλλ"γ�υ). Για τη @ω0 και τ� /ργ� τ�υ
5λ. Αγγ. Ν. Παπακ*στα, � εν Αθ�ναις Σ�λλ�γ�ς πρ�ς ∆ι�δ�σιν των ελληνικ#ν Γραµµ�των. Η
∆ρ�σις τ�υ Συλλ�γ�υ κατ� την εκατ�νατετ	αν (1869-1969), Αθ0να 1970, σσ. 157-158.

5. Τη υπ�δε�;ει τ�υ Κωνσταντ�ν�υ Παπαρρηγ"π�υλ�υ και µ/σω τ�υ Σ∆ΕΓ. Βλ. σ�ετικ�
Σ∆ΕΓ �. Γ 6 /216 αρ. εγγρ. 598, 16 Μα'. 1884 (= Ν�γδελης, �.π., σ. 37 σηµ. 12). Πρ"κειται για ε-
πιστ�λ0 π�υ απευθ3νει � Γενικ"ς Πρ";εν�ς της Ελλ�δας Π. Λ�γ�θ/της πρ�ς τ�ν Κ. Παπαρ-
ρηγ"π�υλ�.

6. Βλ. παρακ�τω σηµ. 34.
7. Βλ. ενδεικτικ� Π. Λ/τσας, «Π/τρ�ς Ν. Παπαγεωργ��υ (+1914)», Μακεδ�νικ� 1 (1940) 536.
8. Βλ. σ�ετικ� ∆. Ν. Βερναρδ�κης, «Cωγρ�&ει�ς Ελληνικ0 Βι5λι�θ0κη», Εστ	α τ�. 663

(1888) 577, "π�υ � Βερναρδ�κης απ�καλε� τ�ν Ι. Παντα@�δη * σ��+ς �	λ�ς µ�υ.
9. Βλ. Ν�γδελης, �.π., επιστ�λ0 αρ. 17 σηµ. 41. Η γνωριµ�α των δ3� ανδρ*ν �ρ�ν�λ�γε�ται

τ� πιθαν"τερ� απ" την επ��0 των σπ�υδ*ν τ�υ Παπ. στη Λειψ�α (Ν�/µ5ρι�ς 1878-Μ�ρτι�ς
1880).



Σε συν�&εια µε τα παραπ�νω 5ρ�σκεται /να ακ"µη σηµαντικ" @0τηµα της επι-
στ�λ0ς π�υ δεν ε�ναι �λλ� απ" τις απ"ψεις για τη νε�ελληνικ0 γλ*σσα τις �π��ες ε�-
�ε αρ��σει να δηµ�σιε3ει � ∆ηµ0τρι�ς Βερναρδ�κης, παραιτηθε�ς (τ"τε) καθηγητ0ς
της Φιλ�σ�&ικ0ς Σ��λ0ς, στην ε&ηµερ�δα Ν�α Ηµ�ρα 0δη απ" τ�ν Ι�3νι� τ�υ 1883,
µε α&�ρµ0 την /κδ�ση τ�υ /ργ�υ τ�υ µισητ�3 αντιπ�λ�υ τ�υ Σ. Κ. Κ"ντ�υ, Γλωσσι-
κα	 παρατηρ�σεις ανα�ερ�µεναι εις την ν�α ελληνικ� γλ#σσα (1882). Τα �ρθρα αυ-
τ� απ�τελ�3σαν συν/�εια της &ιλ�λ�γικ0ς (µε /ντ�νες ιδε�λ�γικ/ς απ��ρ*σεις) δια-
µ��ης αν�µεσα στ�υς δ3� �νδρες π�υ ε��ε αρ��σει απ" τ� 1868. Στη στατικ0 θε*ρη-
ση της γλ*σσας τ�υ Κ"ντ�υ, σ3µ&ωνα µε την �π��α η νε�ελληνικ0 στη γραπτ0 της
µ�ρ&0 /πρεπε να απ�καθαρθε� ακ�λ�υθ*ντας τ� τυπικ" της αττικ0ς, � Βερναρδ�-
κης αντιπαραθ/τει /να ε;ελικτικ" πρ"τυπ�Y η γν*ση της αρ�α�ας γλ*σσας (ως σ3-
ν�λ�, δηλ. τ3π�ι, ετυµ�λ�γ�α, σ3ντα;η) ε�ναι �ρ0σιµη στ�ν 5αθµ" π�υ επιτρ/πει τη
&υσι�λ�γικ0 ε;/λι;η της �µιλ�υµ/νης, π�λ3 περισσ"τερ� π�υ η τελευτα�α απ" �π�-
ψη τ3πων παρ�υσι�@εται εν��τε πλ�υσι"τερη της αττικ0ς10. 	ι απ"ψεις αυτ/ς &α�-
νεται να α&0ν�υν ερωτηµατικ� στ�ν νεαρ" Παπαγεωργ��υ � �π���ς "µως ακ�λ�υ-
θ*ντας τ� /νστικτ� της επαγγελµατικ0ς θα λ/γαµε αυτ�συντ0ρησης απ�&ε3γει µε
διπλωµατικ"τητα να π�ρει θ/ση και απλ*ς διατυπ*νει την ευ�0 αυτ"ς και � συν�-
µιλητ0ς τ�υ να 5ρεθ�3ν στην Αθ0να, για να «U;ακρι5*σ�υν QπZ κ�ιν�T τZ πρ\γµα».
Iπως απ�δεικν3εται �λλωστε απ" αρ�ειακ" υλικ"11, στην πρ*τη &�ση της σταδι�-
δρ�µ�ας τ�υ υπ�λ"γι@ε στην υπ�στ0ρι;η των Βερναρδ�κηδων.

