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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Σν Γισζζηθφ Εήηεκα, απνηέιεζε έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα ην νπνίν 

ηαιάληζε πνιιέο γεληέο Διιήλσλ. Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία, πξαγκαηεχεηαη 

νιφθιεξε ηελ εμέιημε ηνπ Γισζζηθνχ Εεηήκαηνο, απφ ηηο απαξρέο ηνπ, κέρξη θαη ηελ 

επίιπζή ηνπ. Παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δεηήκαηνο, αιιά θαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν εμειίρηεθε θαη δηακνξθψζεθε ε ζεκεξηλή λενειιεληθή γιψζζα.  ηελ 

επίιπζή ηνπ ζπλέβαιαλ ζεκαληηθέο πνιηηηθέο αιιά θαη ινγνηερληθέο πξνζσπηθφηεηεο 

ηεο επνρήο, κηα απφ ηηο νπνίεο ήηαλ θαη ν Γεψξγηνο Βηδπελφο, ν νπνίνο αλ θαη 

θαηαγφηαλ απφ θησρηθή νηθνγέλεηα, ηαμίδεςε ζην εμσηεξηθφ γηα λα κνξθσζεί θαζψο 

απφ κηθξφο έηξεθε κηα ηδηαίηεξε αγάπε γηα ηα γξάκκαηα. Καηάθεξε θαη εμειίρζεθε 

κε ηνλ θαηξφ ζε κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνζσπηθφηεηεο ησλ γξακκάησλ εθείλσλ 

ησλ ρξφλσλ. Μέζα απφ ηα έξγα ηνπ παίξλεη, θάπνηεο θνξέο άκεζα θαη θάπνηεο 

έκκεζα, ζέζε πάλσ ζην δήηεκα ην νπνίν θαη ζεσξεί πνιχ ζνβαξφ. Αλ ζήκεξα ε ρψξα 

καο δηαζέηεη κηα πινχζηα θαη επιχγηζηε γιψζζα, απηφ ην νθείιεη ζηνπο γισζζηθνχο 

αγψλεο δπν αηψλσλ αιιά θαη ζηα ινγνηερληθά έξγα αμηφηαησλ ρεηξηζηψλ ηεο 

γξαθίδαο φπσο ήηαλ θαη ν Βηδπελφο.    

 

The Greek language question was a very serious problem that troubled many 

Greek generations. This paper is dealing with the progress of the Greek language 

issue right from the start, until its solution. The results of the issue, as well as the way 

in which Modern Greek language was developed and shaped, are presented. The 

solution was contributed by important political and literary personalities of the time, 

one of whom was Georgios Vissyneus, who, although he was from a poor family, he 

traveled abroad to be educated. He managed to evolve over time to one of the most 

important and educated personalities of his times. Through his works, sometimes 

directly and sometimes indirectly, he takes a position on the issue which he considers 

to be very serious. If today our country has a rich and flexible language, it owes it to 

the linguistic struggles of two centuries, but also to the literary works of the most 

prominent pilots of the pen, as was Viseuños.  
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία, ζπληάρζεθε απφ ηνλ θνηηεηή Παπαθαξκέδε 

Θάλν, ηνπ ηκήκαηνο παηδαγσγηθνχ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηεο Φιψξηλαο. 

Σν ζέκα ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, είλαη ην Γισζζηθφ 

Εήηεκα, ην νπνίν ηαιάληζε γεληέο νιφθιεξεο Διιήλσλ, θαη ε ζπκβνιή ηνπ Γεψξγηνπ 

Βηδπελνχ ζηελ επίιπζή ηνπ. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επέιεμα λα αζρνιεζψ κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, είλαη ην φηη πηζηεχσ πσο κέζα απφ ην γισζζηθφ δήηεκα κπνξψ 

λα παξαθνινπζήζσ ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο ηνπο 

ηειεπηαίνπο αηψλεο.  

Ζ επηινγή ησλ βηβιίσλ, έγηλε κε θξηηήξην ηηο πξνηάζεηο ηνπ επφπηε θαζεγεηή, 

θπξίνπ ηαχξνπ Κακαξνχδε. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο αλήθνπλ ζηε ζπιινγή ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο 

Παηδαγσγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ  

 

Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηνλ θν ηαχξν 

Κακαξνχδε, επφπηε ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα, ηηο 

ζπκβνπιέο θαη ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπγγξαθήο ηεο. 

Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ηεο Βηβιηνζήθεο ηεο Παηδαγσγηθήο 

ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ 

βνήζεηα πνπ κνπ παξείραλ θαζψο θαη γηα ηα βηβιία πνπ κνπ δάλεηζαλ.  

 



  4 
 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απνηειεί έλα πνιχ ελδηαθέξνλ αληηθείκελν 

κειέηεο, θαζψο είλαη ε κνλαδηθή δσληαλή γιψζζα ζήκεξα, κε κηα πξνθνξηθή 

παξάδνζε 4.000 ρξφλσλ θαη ηνπιάρηζηνλ 3.000 ρξφλσλ ζπλερνχο γξαπηήο 

παξάδνζεο. Μέζα δειαδή απφ ηελ κειέηε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, κπνξεί θαλείο λα 

κειεηήζεη γισζζνινγηθά θαη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο γιψζζαο ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ 

Δπξσπατθφ ρψξν θαη ζε ζρέζε κε έλαλ ιαφ πνπ θαιιηέξγεζε ηε γιψζζα φζν ιίγνη. 

Αθφκα, ιφγσ ησλ πνιιψλ ρξφλσλ χπαξμήο ηεο, ε ειιεληθή ρξεζίκεπζε, φπσο θαη 

άιιεο γιψζζεο (αξραία Ηλδηθή θαη ιαηηληθή), σο κηα βάζε γηα ηε κειέηε ηεο εμέιημεο 

ηεο ηλδνεπξσπατθήο πξσηνγιψζζαο, ζηελ νπνία αλάγνληαη θαη νη πεξηζζφηεξεο 

Δπξσπατθέο γιψζζεο.  

Σν Γισζζηθφ Εήηεκα, δειαδή ν γισζζηθφο αιιά θαη εζληθφο δηραζκφο 

αλάκεζα ζηελ επίζεκε - ιφγηα θαζηεξσκέλε γιψζζα ηνπ θξάηνπο (ηελ θαζαξεχνπζα) 

θαη ηελ νκηινχκελε γιψζζα ηνπ ιανχ (δεκνηηθή), ππήξμε ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν 

πξφβιεκα ηεο ηζηνξίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ 

κεηέπεηηα εμέιημή ηεο. Ζ θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο πξαγκαηνπνηήζεθε κελ ην 1976, 

αιιά πέξαζε απφ πνιιά ζηάδηα θαη δεκηνχξγεζε πνιιέο εληάζεηο θαη 

αληηπαξαζέζεηο, νη νπνίεο βαζάληζαλ ηνλ ιαφ γηα πεξίπνπ 2 αηψλεο (19ν - 20ν) κε ηε 

κνξθή ελφο "γισζζηθνχ εκθχιηνπ" γλσζηνχ θαη κε ηνλ ηζηνξηθφ ραξαθηεξηζκφ 

"γισζζηθφ δήηεκα" (θαηά ην "αλαηνιηθφ δήηεκα"). 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κπνξνχκε λα πνχκε πσο απηφ απνηειεί έλα θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

ην νπνίν δελ ππάξρεη ζε θακία άιιε γιψζζα. Ο δηαρσξηζκφο ηεο γιψζζαο ζε δχν 

κνξθέο ρξήζεο, ηε ιφγηα αηηηθίδνπζα ε νπνία ήηαλ θπξίσο γξαπηή (θαζαξεχνπζα) 

θαη ηελ απιή πξνθνξηθή γιψζζα, ηε θπζηθή εμέιημε ηεο αξραίαο καο γιψζζαο 

(δεκνηηθή γιψζζα). Απηφ πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί είλαη φηη νη δχν απηέο κνξθέο 

παξάδνζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε ιφγηα θαη ε δεκψδεο, γηα πνιινχο αηψλεο 

ζεσξνχηαλ κηα θπζηθή θαηάζηαζε, θαζψο ζπλππήξραλ ρσξίο ε κηα λα κπιέθεηαη 

ζηελ άιιε. 
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Απηέο νη δπν γισζζηθέο κνξθέο, ραξαθηεξίδνπλ ηελ Διιεληθή γισζζηθή 

πξαγκαηηθφηεηα γηα πνιινχο αηψλεο, κέρξη ηνλ δηραζκφ ησλ ινγίσλ ζε αληηκαρφκελα 

ζηξαηφπεδα. Απηέο νη δηακάρεο γηα ηελ επηθξάηεζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο σο 

επίζεκεο γιψζζαο ηνπ θξάηνπο, θξάηεζαλ ζε ζπλερή εγξήγνξζε ηφζν ηνπο Έιιελεο 

ινγίνπο φζν θαη ηνλ απιφ ιαφ. Ζ ειιεληθή, είλαη ε κφλε γιψζζα κε ηελ νπνία 

αζρνιήζεθαλ ηφζνη πνιινί κειεηεηέο (γισζζνιφγνη, θηιφινγνη, εθπαηδεπηηθνί, 

θνηλσληνιφγνη, πνιηηηθνί, λνκηθνί θ.α.) θαη είλαη ε γιψζζα ηεο νπνία νη νκηιεηέο 

επαηζζεηνπνηήζεθαλ ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε 

ηεο γιψζζαο. Όπσο φκσο είλαη θπζηθφ, απηή ε θαηάζηαζε απνξξφθεζε δπλάκεηο θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπο γισζζνιφγνπο, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα ηηο είραλ 

δαπαλήζεη ζε άιιεο πιεπξέο κειέηεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο (γξακκαηηθή, ζχληαμε, 

ιεμηθνγξαθία θ.ι.π.). Απηφ φκσο θαζπζηέξεζε λα γίλεη, ζπλεηέιεζε σζηφζν ζηελ 

επξχηεξε γισζζηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ Διιήλσλ. 

Ζ παξνχζα εξγαζία, απνηειείηαη απφ ηξία κέξε. ην πξψην κέξνο, αλαιχεηαη 

ε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο, μεθηλψληαο απφ ηελ αξραηφηεηα θαη 

θηάλνληαο κέρξη θαη ηνλ 20
ν
 αηψλα θαηά ηνλ νπνίν ην Γισζζηθφ Εήηεκα επηιχζεθε, 

ελψ γίλεηαη επίζεο αλαθνξά θαη ζηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη ηνπ 

Γηαθσηηζκνχ. Παξνπζηάδνληαη νη απφςεηο ηνλ αληηκαρφκελσλ παξαηάμεσλ θαη νη 

απφςεηο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θηάζακε λα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ζεκεξηλή λενειιεληθή γιψζζα 

θαη πσο απηή δηακνξθψζεθε κέζα απφ ην Γισζζηθφ Εήηεκα. Σν πξψην κέξνο 

νινθιεξψλεηαη, κε ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γισζζηθνχ δεηήκαηνο, 

ηφζν ζηελ γιψζζα καο θαη ζηελ εθπαίδεπζε, φζν θαη ζηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο 

ρψξαο. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο, πξαγκαηεχεηαη ηνλ βίν θαη ην έξγν ηνπ 

Βηδπελνχ. Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ε δσή ηνπ απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία, κέρξη θαη 

ηελ αξξψζηηα πνπ ηνλ βξήθε θαη ην ηξαγηθφ ηνπ ηέινο. ην θνκκάηη απηφ ηεο 

εξγαζίαο, θαίλεηαη ε αγάπε ηνπ Βηδπελνχ γηα ηελ παηξίδα ηνπ ηελ νπνία φζα ηαμίδηα 

θαη αλ έθαλε πάληα ν λνπο ηνπ ήηαλ εθεί, αιιά θαη ε αγάπε ηνπ γηα ηα γξάκκαηα. 

Μαζήηεπζε θνληά ζε θάπνηνπο απφ ηνπο πην θεκηζκέλνπο δαζθάινπο ηεο επνρήο, 

απφ ηνπο νπνίνπο πήξε θαη ηα πξφηππα ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο γξαθήο θαη 

ηεο γιψζζαο ηνπ. Φαίλεηαη επίζεο θαη ε ζηαδηαθή αιιαγή ηεο γιψζζαο ηνπ Βηδπελνχ 

κέζα απφ ηα έξγα ηνπ. Ζ αιιαγή απηή, αληηθαηνπηξίδεη θαη ηηο αιιαγέο ηφζν ζηε 
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λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο, φζν θαη ζηηο πεπνηζήζεηο ηνπ Βηδπελνχ. Σν θνκκάηη απηφ, 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ έξγσλ ηνπ ζπγγξαθέα 

αιιά θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο γξαθήο ηνπ. 

ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο, παξνπζηάδεηαη ην γισζζηθφ 

δήηεκα κέζα απφ ην έξγν ηνπ Βηδπελνχ. Οη πεπνηζήζεηο ηνπ γηα ηελ «θαιχηεξε» 

γιψζζα θαίλνληαη κέζα απφ ηε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηε γξαθή ηνπ, ε νπνία 

αιιάδεη αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε (πεξηγξαθέο ζηελ θαζαξεχνπζα θαη δηάινγνη ζηε 

δεκνηηθή). Αθφκα, αλαιχεηαη θαη έλα έξγν ηνπ ζπγγξαθέα γηα ην γισζζηθφ δήηεκα, 

ην  Γηαηί ε κειηά δελ έγηλε κειέα, ζην νπνία ν ζπγγξαθέο ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα ιέμε 

ηφζν ζηε δεκνηηθή, φζν θαη ζηελ θαζαξεχνπζα. Τπάξρεη θαη έλα αλνινθιήξσην έξγν 

ηνπ Βηδπελνχ ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη  ηηο γισζζηθέο εμειίμεηο ηεο ρψξαο θαη ην 

νπνίν εθδφζεθε αξγφηεξα απφ ηνλ Γ. Βαιέηα. Γελ ππάξρεη φκσο θάπνην άιιν έξγν 

ηνπ ζπγγξαθέα γηα ην Γισζζηθφ Εήηεκα, επνκέλσο απηφ ην θνκκάηη βαζίδεηαη ζηα 

δπν απηά έξγα αιιά θαη κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε θαη αλάιπζε ηεο γιψζζαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε ν Βηδπελφο ζηελ γξαθή ηνπ. 
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ΗΣΟΡΗΚΉ ΑΝΑΓΡΟΜΉ ΣΟΤ 

ΓΛΧΗΚΟΌ ΕΖΣΉΜΑΣΟ 
 

Αξρηθά, θξίλεηαη ζθφπηκν λα νξηζηεί ην Γισζζηθφ Εήηεκα. Με ηνλ φξν 

γισζζηθφ δήηεκα, {ελλννχκε ηνλ γισζζηθφ αιιά θαη εζληθφ δηραζκφ αλάκεζα ζηελ 

επίζεκε - ιφγηα θαζηεξσκέλε γιψζζα ηνπ θξάηνπο (ηελ θαζαξεχνπζα) θαη ηελ 

νκηινχκελε γιψζζα ηνπ ιανχ (δεκνηηθή)}. Ζ δηακάρε απηή δηήξθεζε πνιιά ρξφληα 

θαη ηαιαηπψξεζε ηνλ Διιεληθφ ιαφ. ηφρνο ησλ αληηκαρφκελσλ ήηαλ ε επηθξάηεζε 

ηεο θαζαξεχνπζαο απφ ηε κηα πιεπξά ή ηεο δεκνηηθήο απφ ηελ άιιε, σο επίζεκε 

γιψζζα ηνπ θξάηνπο. 

Αρταιόηηηα 
 

Γηγισζζία ζηελ Διιάδα ππήξρε απφ ηα αξραία ρξφληα.
1
. Απηφ είλαη θάηη πνπ 

δελ ακθηζβεηείηαη νχηε απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο θαζαξεχνπζαο νχηε απφ ηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηεο δεκνηηθήο. Σε ζέζε απηή, ππνζηήξημε θαη ν Γηνλχζηνο νισκφο, 

ππνζηεξηθηήο ηεο δεκνηηθήο, κέζα απφ ην έξγν ηνπ «Γηάινγνο πξὸο 

νθνινγηψηαηνλ» θέξλνληαο ην παξάδεηγκα ηνπ Πιάησλ, ν νπνίνο φηαλ έγξαθε, δελ 

ρξεζηκνπνηνχζε ηε γιψζζα φπσο ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ ηφηε νη Έιιελεο γηα λα 

κηιήζνπλ. Ο Βεξλαξδάθεο ζα παξαδερηεί πσο εθείλα ηα ρξφληα ήηαλ αδχλαην λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε δεκνηηθή απηνχζηα, ρσξίο δειαδή λα εκπινπηηζηεί κε ζηνηρεία ηεο 

θαζαξεχνπζαο «Ἡ ἀξίζηε ζεξαπεία (ηνπ γισζζηθνχ λνζήκαηνο) ζὰ ἦην βέβαηα λὰ 

δηαδεχμσκελ ἐληειῶο θαὶ ἀπειεπζεξψζσκελ ηὴλ δεκνηηθὴλ ἀπὸ ηῆο ἀξραίαο ἑιι/ῆο 

θαὶ λ’ ἀζπαζζῶκελ ηὴλ δεκψδε ὅισο ἀκηγῆ θαὶ ἄθξαηνλ, ἀιιὰ ηνῦην εἶλαη πιένλ 

ἀδχλαηνλ» θαη αιινχ «ζήκεξνλ δὲλ ἐπαξθεῖ ἡκῖλ (=ζε εκάο) (ε δεκνηηθή) θαὶ ηὴλ 

πηψρεηαλ ηαχηελ ἀπέδεημα θαὶ ἡξκήλεπζα δηὰ καθξῶλ»
2
. Ο  Βεξλαξδάθεο πίζηεπε, 

πσο ζα έπξεπε λα γίλεη δηαρσξηζκφο ηεο δεκνηηθήο απφ ηελ θαζαξεχνπζα, θαζψο 

φκσο απηφ ήηαλ αδχλαην, ζα έπξεπε λα ελζσκαησζνχλ ζηε δεκνηηθή φζνη ηχπνη θαη 

ζηνηρεία ρξεηάδνληαη απφ ηελ θαζαξεχνπζα, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηε 

                                                           
1
 Υαηδηδάθηο, Γεψξγηνο (1905). Γ. Υαηδηδάθε Ἀπάληεζηο πξὸο ηὸλ Krumbacher, 1905 Βηβι. 

Μαξζαιῆ. Ἐθ ηῶλ ηππνγξαθείσλ ηῆο ἐθεκεξίδνο "Σν Κξάηνο". 
2
  Βεξλαξδάθεο, Γεκήηξηνο (1884). Φεπδαηηηθηζκνῦ ἔιεγρνο. ἐλ Σεξγηέζηῃ ηχπνηο 

Αὐζηξννπγγξηθνῦ Λφυδ 
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ρξεζηκνπνηήζνπλ φινη. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην φηη αξθεηνί 

ππνζηεξηθηέο ηεο δεκνηηθήο φπσο ν θ. Βεξλαξδάθεο θαη ν Δκκ. Ρφηδεο, πξνηηκνχζαλ 

λα γξάθνπλ ζε θαζαξεχνπζα εμαηηίαο ησλ ειιείςεσλ ηεο ηφηε δεκνηηθήο.  

χκθσλα κε κειέηεο , εθείλα ηα ρξφληα θαίλεηαη λα ππήξρε δηαθνξνπνίεζε 

ζηνλ γξαπηφ θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Ο Θνπθπδίδεο γηα παξάδεηγκα, ζηνλ γξαπηφ 

ηνπ ιφγν, ρξεζηκνπνηνχζε κηα γιψζζα πην απζηεξή (π.ρ. ηξίηα πξφζσκα ησλ 

πξνζσπηθψλ αλησλπκηψλ ζθεῖο, ζθῶλ αληί ησλ ηφηε αηηηθψλ αὐηνί αὐηῶλ, νὗηνη 

ηνχησλ ή ἐθείλνη ἐθείλσλ), ηηο παιηέο αιιαγέο ηνπ δηπινχ ζζ ζε ζξ, γηαηί ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα ην ξξ ην έιεγαλ ηη. Οη εθιηπφληεο ηχπνη δνηηθήο Αληίζεηα, ν 

«δεκνηηθηζηήο» ζα ιέγακε ηεο επνρήο Ἀξηζηνθάλεο ζην έξγν ηνπ άηξαρνη, γξάθεη 

«ηνῖο κὲλ γὰξ παηδαξίνηζίλ ἐζηη» ζε -νηζη απφ ηνπ Δ΄ αηψλνο π.Υ ζε -νηο (ἀλζξψπνηζη 

– ἀλζξψπνηο) θαη ηνλ θαηεγνξνχλ πσο γξάθεη ηα έξγα ηνπ ζε γιψζζα ηελ νπνία δελ 

κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ νη πεξηζζφηεξνη πνιίηεο. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο 

θαζαξεχνπζαο ππνζηεξίδνπλ πσο έρνπκε ηελ ηχρε λα κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε δπν γιψζζεο. Μηα πην απιή θαη θαζεκεξηλή θαη κηα πην επίζεκε.  

Αθφκα, πηζηεχνπλ πσο ζα έπξεπε λα απινπνηεζεί ε θαζαξεχνπζα θαη θπξίσο θαηά ηηο 

πξψηεο ηάμεηο ζηα ζρνιεία, αιιά ζα έπξεπε λα δηαηεξεζνχλ θαη νη δπν απηέο 

δηάιεθηνη. Κάπνηνη άιινη φκσο, ππνζηήξηδαλ ηε βαζκηαία ρξήζε «ιέμεσλ ἢ ηχπσλ 

ἀρξήζησλ ἐλ ηῷ θνηλνηέξῳ πξνθνξηθῷ ιφγῳ, αἵηηλεο ὅκσο βαζκεδὸλ δχλαληαη ἐθ ηνῦ 

γξαπηνῦ λὰ ἐπηθξαηήζσζη θαὶ ἐλ ηῷ ζπλήζεη πξνθνξηθῷ ιφγῳ.» (Α. Ν. θηᾶο) ελψ 

ππνζηεξίδεη πσο νχηε ε θαζαξεχνπζα αιιά νχηε θαη ε δεκνηηθή είλαη θαηάιιειεο γηα 

θάζε ρξήζε αιιά πξέπεη λα ελαιιάζζνληαη
3
. 

Σν πξφβιεκα ηνπ γισζζηθνχ δηραζκνχ, κεγάισζε φηαλ νη αηηηθηζηέο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ κηα πην δχζθνιε θαη πεξίπινθε γιψζζα ζηνλ Διιεληθφ ιαφ ν 

νπνίνο θαζψο ήηαλ απινπζηεπκέλνο, αληηκεηψπηδε δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε θαη 

ηελ επηθνηλσλία. Οη αηηηθηζηέο, πξνζπάζεζαλ θαηά θάπνηνλ ηξφπν λα επηβάιινπλ κηα 

απνκίκεζε ηεο παξαδνζηαθήο αηηηθήο, ε νπνία εξρφηαλ ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ 

ήδε πηνζεηεκέλε απινπζηεπκέλε αηηηθή δηάιεθην.  ηε ζπλέρεηα, θαη κε ηηο 

θαηαθηήζεηο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ε γιψζζα ζα μεπεξάζεη ηα ζχλνξα ηεο 

ρψξαο θαη γίλεηαη δηεζλήο. Σν θξάηνο ησλ Μαθεδφλσλ βαζηιέσλ πξνρσξεί ζηε 

πηνζέηεζε ηεο αηηηθήο δηαιέθηνπ ε νπνία δηαδίδεηαη ηφζν ζηελ Αίγππην, φζν ζηελ 

                                                           
3
 θηᾶο, Ἀλδξέαο (1921). Γλῶκαη πεξὶ ἀλαδηνξγαλώζεσο ηῆο κέζεο ἐθπαηδεύζεσο, Αζήλα, 

Ἐζληθὸλ Σππνγξαθεῖνλ. 
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Αλαηνιή θαη ηελ Αζία, ελψ είλαη θαη ε επίζεκε γιψζζα γηα ηηο δηπισκαηηθέο 

αλάγθεο ηεο Μαθεδνλίαο. Καζψο φκσο, ε γιψζζα ήηαλ δηαδεδνκέλε ζε ηφζν κεγάιν 

βαζκφ, αλαγθαζηηθά ήξζε ζε επαθή κε ιανχο νη νπνίνη ππνδνπιψζεθαλ θαη κηινχζαλ 

άιιεο γιψζζεο θαη απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα ππνζηεί πνιιέο  κεηαβνιέο ζηε 

ζχληαμε, ζηνπο ηχπνπο, ζηνπο θζφγγνπο αιιά θαη ζηε ζχλζεζε ησλ ιέμεσλ. Απηή ε 

δηάιεθηνο, κε ηνλ θαηξφ ζα αιιάμεη θαη ζα ιάβεη λέα κνξθή ειιεληθήο γιψζζαο, ηελ 

Διιεληζηηθή ή Κνηλή, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο αξγφηεξα ζα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

γηα ηε Βπδαληηλή θαη λέα Διιεληθή γιψζζα Οη γξακκαηηθνί εθείλεο ηεο επνρήο, ζα 

επηλνήζνπλ ζηε ζπλέρεηα θαη ηνπο ηφλνπο. ηελ γιψζζα απηή ζα κεηαθξαζηεί ζηε 

ζπλέρεηα θαη ε παιαηά δηαζήθε θαη ζα γξαθηεί ε θαηλή, ψζηε λα γίλνληαη θαηαλνεηέο 

ζηνλ ιαφ. 