∆3� ακ"µη ανα&�ρ/ς τ�υ Παπαγεωργ��υ στην επιστ�λ0 α;�@ει να πρ�σε�θ�3ν
ιδια�τερα. Η πρ*τη α&�ρ� την �γνωστη απ" αλλ�3 πρ"ταση µ�ας εκ των αντιµα��-
µ/νων την επ��0 εκε�νη παρατ�;εων της Eλληνικ0ς K�ιν"τητας της Θεσσαλ�ν�κης
στ�ν Γρηγ"ρι� Βερναρδ�κη να αναλ�5ει τη διε3θυνση τ�υ γυµνασ��υ, την �π��α, "-
πως µαθα�ν�υµε, απ/ρριψε � Μυτιληνα��ς &ιλ"λ�γ�ς12.

Η δε3τερη παρ�υσι�@ει γενικ"τερ� ενδια&/ρ�ν καθ*ς πρ"κειται για τ�ν α-
πα;ιωτικ" �αρακτηρισµ" «ρυπαρN _E5ραι�3π�λις» π�υ �ρησιµ�π�ιε� για τη Θεσ-
σαλ�ν�κη. Τι ακρι5*ς ενν�ε� � Παπαγεωργ��υ �ρησιµ�π�ι*ντας τ�ν δεν ε�ναι α-
π"λυτα σα&/ς. 	 �αρακτηρισµ"ς αυτ"ς παραπ/µπει κατ� τη γν*µη µ�υ σε δ3� �α-
ρακτηριστικ� της π"λης την περ��δ� αυτ0. Τ� πρ*τ� α&�ρ� την κακ0 υγει�ν�µικ0
της κατ�σταση ιδια�τερα δε των ε5ραϊκ*ν συν�ικι*ν της. Iπως ε�ναι γνωστ", η
κατ�σταση απ�τυπ*νεται µε γλα&υρ" τρ"π� στ�ν τ3π� αλλ� και σε περιηγητικ�
κε�µενα της επ��0ς. aαρακτηριστικ0 ε�ναι λ.�. η περιγρα&0 της π"λης π�υ δηµ�σι-
ε3ει η ε&ηµερ�δα Ερµ�ς τ� 1875. Εκε�, α&�3 σηµει*νεται "τι η επι&�νεια των δρ"-
µων της ε�ναι παραγεµισµ/νη µε τ3ς πρ�στυ7��σας :καθαρσ	ας, ;ν < σ=ψις παρ�-
7ει ε?ς τ+ν διερ7�µεν�ν @BεCαν @σµ�ν, παρεµ�ερ= πρ+ς τDν τEν τεταρι7ευµ�νων λα-
7�νων, πρ�στ�θεται η απ�καλυπτικ0 παρατ0ρηση "τι µετ� την κατεδ�&ιση τ�υ τε�-
��υς της θ�λασσας (1869) απ�καλ3&θηκαν σε �µεση γειτν�αση µε αυτ0ν πλ=θ�ς
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10. Για τη διαµ��η Βερναρδ�κη-Κ"ντ�υ την ιστ�ρ�α και τ� περιε�"µεν" της 5λ. Παντ.
Αργ3ρης, «Πανεπιστηµιακ/ς /ριδες: η περ�πτωση τ�υ ∆. Βερναρδ�κη και τ�υ Κ. Κ"ντ�υ», Πα-
νεπιστ�µι�: Ιδε�λ�γ	α και Π�λιτικ�, Αθ0να 1989, σσ. 541-556.

11. Βλ. Ν�γδελης, �.π., επιστ�λ/ς αρ. 19 και 21.
12. Για τις αντιµα�"µενες µερ�δες –στη µια εκ των �π��ων πρωταγωνιστ�3σε � θε��ς τ�υ

Παπ. Τ�σκ�ς Παπαγεωργ��υ– και τις /ριδες της κ�ιν"τητας την επ��0 αυτ0 5λ. Στ. Cαπ�ντη,
«	ι ενδ�κ�ιν�τικ/ς /ριδες στην Ελληνικ0 Κ�ιν"τητα της Θεσσαλ�ν�κης απ" τ� 1881 /ως τ�
1912», Πρακτικ� ΙH Πανελλην	�υ Ιστ�ρικ�� Συνεδρ	�υ Θεσσαλ�ν	κης, Θεσσαλ�ν�κη 1999, σ. 121.



σαπρEν καI Jτ�ιµ�ρρ�πων �?κιEν, :νηκ�υσEν πρ+ π�ντων ε?ς JKραϊκ3ς �?κ�γε-
νε	ας Mν αNς, Oν µD καθ’ Pλην τDν ν�κτα Q�εγγ�ν �R �αν�I τEν Mκ πρ�7ε	ρ�υ πηγ�-
ντων MκεC κα��ενε	ων, θ3 Qλεγεν * π�ιητDς Pτι πλανSται τ+ ��σµα τ=ς δυστυ7	ας
καI Mρηµ#σεως13.