Τοσρκοκραηία - Διαθωηιζμός 

 

ηε ζπλέρεηα, κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη κε ηηο κεηαβνιέο πνπ δέρηεθε ε 

θνηλή γιψζζα, ζα εμειηρηεί ζηε  λενειιεληθή γιψζζα ή αιιηψο ζηε δεκνηηθή. Απφ 

πνιινχο φκσο, ν φξνο δεκνηηθή ζεσξείηαη παληειψο άζηνρνο θαζψο ηελ γιψζζα 

απηή, ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ πάληνηε φινη νη άλζξσπνη θαη φρη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

ηάμε, επνκέλσο, ζσζηφηεξνο φξνο είλαη «λενειιεληθή» γιψζζα. Αληηζέησο, ε 

θαζαξεχνπζα δελ ρξεζηκνπνηήζεθε πνηέ αιιά αληηζέησο θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο 

θαζαξνιφγνπο . Ζ θαζαξεχνπζα ππήξμε κηα πξνζπάζεηα θαζαξηζκνχ ηεο γιψζζαο 

θαη φρη κηα γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε νπζηαζηηθά.  

Πψο φκσο μεθίλεζε ην γισζζηθφ δήηεκα; εκαληηθφ ξφιν έπαημε αξρηθά ε 

ζπληεξεηηθή ζηάζε ηεο εθθιεζίαο, ε νπνία απνθάζηζε λα δηαηεξήζεη σο επίζεκε 

γιψζζα ζηηο δηαθεξχμεηο ηεο κηα λεθξή γιψζζα ηελ νπνία είρε εγθαηαιείςεη αθφκα 

θαη ε ινγνηερλία ηεο πεξηφδνπ, πξνηηκψληαο λα θάλεη ζηξνθή ζηε λενειιεληθή 

γιψζζα ε νπνία είρε αξρίζεη λα δηακνξθψλεηαη. Αλ θάπνηνο δηαβάζεη δηάθνξα 

ινγνηερληθά έξγα ηνπ 10
νπ

 αηψλα θαη έπεηηα, ζα θαηαιάβεη πσο ε γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη πνιχ νηθεία θαη δελ ζα κπνξεί λα δηαπηζηψζεη πσο  καο 

ρσξίδνπλ αξθεηνί αηψλεο απφ ηε δεκηνπξγία ηνπο. Βέβαηα, ππήξραλ θαη θάπνηνη απφ 

ηε κεξηά ηεο εθθιεζίαο νη νπνίνη θήξπηηαλ ζηε λενειιεληθή θαη δήηεζαλ λα 

κεηαθξαζηνχλ ηα Δπαγγέιηα ψζηε λα γίλνληαη θαηαλνεηά ζηνλ ιαφ. 
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Σν γισζζηθφ δήηεκα ζηα ρξφληα ηνπ Γηαθσηηζκνχ πέξαζε ζηελ δεχηεξε 

θάζε. Πνιινί ιφγηνη απηήο ηεο πεξηφδνπ πίζηεπαλ πσο γηα λα αλαζηεζεί ε δφμα ησλ 

πξνγφλσλ ηνπο ζα έπξεπε πξψηα λα απνθαηαζηαζεί ε αξραία γιψζζα. ε Δπξσπατθφ 

επίπεδν, ν δηαθσηηζκφο  έιπζε ην γισζζηθφ δήηεκα ησλ ρσξψλ κε ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο ιαηηληθήο γιψζζαο, κε ηελ εζληθήο ηεο θάζε ρψξαο. ηελ Διιάδα 

φκσο ηα πξάγκαηα ήηαλ πην πεξίπινθα θαζψο δελ ππήξρε κηα λέα γιψζζα αιιά 

αληίζεηα ε γιψζζα ησλ πξνγφλσλ. 

Νέο Ελληνικό κράηος 

 

Μηα κέζε ιχζε πξνζπάζεζε λα δψζεη ν Νηθεθφξνο Θενηφθεο, ν νπνίνο δελ 

πηνζέηεζε ηε λενειιεληθή θαζψο ηε ζεσξνχζε θζαξκέλε απφ ηηο επηξξνέο απφ ηηο 

άιιεο γιψζζεο. Υξεζηκνπνηνχζε κηα απιή γιψζζα ρσξίο αξρατζκνχο ε νπνία 

βνήζεζε ζηελ εηζαγσγή δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ εθείλεο ηεο επνρήο ζηελ 

Διιάδα. Μέζε ιχζε πξνζπάζεζε λα δψζεη θαη ν θηιφινγνο Αδακάληηνο Κνξαήο, ν 

νπνίνο πίζηεπε γηα ηε γιψζζα πσο ηε βάζε ζα έπξεπε λα απνηειέζεη ε λενειιεληθή, 

ε νπνία φκσο γηα λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο, ζα έπξεπε λα 

δηαηεξήζεη νξηζκέλνπο ηχπνπο απφ ηελ παιηά γιψζζα. Αλ θαη ν Κνξαήο θαίλεηαη λα 

πξνηείλεη κηα κέζε ιχζε, δειαδή κηα γιψζζα πνπ έρεη ζηνηρεία θαη απφ ηηο δπν 

γιψζζεο, κέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ θαίλεηαη λα ηείλεη πξνο ηελ λενειιεληθή ελψ 

ήηαλ θαηά ηνπ αξρατζκνχ.  
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(Αδακάληηνο Κνξαήο, 1748 - 1833) 

Ζ κεγαιχηεξε πξνζσπηθφηεηα ηεο αληίπαιεο παξάηαμεο θαη θαηά ηνπ Κνξαή 

ππήξμε ν Κνδξηθάο ν νπνίνο ήηαλ ππνζηεξηθηήο ηεο θαζαξεχνπζαο,  θαη ην 1818 

εθδίδεη ηε Μειέηε ηῆο Κνηλῆο Ἑιιεληθῆο Γηαιέθηνπ, κε ζθνπφ λα ελαληησζεί ζηνλ 

Κνξαή. Σνλ Κνδξηθά ππνζηήξηδαλ θαη νη Φαλαξηψηεο κε ζπληεξεηηθέο απφςεηο θαη 

πξνηείλεη κηα γιψζζα  θαζαξεχνπζα «Δθθιεζηαζηηθή», φπσο είλαη θαη ε γιψζζα ησλ 

Βεξζαιιηψλ ζηε Γαιιία
4
. Οπζηαζηηθά δηαθσλνχζε κε ηνλ Κνξαή σο πξνο ην φηη 

ζεσξνχζε σο θαιχηεξε κηα γιψζζα ηεο νπνίαο ην χθνο ζα έκνηαδε κε ην πςειφ ηεο 

«Μεγάιεο εθθιεζίαο
5
».  

Παραδείγμαηα τρήζης ηης γλώζζας: 

Κνδξηθάο  νίθνο ηρζχο 

Κνξαήο νζπίηηνλ νςάξηνλ 

Γεκνηηθηζηέο ζπίηη Φάξ(η) 

 

                                                           
4
 Γεκαξάο,1983, ζει. 206 

5
 Γαζθαιάθεο Απ. Κνξαῆο θαὶ Κνξδηθᾶο: Ἡ κεγάιε θηινινγηθὴ δηακάρε ηῶλ Ἑιιήλσλ, 1966 

ζει. 503 
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(Παλαγηψηεο Κνδξηθάο, 1762 – 1827) 

Οη βαζηθέο ζέζεηο ηνπ Κνξαή γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ζπλνςίδνληαη απφ 

ηνλ Beaton θαη είλαη νη εμήο ηξεηο. 1νλ. Ο Δζληθφο απηνπξνζδηνξηζκφο βαζίδεηαη ζηελ 

επαλεθηίκεζε ηεο αξραίαο Διιεληθήο. 2νλ. Ζ λέα γξαπηή γιψζζα πξέπεη λα 

ζπκβαδίδεη κε ηε γξακκαηηθή ηεο ζχγρξνλεο νκηινχκελεο ησλ κνξθσκέλσλ ηάμεσλ 

ησλ πφιεσλ σο αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ηνπ ιανχ. 3νλ. Οη δπν πξνηάζεηο 

ζπλδπάδνληαη κε έλα ξεαιηζηηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν ζα δηνξζψλεη ηα θαθψο έρνληα 

ηεο πξνθνξηθήο εθείλεο γιψζζαο θαη ηελ θαζηζηνχλ φισο απέλαληη ηεο θιαζζηθήο 

Διιεληθήο (π.ρ. ηνπξθηθφ θαη γεληθά αιινδαπφ ιεμηιφγην ην νπνίν ρξεζηκνπνηείην 

απηνιεμεί ζηελ νκηινχκελε φπσο δεπαξηακέλα αληί dipartemento, ἀπειαηδηφλε αληί 

appelazione, θεραγηάο, ηδέξγα θ.ν.θ.).
6
  

Σν γεγνλφο πσο ν Κνξαήο θξαηνχζε κηα νπδέηεξε ζηάζε, δελ ζεκαίλεη πσο 

δελ είρε ερζξνχο απφ ηηο δπν παξαηάμεηο γηα δηαθνξεηηθνχο βεβαίσο ιφγνπο. Οη 

ππνζηεξηθηέο ηεο θαζαξεχνπζαο θαηεγνξνχζαλ ηνλ Κνξαή γηα ηελ επηινγή ηεο 

κέζεο ιχζεο ελψ νη ππνζηεξηθηέο ηεο δεκνηηθήο ηνλ θαηεγφξεζαλ πσο πξνζπαζεί λα 

δψζεη ζηελ γιψζζα κηα λέα κνξθή ε νπνία δελ εμειίρζεθε θπζηθά απφ κφλε ηεο 

φπσο είρε γίλεη κε ηελ ηφηε δεκνηηθή αιιά θαη κε ηελ θαζαξεχνπζα. 

ηα επφκελα ρξφληα ζα δνζνχλ πνιιέο κάρεο γηα ηελ επηθξάηεζε είηε ηεο κηαο 

είηε ηεο άιιεο γιψζζαο, πνιιέο απφ ηεο νπνίεο ζπλδένληαη θαη κε πνιηηηθά αιιά θαη 

                                                           
6
 Δηζαγσγή ζηε λεόηεξε Διιεληθή ινγνηερλία, Αζήλα 1996 ζει. 301 θ.ε. 
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ηδενινγηθά δεηήκαηα ηνπ ειιεληζκνχ. Σν 1888, ν Γηάλλεο Φπράξεο ζα δεκνζηεχζεη 

έλα έξγν ηνπ κε ηίηιν «Σν Σαμίδη κνπ» ην νπνίν ζα δψζεη ψζεζε γηα ηε ρξήζε ηεο 

δεκνηηθήο ηα επφκελα ρξφληα. Ζ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Φπράξεο είλαη κηα 

απινπνηεκέλε δεκνηηθή ηελ νπνία θαίλεηαη λα έρεη επηλνήζεη ν ίδηνο
7
 φζελ θαη νη 

ιφγηνη ηελ νλφκαδαλ «ςεπηνδεκνηηθή».
8
 Ο Φπράξεο πίζηεπε πσο ε δηθή ηνπ γιψζζα 

απνηεινχζε έλαλ ζπλδεηηθφ θξίθν ηεο παιηά θιαζηθήο γιψζζαο κε ηε λέα θαη 

απνθάζηζε λα πεηξακαηηζηεί θαη πάλσ ζηηο γισζζηθέο δνκέο. Γειαδή, φπνπ νη 

αξραΐζηεο καδί κε ηνπο ιφγηνπο πξνζπαζνχζαλ λα εμαξραΐζνπλ ηε γιψζζα, ν 

Φπράξεο κε ηελ ζεηξά ηνπ πξνζπαζνχζε λα πξνρσξήζεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

αξραίαο γιψζζαο. 

 

(Γηάλλεο Φπράξεο, 1854 – 1929) 

20
ο
ς αιώνας 

Σν γεγνλφο ην νπνίν μχπλεζε εθ λένπ ην γισζζηθφ δήηεκα, ήηαλ ε εθεκεξίδα 

«Ἀθξόπνιηο», εθδφηεο ηεο νπνίαο ήηαλ ν Βιάζεο Γαβξηειίδεο, ε νπνία ππνζηήξημε ηε 

                                                           
7
 Geoffrey Horrocks Διιεληθά, Ηζηνξία ηεο γιώζζαο θαη ησλ νκηιεηώλ ηεο, εθδ. ΔΣΗΑ 2014, 

ζει. 627 
8
 Ἱζηνξία ηνῦ Γισζζηθνῦ δεηήκαηνο Ἀλαζηαζίνπ Μέγα Σφκνο 2 ζει. 455 θ.ε. εθδ. Γσδψλε 

1997 
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γισζζηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ Φπράξε. Ζ εθεκεξίδα βξήθε ππνζηήξημε ζηα πξφζσπα 

ησλ  Δκκαλνπήι Ρνΐδε, Ηάθσβνπ Πνιπιά θαη άιισλ, νη νπνίνη επηηίζεληαη ζηνλ 

αηηηθηζκφ θαη παξνπζηάδνπλ ηε δεκνηηθή σο ηελ πην θαηάιιειε γιψζζα γηα ηε 

ινγνηερλία. Έηζη, απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ην 

Γισζζηθφ Εήηεκα αξρίδεη λα παίξλεη θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο εθηφο απφ θνηλσληθέο 

θαη αξρίδεη λα νδεγεί ζε ζπγθξνχζεηο νη νπνίεο πνιιέο θνξέο είλαη θαη αηκαηεξέο.  

Εσαγγελικά και Ορεζηειακά 

Σν 1901, ε εθεκεξίδα αθξφπνιε ζα δεκνζηεχζεη ηελ Αγία Γξαθή ζε κηα 

αθξαία δεκνηηθή απφ ηνλ Αιέμαλδξν Πάιιε. Απηφ ζα πξνθαιέζεη πιεζψξα 

αληηδξάζεσλ ηφζν απφ θνηηεηέο φζν θαη απφ θαζεγεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

θαη ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αηκαηεξψλ επεηζνδίσλ. Σα επεηζφδηα απηά, 

έγηλαλ ηφηε γλσζηά σο «Δπαγγειηθά». Νέα αηκαηεξά επεηζφδηα πξνθιήζεθαλ κε 

αθνξκή ηελ παξάζηαζε ηεο Οξέζηεηαο ηνπ Αηζρχινπ ζηε δεκνηηθή απφ ην εζληθφ 

ζέαηξν ην 1903, κεηαμχ ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο δεκνηηθήο θαη ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο 

θαζαξεχνπζαο. Σα επεηζφδηα απηά νλνκάζηεθαλ «νξεζηεηαθά». Οη ππνζηεξηθηέο ηεο 

θαζαξεχνπζαο απνθαινχζαλ ηνπο δεκνηηθηζηέο θνξντδεπηηθά «καιιηαξνύο» θαη ηνπο 

πξνζάπηνπλ ηελ θαηεγνξία πσο ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ έλα ζιαβηθφ ζρέδην πνπ έρεη 

σο ζηφρν ηνλ δηραζκφ ησλ Διιήλσλ. εκαληηθφ γεγνλφο εθείλσλ ησλ ρξφλσλ, 

απνηέιεζε ε έθδνζε ηεο ινγνηερληθήο-πνιηηηθήο εθεκεξίδαο 'Ο Ννπκάο' απφ ηνλ 

Γεκήηξην Σαγθφπνπιν, ε νπνία απνηεινχζε νπζηαζηηθά ηξφπν έθθξαζεο ησλ 

απφςεσλ ηνπ Φπράξε αιιά θαη φισλ ησλ ιφγησλ δεκνηηθηζηψλ.  

Γηάθνξνη δεκνηηθηζηηθνί ζχιινγνη άξρηζαλ λα δεηνχλ ηελ εηζαγσγή θαη ηελ 

θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο – λενειιεληθήο γιψζζαο ζηελ εθπαίδεπζε φπσο ε εηαηξία 

Ζ Δζληθή Γιώζζα, ε θνηηεηηθή ζπληξνθηά,  ην αδεξθάην θαη ην πξννδεπηηθό θέληξν 

αιιά θαη άιινη ζχιινγνη. Ζ εηαηξία «Ζ Δζληθή Γιψζζα», απεπζπλφκελε πξνο ην 

Διιεληθφ έζλνο  ην 1905, ηνλίδεη πσο «γηα λα γηαηξεπηεί ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνύζε 

ζην έζλνο, έρεη λα πξνηείλεη θαη απηή έλα γηαηξηθό δίπια ζε όζα πξνηείλνληαη θάζε 

ηόζν, ηελ εζληθή γιώζζα. Ζ αξξώζηηα βξίζθεηαη ζηελ θνύληα ησλ ειιήλσλ δειαδή 

ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ ξίδα ηεο αξξώζηηαο είλαη κηα : ν δαζθαιηζκόο. Ζ παηδεία θαη 

νιόθιεξε ε δσή ηνπ έζλνπο πλίγεηαη από ηελ θαζαξεύνπζα. Ζ δηγισζζία βαζαλίδεη ην 
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έζλνο. Ζ δσληαλή εζληθή καο γιώζζα, πξέπεη λα γίλεη ν γξαπηόο ιόγνο ηνπ Διιεληθνύ 

γέλνπο».
9
 

Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο 

ζηελ εθπαίδεπζε έπαημε ν εθπαηδεπηηθφο φκηινο. Ηδξχζεθε ην 1910 θαη ζπκκεηείραλ 

ζεκαληηθνί ιφγηνη ηεο επνρήο φπσο  ν Γεκήηξεο Γιελφο, ν Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο, ν 

Μαλφιεο Σξηαληαθπιιίδεο. Αξρηθά, ιεηηνπξγνχζε σο έλα φξγαλν  θηιειεπζέξνπ 

Γεκνηηθηζκνχ θαζαξά απνζηαζηνπνηεκέλνο απφ ηηο γισζζηθέο απφςεηο ηνπ 

Φπράξε
10

. Αξρηθά, ν εθπαηδεπηηθφο φκηινο είρε ζαλ ζηφρν ηε ζπγγξαθή δηδαθηηθψλ 

βηβιίσλ ζηε δεκνηηθή γιψζζα θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο Πξφηππνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ, κε άκεζν ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ησλ παηδαγσγηθψλ ηδεψλ ηνπ 

δεκνηηθηζηηθνχ θηλήκαηνο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. ηνλ εθπαηδεπηηθφ φκηιν, 

ζεσξνχζαλ πσο απηφ ζα ήηαλ ην πξψην βήκα ζηελ πξνζπάζεηα κηαο ζπλνιηθήο 

αλακφξθσζεο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ε νπνία ζα επεξρφηαλ ζηγά – ζηγά κε ηνλ 

θαηξφ, φηαλ δειαδή ζα ην επέηξεπαλ νη πεξηζηάζεηο. Καηά ηελ άπνςή ηνπ Οκίινπ, ε 

εθπαίδεπζε ζα βειηησλφηαλ εάλ εθαξκνδφηαλ ε δηδαζθαιία ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο 

θη εθφζνλ θαηαπνιεκείην ν ζρνιαζηηθηζκφο. Απφ ην 1911 θηφιαο, μεθίλεζαλ λα 

εθδίδνπλ θάπνηα δηδαθηηθά αιιά θαη εθπαηδεπηηθά βηβιία, ηα νπνία ήηαλ βαζηζκέλα 

ζηηο εξγαζίεο ηνπ Μαλ. Σξηαληαθπιιίδε, ηνπ Αιέμαλδξνπ Γεικνχδνπ θαη ηνπ 

Γεκήηξε Γιελνχ. Απηή ηελ πεξίνδν πάλησο νη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο είλαη 

πνιχ ζπρλέο, θάπνηεο βέβαηα είηε δελ ςεθίζηεθαλ είηε δελ πξνρψξεζαλ θαη έκεηλαλ 

κφλν ζηα ραξηηά, αιιά φιεο είραλ σο ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηηο αλάγθεο ηνπ έζλνπο.  Έηζη, κέζα ζε 50 ρξφληα, έγηλαλ πεξίπνπ 9 

ελαιιαγέο ηεο εζληθήο καο γιψζζαο πφηε απφ δεκνηηθή ζε θαζαξεχνπζα θαη πφηε ην 

αληίζηξνθν.  

Σν 1911, ε θπβέξλεζε ηνπ Δι. Βεληδέινπ, κεηά απφ ηεηξαήκεξε ζχζθεςε 

ζηελ βνπιή, ηάρηεθε ππέξ ηεο θαζαξεχνπζαο θαζψο πίζηεπαλ πσο ε γξαπηή γιψζζα  

ζα έπξεπε λα ηαπηίδεηαη κε ηελ πξνθνξηθή.
11

   Μέζα απφ ην ζχληαγκα πνπ εμέδσζε, 

ππνζηήξημε πσο ε γιψζζα ζα πξέπεη λα θηλείηαη ζην ίδην κήθνο κε ηε γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζχληαμή ηνπ. «Ἐπίζεκνο γιῶζζα ηνῦ Κξάηνπο εἶλαη ἐθείλε 

                                                           
9
 Σν Γισζζηθό καο δήηεκα, ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη κεξηθέο ζθέςεηο γηα ηελ επίιπζή ηνπ, Η.Μ 

Υαηδεθψηεο, ζει. 50 εθδφζεηο ¨ΜΗΝΧΑ¨. 
10

 Geoffrey Horrocks φπ. Παξ., εθδ. ΔΣΗΑ 2014, ζει. 639 
11

 Ἱζηνξία ηνῦ Γισζζηθνῦ δεηήκαηνο Ἀλαζηαζίνπ Μέγα Σφκνο 2 ζει. 609 εθδ. Γσδψλε 1997 
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εἰο ηὴλ ὁπνίαλ ζπληάζζεηαη ηὸ πνιίηεπκα θαὶ εἰο ηῆο Ἑιιεληθῆο λνκνζεζίαο ηα 

θείκελα· πᾶζα πξὸο παξαθζνξὰλ ηαχηεο ἔκβαζηο ἀπαγνξεχεηαη»
12

. 

Ζ γιψζζα κεηαηξέπεηαη ζε έλα φπιν ηεο εμνπζίαο, ηδηαίηεξα θαηά ηα ρξφληα 

ηεο δηθηαηνξίαο, θαζψο νη ππνζηεξηθηέο ηεο θαζαξεχνπζαο είραλ σο ζηφρν ηελ 

θνηλσληθή δηάθξηζε θαη ήζειαλ έκκεζα λα  πεξάζνπλ ην κήλπκα πσο είλαη αλψηεξνη 

ηφζν γισζζηθά φζν θαη πνιηηηθά, ελψ νη ππνζηεξηθηέο ηεο δεκνηηθήο θαηεγνξνχληαη 

σο θνπκνπληζηέο ελψ απαμηψλνληαη απφ ηνπο επίζεκνπο επηζηεκνληθνχο θχθινπο.  