Τ� δε3τερ� �αρακτηριστικ" π�υ υπαιν�σσεται � Παπαγεωργ��υ θα πρ/πει να α-
&�ρ� περισσ"τερ� τ�ν κυρ�αρ�� ρ"λ� π�υ διαδραµ�τι@ε η ε5ραϊκ0 κ�ιν"τητα στην
κ�ινωνικ0 και �ικ�ν�µικ0 @ω0 της π"λης14 και λιγ"τερ� την πληθυσµιακ0 της υπε-
ρ��0, α&�3 ειδικ� την περ��δ� εκε�νη �ι επ�σηµες �θωµανικ/ς απ�γρα&/ς δε��ν�υν
ελα&ρ� υπερ��0 τ�υ ελληνικ�3 πληθυσµ�3 /ναντι τ�υ ε5ραϊκ�3 και τ�υ µ�υσ�υλ-
µανικ�3, λ"γω τ�υ µεγ�λ�υ αριθµ�3 Ελλ0νων πρ�σ&3γων π�υ κατ/&υγαν στην π"-
λη απ" τ� Λιτ"�ωρ� µετ� την 0ττα τ�υ 187815. Αν η ερµηνε�α αυτ0 ε�ναι, "πως πι-
στε3�υµε �ρθ0, τ"τε � �λληνας λ"γι�ς θα πρ/πει να εκ&ρ�@ει µε τ�ν �αρακτηρισµ"
αυτ" την απαρ/σκει� τ�υ πρ�ς τ� ε5ραϊκ" στ�ι�ε��, στ�ση απ"λυτα αναµεν"µενη
για /ναν εθνικιστ0 π�υ @ει µε τ� "νειρ� της εθνικ0ς απ�κατ�στασης της Μακεδ�ν�ας
και της Θεσσαλ�ν�κης. Για τ�ν Παπαγεωργ��υ η π"λη ε�ναι ελληνικ0, "πως σα&*ς
δηλ*νει σε επιστ�λ0 τ�υ πρ�ς τ�ν επιστ0θι� &�λ� τ�υ και θ3µα της δρ�σης των
5�υλγαρικ*ν κ�µιτ�των γιατρ" Κ. Κ�ντ�ρ/πα τ� 1892, "π�υ την απ�καλε� µετ’ επι-
τ�σεως < Θεσσαλ�ν	κη µας µας16. Υπ" την /νν�ια αυτ0 � �αρακτηρισµ"ς ρυπαρ�
Ε5ραι�3π�λη απ�τελε� µ�α λακωνικ0 µεν αλλ� ενδια&/ρ�υσα πληρ�&�ρ�α για τα
αρνητικ� συναισθ0µατα π�υ /τρε&ε µερ�δα τ�υλ��ιστ�ν των µ�ρ&ωµ/νων Ελλ0νων
της Θεσσαλ�ν�κης /ναντι των συν��κων Ε5ρα�ων.

TEν Θεσσαλ�ν	κVη τV= 8 TΙαν(�υαρ	�υ) 1884

TΑγαπητW Γρηγ�ριε,

Π�λλ3ς *µ�λ�γE 7�ριτας σ�	 τε καI τXE :Bι�τ	µXω :δελ�XE σ�υ17 MπI ταCς θερµαCς
πρ+ς τ+ν κ. ΒυZ�ντι�ν18 συστ�σεσιν [πWρ Mµ�\. Μετ3 τDν διακ�πDν τ=ς Mκδ�σεως
τ=ς «Κλει�\ς»19, ^ν π�ρυσιν Qτι Mγ	νωσκ�ν _ς :ναπ��ευκτ�ν, ε`νε παρ�γ�ρ�ν Pτι
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13. Βλ. Ερµ�ς, &. της 28/15.8.1875, πρ5λ. Αλ. Καραδ0µ�υ-Γερ"λυµπ�υ, ΜεταB� Ανατ�λ�ς
και ∆�σης. Β�ρει�ελλαδικ�ς π�λεις στην περ	�δ� των �θωµανικ#ν µεταρρυθµ	σεων, Αθ0να
1997, σ. 157, "π�υ επισηµα�ν�νται �λλα αν�λ�γ�υ περιε��µ/ν�υ κε�µενα Ελλ0νων και ;/νων.
Βλ. επ�σης Καραδ0µ�υ-Γερ"λυµπ�υ, αυτ., σ. 159, "π�υ ανα&�ρ� σε �ρθρα της �διας ε&ηµερ�-
δας µε α�τηµα την �ργ�νωση εκ µ/ρ�υς της δηµαρ��ας υπηρεσ�ας απ�κ�µιδ0ς σκ�υπιδι*ν απ�
τας �δ��ς της π�λεως τας �π�	ας … 7ιλι�δαι �ναρ	ων καταπληρ��σι ακαθαρσι#ν.

14. Βλ. σ�ετικ� Π. Μ"λ��, �ι ΕKρα	�ι της Θεσσαλ�ν	κης 1856-1919, Αθ0να 2001, σ. 49 κ.ε.
15. Σ3µ&ωνα µε την επ�σηµη απ�γρα&0 τ�υ 1882 στ�ν κα@� Θεσσαλ�ν�κης υπ0ρ�αν

34.985 �λληνες, 34.523 Ε5ρα��ι, 29.489 Μ�υσ�υλµ�ν�ι και 4.087 δι�&�ρ�ι. Για τα στ�ι�ε�α αυ-
τ�, "πως και για τις �λλες απ�γρα&/ς σ�ετικ� µε τ�ν πληθυσµ" της Θεσσαλ�ν�κης, 5λ. Μ"λ��,
�.π., σ. 29 κ.ε.

16. Βλ. Ν�γδελης, �.π., επιστ�λ0 αρ. 33 (της 15ης Ι�υλ��υ τ�υ 1892).
17. Ενν�ε� τ�ν &ιλ"λ�γ� και πρ*ην καθηγητ0 της Φιλ�σ�&ικ0ς Σ��λ0ς τ�υ Πανεπιστηµ�-

�υ Αθην*ν ∆ηµ0τρι� Βερναρδ�κη (1833-1909). Για τη @ω0 και τ� /ργ� τ�υ 5λ. Μ. Ι. Μι�αηλ�-
δης, ΛεσKιακα	 Σελ	δες. Μ�ρ�ς ΑH Β	�ς και bργα τ�υ ∆. Βερναρδ�κη, Mυτιλ0νη 1939.

18. Ενν�ε� τ�ν Αναστ�σι� Βυ@�ντι� συνεκδ"τη (µα@� µε τ�ν Γ. Σκυλ�τση) της απ" τ� 1866
µετ�ν�µασθε�σας σε Ν�α Ηµ�ρα ε5δ�µαδια�ας ε&ηµερ�δας της Τεργ/στης Ηµ�ρα. Για την ιστ�-
ρ�α της ε&ηµερ�δας 5λ. Κ. Μ�γιερ, Ιστ�ρ	α τ�υ ελληνικ�� τ�π�υ, τ. Αb, Αθ0να, σ. 291.

19. Η ε5δ�µαδια�α ε&ηµερ�δα Κλει# της Τεργ/στης ιδρ3θηκε απ" τ�ν λ"γι� ∆ι�ν3σι� Θε-
ρειαν", τ� 1861, µετ� την απ��*ρησ0 τ�υ απ" την Ηµ�ρα. Σταµ�τησε την κυκλ�&�ρ�α της τ�



Mκδ	δεται < «cΗµ�ρα», ε`δ�ς τι Centralblatt τ=ς Λειψ	ας d Wochenschrift τ�\ Βερ�λ	-
ν�υ20, ε?ς ^ν δυν�µεθα �R �ιλ�λ�γικ#τερ�ι <µεCς τEν Mν τV= TΑνατ�λV= εe��µως κα-
λ�υµ�νων «�ιλ�λ�γων» ν3 :π�στ�λλωµεν Mν	�τε τ3ς µικρ3ς καI πρ�7ειρ�τ�ρας δια-
τριK3ς <µEν. TΑν�γκη Pµως ν3 συστ�σητε τXE κ. ΒυZαντ	Xω ν3 καταστ�σVη τDν M�ηµε-
ρ	δα αeτ�\ �ιλ�λ�γικωτ�ραν πως, Oν θ�λVη ν’ :γαπηθV= καI διαδ�θV= περισσ�τερ�ν,
:��\ JKδ�µαδιαC�ν περι�δικ+ν σ�γγραµµα, �f µεγ	στην Q7�υσιν τ3 παρ’ <µCν γρ�µ-
µατα :ν�γκην, δWν ηeτ�7ησε ν3 Q7Vη < cΕλλ3ς µετ3 gµισυν α?Eνα καθ’ hν θεραπε�ε-
ται Mλευθ�ρως < �ιλ�λ�γ	α.

E?ς Θεσσαλ�ν	κην :�ικ�µην πρ+ δ�� JKδ�µ�δων, µετ3 τ3ς J�ρτ3ς :π�ρ7�µαι δW
ε?ς iγι�ν jρ�ς21 καI TΑθ�νας Pπ�υ καI θ3 στ�σω τDν �ιλ�λ�γικDν καλ�Kην ^ν RκανEς
κατ3 τ3 τελευταCα Qτη περιεπλ�νησα µετ’ Mµαυτ�\22. TΑπ�ρριψα π�λλ3ς καI συµ��-
ρ�υς πρ�τ�σεις γεν�µ�νας µ�ι Pπως :ναλ�Kω τDν διε�θυνσιν τ�\ Mντα\θα διδασκα-
λε	�υ23, καI δι�τι θ�λω ν3 µε	νω Mν ταCς TΑθ�ναις καI δι�τι, Pπως κατ�ντησαν τ3 πρ�γ-
µατα τ=ς cΕλληνικ=ς κ�ιν�τητ�ς, ε`νε :ν�Bι�ν σπ�υδα	�υ καI Mπιστ�µ�ν�ς :νδρ+ς ν3
διαµ�νVη Mν Θεσσαλ�ν	κVηk :περ	γραπτα ε`νε τ3 «ρεZιλ	κια» τEν Mντα\θα :ντιµα7�µ�-
νων µερ	δων, :περ	γραπτ�ς < :θλι�της καI παρ�λυσις < Mπικρατ�\σα ε?ς τ3 Mκπαι-
δευτικ3 καI Mκκλησιαστικ3 πρ�γµατα24, ��Kερ3 δW καI < 7ρηµατικD :ν�7εια τ�\ τα-
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1883. 	 Παπ. πρ"λα5ε να δηµ�σιε3σει σε αυτ0 µερικ� �ρθρα και επιστ�λ/ς. Για τις τελευτα�ες
5λ. Ν�γδελης, �.π., επιστ�λ/ς αρ. 1 και 4.

20. Ενν�ε� τ� ε5δ�µαδια�� &ιλ�λ�γικ" περι�δικ" Berliner Philologische Wochenschrift π�υ ι-
δρ3θηκε τ� 1881 και απ" τ� 1921 συν/�ισε να εκδ�δεται µε τ�ν τ�τλ� Philologische Wochenschrift.
Στ� περι�δικ" αυτ" � Παπ. δηµ�σ�ευσε µεγ�λ� αριθµ" µελετ*ν, &ιλ�λ�γικ*ν αρ�ικ� και επιγρα-
&ικ*ν στη συν/�εια. Για την εργ�γρα&�α τ�υ εν αναµ�ν0 της δηµ�σ�ευσης της τελικ0ς της µ�ρ&0ς
5λ. πρ�σωριν� Π�τρ�ς Ν. Παπαγεωργ	�υ (1854-1914). Φιλ�λ�γικ�ν Μνηµ�συν�ν επ	 τη πεντη-
κ�στ� επετε	ω απ� τ�υ θαν�τ�υ αυτ�� �ργανωθ�ν υπ� της ΕΜΣ, Θεσσαλ�ν�κη 1964, σ. 36 κ.ε.