Καζψο ηα  λνκνζρέδηα ηνπ Σζηξηκψθνπ ην 1913 δελ ςεθίζηεθαλ, ε πξψηε 

πξνζπάζεηα  πνπ έγηλε επίζεκα γηα λα θαζηεξσζεί ε δεκνηηθή γιψζζα ζηελ 

εθπαίδεπζε, έγηλε ην 1917, κε απφθαζε ηεο πξνζσξηλήο θπβέξλεζεο ηνπ Διεπζέξηνπ 

Βεληδέινπ. Ζ Κπβέξλεζε, ζα δεηήζεη θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νκίινπ 

γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο. Με ηελ εθπαηδεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε εθείλε, νξηδφηαλ σο επίζεκε γιψζζα ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ 

ζρνιείνπ ε δεκνηηθή.  Πξνθιήζεθε έηζη ε κεγάιε αληίδξαζε απφ ηελ πιεπξά ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο. Μηα απφ απηέο ηηο εμαηξέζεηο ήηαλ θαη ν 

ηζηνξηθφο Κσλζηαληίλνο Άκαληνο νη απφςεηο ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη ζηνλ πξφινγν 

ηεο «εηζαγσγήο εηο ηελ βπδαληηλή ηζηνξία», θαη ζηνλ νπνίν ππνζηεξίδεη αλνηθηά ηε 

δεκνηηθή, θαζψο πηζηεχεη πσο κέζα απφ απηή κπνξεί λα πξνρσξήζεη ε κφξθσζε ηνπ 

κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ ιανχ ελψ ζηε ζπλέρεηα αλαθέξεη πσο ε θαζαξεχνπζα 

απνηειεί εκπφδην ζηελ θαζηέξσζή ηεο. Γηαηέιεζε επίζεο θαη ππνπξγφο παηδείαο  θαη 

έθαλε φηη πεξλνχζε απφ ην ρέξη ηνπ γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο. Σν 1920 φκσο, 

νη θηιειεχζεξνη ζα αλαηξαπνχλ θαη ε λέα θπβέξλεζε ζα αθπξψζεη ηνλ λφκν θαη ζα 

δηαηάμεη λα απνζπξζνχλ ηα αλαγλσζηηθά ηνπ δεκνηηθνχ ηα νπνία ήηαλ γξακκέλα 

ζηελ δεκνηηθή, επαλέθεξε ηελ θαζαξεχνπζα ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε ελψ 

πξνρψξεζε θαη ζηελ απφιπζε ησλ αηφκσλ νη νπνίνη είραλ ζρεδηάζεη απηή ηελ 

κεηαξξχζκηζε. Ζ ερζξφηεηα ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο θαζαξεχνπζαο πξνο ηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηεο δεκνηηθήο θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο πσο  θαηά ηελ γεξκαληθή 

θαηνρή, ν θαζεγεηήο Ησάλλεο Καθξηδήο δηψθεηαη επεηδή δεκνζίεπζε ηελ 

παλεπηζηεκηαθή ηνπ παξάδνζε ζηε δεκνηηθή, ρξεζηκνπνηψληαο ην κνλνηνληθφ 

ζχζηεκα. 
13

 

                                                           
12

 Ἄξζξν 107, Γεκαξάο Ζ κεηαξξύζκηζε πνπ δελ έγηλε 1974 Σφκνο Β´ ζει. 307 
13

 Παλαγηψηεο Μαληδνχθαο, Ζ δίθε ησλ ηόλσλ, [1] 
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(Κσλζηαληίλνο Άκαληνο, 1874- 1960) 

Ζ ππάξρνπζα θαηάζηαζε δελ ζα αιιάμεη ζεκαληηθά κέζα ζηα επφκελα 

ρξφληα. Ζ θπβέξλεζε ηνπ Γεψξγηνπ Παπαλδξένπ ην 1964 θαη κε ηνλ Δπάγγειν 

Παπαλνχηζν ζηα θαζήθνληα ηνπ γεληθνχ  γξακκαηέα ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο  πήξε 

κηα ζεκαληηθή απφθαζε ε νπνία απνηέιεζε ζεκαληηθή εμέιημε γηα ην Γισζζηθφ 

Εήηεκα. Δπέηξεςε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηιέμνπλ ηε γιψζζα ηελ νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ αιιά γηλφηαλ ε δηδαζθαιία θαη ησλ δπν.  

Σειηθά ε γιψζζα νλνκάζηεθε λενειιεληθή θαη επηζεκνπνηήζεθε απφ ηελ 

θπβέξλεζε ηνπ Καξακαλιή, δηαθέξεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηε δεκνηηθή πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε ν Φπράξεο. Αξρηθά δελ πεξηέρεη ηνπο ηδησκαηηζκνχο ελψ έρεη πάξεη 

θαη αξθεηά ζηνηρεία απφ ηελ θαζαξεχνπζα. ηε ζπλέρεηα, φηαλ ην ΚΚΔ 

λνκηκνπνηείηαη, πιένλ αθαηξείηαη ε πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ Γισζζηθνχ Εεηήκαηνο θαη 

ε ρξήζε ηεο δεκνηηθήο παχεη λα είλαη ηαπηφζεκε ηνπ θνπκκνπληζκνχ θαη ηεο 

αλαξρίαο.  

Καηά ηελ δεθαεηία ηνπ ΄70, ην Γισζζηθφ Εήηεκα επηιχζεθε κεηά απφ ζρεδφλ 

150 ρξφληα. Σν 1976 ν ηφηε ππνπξγφο παηδείαο Γεψξγηνο Ράιιεο, ζα εηζεγεζεί ζηελ 

θπβέξλεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή ηε ρξήζε ηεο δεκνηηθήο ηφζν ζηελ 

εθπαίδεπζε φζν θαη ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο.
14

 Ζ θπβέξλεζε ηνπ 

                                                           
14

 ΦΔΚ 100/Α΄/30-4-1976, Νφκνο 309, Άξζξν 2: «Γιψζζα δηδαζθαιίαο .... ηεο Γεληθήο 

Δθπαηδεχζεσο είλαη απφ ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1976 - 1977 ε Νενειιεληθή. Χο Νενειιεληθή 
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Καξακαλιή απνθαζίδεη λα εθαξκφζεη απηή ηελ εηζήγεζε.  Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ην 

Γισζζηθφ Εήηεκα ζα νινθιεξσζεί θαη ην θαηλφκελν ηεο δηγισζζίαο ζα εμαθαληζηεί. 

Ζ λέα Διιεληθή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζήκεξα, είλαη κηα αλάκεημε ζηνηρείσλ 

ηεο δεκνηηθήο αιιά θαη ηεο θαζαξεχνπζαο  θαη βξίζθεηαη θνληά ζηελ Διιεληζηηθή 

Κνηλή ησλ ρξφλσλ ηνπ Υξηζηνχ.
15

 

  

                                                                                                                                                                      
γιψζζα λνείηαη ε δηακνξθσζείζα σο παλειιήληνλ εθθξαζηηθφλ φξγαλνλ ππφ ηνπ Διιεληθνχ 

ιανχ θαη ησλ δνθίκσλ ζπγγξαθέσλ ηνπ Έζλνπο Γεκνηηθή, ζπληεηαγκέλε άλεπ ηδησκαηηζκψλ 

θαη αθξνηήησλ.» 
15

 Σζνιάθεο 1999, 134 
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Ζ ΖΜΔΡΗΝΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ Ζ 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΖ 
 

Ζ λέα Διιεληθή γιψζζα φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζήκεξα, έρεη ζηνηρεία ηφζν 

απφ ηε δεκνηηθή, φζν θαη απφ ηελ θαζαξεχνπζα. Δπνκέλσο, δελ κπνξνχκε λα πνχκε 

πσο έρεη επηθξαηήζεη ε δεκνηηθή. Δμάιινπ, ππήξραλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο κεηαμχ 

ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο δεκνηηθήο γηα ηελ πξφηππε γιψζζα (φπσο π.ρ. ν Φπράξεο πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ). Ζ γιψζζα καο έρεη πάξεη αξθεηά ζηνηρεία απφ ηελ 

θαζαξεχνπζα θπξίσο ιεμηινγηθά
16

, κε ηελ πξνζζήθε αξθεηψλ ιέμεσλ νη νπνίεο ήηαλ 

άγλσζηεο κέρξη πξηλ απφ ιίγνπο αηψλεο (φπσο π.ρ. βξέθνο, ζπκβνπιεχσ θ.α.). Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, παξαηεξείηαη κηα ηάζε έληνλεο πξνζπάζεηαο  εκπινπηηζκνχ ηνπ 

ιεμηινγίνπ κε ηελ εηζαγσγή ιφγησλ ιέμεσλ ή ιέμεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

αξραία γιψζζα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ιέμε κεκςηκνηξία, ππφ ηελ επίβιεςε πνιιψλ 

γλσζηψλ θαζεγεηψλ φπσο είλαη ν Μπακπηληψηεο
17

.  

  

Ζ ρξήζε ηνπ χθνπο ηεο δεκνηηθήο άξρηζε λα εκθαλίδεηαη θαηά ηνλ 18
ν
 αηψλα 

γηα πξψηε θνξά ζηνλ γξαπηφ ιφγν, γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη νη ζπγγξαθείο 

ήζειαλ λα απεπζχλνληαη ζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν θνηλφ.  Σα πξψηα απηά έξγα 

ήηαλ είηε πνηήκαηα είηε ινγνηερληθά ή ζξεζθεπηηθά θείκελα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

πσο ε δεκνηηθή εθείλσλ ησλ ρξφλσλ,  ήηαλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ φκνηα κε ηελ 

θαζαξεχνπζα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ιφγηνη θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο 

δηθηαηνξίαο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη εχθνια αληηιεπηφ αλ ξίμνπκε κηα καηηά ζε θείκελα 

δηαθφξσλ ινγηψλ ηεο επνρήο φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ Αιέμαλδξνπ Μαπξνθνξδάηνπ. 

Ζ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηα θείκελά ηνπ, ζα ιέγακε φηη κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε 

ηελ θνηλή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα  ζξεζθεπηηθά θείκελα φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ Αγία Γξαθή, παξά κε θαζαξεχνπζα. Απηφ, κπνξεί λα θαλεί θαη 

                                                           
16

 Geoffrey Horrocks Διιεληθά, Ηζηνξία ηεο γιώζζαο θαη ησλ νκηιεηώλ ηεο, εθδ. ΔΣΗΑ 2014, 

ζει. 564,581 
17

  Δκπινχηηζε ην ιεμηιφγηφ ζνπ- Λεμηθφ ησλ πην απαηηεηηθψλ ιέμεσλ ηεο λέαο Διιεληθήο, 

εθδ. Κέληξν ιεμηθνινγίαο 2015 
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κέζα απφ ην έξγν ηνπ Μνηζηφδαθνο
18

. Ο ίδηνο, δηθαηνινγεί ηνλ απιφ ηξφπν γξαθήο 

ηνπ ιέγνληαο ηα εμήο : 

«Ἐγὼ δηὰ ιφγνπο, ηνὺο ὁπνίνπο ἐπηθέξσ, ἔθξηλα λὰ ἐμπθάλσ ηὴλ παξνῦζαλ 

ζπγγξαθὴλ ἐλ ηῷ ἁπιῷ ὕθεη, ζψδσλ ὅκσο ἀεὶ ηνὺο ὡξηζκέλνπο ὅξνπο ηῶλ 

πξαγκάησλ, νἵηηλεο ἦζαλ ἐλ ρξήζεη παξὰ ηνῖο ἀξραίνηο, θαὶ κεζαξκφδσλ ἀεὶ ηὸ ὕθνο 

ἐπὶ ηὸ ζεκλφηεξνλ, ἢ ἐιάρηζηνλ ἐπὶ ηὸ πξεπσδέζηεξνλ ηῇ ἀλὰ ρεῖξαο πξαγκαηεπνκέλῃ 

ὕιῃ»
19

. 

Απηή ε πην απινπζηεπκέλε δηάιεθηνο, κέζα ζηα επφκελα ρξφληα εμαπιψζεθε 

κε γνξγνχο ξπζκνχο θπξίσο ιφγσ ηνπ Γηαθσηηζκνχ. Σν βαζηθφηεξν πξφβιεκα πνπ 

έπξεπε λα αληηκεησπηζηεί φκσο γηα ηε ρξήζε απηήο ηεο δηαιέθηνπ, ήηαλ ην πξφβιεκα 

ηεο έιιεηςεο  εμεηδηθεπκέλνπ ιεμηινγίνπ. Σε ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα 

πξνζπάζεζαλ λα δψζνπλ ιφγηνη ηεο επνρήο κε δπν ηξφπνπο. Δίηε κε ιεμηινγηθά 

δάλεηα απφ άιιεο γιψζζεο ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ, είηε ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο 

παξκέλεο απηνχζηεο απφ ηελ αξραία ειιεληθή. Μάιηζηα πνιινί ιφγηνη ηεο επνρήο, 

παξνκνίαδαλ ηελ απνηπρία ζπληάμεσο ελφο γξάκκαηνο ζηε δεκνηηθή κε ηελ 

πξνζπάζεηα ελφο αεηνχ λα πεηάμεη κε θνκκέλα θηεξά λνκίδνληαο φηη φπσο παιηά έηζη 

θαη ηψξα κπνξεί λα πεηάμεη.
20

 Ο Υαηδηδάθηο ππνζηήξηδε πσο ε γιψζζα δελ ζα έπξεπε 

λα βαζηζηεί ζηελ νκηινχκελε γιψζζα ηνπ ιανχ γηα ηνλ απινχζηαην ιφγν φηη απφ 

πεξηνρή ζε πεξηνρή νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχζαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηε γιψζζα 

κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κεγάινπ αξηζκνχ δηαιέθησλ ηεο δεκνηηθήο. Έηζη ζα 

ήηαλ δχζθνιν λα θαζηεξσζεί κηα δεκνηηθή ε νπνία ζα είλαη θαηαλνεηή απφ νιφθιεξν 

ηνλ ιαφ. Καζψο ινηπφλ, ν ιαφο είρε αθνκνηψζεη θάπνηα ιφγηα ζηνηρεία ζηελ 

νκηινχκελε γιψζζα ηνπ, πίζηεπε φηη ε ππνζηήξημε ηνπ ιανχ πξνο ηε δεκνηηθή 

εθείλσλ ησλ ρξφλσλ αθνινπζνχζε ιάζνο δξφκν κε απνηέιεζκα λα μεθηλάεη εθ λένπ 

έλαο γισζζηθφο πφιεκνο.
21

 

ε απηή ηελ πεξίνδν, αξρίδεη θαη ε εκπινθή ηεο πνιηηηθήο ζην Γισζζηθφ 

Εήηεκα κε θαηεγνξίεο αλαιφγσο ηηο απφςεηο θάπνηνπ πάλσ ζην δήηεκα (π.ρ. 

θνπκνπληζηέο θαη πξνδφηεο φζνη ήηαλ ππνζηεξηθηέο ηεο δεκνηηθήο). Απηέο νη 

                                                           
18

 Θεσξία ηῆο γεσγξαθίαο (1781) 
19

 Νενειιεληθῆο θηινινγίαο παξάξηεκα, Ἀζῆλαη 1872-94 ζει.150 
20

 Ἱζηνξία ηνῦ Γισζζηθνῦ δεηήκαηνο Ἀλαζηαζίνπ Μέγα Σφκνο 2 ζει. 57 ππνζεκ. εθδ. 

Γσδψλε 1997 
21

  Γισζζνινγηθαί κειέηαη Α´ 1901 ζει. 296 
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θαηεγνξίεο φκσο έκεηλαλ, κε απνηέιεζκα φζνη ππνζηήξηδαλ ηε δεκνηηθή λα 

ζπλδένληαη κε ηνλ θνπκκνπληζκφ.  Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, αξθεηνί ήηαλ νη ιφγηνη νη 

νπνίνη άξρηζαλ ζηαδηαθά λα απνκαθξχλνληαη απφ ηε δεκνηηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν 

Φπράξεο, φρη κφλν γηα γισζζηθνχο ιφγνπο, αιιά θαη γηα πνιηηηθνχο. 

Σα επφκελα ρξφληα αξθεηνί ήηαλ νη κνξθσκέλνη ηεο επνρήο πνπ 

πξνζπάζεζαλ λα αλαηξέζνπλ απηέο ηηο απφςεηο γηα ηελ ηαχηηζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ κε 

ηνλ θνπκκνπληζκφ, φπσο ν Σξηαληαθπιιίδεο θαη ν Γεικνχδνο, ρσξίο φκσο επηηπρία. 

Σν 1963, ν θηιειεχζεξνο Γηψξγνο Παπαλδξένπ πήξε ζέζε ζε απηφ ην θαπηφ δήηεκα, 

εθαξκφδνληαο πνιηηηθή ίζσλ δηθαησκάησλ, ελψ σο επίζεκε γξαπηή γιψζζα ηνπ 

θξάηνπο θαζηέξσζε ηελ θαζαξεχνπζα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ εηζαγσγή ηεο 

γξακκαηηθήο ηνπ Σξηαληαθπιιίδε ζηα ζρνιεία, ε νπνία πξνθάιεζε αληηδξάζεηο θαη 

θαηεγνξήζεθε επεηδή δελ αλέθεξε ζε θαλέλα ζεκείν ηα ζηνηρεία ηεο δεκνηηθήο ηα 

νπνία αθνκνηψζεθαλ. Σν δήηεκα απηφ νινθιεξψλεηαη φηαλ ν Καξακαλιήο ην 1974, 

θαζηεξψλεη ηε δεκνηηθή σο επίζεκε γιψζζα ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο ελψ ε 

λνκηκνπνίεζε ην ΚΚΔ αλαηξεί ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο.  

Καλείο φκσο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ην γεγνλφο πσο ε θαζαξεχνπζα επεξέαζε ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ ηε δεκνηηθή θαη απηφ κπνξεί λα θαλεί θαη απφ ην έξγν ηνπ  Κ. 

Σαρηζή «Σν ηξίην ζηεθάλη» ζην νπνίν κηα νκηιία δπν γπλαηθψλ νη νπνίεο 

πξνέξρνληαη απφ ιατθά ζηξψκαηα, είλαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ εκπινπηηζκέλε απφ 

ιφγηα ζηνηρεία.
22

 

  

                                                           
22

 R.Beaton, 1996, Δηζαγσγή ζηε λεόηεξε Διιεληθή ινγνηερλία, Αζήλα Δθδφζεηο Νεθέιε ζει, 

346-347 
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ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΛΧΗΚΟΤ 

ΕΖΣΖΜΑΣΟ 
 

Αξρηθά παξνπζηάδνληαη απφςεηο θαη απνζπάζκαηα απφ δηάθνξα έξγα 

αλζξψπσλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην Γισζζηθφ Εήηεκα ηεο Διιάδαο, θαη ζηα νπνία 

γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζπλέπεηεο ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο: 

«Ο αηηηθηζκόο είρε βαξπζήκαληεο θαη νιέζξηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ πλεπκαηηθή 

εμέιημε θαη δσή ηνπ Διιεληθνύ έζλνπο. Με ηνλ γξακκαηηθό δηραζκό πνπ είρε γηα 

επαθόινπζν θαη πνπ γηλόηαλ κε ηνλ θαηξό βαξύηεξνο, θαζηέξσζε ν αηηηθηζκόο θαη έλαλ 

ςπρηθό δηραζκό ζε θάζε νκόγισζζν, εκπόδηζε ηελ ειεύζεξε έθθξαζε θπξίσο ζηνλ 

γξαπηό ιόγν, εκπόδηζε ην άλζηζκα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ινγνηερλίαο ζην κεγάιν θνηλό 

θαη άλνημε ράζκα αλάκεζα ζην ιαό θαη ηελ παηδεία ηνπ πνπ έξγν ηεο έρεη λα ηνπ 

κεηαδώζεη κε ηε γιώζζα ηνπ ηα αγαζά ηνπ εζληθνύ πνιηηηζκνύ.» 
23

 

«Με ηνλ θαζαξηζκό, ε γιώζζα γίλεηαη όιν θαη αξρατθόηεξε, γίλεηαη όκσο θαη 

πην δπζθνινκάζεηε θαη δπζθνινκεηαρείξηζηε θαη έηζη καηαηώλεηαη ν πξννξηζκόο ηεο. 

Ζ λέα δηγισζζία πνπ δεκηνύξγεζε ν θαζαξηζκόο ζην 19
ν
 αηώλα είρε πνιιαπιά… 

νιέζξηα επαθόινπζα».
24

 

Σν γισζζηθφ δήηεκα θαηά ηνλ 18
ν
 αηψλα, μεθίλεζε ζαλ έλα δήηεκα παηδείαο 

κε πνιηηηζηηθέο δηαζηάζεηο, θαη ηα επφκελα ρξφληα έιαβε θαη θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηθέο δηαζηάζεηο. Ζ νκηινχκελε θαζαξεχνπζα βξηζθφηαλ ζε πιήξε αληίζεζε κε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ελψ αθφκα θαη ε πην απιή θαζαξεχνπζα πνπ δηδαζθφηαλ ζηα 

δεκνηηθά ζρνιεία, ην κφλν πνπ θαηάθεξλε ήηαλ λα κεγαιψλεη ην ράζκα αλάκεζα ζηηο 

κνξθσκέλεο ηάμεηο ηεο επνρήο θαη ηνπ απινχ ιανχ. Ζ εκκνλή ζηνλ αξρατζκφ 

απνηεινχζε κεγάιν εκπφδην ζηελ ειεχζεξε έθθξαζε ησλ αηφκσλ  αιιά θαη ηελ 

έθθξαζε ηδενινγηψλ κε απνηέιεζκα ν πνιηηηζκφο ηεο Διιάδαο λα παξακείλεη 

ζηάζηκνο αληί λα αλαπηχζζεηαη.  

Ζ θαζαξεχνπζα κπνξνχκε λα πνχκε πσο νπζηαζηηθά ήηαλ κηα μέλε γιψζζα ε 

νπνία δεκηνπξγνχζε κηα αληίθαζε κεηαμχ απηνχ πνπ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ζηνλ γξαπηφ 

                                                           
23

 Σξηαληαθπιιίδεο, 1941, ζει. 4 
24

 Σξηαληαθπιιίδεο, φπ. παξ ζει 7 
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ιφγν, θαη ζην αληηθείκελν γηα ην νπνίν έγξαθε. Όζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ηεο ζηα 

ζρνιεία, δεκηνπξγνχζε ζηνπο καζεηέο κηα απέρζεηα σο πξνο ηελ εζληθή ηνπ γιψζζα 

θαζψο  ε εθκάζεζή ηεο ηνπο πξνθαινχζε κηα άζθνπε θφπσζε. Έηζη, ην ράζκα 

κεηαμχ ηεο θαζαξεχνπζαο θαη ησλ καζεηψλ κεγάισλε φιν θαη πεξηζζφηεξν. 

Ζ πξνζπάζεηα θαζαξηζκνχ ηεο γιψζζαο απφ ηνπο θαζαξεπνπζηάλνπο αιιά 

θαη απφ αθξαίνπο ππνζηεξηθηέο ηεο δεκνηηθήο, νδήγεζε ζηελ επηβνιή θαλφλσλ γηα 

ηελ ζσζηή ρξήζε ηεο γιψζζαο θπξίσο ζηνλ γξαπηφ ιφγν κε απνηέιεζκα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο ησλ ρξεζηψλ ηεο. Με ηε ιχζε ηνπ Γισζζηθνχ 

Εεηήκαηνο, γηα πξψηε θνξά κεηά ηνλ αηηηθηζκφ, ππάξρεη κηα εληαία γιψζζα ηφζν γηα 

ηνλ γξαπηφ φζν θαη γηα ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ηελ νπνία κπνξεί λα ηελ ρξεζηκνπνηεί ν 

θαζέλαο ρσξίο λα θνβάηαη γηα πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ελψ ηα αηζζήκαηα 

ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηνπ θφβνπ γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηεο γιψζζαο αλήθνπλ πιένλ 

ζην παξειζφλ. Πιένλ, νη ζπγγξαθείο κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ απνθιεηζηηθά κε ην 

έξγν ηνπο θαη λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηελ πινχζηα ειιεληθή γιψζζα ρσξίο λα 

θνβνχληαη γηα ηηο ζπλέπεηεο. 