21. 	 ακρι50ς αριθµ"ς των επισκ/ψεων τ�υ Παπ. στ� Kγι� Iρ�ς δεν µ�υ ε�ναι γνωστ"ς,
η ανα&�ρ� αυτ0 συνιστ� π�ντως την πρωϊµ"τερη γνωστ0 µαρτυρ�α. Για τις επισκ/ψεις τ�υ
Παπ. στις µ�ν/ς και τις Bι5λι�θ0κες τ�υς καθ*ς επ�σης και γενικ"τερα τις σ�/σεις τ�υ µε τ�
Kγι� Iρ�ς, "πως αυτ/ς απ�τυπ*ν�νται στην Αλληλ�γρα�	α τ�υ 5λ. Ν�γδελης, �.π., επιστ�λ/ς
αρ. 83 (µε σηµ. 318), 88 και 119 (ιδια�τερα σ. 222).

22. Ενν�ε� τ� µακρ3 δι�στηµα των σπ�υδ*ν τ�υ σε Γερµαν�α και Ιταλ�α 1873-1883Y 5λ.
σ�ετικ� Ν�γδελης, �.π., σ. 313 και σπ�ρ�δην.

23. Η παραπ�νω πληρ�&�ρ�α ε�ναι �γνωστη απ" αλλ�3. Αντ�θετα, απ" την Αλληλ�γρα-
&�α τ�υ Παπ., 5λ. Ν�γδελης, �.π., αρ. 5 και 6 (�ρ�ν�λ�γ�3µενες στις 25 Απριλ��υ και 1 Μαc�υ α-
ντ�στ�ι�α), πρ�κ3πτει "τι κατ� τ�υς πρ*τ�υς µ0νες τ�υ 1884 � Παπ. ευρισκ"µεν�ς στην Αθ0-
να, "ταν πρ�&αν*ς ε��ε εκλε�ψει η πιθαν"τητα να εκλεγε� υ&ηγητ0ς στη Φιλ�σ�&ικ0 Σ��λ0,
συ@0τησε µε τ�ν Κωνσταντ�ν� Παπαρρηγ"π�υλ�, πρ"εδρ� τ�υ Σ∆ΕΓ, τ� ενδε�"µεν� να ανα-
λ�5ει τη διδασκαλ�α τ�υ µαθ0µατ�ς των Ελληνικ*ν σε "λες τις τ�;εις τ�υ (ιδρυθ/ντ�ς απ" τ�ν
Σ∆ΕΓ τ� 1876) ∆ιδασκαλε��υ, για να καταλ0;ει τελικ� στη διε3θυνση τ�υ Γυµνασ��υ Μ�να-
στηρ��υ. Κατ� τ� σ��λικ" /τ�ς 1883-1884 π�ντως, µετ� δηλ. τ�ν ε;αναγκασµ" σε παρα�τηση
τ�υ πρ*τ�υ διευθυντ0 τ�υ παιδαγωγ�3 aαρ�σι�υ Παπαµ�ρκ�υ τ�ν Μ�ρτι� τ�υ 1882, διευθυ-
ντ0ς τ�υ 0ταν � υπ"τρ�&�ς τ�υ Σ∆ΕΓ Αθ. 	ικ�ν�µ�δηςY 5λ. σ�ετικ� Κ. Μπ�ν�δης, �ι ελληνικ�	
�ιλ�λ�γικ�	 Σ�λλ�γ�ι ως ��ρε	ς εθνικ�ς παιδε	ας και π�λιτισµ�� στη δια�ιλ�νικ��µενη Μα-
κεδ�ν	α (1869-1904), Θεσσαλ�ν�κη 1995, σσ. 143-147.

24. Η κρ�ση στα εκκλησιαστικ� �δ0γησε, ως γνωστ", στην αντικατ�σταση τ�υ µητρ�π�-
λ�τη Καλλ�νικ�υ απ" τ�ν Γρηγ"ρι� Καλλ�δη (µητρ�π�λ�της Θεσσαλ�ν�κης τ� δι�στηµα 1884-
1889). Η «παρ�λυσις» των εκπαιδευτικ*ν πραγµ�των α&�ρ� µ�λλ�ν την πρ"σ&ατη κρ�ση τ�υ
∆ιδασκαλε��υ.



µε	�υ τEν σ7�λε	ων25k καI Pµως * �	λ�ς �?κ�ν�µ�ς26 MπιλαK�µεν�ς καI :ρ7αι�λ�γ	ας
καI TΑκρ�π�λεως καI ΚαKKαδ	�υ27 τ�ρπεται MπI τV= καταστ�σει τα�τVηk Quantum
mutatus ab illo Oeconomo!! – T�ρθEς Mπ�	ησας :π�ρρ	ψας τDν παρ�κλησιν µιSς τEν
µερ	δων ν3 διευθ�νVης28 τ+ Mντα\θα γυµν�σι�ν, ν3 µD σ’ :Bι#σVη δW * θε+ς ν3 διευ-
θ�νVης τ�ι�\//τ�ν σ7�λεC�ν Mν τV= nυπαρoS τα�τVη JKραι�υπ�λει.