Μεηαθραζμένα αποζπάζμαηα από άρθρο ηοσ  Peter Mackridge 1990 : 

«Ζ θαζαξεύνπζα ήηαλ ζίγνπξα ην κέζνλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζε ε αλεξρόκελε 

αζηηθή ηάμε γηα λα πεξηθξνπξήζεη ηα θέξδε ηεο… Ήηαλ έλα ζύκβνιν θνηλσληθήο 

αλόδνπ… θαη… θνηλσληθήο επππνιεςίαο».
25

 

«Ο Κνξαήο θαη ν Υαηδηδάθηο πίζηεπαλ πσο ε δηγισζζία ήηαλ θάηη ην θπζηθό 

θαη νηθνπκεληθό: όηη ππήξρε αλαπόθεπθηα κηα γιώζζα γηα ηνπο κνξθσκέλνπο θαη κηα 

άιιε γηα ην άμεζην θνπάδη. Ο Υαηδηδάθηο ζεσξνύζε απξνθάιππηα όηη νη ακόξθσηνη 

πξέπεη λα πεξηνξηζηνύλ ζε κηα παζεηηθή ζπκκεηνρή ζηνλ εζληθό πνιηηηζκό: ηνπ αξθνύζε 

απηνί λα θαηαλννύλ (ή λα καληεύνπλ) όηη ηνπο έιεγε. Γηαίξεζε ην θξάηνο ζηνπο ιίγνπο 

πνπ γξάθνπλ θαη ζηνπο πνιινύο πνπ δηαβάδνπλ (θαη κηζνθαηαιαβαίλνπλ). Σν 

απνηέιεζκα ηεο δηγισζζίαο ήηαλ λα δηαηεξήζεη ηηο ιατθέο κάδεο ζε ππνηέιεηα θαη λα ηηο 

απνθιείζεη από ηελ άλνδό ηνπο ζηελ εμνπζία, αιιά ην ρεηξόηεξν από όια κε ην λα 

αλαγθάδεη ηνπο Έιιελεο από ηελ πην ηξπθεξή ειηθία λα μεξηδώζνπλ από ην ιεμηιόγηό 

ηνπο  ηηο πην πνιύηηκεο ιέμεηο θαη λα ηηο αληηθαηαζηήζνπλ κε «θαιύηεξεο ιέμεηο» , ηνπο 

                                                           
25

 Peter Mackridge 1990, ζει 41, κεηάθξαζε Σαηηάλα Κνηξψηζνπ – Λφληνπ , Δπηζηεκνληθφ 

βήκα η.3., Απξίιηνο 2004 

 



  25 
 

έθαλε λα ληξέπνληαη γηα ηνλ ίδην ηνπο ηνλ πνιηηηζκό θαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε ηνπο 

απνμέλσζε από ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηό».
26

 

«Μηα απνηπρία ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Οκίινπ, σο νξγάλνπ ηνπ δεκνηηθηζηηθνύ 

θηλήκαηνο, ήηαλ όηη πεξηόξηζε ην γισζζηθό δήηεκα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο (θαη 

κάιηζηα ηεο ζηνηρεηώδνπο εθπαίδεπζεο) θαη… ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε ζην λα 

αιιάμεη απιώο ηελ γιώζζα ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ρσξίο  λα κεηαβάιεη ην πεξηερόκελό 

ηνπο» (ζει 47)
27

… Έηζη, ε έκκνλε ελαζρόιεζε ησλ δεκνηηθηζηώλ κε ηελ γιώζζα ηεο 

εθπαίδεπζεο έθαλε ην γισζζηθό δήηεκα λα ηεικαηώζεη ζε άγνλεο ζπδεηήζεηο γηα ηηο 

παξακηθξέο ιεπηνκέξεηεο πνη αθνξνύζαλ ηε γιώζζα ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ, αληί λα 

επηηξέςεη ζηε ζπδήηεζε λα επεθηαζεί θαη ζηηο επξύηεξεο απόςεηο ηεο ρξήζεο ηεο 

γιώζζαο». (ζει. 48).
28

 

«Πνηεο είλαη ινηπόλ νη ζπλέπεηεο ηεο θαζαξεύνπζαο;  Πξώηα από όια δηαίξεζε 

ην έζλνο ζε απηνύο πνπ θαηείραλ θαη ζε απηνύο πνπ δελ θαηείραλ ηηο καγηθέο ιέμεηο πνπ 

ηνπο εμαζθάιηδαλ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή επηηπρία. Τπάξρνπλ όκσο θαη άιιεο 

ζπλέπεηεο. Ο Αδακάληηνο Πεπειάζεο, δηνηθεηήο ηεο αγξνηηθήο ηξάπεδαο  ηεο Διιάδνο 

είπε ην 1977: Ζ έιιεηςε επηθνηλσλίαο θαη ακνηβαίαο θαηαλόεζεο αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο επηζηήκνλεο θαη ηνπο αθαδεκατθνύο από ηε κηα πιεπξά θαη ηνλ 

ιαό από ηελ άιιε θξάηεζε ηνλ ηειεπηαίν ζε άγλνηα θαη έθαλε ηνπο πξώηνπο ζηείξνπο 

θαη άγνλνπο, ν ιαόο εκπνδίζηεθε λα πιεζηάζεη ηελ επηζηεκνληθή γλώζε. Δπεηδή 

πξόθεηηαη γηα κηα γιώζζα πνπ ρξεηάδεηαη λα καζεπηεί κε πνιύ κειέηε, ε θαζαξεύνπζα 

έθεξα ζηα έξγα απηώλ πνπ κεγάισζαλ κε απηήλ κηα πεδή ακνξθσζηά θαη έλαλ θόβν γηα 

ηελ παξαζηαηηθή γιώζζα (ζει. 48). Από ηελ άιιε πιεπξά, ην γεγνλόο όηη δελ ππήξμαλ 

πνηέ γεληθά παξαδεθηνί θαλόλεο γηα ηελ θαζαξεύνπζα, έθεξε κηα γισζζηθή αλαηαξαρή 

ζηε ρξήζε ηεο… Δπίζεο, πξνμέλεζε ζηνπο Έιιελεο  κηαλ αηπρή γισζζηθή αβεβαηόηεηα 

θαη αλαζθάιεηα όπνηε ήζειαλ λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηνλ γξαπηό ιόγν: πσο κπνξνύλ 

λα γξάςνπλ «ζσζηά»; Πσο ζα απνθύγνπλ λα γεινηνπνηεζνύλ γηα ηα «ιάζε» ηνπο; 

πρλά νδήγεζε ζε κηα ηέηνηα έκθαζε ζηε κνξθή, ώζηε ην πεξηερόκελν αγλνήζεθε. Ζ 

θελή θαη επηηεδεπκέλε, πνκπώδεο κεγαινπξέπεηα είλαη έλα ζρεδόλ απαξαίηεην ηππηθό  
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γλώξηζκα ηνπ γξαςίκαηνο ζηελ θαζαξεύνπζα θαη απηό ζπρλά κεηαθέξζεθε ζηνλ ηξόπν 

γξαςίκαηνο ζηελ δεκνηηθή (ζει. 49).
29

 

Μεηαθραζμένα αποζπάζμαηα από άρθρο ηης Alexiou (1982) 

«Ζ ζπλερήο παιηλδξφκεζε ζηα πην ζεκαληηθά γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ αηφκνπ 

ρξφληα αλάκεζα ζηελ θαζαξεχνπζα θαη ζηελ δεκνηηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο απαγφξεπζεο  ηεο δεκνηηθήο ζηα ρξφληα ηεο ρνχληαο… είρε σο απνηέιεζκα κηα 

ζχγρπζε… ηφζν δηαλνεηηθή φζν θαη γισζζηθή, πνπ ήηαλ βαζηά θαη έληνλε…» (ζέι. 

173).
30

 

Παράδειγμα  

Κάπνηνο πνπ γελλήζεθε ην 1952: 

1ε δεκνηηθνύ ην 1958 : θαζαξεύνπζα. 

6
ε
 δεκνηηθνύ ην 1964 : δεκνηηθή (Παπαλδξένπ) 

3
ε
 γπκλαζίνπ 1967 : θαζαξεύνπζα (ρνύληα) 

Παλεπηζηήκην 1970 – 1974 : θαζαξεύνπζα (ρνύληα) 

«Θα ζηξαθώ ηώξα ζε κεξηθέο από ηηο ςπρνινγηθέο ζηάζεηο πνπ ελππάξρνπλ 

ζηελ θαζαξεύνπζα θαη ζηελ δεκνηηθή θαη ζηηο επξύηεξεο επηπηώζεηο ηνπο. Ζ έλνηα ηνπ 

θαζαξηζκνύ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο θαζαξεύνπζαο, ν όξνο ζεκαίλεη ζηελ 

θπξηνιεμία «θαζαξκόο»… πσο απέδεημε ν Mirambel, ε θαζαξεύνπζα, εθηόο από 

γισζζηθή κνξθή, είλαη κηα λννηξνπία, κηα ςπρνινγηθή ζηάζε. Ζ γεληθή αξρή ηεο είλαη 

λα δηαηεξήζεη ηελ γιώζζα κέζα ζην πιαίζην εηδηθώλ θαλόλσλ θαη λα ηελ πξνζηαηεύζεη 

από δηαθπκάλζεηο θαη αιιαγέο  (ζει. 174)., νη νπνίεο ηαπηίδνληαη κε ηελ ρπδαηόηεηα θαη 

ηελ αλαξρία. Ζ ζηάζε απηή ζηεξίδεηαη όρη ζε επηζηεκνληθά επηρεηξήκαηα, αιιά ζε κηα 

δνγκαηηθή έθθιεζε ζηελ παξάδνζε – δειαδή, ζην θύξνο ηεο ειιελνρξηζηηαληθήο 

θιεξνλνκηάο θαη ηελ πξνηεξαηόηεηα ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ  ζε ζρέζε κε ηνλ πξνθνξηθό. 

Μεξηθά παξαδείγκαηα από ηε ρξήζε ηεο θαζαξεύνπζαο ζε πνιηηηθά ζπλζήκαηα ηνπ 

1973 : «ην πεπξσκέλνλ ηεο θπιήο», «ιακπξύλνκελ ην ειιεληθόλ όλνκα», «ν ζεόο είλαη 
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θηιέιιελ», «ειιελνρξηζηηαληθή πξόνδνο», «ζώζνκελ ην έζλνο από ηνπο αησλίνπο 

ερζξνύο καο». 

«Ζ θαζαξεύνπζα ελζαξξύλεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ είλαη 

ζπγρξόλσο θαηαζηάζεηο ηνπ πλεύκαηνο θαη γισζζηθέο κνξθέο : πξνζθόιιεζε ζηελ 

εμνπζία θαη ην θαηεζηεκέλν, δπζπηζηία ή  απνδνθηκαζία πξνο νηηδήπνηε δελ 

ζπκκνξθώλεηαη κε ην θαηεζηεκέλν, εζνπιαζηηθέο γιώζζαο, αλαζηνιή ηεο θαληαζίαο, 

ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηνπ πεηξακαηηζκνύ. Πάλσ από όια είλαη επαλνξζσηηθή θαη 

απαγνξεπηηθή» (ζει 175)… Πηζηεύσ όηη ε θαζαξεύνπζα αληηθαηνπηξίδεη βαζύηεξνπο 

θνηλσληθνςπρνινγηθνύο θαη ηζηνξηθνύο παξάγνληεο θαη όηη ν ξόινο ηεο (πεξηζζόηεξν ή 

ιηγόηεξν ζπλεηδεηόο) είλαη λα εκπλεύζεη ζεβαζκό πξνο ηελ εμνπζία, ηνλ θνκθνξκηζκό 

θαη ην θαηεζηεκέλν» (ζει. 176).
31

 

«Αιιά κεξηθνί δεκνηηθηζηέο, ηόζν παιαηνί όζν θαη ζύγρξνλνη, έρνλ αλαπηύμεη 

κηα θαζαξνινγηθή λννηξνπία πνπ ζπκπίπηεη κε απηή ηεο θαζαξεύνπζαο… Ζ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαζθεπάζνπλ κηα θσδηθνπνηεκέλε θαη ζπζηεκαηηθή δεκνηηθή 

νδήγεζε ζε «ςεπδό – δεκνηηθηζκνύο» πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο «ςεπδό -  αξρατζκνύο» 

ησλ θαζαξεπνπζηάλσλ. Λίγνη δεκνηηθηζηέο ζήκεξα ζα ππνζηήξηδαλ ηηο αθξόηεηεο ηνπ 

πξώηκνπ δεκνηηθηζηηθνύ θηλήκαηνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880, αιιά ε έλλνηα ηεο 

«θαζαξήο δεκνηηθήο» (κηα εμηδαληθεπκέλε αθεξεκέλε έλλνηα θαη όρη κηα 

πξαγκαηηθόηεηα) έρεη αθήζεη βαζηά ζεκάδηα… Πξώηα απ’ όια, ππάξρεη ε ηάζε πξνο 

ππόδεημε θαη απαγόξεπζε… Κάηη πην ζεκαληηθό, αθξηβώο όπσο ε θαζαξεύνπζα 

εκπνδίδεη ηελ πξσηνηππία θαη ηελ θαληαζία κε ηελ πξνζθόιιεζή ηεο ζε έλα ζεζπηζκέλν 

ιεμηιόγην θαη κε ηνλ εζηζκό ζε θιηζέ, έηζη θαη ε «θαζαξή» δεκνηηθή κπνξεί λα 

παξεκπνδίδεη ηελ θαζαξή αλαιπηηθή ζθέςε. Αζρνιείηαη θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα κε ην 

ζηπι θαη ηελ γισζζηθή κνξθή παξά κε ην πεξηερόκελν θαη ηελ ζαθήλεηα ηνπ λνήκαηνο. 

Ο παξάγνληαο απηόο εμεγεί σο έλα βαζκό ηηο αηέιεηεο πνπ ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα ζηε 

ινγνηερληθή θξηηηθή, ε νπνία ππνθέξεη από ππνθεηκεληθόηεηα ηεο θξίζεο, έιιεηςε 

ινγηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη θιπαξία. Απηέο νη αηέιεηεο είλαη, ελ κέξε ηνπιάρηζηνλ, 

ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ γισζζηθνύ δεηήκαηνο…» (ζει. 177).
32

 

«Έλα άιιν ζεκαληηθό εξώηεκα είλαη… θαηά πόζν ε γεληθή αλάπηπμε ελόο 

παηδηνύ επεξεάδεηαη από ηε ζπλερή ελαιιαγή θαζαξεύνπζαο θαη δεκνηηθήο. Ζ γιώζζα 
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θαη ε ζθέςε είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο… ηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο δηγισζζίαο… 

ππάξρεη ζπλερήο παξαθώιπζε ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο θαη ηεο θαηαλόεζεο ζε όια ηα 

επίπεδα ηεο κάζεζεο εηδηθά επεηδή ε γλώζε ηεο θαζαξεύνπζαο ηείλεη λα είλαη αζαθήο 

θαη ειιηπήο… Οη επηπηώζεηο ζηα παηδηά κπνξνύλ λα είλαη ε έιιεηςε απζνξκεηηζκνύ θαη 

έλα πξόβιεκα γιώζζαο» (ζει. 178).
33

 

 

Γηα πνιιά ρξφληα, ε ζπλερήο αιιαγή ηεο γιψζζαο απφ θαζαξεχνπζα ζε 

δεκνηηθή θαη ην αληίζηξνθν, επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο, ηεο 

εθπαίδεπζεο, ησλ γισζζηθψλ επηζηεκψλ αιιά θαη γεληθφηεξα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ πνιηηψλ ηνπ θξάηνπο. Αξρηθά, είρε σο απνηέιεζκα ηελ ελζσκάησζε ζηνηρείσλ 

ηεο ιφγηαο γιψζζαο, ηφζν ζην ιεμηιφγην φζν θαη ζηε γξακκαηηθή, ζηε γιψζζα ηνπ 

απινχ ιανχ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε κηα πην απινπζηεπκέλε γιψζζα. 

Αθφκα, απνηέιεζε εκπφδην ζηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Όπσο 

είλαη γλσζηφ, ε γιψζζα δελ απνηειεί κφλν ηξφπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνλ αλζξψπσλ 

αιιά θαη έλα κέζνλ έθθξαζεο κέζα απφ ηηο ηέρλεο. Σν Γισζζηθφ Εήηεκα ζηαδηαθά 

πήξε φκσο δηαζηάζεηο ελφο γισζζηθνχ εκθπιίνπ κε απνηέιεζκα ε γιψζζα λα 

εμειηρηεί ζε έλα κέζν γηα άζθεζε βίαο θαη εμνπζίαο. Έηζη, ηα παηδηά εθείλα ηα ρξφληα 

έλησζαλ θφβν γηα ηε γιψζζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ, ηελ απζφξκεηε, κε 

απνηέιεζκα λα εθθξάδνληαη κε έλαλ ηξφπν πην ζηεγλφ επεξεάδνληαο έηζη ηελ 

παξαγσγηθφηεηά ηνπο. Δμάιινπ, ε θαζαξεχνπζα είλαη κηα αξθεηά δχζθνιε γιψζζα 

ηφζν ζηε ρξήζε φζν θαη ζηελ εθκάζεζε, εηδηθφηεξα απφ ηελ πιεπξά καζεηψλ θαη 

κηθξψλ παηδηψλ. Ζ θαζαξεχνπζα ζηφρεπε ζηε κεηάδνζε θαη ηε δεκηνπξγία 

πνιηηηζκνχ. Όκσο κηα ηφζν δχζθνιή ζηε ρξήζε γιψζζα, δεκηνπξγεί εκπφδηα κεηαμχ 

απηήο θαη ηνπ ρξήζηε. Όηαλ θάπνηνο γηα παξάδεηγκα δηαβάζεη κηα πξφηαζε ζηελ 

θαζαξεχνπζα, ζπάληα ζα ηελ θαηαλνήζεη ακέζσο, αληηζέησο ρξεηάδεηαη λα ηε 

δηαβάζεη μαλά γηα λα θαηαλνήζεη ην λφεκά ηεο κε απνηέιεζκα λα ηνπ δεκηνπξγείηαη 

κηα ζχγρπζε θαη έλα άγρνο. Όηαλ ρξεζηκνπνηεί ηελ θαζαξεχνπζα, ππάξρεη κηα 

ζχγρπζε γηα ην πνηεο ιέμεηο είλαη θαηάιιειεο θαη πνηεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη. 

Έηζη, ε ζχγρπζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ ρξήζηε, ζε ζπλδπαζκφ κε ην αίζζεκα ηνπ 

θφβνπ θαη ηεο αλαζθάιεηαο ζρεηηθά κε ηε ζσζηή ρξήζε αιιά θαη ηε δπζθνιία 

θαηαλφεζεο ηεο γιψζζαο, ηνλ νδεγνχλ ζηελ δεκηνπξγία αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 
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γηα ηε γιψζζα θαη ηειηθά ζηελ απνμέλσζε απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ πνιηηηζκφ κε 

απνηέιεζκα ε θαζαξεχνπζα λα κελ επηηπραίλεη ηνλ πξσηεχνληα ζηφρν ηεο, ν νπνίνο 

φπσο αλαθέξζεθε δελ είλαη άιινο απφ ηε δεκηνπξγία θαη ηε κεηάδνζε ηνπ 

πνιηηηζκνχ. 

Δπνκέλσο, ε θαζαξεχνπζα απνηέιεζε εκπφδην ζηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε θαη 

θαιιηέξγεηα ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο έθθξαζεο θαη κεηάδνζεο 

ηδεψλ θαη απφςεσλ κέζα απφ ηε γιψζζα. Ο ζηφρνο ηεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε 

κεηάδνζε πνιηηηζκνχ δελ κπνξνχζε λα επηηεπρζεί εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο ηεο 

γιψζζαο. Απηφο ν ζηφρνο είλαη αδχλαην λα επηηεπρζεί απφ νπνηαδήπνηε δπζλφεηε 

γιψζζα ηνπ θφζκνπ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ν ιαφο λα κελ είλαη ζε ζέζε λα 

αλαπηχμεη πεξεηαίξσ έλαλ λέν, δηθφ ηνπ πνιηηηζκφ θαη λα παξακείλεη ζηάζηκνο ζηνλ 

πνιηηηζκφ ησλ πξνγφλσλ ηνπ.  

Ζ ζπλερήο ελαιιαγή απφ θαζαξεχνπζα ζε δεκνηηθή θαη ην αληίζηξνθν ζηελ 

εθπαίδεπζε, επεξέαζε ηε δηαλνεηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη ηνπο δεκηνχξγεζε 

πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο. Έηζη ηα παηδηά σζνχληαλ ζε κηα ρξήζε ηεο 

γιψζζαο γηα εληππσζηαζκφ, δίλνληαο  έκθαζε πεξηζζφηεξν ζηε ρξήζε ιέμεσλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο κνξθήο θαη ηνπ ζηπι ηνπ γξαςίκαηνο ηνπο θαη φρη γηα λα απνηππψζνπλ 

θαιχηεξα λνεκαηηθά απηφ πνπ ήζειαλ λα εθθξάζνπλ κέζα απφ ηα έξγα ηνπο. Ο 

θφβνο γηα ηελ απζφξκεηε ρξήζε ηεο γιψζζαο δεκηνχξγεζε ζηα παηδηά πξνβιήκαηα 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο αιιά θαη ηεο 

θαληαζίαο ηνπο ελψ νδήγεζε ζηελ πηνζέηεζε κηαο ζνβαξνθάλεηαο, άξα θαη ηεο 

απάηεο. 
34

 

Όζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή δσή ηνπ Διιεληθνχ έζλνπο, ην Γισζζηθφ Εήηεκα 

πήξε ζηαδηαθά δηαζηάζεηο γισζζηθνχ εκθπιίνπ κε απνηέιεζκα ηνλ δηραζκφ ηνπ 

ιανχ ζηα δχν, ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο δεκνηηθήο θαη ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο 

θαζαξεχνπζαο, ηφζν κεηαμχ ησλ κνξθσκέλσλ φζν θαη κεηαμχ ηνπ απινχ ιανχ αιιά 

θαη ζηε δεκηνπξγία επεηζνδίσλ πνιιέο θνξέο θαη αηκαηεξψλ φπσο ηα νξεζηεηαθά θαη 

ηα επαγγειηθά. Γεκηνχξγεζε ζηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο δεκνηηθήο έλα άγρνο αιιά θαη 

θαηαδηψμεηο ελψ ηνπο πξνθαινχζε έλα αίζζεκα φηη θηλδπλεχεη ε δσή ηνπο. 

Γεκηνχξγεζε έλα κεγάιν ράζκα κεηαμχ ησλ κνξθσκέλσλ ππνζηεξηθηψλ ηεο 

                                                           
34

  Φπράξεο, Σν Σαμίδη κνπ ζει. 110-111.  
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θαζαξεχνπζαο θαη ηνπ απινχ ιανχ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ζηελ νκηιία ηνπ ηελ 

απινπζηεπκέλε δεκνηηθή. Ζ εμνπζία θαη ε κφξθσζε ήηαλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηεο θαζαξεχνπζαο νη νπνίνη ζεσξνχζαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο αλψηεξνπο. 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο δεκνηηθήο απνκνλψλνληαη απφ ηε κφξθσζε θαη ηελ εμνπζία 

θαζψο ζεσξνχληαη θαηψηεξνη θαη αλάμηνη.  

ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο ζηνλ πνιηηηθφ ηνκέα, 

νη ππνζηεξηθηέο ηελ δεκνηηθήο γιψζζαο, ζεσξνχληαλ απφ ηνπο θαζαξεπνπζηάλνπο 

πξνδφηεο ηεο παηξίδαο θαη ήηαλ ζπλδεδεκέλνη κε ην ΚΚΔ θαη ηνλ θνπκκνπληζκφ. 

Αξθεηνί ήηαλ νη πνιηηηθνί εθείλα ηα ρξφληα, πνπ δελ άληεμαλ απηέο ηηο θαηεγνξίεο θαη 

παξαηηήζεθαλ. Πνιιέο θνξέο δεκηνπξγήζεθαλ αληηπαξαζέζεηο θαη πξνθιήζεθαλ 

εληάζεηο κεηαμχ πνιηηηθψλ κε βάζε ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην Γισζζηθφ 

Εήηεκα. Πάλησο αξθεηνί ήηαλ εθείλνη νη πνιηηηθνί νη νπνίνη κε αθνξκή ην Γισζζηθφ 

Εήηεκα, πξνζπάζεζαλ λα πεξάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδενινγίεο θαη απφςεηο ζηνλ 

Διιεληθφ ιαφ. Οη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο ζα πάςνπλ λα 

ππάξρνπλ κε ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ ΚΚΔ θαη ε ηαχηηζε ηεο δεκνηηθήο κε ηνλ 

θνπκκνπληζκφ πιένλ παχεη λα ππάξρεη.   