Λ�ω µ	αν :π�ρ	αν σ�υ ^ν πρ��Kλεπ�ν Pτι π�λλ�I θ3 π�θωσιk σT Mσκανδ�λισεν,
Pπως Mσκανδ�λισεν καI pλλ�υς, < δ=θεν :ντιπαρ�θεσις τ�\ «σ���\ καθηγητ�\ Κ�-
ντ�υ»29 πρ+ς τ+ν «καθηγητDν ΠανταZ	δην»30k πρ+ς τ+ν ΠανταZ	δην δι�κειµαι, _ς
π�ντες γιγν#σκ�υσι, τ�σ�ν �?κε	ως qστε Oν Qγρα��ν «* σ��+ς κ. ΠανταZ	δης», θ3
rτ� _σεI Qγρα��ν «* σ��+ς πατ�ρ µ�υ» καI τ�τε, Oν µD pλλ�, θ3 Mµιµ��µην τ+ν κ\ρ
Σ. Λ�µπρ�ν31, τ+ν gρω� µ�υ, Pστις γρ��ων π�υ γαλλιστI ε`πε «mon très savant
père»!, γ�λωτας δW MπI τ�ια�τVη µιµ�σει δWν sθελ�ν µ3 τDν :λ�θειαν ν3 @�λισκ�νω.
Τ+ν Κ�ντ�ν δW :πεκ�λεσα σ��+ν _ς �ερ’ ε?πεCν Mν σελ. 97 :πεκ�λεσα καI τ+ν Κ�υ-
µαν��δην «σ���ν». TΕγ#, Γρηγ�ριε, τιµE καI :γαπE Mπ	σης τ+ν ΠανταZ	δην καI τ+ν
Κ�ντ�ν _ς καI pλλ�υς καθηγητ�ς, τDν τιµDν δW τα�την καI :γ�πην δWν MBαρτE Mκ
τ�\ @ρθ�\ d µD τEν γλωσσικEν θεωριEν Jν+ς Jκ�στ�υk ε`νε δυνατ+ν λ.7. ν3 σ��λ-
ληται * Κ�ντ�ς ε?ς τ+ Z�τηµα τ=ς καθ’ <µSς γλ#σσηςk τ�\τ� Pµως δWν δ�ναται καI
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25. Ε�ναι �αρακτηριστικ" "τι για να ανταπε;/λθει στις αν�γκες των σ��λε�ων για τ� σ��-
λικ" /τ�ς 1884-1885 η σ��λικ0 ε&�ρε�α Θεσσαλ�ν�κης /λα5ε πρ�σωριν" δ�νει� απ" δ3� π�λ�-
τες: 25.000 γρ"σια απ" τ�ν Αλ&ρ/δ� Kµπ�τ και 4.100 απ" τ�ν ∆ηµ0τρι� Φιλ�ππ�5ιτςY 5λ. σ�ε-
τικ� Σ. Cι*γ�υ-Καραστεργ��υ, «Συµ5�λ0 στην Ιστ�ρ�α των Σ��λε�ων της Θεσσαλ�ν�κης κατ�
τ� τελευτα�� τ/ταρτ� τ�υ 19�υ αι*να», Μακεδ�νικ� 16 (1976) 337.

26. Ενν�ε� τ�ν παιδαγωγ" Παναγι*τη Π. 	ικ�ν"µ� (1852-1931). 	 	ικ�ν"µ�ς (υπ"τρ�-
&�ς τ�υ Σ∆ΕΓ στη Γερµαν�α) ε��ε αναλ�5ει τ� 1876 τη διε3θυνση τ�υ Πρ�τ3π�υ ∆ηµ�τικ�3
Σ��λε��υ τ�υ ∆ιδασκαλε��υ Θεσσαλ�ν�κης, ε��ε "µως σηµαντικ/ς δια&�ρ/ς απ"ψεων µε τ�ν
πρ*τ� διευθυντ0 τ�υ aαρ�σι� Παπαµ�ρκ�. 	 	ικ�ν"µ�ς ε��ε και αρ�αι�λ�γικ� ενδια&/ρ�ντα,
"πως πρ�κ3πτει απ" τ� γεγ�ν"ς "τι διετ/λεσε σ3µ5�υλ�ς της εν Αθ0ναις Αρ�αι�λ�γικ0ς Εται-
ρε�ας τ� �ρ�νικ" δι�στηµα 1912-1918 5λ. Β. Πετρ�κ�ς, Η εν Αθ�ναις Αρ7αι�λ�γικ� Εταιρε	α.
Η Ιστ�ρ	α των 150 ετ#ν της (1837-1987), Αθ0ναι 1987, σσ. 116, 297 και 317. Τ� ενδια&/ρ�ν της
�ικ�γ/νειας για την αρ�αι�λ�γ�α συν/�ισε � γι�ς τ�υ, µετ/πειτα ακαδηµαϊκ"ς και καθηγητ0ς
της κλασικ0ς Αρ�αι�λ�γ�ας στ� Πανεπιστ0µι� της Αθ0νας, Γε*ργι�ς 	ικ�ν"µ�ς.

27. Ενν�ε� τ�ν αρ�αι�λ"γ� και καθηγητ0 της Αρ�αι�λ�γ�ας στ� Πανεπιστ0µι� Αθην*ν
Παναγι*τη Κα55αδ�α (1850-1928), µετα;3 των �λλων ανασκα&/α της Ακρ"π�λης και δ3� &�-
ρ/ς (1895-1909 και 1912-1920) Γραµµατ/α της εν Αθ0ναις Αρ�αι�λ�γικ0ς Εταιρε�ας. Για τη @ω0
και τ� /ργ� τ�υ 5λ. Πετρ�κ�ς, �.π., σσ. 282-284.

28. Τη θ/ση κατ/λα5ε τελικ� � Αντ. 	ικ�ν"µ�υ, 5λ. Σ. Cι*γ�υ-Καραστεργ��υ, «Η Θεσσα-
λ�ν�κη εν µαθητ�λ�γ��ις &θεγγ�µ/ν�ις …», Πρακτικ� τ�υ Συµπ�σ	�υ «Τα Ελληνικ� Σ7�λε	α
στη Θεσσαλ�ν	κη κατ� τ�ν τελευτα	� αι#να της Τ�υρκ�κρατ	ας», Θεσσαλ�ν�κη, Κ/ντρ� Ιστ�-
ρ�ας τ�υ ∆0µ�υ Θεσσαλ�ν�κης, αρ. 14, 1994, σ. 39.