Σν Γισζζηθφ Εήηεκα φκσο, κε ηελ επίιπζή ηνπ, επέθεξε θαη θάπνηα ζεηηθά 

ζηνηρεία γηα ηε γιψζζα καο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε δεκψδεο γιψζζα ηεο επνρήο 

ζεσξήζεθε αλεπαξθήο γηα λα νξηζηεί σο επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο, 

δεκηνπξγήζεθε κηα λέα γιψζζα, έλα λέν γισζζηθφ φξγαλν ην νπνίν θάιπςε ηα 

γισζζηθά θελά πνπ ππήξραλ. Ζ γισζζηθή θάζαξζε ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 

ηνλ Κνξαή, απέβαιε απφ ηε γιψζζα καο ηνπξθηθέο, αιβαληθέο θαη άιιεο ιέμεηο απφ 

άιιεο ρψξεο νη νπνίεο είραλ εηζρσξήζεη ζηελ ηφηε δεκψδε γιψζζα ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηνχζε ν ιαφο. Οη ιέμεηο απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ πνιιέο θνξέο απφ ιέμεηο 

αξραηφηεξνπ ηχπνπ. Δπνκέλσο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε γιψζζα καο, είλαη ζε πνιχ 

κηθξφ βαζκφ επεξεαζκέλε απφ άιιεο γιψζζεο θαζψο ηα δάλεηα ιεμηινγίνπ είλαη 

ειάρηζηα. Ζ λέα γιψζζα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχκε ζήκεξα, έρεη ζηνηρεία ηφζν απφ 

ηε δεκνηηθή φζν θαη απφ ηελ θαζαξεχνπζα ηεο επνρήο ελψ κνηάδεη αξθεηά θαη κε ηελ 

θνηλή γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχηαλ ζηα ρξφληα ηνπ Υξηζηνχ παξφιν πνπ έρνπλ 

δηαθνξά 2000 ρξφλσλ.
35
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Ζ ΕΧΖ ΣΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΒΗΕΤΖΝΟΤ 
 

Ο Γεψξγηνο Βηδπελφο (πξαγκαηηθφ νλνκαηεπψλπκν Γεψξγηνο Μηραήι χξκαο 

ή Μηραειίδεο, Βηδχε, 8 Μαξηίνπ 1849 
36

– Αζήλα, 15 Απξηιίνπ 1896 (47 εηψλ), ήηαλ 

Έιιελαο πεδνγξάθνο, πνηεηήο θαη ιφγηνο. Θεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο. 

 

                                                           
36

  ηδεξά-Λχηξα, ζξαθηθά, ζει. 52, ζεκ.35. Ο ίδηνο αλαθέξεη, ζηελ αίηεζε απνδνρήο ηεο 

δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο, σο έηνο γέλλεζήο ηνπ ην 1850. Όιεο νη ππφινηπεο αλαθνξέο γηα 

ην έηνο γέλλεζήο ηνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα πεγή. 
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«Σεο Θξάθεο ηα ρσξηά πνιιά ζαλ ηελ Bηδώ θαλέλα…» Ο Βηδπελφο είλαη πνιχ 

πεξήθαλνο γηα ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν γελλήζεθε, γηα νιφθιεξε ηελ Θξάθε γεληθφηεξα 

αιιά γηα ην ρσξηφ ηνπ ηε Bίδα, Bηδψ ή Bηδχε εηδηθφηεξα, κε ηελ πνιχ πινχζηα 

ηζηνξία εο αιιά θαη κε ηελ αζχγθξηηε θπζηθή νκνξθηά ηεο. χκθσλα κε ηε καξηπξία 

ηνπ ηξάβσλα, ήηαλ πξσηεχνπζα ηνπ ιανχ ησλ αζηψλ, αιιά θαη αθξφπνιε ησλ 

βαζηιηάδσλ ηεο Θξάθεο απφ ηνλ θαηξφ ηνπ Σεξέα, ηνπ γηνπ ηνπ Άξε. Πιένλ 

θαηάληεζε απιψο έλα κεγάιν ρσξηφ πνχ έρεη αθήζεη ζηελ άθξε ην έλδνμν παξειζφλ, 

ρηηζκέλν ζηνλ δξφκν πνπ ελψλεη ηελ Αδξηαλνχπνιε κε ηελ Πφιε, πεξλψληαο ηηο 

αξάληα εθθιεζίεο θαη ηελ Σζαηάιηδα. ηε Βηδχε, ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθέο, 

θαηνηθνχζαλ πεξίπνπ ηξεηζήκηζη ρηιηάδεο άλζξσπνη, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπ ππήξραλ 

ειάρηζηνη Σνχξθνη, ιίγν πξηλ αιιάμνπλ παηξίδα νη Έιιελεο ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο. 

Αλ ν Βηδπελφο δνχζε ιίγα ρξφληα αθφκα. ζίγνπξα ζα εμηζηνξνχζε απηφ ην ζεκαληηθφ 

γεγνλφο θαη ζα ζξελνχζε ηε Βηδχε ηνπ, ηελ νπνία πνηέ ηνπ δελ μέραζε παξά ην 

γεγνλφο πσο ήηαλ έλαο θνζκνγπξηζκέλνο άλζξσπνο. Σν κπαιφ ηνπ ήηαλ πάληα ζηνλ 

ηφπν ηνπ. 

 

Απινί άλζξσπνη θαη ζενθνβνχκελνη ήηαλ νη πξφγνλνη ηνπ Βηδπελνχ. Ζ κάλα 

ηνπ, ήηαλ ζεηή θφξε ηνπ παππνχ θαη ηεο γηαγηάο ηνπ θαη ηελ έιεγαλ Γεζπνηληψ. ε 

πνιιά έξγα ηνπ ν Βηδπελφο, ζπκάηαη ηε θηψρεηα, ηελ θαινζχλε θαη ηε ζηνξγή ηεο 

κεηέξαο ηνπ. Ο παηέξαο ηνπ, ν Μηράιεο, ήηαλ απφ άιινλ ηφπν θαη γελλήζεθε ην 

1813. ηα δεθαηέζζεξά ηνπ εγθαηαζηάζεθε ζηε Βηδχε, ελψ ην 1840 αξξαβσληάζηεθε 
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ηε κεηέξα ηνπ. Μεηά απφ ηέζζεξα ρξφληα παληξεχηεθαλ θαη ην 1846 έθαλαλ ην 

πξψην ηνπο παηδί, ηνλ Υξεζηάθε ν νπνίνο αδηθνζθνηψζεθε πεξίπνπ ηξηάληα ρξνλψλ. 

Σνλ έζαςαλ θάησ απφ ηε κειηά ηνπ πεξηβνιηνχ ηνπο
37

. Ο Βηδπελφο, ν νπνίνο 

εκπλέεηαη ηα έξγα ηνπ κέζα απφ ηα βηψκαηά ηνπ, πεξηγξάθεη απηφ ην ζιηβεξφ γεγνλφο 

ζην δηήγεκά ηνπ «Πνίνο ήηνλ ν θνλεύο ηνπ αδειθνύ κνπ» αιιά θαη ζην «Σν ακάξηεκα 

ηεο κεηξόο κνπ» δηεγείηαη ηνλ ζάλαην ηεο Αλληψο, ηεο πξψηεο ηνπ αδεξθήο πνπ ήηαλ 

ηξία ρξφληα κεγαιχηεξή ηνπ, ηελ νπνία ε κάλα ηνπ πιάθσζε κε ην θνξκί ηεο θαη ηε 

ζθφησζε, γπξίδνληαο έλα βξάδπ απφ ηνλ γάκν ηνπ Φψηε ηνπ κπισλά, πέθηνληαο λα 

θνηκεζεί. Μεηά απφ ηνλ Βηδπελφ, γελλήζεθε έλα αθφκα θνξηηζάθη, ην νπνίν ην 

νλφκαζαλ Αλληψ, «γηα λα κελ θαίλεηαη πσο καο ιείπεη θαλείο από ην ζπίηη» φπσο 

έιεγε ε κάλα ηνπ. Μα θαη απηή ε Αλληψ, αξξψζηεζε κηθξή θαη πέζαλε. ην 

«ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ», ν Βηδπελφο αλαθέξεη θαη δπν αδεξθνχο κηθξφηεξνπο απφ 

απηφλ, αιιά ν Βαιέηαο είλαη βέβαηνο πσο ππήξρε κφλν ν Μηραήινο θαη θαίλεηαη λα 

είλαη θνηιάξθαλνο θαζψο πήξε ην φλνκα ηνπ παηέξα ηνπ 
38

 θαη πέζαλε ην 1854  

πεξίπνπ ζαξάληα ρξνλψλ. Γπν θνξηηζάθηα λεθξά, ν Βηδπελφο μεληηεκέλνο, έλαο 

αδεξθφο άδηθα ζθνησκέλνο θαη ν παηέξαο ν νπνίνο ράζεθε πξφσξα  θαη ζηε κέζε ηνπ 

ηξαγηθνχ απηνχ θχθινπ κηα κάλα ε νπνία κέλεη κφλε ηεο κε ηα εγγφληα ηεο ηξία 

θνξίηζηα θαη έλα αγφξη. χκθσλα κάιηζηα κε ηε καξηπξία ηνπ Αξηζηνηέιε Κνπξηίδε, 

έραζε ην θσο ηεο φηαλ έκαζε πσο ν Βηδπελφο ηξειάζεθε θαη έδεζε ηπθιή γηα 

δεθαηέζζεξα πεξίπνπ ρξφληα σο ην 1907. 

Σα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ ήηαλ θησρηθά. Φνίηεζε ζην δεκνηηθφ ζρνιείν 

κεηά απφ πνιιέο δηαθνπέο φπσο αλαθέξεη θαη ν ίδηνο. ηα δέθα ηνπ ρξφληα, πεγαίλεη 

ζηελ Πφιε γηα λα κάζεη ηελ ηέρλε ηεο ξαπηηθήο. Μέζα φκσο ζε δπν-ηξία ρξφληα 

πέζαλε ν κάζηνξαο θαη ην ξαθηάδηθν έθιεηζε θαη ν κηθξφο Βηδπελφο έκεηλε ζηνπο 

πέληε δξφκνπο. Μεηά ην ξαθηάδηθν, έπεζε ζηα ρέξηα ηνπ Γηάγθνπ Γεσξγηάδε, 

εχπνξνπ εκπφξνπ πνπ άιινη ιέλε πσο ήηαλ ζπληνπίηεο ηνπ θαη άιινη πσο ήηαλ 

Κχπξηνο, θαη είραλ γλσξηζηεί ζην ξαθηάδηθν. Κνληά ηνπ έκεηλε γηα δπν-ηξία ρξφληα 

θαη ηνπ κεηέδσζε ηελ αγάπε ηνπ γηα ηα γξάκκαηα θαη ηελ εθθιεζία. Δθείλε ηελ 

πεξίνδν, ν Βηδπελφο γξάθεη θαη ηνπο πξψηνπο ηνπ ζηίρνπο. Όηαλ έθηαζε δεθαελληά 

                                                           
37

 Φεκηζκέλε θαηάληεζε απηή ε κειηά, χζηεξα απφ ην φκνξθν γισζζνιφγεκα ηνπ Βηδπελνχ 

δηαηί ε κειηά δελ έγηλε κειέα  Α. Κνπξηίδνπ Ζ κειηά ηνπ Βηδπελνχ («Παλαζήλαηα» έηνο Δ΄, 

30 ‘ Απξηιίνπ 1905, ζει 43 – 44 ). Ο Κνπξηίδεο, νλνκάδεη πνιχ ζσζηά γισζζηθή 

απηνβηνγξαθία ηνπ Βηδπελνχ ην ραξηησκέλν ηνχην θείκελν θαη ην ζπγθξίλεη κε ην αλάινγν 

θαη επίζεο ραξηησκέλν θείκελν ηνπ Παχινπ Νηξβάλα.  
38

 Α. Κνπξηίδνπ φπ. παξ. «Παλαζήλαηα» έηνο Δ΄, 30 ‘ Απξηιίνπ 1905, ζει 33 
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ρξνλψλ, ν Γεσξγηάδεο ηνπ ζχζηεζε ηνλ σθξφλην ηνλ Β΄ ν νπνίνο έγηλε 

αξρηεπίζθνπνο ζηελ Κχπξν ην 1865, θαη ηνλ θξάηεζε θνληά ηνπ ηνλ πξψην θαηξφ 

ζηελ αξρηεπηζθνπή. Έπεηηα, ν πνηεηήο, θνίηεζε ζηελ θαινγεξηθή, ψζηε λα γίλεη 

θιεξηθφο. Σαπηφρξνλα, ζπνχδαδε θαη ζηελ αλψηεξε ζρνιή ηεο Λεπθσζίαο
39

. Μεηά ην 

ζρίζκα ηεο Βνπιγαξίαο, πξνζθαιέζαλε ηνλ σθξφλην ζην θαλάξη θαη εθείλνο πήξε 

καδί ηνπ θαη ηνλ Βηδπελφ, ν νπνίνο λνζηαιγνχζε ηνλ ηφπν ηνπ αιιά θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ θαζψο έιεηπε γηα ηφζα ρξφληα. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1872, ν πνηεηήο, πάληα 

ξαζνθνξεκέλνο, έθηαζε ζηελ πφιε. Πξψην ηνπ κέιεκα, ήηαλ λα επηζθεθζεί ην ρσξηφ 

ηνπ. Ο Βηδπελφο, επέζηξεςε ζηελ Πφιε, ψζηε λα γιηηψζεη απφ ηνλ σθξφλην, ηνλ 

νπνίν δελ έπαςε λα ζέβεηαη βαζχηαηα, ψζηε λα αλαδεηήζεη κηα θαηλνχξγηα ηχρε. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ, νινθιεξψζεθε ε θππξηαθή επνρή ηνπ Βηδπελνχ.   

Πνιινί δεζπφηεο καδεχηεθαλ ζηελ Πφιε, ψζηε λα θεξχμνπλ ηνπο 

Βνχιγαξνπο ζρηζκαηηθνχο. Αλάκεζά ηνπο, ήηαλ θαη ν θεκηζκέλνο Αιέμαλδξνο 

Λπθνχξγνο, γηφο ηνπ Λνγνζέηε Λπθνχξγνπ, απφ ηε άκν, έλαο άλζξσπνο πνιχ ζνθφο 

θαη δξαζηήξηνο, ν νπνίνο ήηαλ αξρηεξέαο ζηε χξα, απφ ην 1866 έσο ην 1875. Ο 

Βηδπελφο, γλσξίζηεθε καδί ηνπ. ην ζπίηη ηνπ Λπθνχξγνπ, βξηζθφηαλ πνιιέο θνξέο 

θαη ν Υαζηψηεο, ν νπνίνο ήηαλ ηφηε δηεπζπληήο, ζην Διιεληθφ ιχθεην ηνπ Πέξαλ. Ο 

Βηδπελφο παξαθάιεζε ηνλ Λπθνχξγν λα ηνπ ηνλ γλσξίζεη, θαζψο φπσο πίζηεπε ήηαλ 

έλαο άλζξσπνο κε πνιιέο γλψζεηο αιιά θαη γεκάηνο ινγνηερληθέο θηινδνμίεο
40

. Ο 

Βηδπελφο, δήηεζε απφ ηνλ Υαζηψηε  λα ηνλ αλαιάβεη θαη λα γίλεη θεδεκφλαο ηνπ, 

βνεζψληαο ηνλ ρξεκαηηθά, έσο φηνπ νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη εθείλνο 

δέρηεθε. Έηζη, κε ηε βνήζεηά ηνπ, γίλεηαη ηεξνζπνπδαζηήο, ζηε ζρνιή ηεο Υάιθεο. 

Δθεί ν Βηδπελφο, αξρίδεη νπζηαζηηθά ηελ πνηεηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία. Λφγσ ηεο 

θηψρεηαο ηνπ, ηεο αγάπεο ηνπ γηα ηα γξάκκαηα θαη ηεο ζεκλφηεηάο ηνπ, θεξδίδεη ηε 

ζπκπάζεηα πνιιψλ θαζεγεηψλ ηνπ, νη νπνίνη ηνλ βνεζνχλ θαη ηνλ πξνζηαηεχνπλ. 

Αλάκεζα ζε απηνχο, θαη ν Ζιίαο Σαληαιίδεο, ηπθιφο ζηηρνπξγφο, ν νπνίνο γίλεηαη 

γηα ηνλ Βηδπελφ, έλαο πξαγκαηηθφο πλεπκαηηθφο παηέξαο. Ο Σαληαιίδεο, βνήζεζε ηνλ 

Βηδπελφ, λα ηππψζεη έλαλ ρξφλν αξγφηεξα ην 1873, ηελ πξψηε ηνπ ζπιινγή κε ηίηιν 

«Πνηεηηθά πξσηόιεηα». Σα πνηήκαηα ηεο ζπιινγήο απηήο, ήηαλ εκπλεπζκέλα απφ ηε 

Υάιθε θαη ηνπο λεαληθνχο ηνπ έξσηεο. Σν βηβιίν απηφ, ην πξνζθέξεη ζηνλ Υαζηψηε, 

                                                           
39

 Νίθνπ Α. Βέε Ζ δηδαθηνξηθή απηνβηνγξαθία ηνπ Γεώξγηνπ Βηδπελνύ εθ. «Πξσία», Κπξηαθή 

29 Μαξηίνπ 1942, ζηελ πξνηειεπηαία αλαξίζκεηε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ.  
40 Γ. Υαζηψηε Βπδαληηλαί ζειίδεο, δεκνζηεχζεθε θαηά ην έηνο 1907 – 1908 ζηελ εθεκεξίδα 

«Ο Σαρπδξόκνο» ηφκνο Α΄ - Αη πξηγθεπφλεζνη. Δλ Αζήλαο, 1910.  
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ν νπνίνο ήηαλ θαη ν πξψηνο πνπ ηνλ βνήζεζε, ελψ νη ζηίρνη ηνπ αξρίδνπλ λα 

ζπδεηηνχληαη απφ πνιινχο κνξθσκέλνπο ηεο Πφιεο. Ο Σαληαιίδεο, ζπζηήλεη ηνλ 

Βηδπελφ ζηνλ Εαξίθε, θεκηζκέλν θηιάλζξσπν ηεο επνρήο, θαη εθείλνο ηνπ ιέεη πσο 

απφ εθείλε ηε κέξα, ζα είλαη γξακκέλνο κεηαμχ ησλ ππνηξφθσλ ηνπ. Έηζη ν 

Βηδπελφο, θεχγεη απφ ηελ Υάιθε θαη πεγαίλεη ζηελ Πφιε θαη απφ εθεί ζηε Βηδχε γηα 

λα πεξάζεη ην θαινθαίξη ηνπ θαη λα δεη ηνπο δηθνχο ηνπ αλζξψπνπο. Έηζη, ηειεηψλεη 

θαη ε πεξίνδνο ηεο Υάιθεο γηα ηνλ πνηεηή. 

Σνλ επηέκβξε ηνπ 1873, βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα θαη είλαη καζεηήο ζηελ 

ηειεπηαία ηάμε ηνπ γπκλαζίνπ ηεο Πιάθαο. Πιένλ, είλαη 24 ρξνλψλ γεκάηνο δίςα γηα 

γλψζε. Μαδί ηνπ, έρεη θέξεη θαη έλα πνίεκα επηθνιπξηθφ, ηνλ «Κόδξν» πνπ είρε 

ζπλζέζεη ζηελ Υάιθε, ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ Σαληαιίδε. ηελ Αζήλα, ζπλερίδεη ηε 

ζχλζεζε ηνπ πνηήκαηνο, πξνζζέηεη ζηίρνπο, θαη αλ θαη ήηαλ καζεηήο αθφκα, 

απνθαζίδεη λα ην ζηείιεη ζηνλ Βνπηζηλαίν πνηεηηθφ δηαγσληζκφ ηνπ 1874. Τπήξραλ 

πνιινί ππνςήθηνη, αιιά ν Βηδπελφο, ν «άγλσζηνο» βξαβεχεηαη. Σελ ίδηα ρξνληά, ν 

«Κόδξνο» ηππψλεηαη κε αθηέξσζε ζηνλ Γεψξγην Εαξίθε. Σν πνίεκα, μεζεθψλεη 

πνιιέο αληηδξάζεηο θαη θξηηηθέο, θαη ν Βηδπελφο, σο επαίζζεηνο πνπ ήηαλ, 

πηθξαίλεηαη. Σφηε, ζπλζέηεη ζαηηξηθνχο ζηίρνπο, νη νπνίνη ζπκίδνπλ Σαληαιίδε, γηα λα 

πεξηγειάζεη ηνπο θξηηηθνχο ηνπ θαη κε αηαίξηαζηε γηα απηφλ αιαδνλεία λα 

ππεξαζπίζεη ην έξγν ην. Απνκαθξχλεηαη πιένλ απφ ην επηθνιπξηθφ είδνο θαη ξίρλεηαη 

ζηελ εχθνιε ζηηρνπξγία, ηελ αηζζεκαηηθή, ηελ πεξηγξαθηθή, γξάθνληαο ην έλα 

ζηηρνχξγεκα κεηά ην άιιν. Ζ λίθε ηνπ ζηνλ δηαγσληζκφ, μππλάεη κέζα ηνπ ηε 

θηινδνμία, θαη αθνζηψλεηαη ζηελ πνίεζε κε ηνλ θαλαηηζκφ ηνπ λενθψηηζηνπ. Σελ 

ίδηα ρξνληά, αθνχ απνθνίηεζε απφ ην γπκλάζην κε άξηζηα, γξάθεηαη ζηε θηινζνθηθή 

ζρνιή. Ζ ζρνιή φκσο ηνλ απνγνεηεχεη. Πνιιέο κεηξηφηεηεο αιιά θαη ειάρηζηά έσο 

θαη αλχπαξθηα επηζηεκνληθά ελδηαθέξνληα. Έηζη, ηειεηψλεη ηελ πξψηε ρξνληά θαη 

απνθαζίδεη λα θχγεη ζην εμσηεξηθφ.  

Αθνχ επηζθέθηεθε ηνλ ηφπν ηνπ, θαη ζπλελλνήζεθε κε ηνλ Εαξίθε ν νπνίνο 

ηνλ είρε αλαιάβεη, πεγαίλεη λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ Γεξκαλία. Σνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1875, πεγαίλεη ζηε Γνηίγγε. Μέζα απφ ην δηήγεκά ηνπ «Αη ζπλέπεηαη 

ηεο παιαηάο ηζηνξίαο», ξνκαληηθφ θαη κεινδξακαηηθφ, ζρεδφλ μέλν ζα ιέγακε πξνο 

ηελ φιε πνξεία ηεο ηέρλεο ηνπ Βηδπελνχ, πεξηγξάθεηαη ε δσή ηνπ ζηε Γεξκαλία. Ο 

Βηδπελφο, έκεηλε ζηε Γεξκαλία γηα 3 ρξφληα, θαη έκαζε θαιά ηα γεξκαληθά, ελψ 

παξαθνινχζεζε κεξηθνχ απφ ηνπο πην θεκηζκέλνπο δηδαζθάινπο ηεο επνρήο. 
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πνχδαζε 3 εμάκελα ζηε Γνηίγγε θαη 3 ζηε Λεηςία. Δηδηθφηεξεο ζπνπδέο, έθαλε ζηελ 

ςπρνινγία θαη ζηελ αηζζεηηθή ελψ, φπσο νκνινγνχζε θαη ν ίδηνο, ε ςπρηαηξηθή 

απνηεινχζε ηνλ αγαπεκέλν ηνπ θιάδν. Ζ πεξίνδνο απηή γηα ηνλ Βηδπελφ, δηαθξίλεηαη 

απφ κηα δεκηνπξγηθή νξκή. πλζέηεη ην έλα πνίεκα πάλσ ζην άιιν, ψζπνπ 

ζρεκαηίδεη κηα νιφθιεξε ζπιινγή κε ηίηιν « Άξεο, κάξεο θνπθνπλάξεο» θαη ηε 

ζηέιλεη ζηνλ Βνπηζηλαίν πνηεηηθφ δηαγσληζκφ ηνπ 1876 θαη βξαβεχεηαη. Έπεηηα, 

ζπκπιεξψλεη ην βηβιίν κε λεφηεξα πνηήκαηα, ηνπ δίλεη επηζεκφηεξε νλνκαζία 

«Αηζίδεο Αύξαη»  θαη ζπλελλνείηαη κε ηνλ Σαληαιίδε γηα λα ην ηππψζεη
41

. Σν βηβιίν 

φκσο δελ ηππψλεηαη πνηέ. Κάπνηα πνηήκαηα κνλάρα, δεκνζηεχνληαη εδψ θαη εθεί. Ζ 

θήκε ηνπ, κέξα κε ηε κέξα κεγαιψλεη. Γελ αλαγλσξίδεηαη ζε επξχηεξνπο θχθινπο, 

αιιά κφλν απφ θάπνηνπο εηδηθνχο, ελψ μαθληάδεη δπζάξεζηα αξθεηνχο απηφο ν 

«άγλσζηνο» ν νπνίνο ζξηακβεχεη ζηνλ ηφηε ηφζν μαθνπζηφ δηαγσληζκφ. 