29. Πρ"κειται για την κυρ�αρ�η την επ��0 εκε�νη &υσι�γνωµ�α της Φιλ�σ�&ικ0ς Σ��λ0ς
τ�υ Πανεπιστηµ��υ Αθην*ν κλασικ" &ιλ"λ�γ� καθηγητ0 Κωνσταντ�ν� Κ"ντ� µε τ�ν κ3κλ�
τ�υ �π���υ συνδ/θηκε στεν"τατα στα επ"µενα �ρ"νια της @ω0ς τ�υ � Παπ. Για τη @ω0 και τ�
/ργ� τ�υ 5λ. Γ. Α. aριστ�δ�3λ�υ, Κωνσταντ	ν�ς Σ. Κ�ντ�ς (1834-1909), Αθ0να 1979.

30. Αν κρ�ν�υµε απ" "σα λ/γ�νται παρακ�τω ε�ναι πρ�&αν/ς "τι πρ"κειται για �ωρ�� της
µ�ν�γρα&�ας τ�υ Παπ., Μι7α�λ Ακ�µιν�τ�υ τ�υ wωνι�τ�υ τα σωZ�µενα εκδ�θ�ντα υπ� Σπυ-
ρ	δων�ς Λ�µπρ�υ και � εν Φλωρεντ	α Λαυρεντιαν�ς Κ#διB, εν Αθ0ναις 1883, π�υ συν/γραψε
ως 5ι5λι�κρισ�α στην /κδ�ση τ�υ Σπυρ�δωνα Λ�µπρ�υ. Για τη διαµ��η τ�υ Παπ. µε τ�ν Σπ. Λ�-
µπρ� 5λ. Ν�γδελης, �.π., επιστ�λ0, αρ. 4.

31. Ενν�ε� τ�ν Σπυρ�δωνα Λ�µπρ�.



δWν πρ�πει ν3 δ�ναται ν3 µ’ Mµπ�δ	σVη τ�\ ν3 τιµE τDν pλλην αeτ�\ παιδε	αν καI µ�-
θησινk δυνατ+ν ν3 :πατEνται * ΠανταZ	δης καI * :δελ��ς σ�υ, θ3 sµην Pµως Mσ7�-
τως xλ	θι�ς καI µωρ+ς Oν δι3 τ�\τ� xρν��µην ν3 τιµE yνα ∆. Βερναδ�κην καI yνα
ΠανταZ	δην. �zτως Q7ωσιν τ3 πρ�γµατα �	λε, πιστε�ω δ’ Pτι Mν pλλVη Mπιστ�λV= σ�υ
θ3 µW δικαι#σVης.

TΑν�γνων καI :ναγιγν#σκω τακτικ3 τ3 Mν τV= «cΗµ�ρoα» γρα��µενα [π+ τ�\
:δελ��\ σ�υ32k δWν Q7ω �{τε 7Eρ�ν �{τε 7ρ�ν�ν Rκαν+ν ν3 ε|πω καI Mγ} τDν τα-
πεινDν γν#µην µ�υ, Oν Mπιτρ�πηται καI ε?ς τ�~ς νεωτ�ρ�υς <µSς ν3 Q7ωµεν ?δ	αν
γν#µην περI τ�ι��των Zητηµ�τωνk * περI αeτEν λ�γ�ς ε`νε µε	Zων d κατ’ Mπιστ�λ�ν,
ε{7�µαι δ� π�τε ν3 διαλε7θEµεν Mκ τ�\ πλησ	�ν Mν ταCς κλειναCς καI (κ�ν)ι�στε��-
ν�ις TΑθ�ναις Pπως MBακριK#σωµεν :π+ κ�ιν�\ τ+ πρSγµα.

TΕν �γ	Xω jρει κρ�πτεται καλ+ς τ�\ Πλ�υτ�ρ7�υ κEδιB33, _ς :σ�αλEς παρ’ :Bι�-
π	στ�υ καλ�γ�ρ�υ Qµαθ�νk εe7αρ	στως θ3 συντ�Bω :ντιK�λDν ^ν καI θ3 Q7Vης πρ+ς
7ρ=σιν, :ρκεC ν3 εeµ�ιρ�σω 7ρ�ν�υ πρ+ς τ�\τ�k Q7ω τ�σα pλλα ν3 |δω καI MBετ�σω,
qστε ��K�\µαι µD * 7ρ�ν�ς µ�7ρι τ�\ Π�σ7α, *π�τε :ν�γκη ν3 ε`µαι Mν TΑθ�ναις δι3
τ+ «[�ηγητλ=κι»34, δWν Mπαρκ�σVη ε?ς τ3ς µελ�τας µ�υ. Κρ�πτεται καI :ρ7αC�ς τ�\ Σ�-
��κλ��υς κEδιB35!, * δW «γρα��γν#στης»36 γιν#σκει µ�ν�ν ν’ :νακαλ�πτVη «nητ	νας
Mν γ�λακτι» καI ν3 σ�αγι�ZVη TΑκ�µιν�τ�υς. cΗ «Mπ	κρισ	ς» µ�υ τ+ν Mσ�αγ	ασεν.

TΕν τV= «cΗµ�ρoα» * :δελ��ς σ�υ ?σ7υρ	σατ� Pτι �eδε	ς π�τε �Ελλην :π+ τ�\ ∆ευ-
καλ	ων�ς καI τ=ς Π�ρρας ε`π� π�τε µ�7ρι σ�µερ�ν «εe��ρ�ς», «Mπι��ρ�ς», «δυσ��-
ρ�ς» κ.τ.τ. ΚαI Pµως |δετε τDν 12 σελ	δα τ�\ KH τ�µ�υ τ�\ TΑκ�µιν�τ�υk MκεC * κ\ρ Λ�-
µπρ�ς ε[ρ}ν Mν δυσI 7ειρ�γρ���ις «τ+ @πωρ���ρ�ν τ=ς γ=ς, τ+ π�µ��ρ�ν» δι�ρ-
θωσε σW «παµ��ρ�ν»!!! Σ7ετικ�ν τι πρ+ τ�\τ� RκανEς σκωπτικ+ν θ3 δηµ�σιε�σω Mν
τV= «Ν�oα M�ηµ�ριδι» Mν V� Mδηµ�σ	ευσα καI τ+ περI τ�\ «µιµ�ω-µιµE» Pπερ * κ. Λ�-
µπρ�ς Mν�µισεν Pτι [π�λανθ�νει Mν τXE «µιµ#» (= < µαϊµ�\!), µετα�ρ�σας Mν τXE Kι-
Kλ	Xω «Romans Grecs» δι3 τ�\ «comparer»! ΜD 7ειρ�τερα!
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32. Ενν�ε� τη σειρ� των �ρθρων π�υ δηµ�σ�ευσε � Βερναρδ�κης µε τ�ν τ�τλ� «Κωνστα-
ντ�ν�υ Κ"ντ�υ. Γλωσσικα� παρατηρ0σεις ανα&ερ"µεναι εις την ν/αν ελληνικ0ν γλ*σσαν» στην
ε&ηµερ�δα Ν�α Ηµ�ρα της Τεργ/στης αρ. 443-479 απ" τις 28/9 Ι�υν. τ�υ 1883 και ε;0ς (η σειρ�
�λ�κληρ*θηκε στις 4/16.11.1884). Τ� σ3ν�λ� των �ρθρων επαναδηµ�σιε3θηκε αυτ�τελ*ς ως
5ι5λ�� µε τ�ν τ�τλ� Ψευδ�αττικισµ�� �λεγ7�ς �τ�ι Κ. Σ. Κ�ντ�υ γλωσσικ#ν παρατηρ�σεων α-
να�ερ�µ�νων εις την ν�αν ελληνικ�ν ανασκευ�, Τεργ/στη 1884.

33. Τ� ενδια&/ρ�ν τ�υ Βερναρδ�κη για κ*δικες τ�υ Πλ�υτ�ρ��υ α&�ρ�3σε τα Ηθικ�
τ�υ την /κδ�ση των �π��ων πρ�ετ��µα@ε στην επ��0 εκε�νη. 	 πρ*τ�ς τ"µ�ς τ�υς εκδ"θηκε τ�
1888 στη 5ι5λι�θ0κη των Αρ�α�ων Ελλ0νων και Λατ�νων Συγγρα&/ων τ�υ γερµανικ�3 εκδ�τι-
κ�3 ��κ�υ B. G. Teubner.

34. Πρ"κειται για την πρ*τη �ρ�νικ� πληρ�&�ρ�α σ�ετικ� µε την πρ"θεσ0 τ�υ να καταλ�-
5ει θ/ση στ� Πανεπιστ0µι� Αθην*ν. Για τις κατ�πιν/ς πρ�σπ�θει/ς τ�υ να εκλεγε� υ&ηγητ0ς/κα-
θηγητ0ς στ� �δι� Πανεπιστ0µι� 5λ. Ν�γδελης, �.π., επιστ�λ/ς αρ. 44 (Α3γ�υστ�ς 1893), 59 (Ι�3λι�ς
1897). 	 Παπ. δι�ρ�σθηκε τελικ� αριστ�δην καθηγητ0ς στη Φιλ�σ�&ικ0 Σ��λ0 απ" τ�ν π�τρων�
τ�υ Στ/&αν� ∆ραγ�3µη, πρωθυπ�υργ" τ"τε της Ελλ�δας, τ�ν Α3γ�υστ� τ�υ 1910, δεν κατ"ρ-
θωσε "µως να αναλ�5ει καθ0κ�ντα για λ"γ�υς υγε�αςY 5λ. σ�ετικ� Ν�γδελης, αυτ., σσ. 258-260.

35. Την επ��0 εκε�νη � Παπ. πρ�ετ��µασε την /κδ�ση των Αρ�α�ων Σ��λ�ων (Scholia
vetrera) των τραγωδι*ν τ�υ Σ�&�κλ/�υς π�υ εκδ"θηκαν τελικ� τ/σσερα �ρ"νια αργ"τερα α-
π" τ�ν εκδ�τικ" ��κ� B. G. Teubner.

36. Εδ* � Παπ. ανα&/ρεται ειρωνικ� στ�ν επ�σηµ� τ�τλ� της θ/σης π�υ κατε��ε � Σπ. Λ�-
µπρ�ς στ� Πανεπιστ0µι� καθ*ς και τ� "τι 0ταν Υ&ηγητ0ς της Ελληνικ0ς Ιστ�ρ�ας και Γρα&�-
γνωσ�ας.



ΜD @ργ	Z�υ Oν µD λαµK�νVης συ7ν�τερα γρ�µµατ� µ�υk σ~ *σ�κις Q7Vης καιρ+ν
γρ��ε, δι�τι π�σ�ν εe7αριστ�\σ	 µ�ι αR Mπιστ�λα	 σ�υ ε`νε περιττ+ν ν3 ε|πω πρ+ς
ε?δ�τα σε.

Εe7�µεν�ς σ�ι εeτυ7Wς τ+ ν��ν Qτ�ς 
σW :σπ�Z�µαι Mκ τ=ς ψυ7=ς 
Π�τρ�ς Ν. Παπαγεωργ	�υ 

Τµ0µα Ιστ�ρ�α – Αρ�αι�λ�γ�ας A.Π.Θ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μ. ΝΙΓ∆ΕΛΗΣ
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Eπιστ�λ� Παπαγεωργ	�υ πρ�ς Γρ. Bερναρδ�κη.
Letter from Papageorgiou to Gr. Bernardakis.
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