Σν 1878, επηζηξέθεη απφ ηε Γεξκαλία. Αθνχ επηζθεθζεί θαη πάιη ηνλ ηφπν 

ηνπ θαη δεη ζηελ Πφιε ηνλ Εαξίθε, πεγαίλεη ζηελ Υάιθε γηα λα πξνζθπλήζεη ηνλ 

ηάθν ηνπ Σαληαιίδε θαη ζηε ζπλέρεηα πεγαίλεη ζηελ Αζήλα, φπνπ νη πλεπκαηηθνί 

θχθινη απηή ηε θνξά ηνλ πξνζέρνπλ. Απνθαζίδεη φκσο λα επηζηξέςεη ακέζσο ζηε 

Γεξκαλία γηα λα εηνηκάζεη ηελ δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή κε ηίηιν «Das Kinderspiel 

in Bezug auf Psychologie und Paedagogik» (Σν παηρλίδη ππφ έπνςε ςπρνινγηθή θαη 

παηδαγσγηθή). Ζ κειέηε εγθξίλεηαη θαη ηππψλεηαη ην 1881 ζηε Λεηςία κε έμνδα ηνπ 

Εαξίθε. 

Σν 1882, ν Βηδπελφο πεγαίλεη ζην Παξίζη. Εεη πιένλ ζηελ πεξίνδν ηνπ 

ξνκαληηζκνχ. Σν ξεαιηζηηθφ θαη ην ςπρνγξαθηθφ κπζηζηφξεκα αλνίγνπλ λένπο 

νξίδνληεο ζηελ ηέρλε ηνπ, επίθεληξα ηεο νπνίαο, γίλνληαη πιένλ ε θαζεκεξηλφηεηα 

θαη ν εζσηεξηθφο άλζξσπνο θαζψο ιφγσ ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζηελ ςπρνινγία θαη 

γεληθφηεξα ζηε θηινζνθία, θεληξίδεηαη ε δεκηνπξγηθή ηνπ δηάζεζε κέζα απφ απηά ηα 

ζέκαηα. ηξέθεηαη πιένλ ζηα δηεγήκαηα ρσξίο λα απαξλείηαη ηνλ ζηίρν. Γξάθεη ην 

πξψην ηνπ δηήγεκα «ην ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ» θαη ην ηππψλεη ζηα γαιιηθά ζηε 

«Nouvelle Revue». Σν πνηνο έθαλε ηε κεηάθξαζε ζηα γαιιηθά είλαη άγλσζην. Ο 

Βηδπελφο πιεξψλεηαη θηφιαο γηα ην Ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ, 380 γαιιηθά 

                                                           
41 Σν γξάκκα πξνο ηνλ Ζιία Σαληαιίδε, ζηαικέλν απφ ηε Γνηίγγε ζηηο 13/25 Ηνπλίνπ ηνπ 

1876, δεκνζηεχεηαη απφ ηνλ Ν. Βαζηιεηάδε ζην Δζληθώλ εκεξνιόγηνλ ηνπ Κ. Φ. θφθνπ, ην 

1911, ζει. 285 θαη πέξα. 
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θξάγθα
42

 ελψ κε ηε βνήζεηα θάπνησλ θίισλ ηνπ ζηε Γαιιία, ηππψλνληαη ηα πνηήκαηά 

ηνπ ζε γλσζηά πεξηνδηθά. Οη ζπληνπίηεο ηνπ πιένλ ηνλ βιέπνπλ ζαλ κηα κεγάιε 

πξνζσπηθφηεηα. 

ηε ζπλέρεηα, ην 1883 πεγαίλεη ζην Λνλδίλν θαη γλσξίδεη ηνλ Πέηξν Βξάηια 

Αξκέλε, ζνθφ δηπισκάηε ν νπνίνο εκπινπηίδεη κε λέα ζηνηρεία ηελ παηδία  ηνπ 

Βηδπελνχ ελψ ε ειιεληθή παξνηθία ηνπ Λνλδίλνπ, ηνλ ππνδέρεηαη κε πνιχ αγάπε θαη 

ζηνξγή. Σε ζηηγκή πνπ ζην Παξίζη δεκνζηεχεηαη ην πξψην ηνπ δηήγεκα, ζην Λνλδίλν 

ηππψλνληαη ηα πνηήκαηά ηνπ  «Αηζίδεο Αύξαη» 
43

. Πιένλ, ε ραξά ηνπ Βηδπελνχ είλαη 

κεγάιε ελψ αξρίδεη λα πηζηεχεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα ειπίδεη 

πσο πιένλ θαη ζηελ Διιάδα ζα αλαγλσξίζνπλ ην ηαιέλην ηνπ. Ο Βηδπελφο, πεξλάεη 

πνιχ επράξηζηα ηφζν ζην Παξίζη, φζν θαη ζην Λνλδίλν θαη ζα ήζειε λα κείλεη γηα 

πεξηζζφηεξν δηάζηεκα εθεί αιιά ην 1884 βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε έλα ηξαγηθφ 

ζπκβάλ. Ο Εαξίθεο πεζαίλεη θαη νη θιεξνλφκνη ηνπ αθήλνπλ ηνλ πνηεηή ζηελ ηχρε 

ηνπ.  

Ο πφλνο ηνπ θαη ε ζιίςε ηνπ γηα ηνλ ζάλαην ηνπ Εαξίθε είλαη κεγάινη. 

Πιένλ, πξέπεη λα ζηαζεί κφλνο ηνπ ζηα πφδηα ηνπ θαη λα αληηκεησπίζεη έλα ζνξφ 

αλζξψπνπο νη νπνίνη ηνλ ακθηζβεηνχλ θαη ηνλ ζηξαβνθνηηάδνπλ. Γελ ην βάδεη φκσο 

θάησ θαη απνθαζίδεη λα γπξίζεη ζηελ Αζήλα θαη λα δνπιέςεη. Γξάθεη πνηήκαηα, 

δηεγήκαηα θαη κειέηεο. Θέιεη λα θάλεη ηελ ηέρλε ηνπ θαη ηελ επηζηήκε ηνπ ρξήζηκεο 

ζηνλ ηφπν ηνπ. Γξάθεη ηφηε θαη ηε δηαηξηβή ηνπ ηεο πθεγεζίαο, κηα πνιχ ζεκαληηθή 

κειέηε κε ηίηιν Ζ θηινζνθία ηνπ θαινύ παξά Πισηίλσ θαη ηελ ππνβάιεη ζηε 

θηινζνθηθή ζρνιή ηεο Αζήλαο. Σν 1885 γίλεηαη πθεγεηήο. Έρεη σο ζηφρν ηελ 

θαζεγεηηθή έδξα. Δμάιινπ, πνηφο άιινο εθείλε ηελ επνρή θαηείρε ζε ηφζν κεγάιν 

βαζκφ ηε λεφηεξε ςπρνινγία θαη αηζζεηηθή; Παξφια απηά, φπσο γξάθεη θαη ν 

Παιακάο: «από ην 1884 έσο ην 1892 ε δσή ηνπ Βηδπελνύ ζηελ Αζήλα, κε θάπνηα, 

λνκίδσ, ηαμηδησηηθά δηαιιείκαηα, θαίλεηαη λα ζέξλεηαη»
44

. Σν κφλν πνπ θαηαθέξλεη, 

είλαη λα δηνξηζηεί θαζεγεηήο ζε γπκλάζην. Έηζη ππνγξάθεηαη θαη ζηελ ηππσκέλε  ηνπ 

δηαηξηβή ηνπ 1884 «Τπό ηνπ Γ. Μ. Βηδπελνύ, δηδάθηνξα θαη θαζεγεηή ηεο θηινζνθίαο 

ζην γπκλάζην ηεο Αζήλαο». 

                                                           
42

 π. Βαζηιεηάδεο, Γαιάηεηα, ζει. 310 
43 ην δειηίν ηεο «Δζηίαο» (αξηζκ. 359, 13-11-1883, ζει. 2) 
44 Κ. Παιακάο, Βηδπελόο θαη Κξπζηάιιεο, ζει. 341  
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Κη φκσο δελ ην βάδεη θάησ. Σνλ επφκελν ρξφλν, ηππψλεη δπν ηεχρε: 

«Φπρνινγηθαί κειέηαη επί ηνπ θαινύ Α΄ Πλεπκαηηθαί ηδηνθπΐαη (παξάγσγνη ηνπ θαινύ)» 

θαη «Φπρνινγηθαί κειέηαη επί ηνπ θαινύ Β΄ Αη Αξραί ησλ ηερλώλ (γέλεζηο ηνπ θαινύ)». 

Ο Βηδπελφο, είλαη ν πξψηνο Έιιελαο ν νπνίνο ζπνχδαζε ζπζηεκαηηθά αηζζεηηθή. 

Αθφκα, ηελ ίδηα ρξνληά, ηππψλεη θαη ην πξψην ηνπ ζρνιηθφ βηβιίν «ηνηρεία ινγηθήο, 

πξνο ρξήζηλ ηεο ειιεληθήο λενιαίαο, ππό ηνπ Γ. Μ. Βηδπελνύ, θαζεγεηή ηεο ςπρνινγίαο 

θαη ηεο ινγηθήο, ζην γπκλάζην ηεο Αζήλαο θαη πθεγεηή ηεο ηζηνξίαο ηεο θηινζνθίαο ηνπ 

εζληθνύ παλεπηζηεκίνπ» θαη ην αθηεξψλεη ζηε θηινζνθηθή ζρνιή. Σν 1888 ηππψλεη ην 

δεχηεξν ζρνιηθφ ηνπ βηβιίν « ηνηρεία εκπεηξηθήο ςπρνινγίαο, πξνο ρξήζηλ ηεο 

ειιεληθήο λενιαίαο». Πηζηεχεη πσο ζα κπνξέζεη λα ζπγθηλήζεη ηνπο ππεπζχλνπο ησλ 

ηδξπκάησλ, αιιά ε ζηελνθεθαιηά θαη ε ζηελνθαξδία πνπ ραξαθηεξίδνπλ πνιιέο 

θνξέο ηα πλεπκαηηθά καο ηδξχκαηα, απνηέιεζαλ εκπφδην γηα ηνλ Βηδπελφ. Κη φκσο, 

ηελ πεξίνδν εθείλε, ν Βηδπελφο είλαη κηα ζπνπδαία πξνζσπηθφηεηα ηεο Αζήλαο ησλ 

γξακκάησλ θαη ηεο ηέρλεο! Απαγγέιεη ηα πνηήκαηά ηνπ ζηελ αίζνπζα ηνπ 

Παξλαζζνχ
45

, γξάθεη ζε πνιιέο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά, δεκνζηεχεη ζηε 

«Γηάπιαζηλ ησλ παίδσλ» πνιιά παηδηθά ηνπ ηξαγνχδηα, είλαη ζηελφο ζπλεξγάηεο ηεο 

«Δζηίαο» θαη θπθινθνξεί αλάκεζα ζηνπο ινγίνπο, ελψ παίξλεη ζπνπδαίεο θξηηηθέο θαη 

απφ ην εμσηεξηθφ. Παξφια απηά, ληψζεη πσο είλαη έλαο απνηπρεκέλνο. Κη έηζη, ε 

επηζπκία κέζα ηνπ λα ληθήζεη ηελ θαθνηπρία, κεγαιψλεη. 

Γελ ππνιφγηδε φκσο ηελ αξξψζηηα πνπ θξπβφηαλ κέζα ηνπ. ηγά- - ζηγά, 

αξρίδεη λα ράλεη ηελ επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. ηελ Αζήλα, δελ κπνξεί λα 

αλαδεηρζεί, θαζψο ε πνίεζε, φπσο θαη φιεο νη ηέρλεο, βξίζθνληαη ζε καξαζκφ θαη 

ζέξλνληαη. Ο Βηδπελφο φκσο, πηζηεχεη πσο είλαη πιαζκέλνο γηα κεγάια πξάγκαηα θαη 

απνθαζίδεη λα εθκεηαιιεπηεί ινγνηερληθά, έλα κεηαιιείν πνπ φπσο θαίλεηαη, 

βξίζθεηαη ζε θάπνην νηθνγελεηαθφ θηήκα ηνπ ζηε Θξάθε. Μα ην κεηαιιείν απηφ, 

γίλεηαη ε έκκνλε ηδέα ηνπ. Όπσο θαίλεηαη, ήδε απφ ην 1884, ν πνηεηήο, είρε ζηελ 

άθξε ηνπ κπαινχ ηνπ ην κεηαιιείν. ην έξγν ηνπ «Μνζθψβ ειήκ» πεξηγξάθεη ην 

ηαμίδη ηνπ ζηελ Θξάθε ην νπνίν δελ είλαη θαζφινπ άζρεην κε ην κεηαιιείν. ε έλα 

άιιν ηνπ δηήγεκα « αη ζπλέπεηεο ηεο παιαηάο ηζηνξίαο», πεξηγξάθεη ηε 

κεηαιιεηνινγία, πεξηγξάθεη ηε δσή ησλ αλζξαθσξχρσλ, ελψ θαη ν ήξσάο ηνπ είλαη 

αλζξαθσξχρνο. Ο Πνηεηήο, πηζηεχεη πσο ην θηήκα απηφ ζηε Θξάθε, κπνξεί λα ηνπ 

ραξίζεη ηελ νηθνλνκηθή άλεζε ψζηε  λα κπνξέζεη λα αζρνιεζεί κε ην γξάςηκν. 

                                                           
45 Κ. Παιακάο, όπ. .παξ., ζει 348 
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Πεγαίλεη ζην Παξίζη γηα λα βξεη θάπνηα εηαηξία γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

κεηαιιείνπ αιιά δελ θαηαθέξλεη λα βξεη θακία. Καη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, θαη ε ηδέα 

ηνπ γηα ην κεηαιιείν ράλεηαη.  

Καη ζηε ζπλέρεηα, έξρεηαη γηα ηνλ Βηδπελφ ν έξσηαο. Έλαο έξσηαο 

δηαθνξεηηθφο ζηνλ νπνίν ρξσζηάεη θαη ηελ αξξψζηηα πνπ ηνλ έθζεηξε, ηνλ ηξέιαλε. 

ε απηή ηελ πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ, κπαίλεη φρη κηα γπλαίθα, αιιά έλα θνξηηζάθη θαη 

έηζη δφζεθε αθνξκή γηα ηε δεκηνπξγία πιήζνπο θαληαζηψλ ζηνπο βηνγξάθνπο ηνπ κε 

απνηέιεζκα λα κελ είκαζηε ζίγνπξνη γηα ην ηη είλαη αιήζεηα θαη ηη φρη. Ο θίινο θαη 

βηνγξάθνο ηνπ Ν. Βαζηιεηάδεο, επηβεβαηψλεη απηφλ ηνλ έξσηα ρσξίο φκσο λα καο 

δίλεη ιεπηνκέξεηεο. Ο Βηδπελφο, παξακεξίδεη ηηο ζπνπδέο ηε γξαθή θαη ηα ηαμίδηα ηνπ 

θαη φιε ηνπ ε πξνζνρή ζηξέθεηαη ζην δεθάρξνλν θνξίηζη. Ννηθηάδεη έλα ζπίηη θνληά 

ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ θνξηηζηνχ θαη αλαπηχζζεη θηιηθέο ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα ελψ 

κε ην κηθξφ θνξίηζη, ηε Μπεηηίλα, παίδεη ζαλ λα είλαη παηέξαο ηεο θαη γξάθεη 

απαλσηά ζεξκνχο ζηίρνπο απφ ηνπο θαιχηεξνχο ηνπ. Σν 1890, ν Βηδπελφο δηνξίδεηαη 

θαζεγεηήο ξπζκηθήο θαη δξακαηνινγίαο ζην σδείν ηεο Αζήλαο θαη πείζεη ηνλ 

δηεπζπληή, πνπ ήηαλ θαιφο ηνπ θίινο, λα πάξεη ηελ Μπεηηίλα ππφηξνθε. Σν κηθξφ 

θνξίηζη, εθπιήζζεη ηνπο κνπζηθνχο θχθινπο κε ηελ ηέρλε ηεο. 

 

 

Ο πφζνο ηνπ φκσο νινέλα θαη κεγαιψλεη. Μηα κέξα πεγαίλεη ζηε κάλα ηνπ 

θνξηηζηνχ θαη ηεο ιέεη πσο ζε ιίγν θαηξφ ζα παληξεπηεί θαη πσο ζα πάξεη πνιιά 

ρξήκαηα απφ έλα κεηαιιείν πνπ έρεη ζηελ Θξάθε θαζψο βξήθε έλαλ μέλν 

επηρεηξεκαηία πνπ ζέιεη λα ην εθκεηαιιεπηεί. Ζ γπλαίθα ραίξεηαη γηα ηελ θαινηπρία 

ηνπ Βηδπελνχ αιιά δελ θαηαιαβαίλεη ηίπνηα απφ ηνπο πξαγκαηηθνχο ζθνπνχο ηνπ. ε 

ιίγεο κέξεο μαλαπεγαίλεη, θαη ιέεη ζηε γπλαίθα πσο ππέγξαςε ηα ραξηηά θαη πσο ζε 

ιίγα ρξφληα ζα έρεη πάξεη φια ηα ιεθηά θαη ζα είλαη πινχζηνο θαη δεηάεη λα 

παληξεπηεί ηε Μπεηηίλα. Σφηε ε γπλαίθα θαηαιαβαίλεη πσο ν πνηεηήο έρεη ράζεη ηα 

ινγηθά ηνπ θαη ηνλ δηψρλεη κε ηξφπν θαη φηαλ ιίγεο κέξεο αξγφηεξα μαλαπάεη, απηή 

ηνλ μαλαδηψρλεη. Σφηε, ιίγν θαηξφ αξγφηεξα, ν Βηδπελφο πεγαίλεη θαη πάιη θαη 

πξνζπαζεί λα πάξεη ηε Μπεηηίλα κε ην δφξη. Ζ κεηέξα ηεο ηξέρεη ζηνλ δηεπζπληή ηνπ 

σδείνπ θαη δεηάεη βνήζεηα θαη εθείλνο παίξλεη έλαλ ςπρίαηξν θαη έλαλ αζηπλφκν θαη 

πεγαίλνπλ ζπίηη ηνπ, ην νπνίν βξίζθνπλ αλζνζηνιηζκέλν θαη ηνλ πνηεηή ληπκέλν ζαλ 
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γακπξφ λα πεξηκέλεη ηε λχθε. Μφιηο 

βιέπεη ηνλ δηεπζπληή ραίξεηαη θαη 

ηνπ δεηάεη λα γίλεη θνπκπάξνο. Ο 

ςπρίαηξνο πξνηείλεη λα γίλεη ν 

γάκνο ζηελ εμνρή θαη λα πάλε εθεί 

κε ακάμη αθνχ πξψηα πεξάζνπλ απφ 

ην σδείν γηα λα πάξνπλ θαη ηε λχθε. 

Ο Βηδπελφο ζπκθσλεί θαη έηζη 

βξίζθεηαη ζην Γαθλί ηνλ Απξίιην 

ηνπ 1892. Ο Βηδπελφο βγήθε απφ ην 

θξελνθνκείν λεθξφο, ζηηο 15 

Απξηιίνπ ηνπ 1896.  

 

( Ο Βηδπελόο θαη ε λεαξή θνπέια 

πέζαλαλ ηελ ίδηα ρξνληά... ) 

 

Σα ηέζζεξα ρξφληα πνπ πέξαζε εθεί ν πνηεηήο ήηαλ πνιχ δχζθνια, γεκάηα 

πφλν, θξίζεηο αιιά θαη ζπρλά «δηαιιείκαηα ερεθξνζύλεο», θαηά ηα νπνία δειαδή, ν 

Βηδπελφο μαλαέβξηζθε ηα ινγηθά ηνπ. Δθείλεο ηηο πεξηφδνπο, έγξαθε θαη πάιη ζηίρνπο, 

θαη θάπνηνη απφ απηνχο είλαη ζίγνπξα απφ ηνπο θαιχηεξνχο ηνπ. Ζ θεδεία ηνπ έγηλε 

κε δεκφζηα δαπάλε. Θάθηεθε ζε κέξνο ην νπνίν παξαρψξεζε  ν Γήκνο Αζελψλ.
46

 

Αξγφηεξα, κε παξαθίλεζε ηνπ Γηψξγνπ Γξνζίλε, ρηίζηεθε γηα ηνλ πνηεηή έλα πέηξηλν 

κλήκα, δσξεά απφ κηα θηιφηερλε γπλαίθα. ην πέηξηλν κλήκα, ππάξρνπλ νη ζηίρνη 

ηνπ :  

Καη κνλάρα αληερνύλε ζηε καύξε ζηγή 

ηα πηθξά, πηθξά κνπ ηξαγνύδηα. 

                                                           
46 Αθξόπνιηο 17 – 4 – 1896 ζει. 2. 
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( Σν Γξνκνθαΐηεην ηελ επνρή ηνπ Βηδπελνύ ) 
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ΣΟ ΈΡΓΟ ΣΟΤ 

Ο Βηδπελφο, απφ πνιινχο αλζξψπνπο ησλ γξακκάησλ, ζεσξείηαη σο κηα 

κεγαινθπία. Οη ζηίρνη ηνπ κπνξεί λα είλαη γεκάην απφ αζηνραζηέο θαη αδπλακίεο θαη 

θάπνπ εθεί κηα θξάζε ή κηα ιέμε κπνξεί λα ηαμηδέςεη ηνλ αλαγλψζηε. Σν έξγν ηνπ 

καο δείρλεη πσο ζα κπνξνχζε λα καο δψζεη πνιιά πεξηζζφηεξα, αιιά νη πεξηπέηεηεο 

ηεο δσήο ηνπ, ν ίδηνο ηνπ ν ραξαθηήξαο αιιά θαη νη εξσηηθέο ηνπ απνηπρίεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αξξψζηηα ηνπ θαη ηνλ πξφσξν ζάλαηφ ηνπ πηζαλφλ λα κελ ηνλ 

άθεζαλ. Αιιά απηφ είλαη κφλν κηα ππφζεζε, θαζψο δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε αλ 

ν Βηδπελφο ζα ζπλέρηδε λα γξάθεη ηφζν πεηπρεκέλα έξγα ή αλ ζα έπεθηε ζηελ παγίδα 

ηεο απηφ επαλάιεςεο, θαη ζα θαηέιεγε ζε κηα κεηξηφηεηα. Αθφκα δελ πξέπεη λα 

μερλάκε, πσο ν Βηδπελφο, ζηελ νπζία πξνέξρεηαη απφ ηε θαλαξηψηηθε ζρνιή, θαη 

φπσο γλσξίδνπκε απηή ε ζρνιή ζηάζεθε ε πην αληηθαιιηηερληθή ηεο λενειιεληθήο 

πνίεζεο. Ζ πνίεζε απηή, δηαθξίλεηαη απφ κηα βαζηά  αηζζεκαηνινγία, είλαη άθαηξε 

θαη ηελ ραξαθηεξίδεη ε πξνγνλνπιεμία. Γηα πνιινχο δελ είλαη θαλ πνίεζε αιιά 

ζηηρνπξγία. Κη φκσο, ε θαλαξηψηηθε ζρνιή, έβγαιε ηνλ πεξαζκέλν αηψλα πνιινχο 

κνξθσκέλνπο θαη ηθαλνχο αλζξψπνπο. Ηθαλνχο γηα πάξα πνιιά φρη φκσο θαη γηα 

πνίεζε. Ζ πνίεζε ηεο ζρνιήο έκνηαδε κε κηα ειαθξηά θηινινγία. Καη ε γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί είλαη ε θαζαξεχνπζα. Όηαλ ν Βηδπελφο πεγαίλεη απφ ηε Υάιθε ζηελ 

Αζήλα, βξίζεη ηνλ θαλαξησηηζκφ παληνδχλακν. Όζνπο αλζξψπνπο κνξθσκέλνπο 

ζπλάληεζε, ήηαλ επεξεαζκέλνη απφ απηή ηε ζρνιή θαη ν Βηδπελφο, πηνζεηεί ηα 

πξφηππα ηνπ απφ φπνπ ηα βξίζθεη.  

Ο Βηδπελφο, κεηαθξάδεη ηηο γλσζηφηεξεο επξσπατθέο κπαιάληεο θαη κάιηζηα 

κε πνιχ κεγάιε επηηπρία
47

, ζπγγξάθεη κειέηεο θηινζνθηθέο, αηζζεηηθέο, ςπρνινγηθέο, 

ιανγξαθηθέο, αιιά θαη ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη άξζξα γηα εγθπθινπαηδηθά ιεμηθά. 

Καηά γεληθή αλαγλψξηζε ν Βηδπελφο θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ ζηε λενειιεληθή 

ινγνηερλία ράξε ζηα δηεγήκαηά ηνπ θαη φρη ζην πνηεηηθφ έξγν ηνπ. Σελ πνίεζή ηνπ 

ζην μεθίλεκά ηεο ηε ζθηάδεη ην θαλαξηψηηθν θιίκα. Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ 

πνηεηηθνχ έξγνπ ηνπ Βηδπελνχ απνηεινχλ ηα παηδηθά πνηήκαηα φπνπ θαηαθέξλεη λα 

                                                           
47 Αλά ηνλ Διηθώλα, πξφινγνο Γ. Σζνθνπνχινπ, εθδνηηθφο νίθνο «Διεπζεξνπδάθεο». Α.Δ., 

ΔΝ Αζήλαηο (1930). Πξσηνηππψζεθε ζηελ «Δζηία» ην 1892. 



  43 
 

δείμεη ηελ ηξπθεξφηεηα πνπ έηξεθε γηα ηα παηδηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γλψζε πνπ 

είρε γηα ηνλ ςπρηθφ ηνπο θφζκν απφ ηηο ζπνπδέο ηνπ πάλσ ζηνλ θιάδν ηεο 

ςπρνινγίαο. Δμάιινπ, ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ είρε σο ζέκα ην παηδηθφ παηρλίδη 

απφ παηδαγσγηθή θαη ςπρνινγηθή άπνςε, αιιά αθφκα, δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη θη ν 

ίδηνο ήηαλ σο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ηνπ έλα παηδί. Ίζσο γη’ απηφ θαη ηα παηδηθά ηνπ 

πνηήκαηα ζεσξνχληαη απφ ηα πην σξαία αλάκεζα ζηα λενειιεληθά πνηήκαηα γηα 

παηδηά, αιιά θαη ίζσο θαη ηα πην σξαία απφ φια ηνπ ηα πνηήκαηα
48

. 

 Οξηζκέλεο ζηαζεξέο ηνπ απαζρνιήζεηο (πνηήκαηα, δηεγήκαηα, ε δηαηξηβή ηνπ 

πνπ ηππψλεηαη ζηε Ληςία ην 1881) καο δείρλνπλ πσο ζην επίθεληξν ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ηνπ ηνπνζεηείηαη ν θφζκνο ηνπ παηδηνχ. Αλάγθε απνδξακαηνπνίεζεο 

θαη θπγήο πξνο ην παξειζφλ; Γεκηνπξγία ελφο είδνπο ηερλεηνχ παξαδείζνπ; 

Δπαγγεικαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ παηδαγσγηθή; Θα έιεγεο πσο ην παηδί πνπ δεη 

κέζα ηνπ δελ ελλνεί λα ελειηθησζεί ή λα πεζάλεη
49

. 

 

Ο Βηδπελφο ζηα πεδά ηνπ, φπσο θαη ζηα πεξηζζφηεξα πνηήκαηά ηνπ, εκπλέεηαη 

απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ εκπεηξίεο, απφ ηελ παηδηθή αιιά θαη λεαληθή ηνπ δσή. 

πλέρεηα επηζηξέθεη ζηελ παηξίδα ηνπ ζηε Θξάθε. Αλ απνζηαζηνπνηεζνχκε θαη 

δνχκε νιφθιεξε ηελ ηέρλε ηνπ, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο φιν ην έξγν ηνπ 

είλαη κηα απηνβηνγξαθία. Αθφκα θαη ζην δηήγεκα Αη ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο 

φπνπ θαλεξψλεηαη εληνλφηεξα ην ζηνηρείν ηεο κπζνπιαζηηθήο θαληαζίαο, ν Βηδπελφο 

βξίζθεη ηελ επθαηξία λα καο κηιήζεη γηα ηε δσή ηνπ ζηε Γεξκαλία. ε φια ηνπ ηα 

πεδά, ν ζπγγξαθέαο ζπκκεηέρεη είηε σο αθεγεηήο, είηε παίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ 

εμέιημε ηεο ηζηνξίαο.  

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ, είλαη ην αθεγεκαηηθφ πιάηνο. Ζ 

παξαηήξεζε ηνπ Παιακά φηη ηα δηεγήκαηά ηνπ «κηθξόλ ηη ππνιείπνληαη όπσο 

αλαπηπρζώζη εηο κπζηζηνξήκαηα» είλαη ζσζηή. Οη πεξηπέηεηεο, ε πεξίηερλε πινθή νη 

εληάζεηο θαη νη απξνζδφθεηεο εμειίμεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ην δξακαηηθφ πεξηερφκελν, 

είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηαηξηάδνπλ ζε έλα θαιφ κπζηζηνξηνγξάθν. Οη 

πεξηγξαθέο ηνπ ζπρλά ζπλαγσλίδνληαη ηελ εηθνληθή πιεξφηεηα θαη ηελ 

εζσηεξηθφηεηα ησλ πεξηγξαθψλ ηνπ Παπαδηακάληε. Ο αλζξσπηζκφο ηνπ Βηδπελνχ, 

                                                           
48 Βαγγέιεο Αζαλαζφπνπινο, Οη κύζνη ηεο δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ Γ.Μ. Βηδπελνύ, ζει. 37.  
49

 Παλ. Μνπιιάο, Σν λενειιεληθό δηήγεκα θαη ν Γ.Μ. Βηδπελόο. 
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θαίλεηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεη ηνλ πάζρνληα ήξσά ηνπ. Έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα δηαγξάθεη απζππφζηαηνπο αλζξψπηλνπο ηχπνπο, δίλνληαο κεγάιε 

έκθαζε ζηελ ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ ςπρηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ. Οη ήξσέο ηνπ 

ηδσκέλνη κε αγάπε, έρνπλ κηα ηδηαίηεξε επαηζζεζία θαη είλαη πάληα παζεηηθνί.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηελ πεδνγξαθία ηνπ Βηδπελνχ, ππάξρεη κηα 

αζθάιεηα. Γελ ππάξρνπλ πξψηα βήκαηα θαη αξγφ μεηχιηγκα φπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο πεδνγξάθνπο θαη απηφ γηαηί ν Βηδπελφο, κπαίλεη ψξηκνο ζηελ 

αθήγεζε. Έρεη ηελ γιψζζα ηνπ ηελ θαζαξεχνπζα δνπιεκέλε ζηελ πεδνγξαθία αιιά 

θαη ηε δεκνηηθή ζπλείδεζή ηνπ γηα ηνπο δηαιφγνπο. Ζ ηζηνξία ηνπ γηα ηε κειηά ηνπ 

πεξηβνιηνχ, απηή ε ςπρνινγηθή αλάιπζε ηνπ γισζζηθνχ ηνπ ελζηίθηνπ, ζηελ νπνία 

ηφζν φκνξθα κεηαπήδεζε απφ ηνλ αθηιφμελν ρψξν ηεο θαζαξεχνπζαο ζηελ εγθάξδην 

ρψξν ηεο δεκνηηθήο, κάο θαλεξψλεη πσο απηφ ην θησρφ παηδί απφ ηε Θξάθε, δελ 

έραζε πνηέ ηνπ ηελ επαθή αιιά θαη ην δέζηκν κε ηε γιψζζα ησλ παηεξάδσλ ηνπ. 

Ο Γ. Βαιέηαο, δεκνζηεχεη έλα αλνινθιήξσην έξγν ηνπ Βηδπελνχ πνπ έρεη λα 

θάλεη κε ην γισζζηθφ δήηεκα. ην έξγν απηφ, ν Βηδπελφο ππνζηεξίδεη πσο ε γιψζζα 

δελ είλαη έλα εξεηπσκέλν νηθνδφκεκα ην νπνίν κπνξνχκε λα ην αλαζηειψζνπκε. 

Τπεξαζπίδεηαη ηε δεκνηηθή, αιιά πνιχ αρλά θαη πιαδαξά. Ο Πνηεηήο θαίλεηαη λα 

κελ πνιχ λνηάδεηαη γηα ην γισζζηθφ δήηεκα, αιιά λα ζεσξεί θαιχηεξε ηε γιψζζα 

πνπ θάζε θνξά απνδίδεη πην σξαία ην λφεκα θαη κε κεγαιχηεξε δσληάληα, ηελ 

έθθξαζε ησλ αηφκσλ. Αληηζέησο, ν Βαιέηαο ππνζηεξίδεη πσο ν Βηδπελφο εηνίκαδε 

νιφθιεξε εξγαζία γηα ην Γισζζηθφ Εήηεκα, βγάδνληαο απηφ ην ζπκπέξαζκα απφ ηηο 

αλέθδνηεο ζειίδεο ηνπ αιιά θαη απφ ην έξγν ηνπ γηα ηε κειηά θαη άιια παξφκνηα. Ο 

Βηδπελφο βέβαηα, έδεζε ζηελ πξψηε πεξίνδν ηνπ μαλαγελλεκέλνπ δεκνηηθηζκνχ, θαη 

ην δήηεκα πνπ ην ζεσξνχζε ζεκαληηθφηεξν θαη απφ ην Αλαηνιηθφ δήηεκα, ηνλ 

άγγημε. Μα πνηέ δελ βξήθε ην ζάξξνο λα ππνζηεξίμεη αλνηρηά θάπνηα ζέζε. Ο 

Βηδπελφο, αδηακθηζβήηεηα θαηείρε ηε ζπλείδεζε ηεο δεκνηηθήο, αιιά δελ 

αγσλίζηεθε μεθάζαξα γηα απηήλ. Φαίλεηαη πσο πίζηεπε φηη ε γιψζζα πιάζεηαη απφ 

ηνλ ιαφ θαη ζηγά ζηγά βξίζθεη ηνλ δξφκν ηεο. Άηνικνο ζε πνιιά ζέκαηα, έηζη θαη ζε 

απηφ δελ είρε ην ζάξξνο λα πνιεκήζεη αλνηρηά γηα ηε δεκνηηθή. Γξάθεη ηα δηεγήκαηά 

ηνπ ζηελ θαζαξεχνπζα. Μηα πνιχ δσληαλή θαζαξεχνπζα ε νπνία αθφκα θαη ζήκεξα 

καο γίλεηαη αλεθηή. Αιιά θαη φηαλ ρξεζηκνπνηεί ηε δεκνηηθή γηα λα απνδψζεη πην 

ξεαιηζηηθά ηνπο αλζξψπηλνπο ηχπνπο, ε γιψζζα έρεη ππνζηεί κηα ηδηαίηεξε 

θαιιηηερληθή επεμεξγαζία. 
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Όιεο νη κειέηεο ηνπ, φπσο θαη αξθεηέο πνηεηηθέο ζπιινγέο, εθδφζεθαλ ζε 

απηνηειή ηφκν. Σα δηεγήκαηα θαη ηα άξζξα δεκνζηεχζεθαλ ζε δηάθνξα έληππα ηεο 

επνρήο θαη δελ ζπγθεληξψζεθαλ ζε ηφκν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Απφ ηα 

ρεηξφγξαθά ηνπ ζψδνληαη θάπνηεο επηζηνιέο θαη αξθεηά πνηήκαηα. Βι. ηελ έθδνζε 

«Δπηζηνιέο» ζε επηκέιεηα Γ. Παπαθψζηα (Αζήλα: Παηάθεο 2004) θαη γηα εθηελή 

βηβιηνγξαθηθά ηνλ Α´ ηφκν ηεο έθδνζεο «Σα Πνηήκαηα» (Αζήλα: Ίδξπκα Κψζηα θαη 

Διέλεο Οπξάλε 2003). 

Αλ ζήκεξα ε Διιάδα δηαζέηεη κηα θνηλή, πινχζηα θαη επιχγηζηε γιψζζα, ηε 

δεκνηηθή (λενειιεληθή θνηλή) απηφ ην νθείιεη ηφζν ζε γισζζηθνχο αγψλεο δπν 

αηψλσλ, φζν θαη ζε ινγνηερλήκαηα αμηνινγφηαησλ ρεηξηζηψλ ηεο γξαθίδαο φπσο ν 

Βηδπελφο. 

Έξγα ηνπ Γ. Βηδπελνχ πεξηιακβάλνληαη ζε πνιιά ζρνιηθά εγρεηξίδηα φπσο Σν 

θεγγαξάθη ζην αλζνιφγην ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ ηεο Α΄ θαη Β΄ δεκνηηθνχ,  Σν κφλν 

ηεο δσήο ηνπ ηαμείδηνλ ζηα θείκελα λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ηεο Γ΄ γπκλαζίνπ θαη 

Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία ηεο Γ΄ ιπθείνπ. 
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ΔΡΓΟΓΡΑΦΊΑ 

Ποιηηικές ζσλλογές 

 Πνηεηηθά Πξσηφιεηα (1873) 

 Ο Κφδξνο (1874) 

 Βνζπνξίδεο Αχξαη (1876) 

 Αηζίδεο Αχξαη (1883) 

 Δζπεξίδεο (1877) 

 Λπξηθά 

 Παηδηθαί πνηήζεηο 

Γιηγήμαηα 

 Ο Άξας θαη ε θάκεινο απηνχ (1879) - Παηδηθφ αθήγεκα 

 Σν ακάξηεκα ηεο κεηξφο κνπ (1883) 

 Μεηαμχ Πεηξαηψο θαη Νεαπφιεσο (1883) 

 Πνίνο ήηνλ ν θνλεχο ηνπ αδειθνχ κνπ (1883) 

 Αη ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο (1884) 

 Σν κφλν ηεο δσήο ηνπ ηαμείδηνλ (1884) 

 Πξσηνκαγηά (1884) 

 Ο Tξνκάξαο (1884) - Παηδηθφ αθήγεκα 

 Σν θηάρηξν (1884) - Παηδηθφ αθήγεκα 

 Ο Κιέπηεο (1884) - Παηδηθφ αθήγεκα 

 Μέζα εηο ην ακθηζέαηξνλ (1890) - Παηδηθφ αθήγεκα 

 Πψο νηθνλνκείηαη ν ρξφλνο (1890) - Παηδηθφ αθήγεκα 

 Ο Μνζθψβ-ειήκ (1895) 

 

Άρθρα 

 

 Ζ Διιεληθή δεκνζηνγξαθία θαηά ην 1883 (1884) - Μεηάθξαζε 

 Γηαηί ε κειηά δελ έγηλε κειέα (1885) 
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 Μαξγαξίηνπ Δπαγγειίδνπ, «Ηζηνξία ηεο ζεσξίαο ηεο γλψζεσο» (1885) 

- Κξηηηθή 

 Οη θαιφγεξνη θαη ε ιαηξεία ηνπ Γηνλχζνπ ελ Θξἀθε (1888) 

 Αη εηθαζηηθαί ηέρλαη θαηά ηελ Α´ εηθνζηπεληαεηεξίδα ηνπ Γεσξγίνπ Α´ 

(1888) 

 Ζ Κέξθπξα (1891) - Μεηάθξαζε 

 Ακεξηθαληθαί Αξραηφηεηεο (1891) 

 Δξίθνο Ίβζελ (1892) 

 Αλά ηνλ Διηθψλα, Βαιιίζκαηα (1894) 

Μελέηες 

Απηνηειείο δηαηξηβέο θαη παηδαγσγηθά εγρεηξίδηα. 

 

 Das Kinderspiel in Bezug auf Psychologie und Paedagogik (Σν 

παηρλίδη ππφ έπνςε ςπρνινγηθή θαη παηδαγσγηθή), Λεηςία 1881 

 Ζ θηινζνθία ηνπ θαινχ παξά Πισηίλσ, Λνλδίλν 1883 

 Φπρνινγηθαί κειέηαη επί ηνπ θαινχ, Αζήλα 1885 (Γίηνκν) 

 ηνηρεία ινγηθήο, Αζήλα 1885 

 ηνηρεία ςπρνινγίαο, Αζήλα 1888 

Μεηαθράζεις έργων ηοσ 
 

 ηελ αγγιηθή: 

 Georgios Vizyenos: Thracian Tales, κεηάθξαζε Peter 

Mackridge, εθδ. «Αηψξα», Αζήλα 2014 

 Georgios Vizyenos: Moskov Selim, κεηάθξαζε Peter 

Mackridge, εθδ. «Αηψξα», Αζήλα 2015 

 ηελ γαιιηθή: 

 Georges Vizyinos: Le péché de ma mère suivi de Le Pommier 

de discorde, κεηάθξαζε Gilles Decorvet, Auguste Queux de 

Saint-Hilaire, εθδ. «Αηψξα», Αζήλα 2015 

 ηελ ηηαιηθή: 
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 Gheorghios Viziinos: L' unico viaggio della sua vita / e altre 

storie, κεηάθξαζε Anna Zimbone, θξαηηθφ βξαβείν 

κεηάθξαζεο, εθδ. «Αηψξα», Αζήλα 2001 

 ηε ξνπκαληθή: 

 Gheorghios Vizyinos, Singura călătorie din viața sa, πξφινγνο 

θαη ρξνλνινγηθφο πίλαθαο Elena Lazăr, κεηάθξαζε Elena 

Lazăr, Margareta Sfirschi-Lăudat, Claudiu Sfirschi-Lăudat, 

Amalia Zambeti, Δθδ. Omonia, Βνπθνπξέζηη, 2006 

Σαινίες 
 

 Σν Μόλνλ ηεο Εσήο ηνπ Σαμείδηνλ (2001) – Σαηλία ηνπ Λάθε 

Παπαζηάζε πνπ πξαγκαηεχεηαη ηελ πεξίνδν εγθιεηζκνχ ηνπ Βηδπελνχ 

ζην Γξνκνθαΐηεην. 

 

Θέαηρο 

 

Ζ Αλλα Κνθθίλνπ κεηαθέξεη θαη δσληαλεχεη θείκελα ηνπ Έιιελα ινγνηέρλε 

θαη κεηαηξέπεη ηε γιψζζα ηνπ θεηκέλνπ ζε ζεαηξηθφ ιφγν. Με κνλαδηθφ αληηθείκελν 

έλα ηξαπέδη γίλεηαη ε αθεγήηξηα ησλ έξγσλ ηνπ Βηδπελνχ «Σν κόλν ηεο δσήο ηνπ 

ηαμείδηνλ», «Σν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ», «Μνζθώβ ειίκ», «Μεηαμύ Πεηξαηώο θαη 

Νεαπνιέσο», «Αη ζπλέπεηαη ηεο παιαηάο ηζηνξίαο», «Πξσηνκαγηά».  
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ΣΟ ΓΛΧΗΚΟ ΕΖΣΖΜΑ ΜΔΑ ΑΠΟ 

ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΒΗΕΤΖΝΟΤ 
 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν Βηδπελφο, έδεζε θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα θαηά ηνλ 

νπνίν δεκηνχξγεζε ην έξγν ηνπ. Απηφο ν αηψλαο ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφο γηα ην 

Γισζζηθφ Εήηεκα, θπξίσο θαηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην επνκέλσο ην έξγν ηνπ είλαη 

είηε άκεζα είηε έκκεζα επεξεαζκέλν απφ απηφ.
50

  

Ο Βηδπελφο, θαίλεηαη δεηιά - δεηιά λα είλαη ππνζηεξηθηήο ηεο δεκνηηθήο αιιά 

πνιιέο θνξέο ζηελ πξάμε κέζα απφ ηα έξγα ηνπ πξνηηκά λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

«αλψηεξε» θαζαξεχνπζα. Απηή ηνπ ε αληίθαζε κπνξεί λα επεμεγεζεί απφ ην γεγνλφο 

πσο ν Βηδπελφο είρε κηα δηπιή ηδηφηεηα. Σελ ηδηφηεηα ηφζν ηνπ ινγνηέρλε φζν θαη 

ηνπ επηζηήκνλα. Ζ ζέζε ηνπ ζρεηηθά κε ην Γισζζηθφ Εήηεκα, πνπ ηαιαληεχεη γηα 

ηφζα ρξφληα ηνπο κνξθσκέλνπο θχθινπο ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηνλ απιφ ιαφ, είλαη 

μεθάζαξε. Θεσξεηηθά έλαο ππνζηεξηθηήο ηεο δεκνηηθήο αιιά πξαθηηθά έλαο 

κεηξηνπαζήο θαζαξεπνπζηάλνο. ηα δηεγήκαηά ηνπ, ρξεζηκνπνηεί κηα πην 

απινπζηεπκέλε θαζαξεχνπζα. Πνιιέο θνξέο φκσο ν ίδηνο κέζα ζηα έξγα ηνπ 

απνβάιιεη απηφλ ηνλ γισζζηθφ θαζσζπξεπηζκφ θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ νκηινχκελε 

γιψζζα ηνπ ιανχ δειαδή ηε δεκνηηθή.  Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ζηα ζεκεία ησλ 

έξγσλ ηνπ ζηα νπνία ππάξρεη δηάινγνο. Σν γεγνλφο απηφ, νθείιεηαη ζην φηη νη 

ραξαθηήξεο ηνπ Βηδπελνχ είλαη απινί άλζξσπνη, ιατθνί ραξαθηήξεο θαη ν ιαφο 

ρξεζηκνπνηνχζε ηε δεκνηηθή. Έηζη, ν Βηδπελφο έδηλε ζηνηρεία ξεαιηζκνχ ζηα έξγα 

ηνπ θαζψο νη ραξαθηήξεο ηνπ εθθξάδνληαη κε ηε γιψζζα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. 

Κάπνηεο θνξέο φκσο, ζπκβαίλεη θαη ην αληίζεην, δειαδή νη ραξαθηήξεο ηνπ, νη απινί 

άλζξσπνη, λα ρξεζηκνπνηνχλ κηα γιψζζα πην «εππξεπηζκέλε», πην θνληά ζηελ 

θαζαξεχνπζα. Γελ κπνξεί φκσο λα αξλεζεί θαλείο ην γεγνλφο πσο θαη απηή ε γιψζζα 

έρεη ηε δηθή ηεο γνεηεία. 
51

 

Σα πξψηα ρξφληα ηεο ζπγγξαθηθήο ηνπ πνξείαο, ν Βηδπελφο είλαη ζαθψο 

επεξεαζκέλνο απφ ηε θαλαξηψηηθε ζρνιή θαη ρξεζηκνπνηεί ηε θαλαξηψηηθε 

θαζαξεχνπζα ζαλ γιψζζα ησλ έξγσλ ηνπ. Απηφ κπνξεί λα ην θαηαιάβεη εχθνια 

                                                           
50

 Γ. Βαιέηαο, Φηινινγηθά ζην Βηδπελό, Θξαθηθά 8 (1937), ζει. 285-287 
51

 Κ. Μεηζάθεο, Πνξεία κέζα ζην ρξόλν, Δθδ. Φηιηππφηε, 1982, ζει. 105-107. 
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θαλείο αλ ξίμεη κηα καηηά ζηνπο ζηίρνπο ηνπ εθείλεο ηεο πεξηφδνπ ηνπ 1874 φηαλ 

θέξδηζε ηνλ ζπνπδαίν πνηεηηθφ δηαγσληζκφ «Βνπηζηλαίν»: 

Ο Φνίβνο ηέκλσλ κε ιακπξόλ βήκα  

θαζαξνκέησπνλ νπξαλόλ,  

θινγώδεο ζθάθνο ειαύλνλ θύκα  

εηο ζαπθεηξώδε σθεαλόλ,
52

. 

Όηαλ κεηά ην 1874 ηαμηδεχεη ζηε Γεξκαλία γηα λα θνηηήζεη ζηα Παλεπηζηήκηα 

ηεο Γνηίγγεο, Λεηςίαο θαη ηνπ Βεξνιίλνπ γηα πεξίπνπ κηα δεθαεηία, ζα έξζεη ζε 

επαθή κε ηνλ πεδφ ιφγν, ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ δηεγήκαηνο θαη ηελ ηδέα ηεο 

αλαλέσζεο ηνπ πεδνχ ζηνπο ινγνηερληθνχο θχθινπο ηεο πξσηεχνπζαο.
53

 

Σν πέξαζκα ηνπ Βηδπελνχ απφ ηε θαλαξηψηηθε θαζαξεχνπζα ζηε δεκνηηθή 

κπνξεί λα είλαη αξγφ, είλαη φκσο θαη ζηαζεξφ. Πεξίπνπ κηα δεθαεηία αξγφηεξα φηαλ 

θαη εθδφζεθε ην έξγν ηνπ «Αηζίδεο Αχξαη» ε δηαθνξά ζηελ γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί είλαη εκθαλήο: 

’Σαίξη ’ηαίξη ηα πνπιηά 

ζηελ βνζθή πεγαίλνπλ 

’ηαίξη ’ηαίξη ζηελ θσιηά,  

ζαλ λπθηώζε, ’κβαίλνπλ
54

 

Απηή ε αιιαγή ζηελ γιψζζα ηνπ Βηδπελνχ, αληηθαηνπηξίδεη θαη ηελ αιιαγή πνπ 

έγηλε εθείλε ηελ δεθαεηία ζηα ειιεληθά γξάκκαηα.  

Όηαλ αξγφηεξα ηαμίδεςε ζην Παξίζη, απφ ηελ ζσδφκελε αιιεινγξαθία καο 

γίλεηαη γλσζηφ πσο είρε επαθέο κε πνιχ ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο ηφζν ηεο 

ινγνηερλίαο φζν θαη ηεο εθπαίδεπζεο ηεο Γαιιίαο. Ο Βηδπελφο ελεκέξσλε απφ πξψην 

ρέξη ηνπο Δπξσπαίνπο ινγνηέρλεο γηα ηηο εμειίμεηο ηνπ Γισζζηθνχ Εεηήκαηνο, ελψ 

ρξεηάζηεθε λα πάξεη θαη ζέζε ππνζηεξίδνληαο κηα απφ ηηο δπν πιεπξέο. Δθείλα ηα 

                                                           
52

 Έιελα Κνπηξηάλνπ, Γ.Μ. Βηδπελνύ. Σα Πνηήκαηα, Αζήλα 2003, Α΄, ζει. 284 
53

 Δπξσπατθή Δηαηξεία Νενειιεληθψλ πνπδψλ, Γ΄ πλέδξην, Βνπθνπξέζηη, 2-4/6/2006 
54

 Έιελα Κνπηξηάλνπ, Ο.Π, ζει. 397. 
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ρξφληα, γλψξηζε πνιχ ζεκαληηθέο ινγνηερληθέο πξνζσπηθφηεηεο, νη νπνίεο 

ππνζηήξηδαλ ζην Γισζζηθφ Εήηεκα ηηο δεκνηηθηζηηθέο ζέζεηο. 

Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Εαξίθε ην 1884, ν Βηδπελφο ζα επηζηξέςεη ζηελ Αζήλα 

φπνπ ζα δήζεη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηεο δσήο ηνπ ζην κε ηηο ςπρνινγηθέο ηνπ 

δηαηαξαρέο. Δθείλε ηελ πεξίνδν, είλαη πιένλ ππνζηεξηθηήο ηεο δεκνηηθήο αλ θαη 

ζπλερίδεη λα γξάθεη ζηελ θαζαξεχνπζα.  Απηφ ζπκβαίλεη γηα δπν ιφγνπο. Ο πξψηνο 

είλαη φηη δελ ππάξρεη άιιε επίζεκε γιψζζα πέξαλ απφ ηελ θαζαξεχνπζα θαη ν 

δεχηεξνο γηαηί, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεδνγξαθίαο ηνπ είλαη δηακνξθσκέλα 

ζχκθσλα κε ηελ παιηά θαλαξηψηηθε ζρνιή θαη ζηελ επίδξαζε άιισλ ζπγγξαθέσλ 

φπσο ν Βηθέιαο θαη ν Παπαδηακάληεο. 

Σν Γισζζηθφ Εήηεκα πάλησο εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ζηελ πεδνγξαθία ηνπ. 

φπσο αλαθέξζεθε, ζηα δηεγήκαηά ηνπ ππάξρεη κηα αληίθαζε. Οη πεξηγξαθέο ηνπ είλαη 

γξακκέλεο ζε κηα πην απινπζηεπκέλε θαζαξεχνπζα, ελψ νη δηάινγνη κεηαμχ ησλ 

ραξαθηήξσλ ηνπ είλαη γξακκέλνη ζηε δεκνηηθή. Πξνζζέηεη αθφκα θαη ζξαθηθά 

δηαιεθηηθά ζηνηρεία θαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ βνεζάεη ζηελ αλαλέσζε ηεο 

λενειιεληθήο πεδνγξαθίαο, απνκαθξχλνληαο ηελ απφ ηα ζηνηρεία ηεο αζελατθήο 

ζρνιήο.
55

  

Παξάδεηγκα ηεο γξαθήο ηνπ Βηδπελνχ απφ ην έξγν ηνπ ην ακάξηεκα ηεο 

κεηξφο κνπ : 

Περιγραθή  

 Δλζπκνχκαη ηνπο καχξνπο θαη κεγάινπο απηήο νθζαικνχο θαη ηα θακαξσηά 

θαη ζκηγκέλα ηεο νθξχδηα ηα νπνία εθαίλνλην ηφζσ κάιινλ κειαλφηεξα, φζνλ 

σρξφηεξνλ εγέλεην ην πξφζσπφλ ηεο. Πξφζσπνλ εθ θχζεσο ξεκβψδεο θαη 

κειαγρνιηθφλ, επί ηνπ νπνίνπ ηφηε κφλνλ επερχλεην γιπθεία ηηο ηιαξφηεο, φηαλ καο 

έβιεπελ φινπο ζπλεγκέλνπο πιεζίνλ ηεο. 

Διάλογος 

— Δίκαη γέξνο, κσξή, έιεγε πξνο ηελ αλππφκνλνλ κεηέξα, είκαη γέξνο, θαη, 

αλ δελ ην ηζνχμσ θνκκάηη, δελ βιέπνπλ θαιά ηα κάηηα κνπ. 

                                                           
55

 Όπσο έγθαηξα ην αλαθέξεη ν βηνγξάθνο ηνπ ν Ν.Η. Βαζηιεηάδεο, ειίδεο ηνπ 

Γξνκνθατηείνπ. Αζήλα 1930,  ζει. 330. 
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Απηφ κπνξεί λα θαλεί θαη κέζα απφ ην έξγν ηνπ, ην δηήγεκα «Μνζθψβ-

ειήκ», ην νπνίν είλαη θαη ην ηειεπηαίν πεδνγξάθεκα ηνπ Βηδπελνχ πνπ 

δεκνζηεχζεθε. ε απηφ ην έξγν, ν ζπγγξαθέαο – αθεγεηήο, ρξεζηκνπνηεί ηελ 

θαζαξεχνπζα θαη κάιηζηα κε αξθεηνχο αξρατζκνχο θαη ξεηνξηθά ζρήκαηα, ελψ ν 

ραξαθηήξαο ηνπ ν ειήκ, ρξεζηκνπνηεί ηε δεκνηηθή ρσξίο θαλέλα ιφγην ζηνηρείν. ε 

νξηζκέλεο φκσο πεξηπηψζεηο, ν Βηδπελφο αλαθαηεχεη ηηο δπν γιψζζεο πνπ επηθξαηνχλ 

φπσο γηα παξάδεηγκα  ζην πξψην κέξνο ηνπ έξγνπ, φπνπ πεξηγξάθεηαη έλα ζξαθηθφ 

ηνπίν, παξνπζηάδεηαη ν δηαιεθηηθφο φξνο –«πνηίζσκελ» ηξεηο θνξέο ζε ζπλδπαζκφ 

θαη κε άιιεο, πην δεκνηηθέο φπσο «ιηγάθη παξά πέξα» θαη ην ξήκα «μεβνπξβνπιά», 

ελψ ηα ελαιιάζζεη κε ηε ιφγηα γιψζζα ε νπνία έρεη θαη αξθεηά ζηνηρεία αξρατζκνχ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα. -ελ ησ βίσ, -ελ σ, -κνη εθάλε, -κνη δηεγήζε. ε άιιεο 

πεξηπηψζεηο, ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ηε γλσζηή θιαζηθή έθθξαζε κε ην ξήκα + 

κεηνρή σο θαηεγφξεκα: «θαίλεηαη θαηέρνπζα» ή «έιαβνλ άγνπζαλ». Δπίζεο ξήκα + 

δνηηθή φπσο «ησ είπνλ» ηαπηφρξνλα κε ηελ πην δηαδεδνκέλε «ηνπ είπα» ή «ηνπ 

ιέγσ». Σαπηφρξνλα, ρξεζηκνπνηεί θαη άιια ζηνηρεία απφ ηελ δεκνηηθή φπσο «πάλε 

κηα», «θαβαιηθεχζεηε», «ηφζν πνιχ», ή ηελ πνιχ ηππηθή έθθξαζε ησλ βφξεησλ 

ηδησκάησλ: πξνζσπηθή αλησλπκία ζε αηηηαηηθή + ξήκα: «κε είπελ» θαζψο επίζεο θαη 

ηελ έθθξαζε «γη´ απηφ δα». Δπίζεο, θαζψο ν ειήκ είλαη Σνχξθνο, ρξεζηκνπνηεί θαη 

αξθεηέο ιέμεηο ηνπξθηθήο πξνέιεπζεο φπσο –ραΐξη, –ληέξηη, –θηζκέηη, –ηζαθπίλη.
56

 

Έλαλ ρξφλσλ πξηλ λα γξάςεη ην έξγν  Μνζθψβ-ειήκ, ν Βηδπελφο έγξαςε 2 

έξγα ζηα νπνία αζρνιείηαη κε ην Γισζζηθφ Εήηεκα. Σν πξψην έξγν είλαη έλα 

δηήγεκα θαη νλνκάδεηαη  «Γηαηί ε κειηά δελ έγηλε κειέα». Ο Βηδπελφο ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα ιέμε θαη ζηελ θαζαξεχνπζα θαη ζηε δεκνηηθή. Σν 

έξγν μεθηλάεη κε ηε κνξθή ελφο δνθηκίνπ θαη αλαθέξεηαη ζηε ζνβαξφηεηα ηνπ 

Γισζζηθνχ Εεηήκαηνο γηα ηελ Διιάδα γξάθνληαο : ην γισζζηθό δήηεκα είλαη 

πεξηζζόηεξν ζεκαληηθό παξά ην ιεγόκελν ζέκα ηεο Αλαηνιήο. Σν ζέκα ηνπ θεηκέλνπ 

είλαη ε αληίδξαζε ελφο καζεηή  λα δερζεί ηελ θαζαξεχνπζα, θαη θπξίσο ζηελ 

νλνκαζία ηνπ δέληξνπ «κειηά» ηνπ θήπνπ ηνπ ζε «κειέα», ηελ νπνία πξνζπαζεί λα 

ηνπ επηβάιεη κε βίαην ηξφπν ν λένο αξραηνιάηξεο δάζθαινο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ. Σν 

έξγν είλαη βαζηζκέλν απφ πξνζσπηθφ βίσκα ηνπ Βηδπελνχ θαηά ηελ παηδηθή ή 

εθεβηθή ηνπ ειηθία.  

                                                           
56

 Μία ζχληνκε πεξίιεςε πεξί ηεο γιψζζαο ηνπ Μνζθψβ-ειήκ, M. Serrano, Μνζθψβ-

ειήκ. Ζ ηζηνξία ελφο ζηξαηηψηε. Κέληξν Βπδαληηλψλ, Μεηαβπδαληηλψλ, Κππξηαθψλ θαη 

Διιεληθψλ πνπδψλ, Γξαλάδα 2002, ΥΥΥΗ-ΥΥΥΗV. 
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Μέζα ζην θείκελν, ζπλαληάκε ηελ αξραηνιαηξία κέζα απφ ην πξφζσπν ηνπ 

δαζθάινπ, θαη ν Βηδπελφο θαίλεηαη κέζα απφ ηα γεγνλφηα πνπ πεξηγξάθνληαη λα 

θαηαλνεί ηε ζεκαζία ηνπ γισζζηθνχ θψδηθα γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ επηβίσζε ηεο 

Διιάδαο.
57

 Μέζα απφ ην δηήγεκα απηφ, θαίλεηαη λα είλαη ππνζηεξηθηήο ηεο 

δεκνηηθήο. Ο δάζθαινο ηνπ ρσξηνχ παξνπζηάδεηαη σο έλαο λεαξφο ν νπνίνο σο 

αξραηνιάηξεο, γνεηεχεηαη απφ ηελ αξραία γιψζζα θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ αξραΐδνπζα 

γηα λα δψζεη ζηνπο καζεηέο αξραία νλφκαηα. Ο δάζθαινο απηφο ζχληνκα ζα 

απνρσξήζεη απφ ην ζρνιείν θαη ην ρσξηφ ρσξίο λα πξνζθέξεη θάηη νπζηαζηηθφ νχηε 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία αιιά νχηε θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ.
58

  

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ν Βηδπελφο ζα αλαηξέμεη ζηηο αλακλήζεηο ηεο 

παηδηθήο ηνπ ειηθίαο, γηα λα παξνπζηάζεη έλα πξφβιεκα ζε κηα θαληαζηηθή κνξθή ην 

νπνίν φκσο θξχβεη θαη κηα αιεζηλή βάζε. Απηφ ην αλαθέξεη θαη ν ίδηνο ν Βηδπελφο 

ζηελ εηζαγσγή ιέγνληαο :  

                                                           
57

 Γ. Βηδπελφο, Γηαηί ε κειηά δελ έγηλε κειέα φπ. παξ.: «δηά ηφλ ὁπνῖνλ ζπλδέσ ηφ γισζζηθφλ 

ηῆο Ἑιιάδνο δήηεκα κέ ηφ ἄιιν, ηφ ἀπνβιέπνλ ηνπη᾿ αὐηφ ηήλ ὕπαξμίλ ηεο». 
58

  Γ. Βηδπελφο, Γηαηί ε κειηά δελ έγηλε κειέα, φπ. παξ.: «θαί ὁ ἀιεζηλφο δηδάζθαινο ἐδηψρζε 

θαθήλ θαθῶο ὄρη κφλνλ ἀπφ ηνῦ πεξηερνκέλνπ ηῆο ςπρῆο κνπ, ἀιιά θαί ἀπφ ηνῦ ρσξίνπ 

καο(…) ἔκεηλα ρσξίο λά κάζσ ἐλ ηῷ ζρνιείῳ ηί πξᾶγκα εἶλαη ἡ κειηά!». 
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«φζνη ππνιείπεζζε αθφκε ηεο Μεγάιεο εκψλ Ηδέαο ζηαζψηαη, κε εθπιαγήηε δηά ηελ 

άκεζνλ ηαχηελ ζπζρέηηζηλ ηνπ δσηηθσηέξνπ ησλ δεηεκάησλ κε ηελ γξακκαηηθήλ ησλ 

ζρνια-ζηηθψλ ηεο Διιάδνο».
59

 

Όπσο θαίλεηαη, ν Βηδπελφο ζπλδέεη ηε κεγάιε ηδέα κε ηε ζρνιαζηηθή 

γξακκαηηθή θαη νινθιεξψλεη δίλνληαο δπν παξαδείγκαηα ηφζν παηδαγσγηθήο φζν θαη 

θξηηηθήο αμίαο. Σν έλα είλαη ην παξάδεηγκα κε ηνπο θαιφγεξνπο νη νπνίνη απεηινχλ 

ηνπο αλζξψπνπο πσο ζα πάλε ζηελ θφιαζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηνπο δψζνπλ ηελ 

πεξηνπζία πνπ έρνπλ ελψ ην άιιν έρεη λα θάλεη κε ηνπο ζπγγξαθείο νη νπνίνη 

επηβάινπλ ηελ πξνθαηαβνιηθή ζπλδξνκή ζηα έξγα ηνπο. Έπεηηα ην έξγν αθνινπζεί 

ηε κνξθή ηεο αθήγεζεο , ηεο αγαπεκέλεο κνξθήο ηνπ Βηδπελνχ. Ο πξσηαγσληζηήο 

ηνπ έξγνπ, θαίλεηαη λα εμνηθεηψλεηαη απφ κηθξή ειηθία κε ηε δεκνηηθή κε ηε ιέμε 

κειηά δειαδή, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα θαηαθηάζεη ζην ρσξηφ ν δάζθαινο θαη λα 

θέξεη ηελ θαζαξεχνπζα δειαδή ηελ κειέα θαη ηφηε αξρίδεη ην πξφβιεκα. Ο 

Βηδπελφο, νινθιεξψλεη ην έξγν ηνπ επηζηξέθνληαο ζηε κνξθή ηνπ δνθηκίνπ θαη 

ξίρλνληαο άιιν βέινο απφ ηε ζέζε ηνπ αθεγεηή-αξζνγξάθνπ κε κία λέα δπάδα: απηνί 

πνπ δηαβάδνπλ νιφθιεξα ηα άξζξα ελαληίνλ απηψλ πνπ δηαβάδνπλ κφλν ηνλ επίινγν 

ηνπο γηα λα βεβαηψζνπλ φηη ην Γισζζηθφ Εήηεκα είλαη πην ζεκαληηθφ απφ ην ζέκα 

ηεο Αλαηνιήο.
60

  

Σν δεχηεξν έξγν ηνπ Βηδπελνχ γηα ην γισζζηθφ δήηεκα, είλαη αλνινθιήξσην 

θαη δεκνζηεχζεθε απφ ηνλ Βαιέηα ζηε κειέηε ηνπ ε νπνία είλαη αθηεξσκέλε ζε 

απηφλ. Σν έξγν πην ζπγθεθξηκέλα είλαη έλα αλνινθιήξσην δνθίκην ην νπνίν ν 

Βαιέηαο νλφκαζε «Σν Γισζζηθφ Εήηεκα». ηελ εηζαγσγή ηνπ έξγνπ απηνχ, ν  

Βηδπελφο ζεκεηψλεη πσο : 

«Ζ γιώζζα θαθώο ζπγθξίλεηαη πξνο νηθνδνκήκαηα εθ ηνύηνπ πξνήιζελ ε ζπλήζεηα 

(από Γάιινπο γισζζνιόγνπο λνκίδνκελ) λα ζεσξήηαη ε ζεκεξηλή ησλ Διιήλσλ 

[γιώζζα] σο ηα εξείπηα ηεο αξραίαο. Ζ παξνκνίσζηο επιάλεζε πιείζηνπο λα λνκίζνπλ 

όηη δύλαληαη λ΄ αλαζηήζσζη ην παιαηόλ ηεο γιώζζεο νηθνδόκεκα».
61

 

ην έξγν απηφ, ν Βηδπελφο ζα μεθηλήζεη δίλνληαο ηνλ ηίηιν ην πξψην ιάζνο, 

πηζηεχεη πσο είλαη ιάζνο λα ππνζηεξίδεη θαλείο πσο ε γιψζζα κπνξεί λα 
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 Β. Αζαλαζφπνπινο, 1991, ζει. 20. 
60

 Δ. Καςσκέλνο, 1999, ζει. 37-39. 
61

 Γ. Βαιέηαο, 1937, 211. Δ. Κνπηξηάλνπ, 2003, ζει. 149 
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δεκηνπξγεζεί φπσο θαη έλα Γαιιηθφ νηθνδφκεκα, θάλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ 

αλαθνξά ζηνπ Γάιινπο γισζζνιφγνπο θαη ηνπο θιαζηθνχο θηινιφγνπο. Πηζηεχεη πσο 

ε αξραία γιψζζα απνηειεί κηα ηειεηφηεηα φπσο αθξηβψο θαη ν Παξζελψλαο αιιά 

ππάξρεη θαη ν παξάγνληαο πνπ νλνκάδεηαη ρξφλνο θαη πνπ φια ηα αιιάδεη. Ο 

Βηδπελφο ραξαθηεξίδεη ηνλ ρξφλν κε κηα ιέμε απφ ηε δεκνηηθή. Μαζηξνραιαζηήλ. 

ηε ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαη κηα κεηαθνξά :  

«θαζώο ηα αξραία κλεκεία αλαθαηεύνληαη κε άιια κεηαγελέζηεξσλ επνρώλ θαη νη 

αξραηνιόγνη αλαιακβάλνπλ ηε δνπιεηά λα ηα δηαρσξίζνπλ, έηζη ε ζεκεξηλή γιώζζα 

πξέπεη λα απνθαζαξηζηεί/λα απειεπζεξσζεί απ΄όιεο ηηο ιέμεηο πνπ δελ είλαη αξραίαο 

ειιεληθήο πξνέιεπζεο». 

Ο Βηδπελφο ζην έξγν απηφ ζα βγάιεη θαη ην εμήο ζπκπέξαζκα. Πηζηεχεη πσο 

είλαη αδχλαην λα ζηαζεί θαλείο εκπφδην ζηνλ ρξφλν θαη ηελ εμέιημε πνπ ζα επηθέξεη 

απηφο ζηε γιψζζα. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ θαη ν ίδηνο πνιιέο θνξέο, ρξεζηκνπνηεί 

ζηνηρεία ηεο Θξαθηθήο δηαιέθηνπ γηα λα ηα αληηπαξαζέζεη κε ηελ αξραία γιψζζα. 

Έλαλ πεξίπνπ κήλα πξηλ ν ζξάθαο ζπγγξαθέαο κπεη ζην Γξνκνθατηείν, θαίλεηαη λα 

έγξαςε θαη έλα πνίεκα ζην νπνίν ακθηζβεηεί κε εηξσληθφ ηξφπν ηελ αξραηνκάζεηα.
62

 

Σν 1892, έγξαςε θαη έλα έξγν γηα ηνλ Δξξίθν Ίςελ, κέζα ζην νπνίν 

παξνπζηάδεη ηε δσή ην έξγν θαη ηηο απφςεηο απηνχ ηνπ κεγάινπ Ννξβεγνχ 

ζπγγξαθέα. Βξίζθεη φκσο θαη ηελ επθαηξία λα κηιήζεη θαη γηα ηα γισζζηθά θαη 

πλεπκαηηθά πξνβιήκαηα ηεο Διιάδαο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Πνην ζπγθεθξηκέλα είρε 

γξάςεη : 

«Μόιηο πεξί ην 1830 ήξρηζαλ νη Ννξβεγνί λ' απαιιάζζνληαη ηεο παξνδηθήο 

ηαύηεο θαηαζηάζεσο θαη λα θαηαλνώζηλ, όηη, αληί κε ππέξνγθνπο επαίλνπο ησλ αξεηώλ 

απηήο, εδύλαην λα ιακπξύλσζη ηελ παηξίδα κε πνιύ θαιύηεξνλ ηξόπνλ: πξάηηνληεο ό, 

ηη πξν πνιινύ ήδε ώθεηιε λα έρε θαη ε Διιάο πεπξαγκέλνλ. Καιιηεξγνύληεο δειαδή θαη 

δηακνξθνύληεο ελ ηε θηινινγία παλ ό, ηη θέξεη αγλόλ θαη ακηγή ηνλ εζληθόλ 

ραξαθηήξα. Σνηνπηνηξόπσο νη κύζνη ηνπ ιανύ θαη ηα δεκώδε άζκαηα επηκειώο 

πεξηζπιιεγέληα παξεδόζεζαλ δηα ηνπ ηύπνπ θνηλόλ ηνηο πάζη θηήκα…» Καη ιίγν 

παξαθάησ ζπκπιεξψλεη: «ειπίδνκελ όηη θαη ελ Διιάδη πνηέ ζα γίλε ηνηαύηε ηηο εληαία 

εξγαζία». 
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 Έιελα Κνπηξηάλνπ, Αζήλα 2003, 155-157. Σν πνίεκα Πξνο ηνπο θξηηάο , Β΄, ζει. 227. 
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Πηζηεχεη δειαδή ν Βηδπελφο πσο ε Διιάδα ζα έπξεπε λα θαιιηεξγήζεη θαη λα 

δηακνξθψζεη ηε θηινινγία ηεο κε φηη «θαζαξφ» δηέζεηε γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

εζληθνχ ραξαθηήξα θαη λα απνβάιεη ηα μέλα γισζζηθά ζηνηρεία. Οπζηαζηηθά, κέζα 

απφ απηφ ην έξγν, ν ζπγγξαθέαο θάλεη κηα πξφηαζε γηα ηα γισζζηθά θαη πλεπκαηηθά 

πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο.  
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