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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

(’Από το άρχεϊο Κ. Μισαηλίδη)
Στη Βιβλιοθήκη τής Εστίας Ν. Σμύρνης διαφυλάσσεται το άρχεϊο τοϋ μικρασιάτη λογοτέχνη καί γνωστού ανταποκριτή τοΰ μικρασιατικού μετώπου
Κώστα Μισαηλίδη Γ Το άρχεϊο αυτό, σχετικό μέ τη μικρασιατική έκστρατεία
καί καταστροφή, περιλαμβάνει α) πλούσιο καί πολύτιμο φωτογραφικό υλικό12,
β) ανέκδοτα έργα τοΰ ίδιου3, γ) επιστολές4, άποκόμματα εφημερίδων μέ άντα-

1. Πολεμικός ανταποκριτής των άθηναϊκών εφημερίδων Πατρίς, ’Έθνος, ’Ακρόπολις,
’Ελεύθερος Λόγος, των έφημ. Πρόοδος καί Πρωία Κωνσταντινουπόλεως, Κόσμος, Τηλέ
γραφος καί 'Αρμονία Σμύρνης, Νέα 'Ημέρα Τεργέστης, ’Εθνικός Κήρυξ Ν. Ύόρκης,
Εσπερία Λονδίνου. Γιά τή ζωή καί το έργο του, βλ. δύο μικρά προλογικά σημειώματα σέ
δημοσιεύματα του στό Πανελλήνιον καί Μικρασιατικόν Ήμερολόγιον τοϋ έτους 1926,
’Έτος Α', Άθήναι, σ. 65, 125. Παύλου Φλώρου, «Ή Μικρά ’Ασία στήν έλληνική λογοτε
χνία μετά τό 1922», Μικρασιατική 'Εστία, 1 (1946), σ. 81. Μιχαήλ Λ. Ρόδα, 'II Ελλάδα
στή Μικρόν ’Ασία. .., Άθήναι 1950, σ. 42, 92-95, 353. Χρ. Σωκρ. Σολομωνίδη, "Υμνος
καί θρήνος τής Σμύρνης, ’Αθήνα 1956, σ. 253, 275-77, 300. Τοϋ ίδιου, 'Η δημοσιογραφία
στή Σμύρνη (1821-1922), ’Αθήνα 1959, σ. 210, 320, 325, 330-1, 336. Νίκου Ε. Μηλιώρη,
«Ή πνευματική εισφορά των Μικρασιατών», Μικρασιατικό Χρονικά, 11 (1964), σ. 114.
Τίτλους δημοσιευμάτων του, βλ. καί Παύλου Χατζημωϋσή, Βιβλιογραφία 1919-1978, Μι
κρασιατική εκστρατεία - ήττα - προσφυγιό . . ., 'Ερμής, ’Αθήνα 1981 (λήμμα Μισαηλίδης).
2. Τό φωτογραφικό υλικό έχει ταξινομηθεί κατά περιφέρειες.
3. Σέ δκτώ δεμένους τόμους: 1) ’Από τήν μικρασιατικήν έκστρατεία, Κοτύαιον - Δορύλαιον - Σαγγάριος (Ίούλιος-Σεπτέμβριος 1921). 2) Οί διωγμοί τής Βιθυνίας 1920.
3) «Άμελέ Ταμπουρού» (’Εργατικά Τάγματα) 1914-1918. 4) Κοβαλίτσα-Άβγκίν (Οί
επιχειρήσεις Μαρτίου 1921). 5) Κατοχή Σμύρνης. ’Εκθέσεις άρχηγοϋ Κατοχής Ν. Ζαφει
ριού - Διασυμμαχικής έπιτροπής - Άλ. Μαζαράκη. 6) Μικρασιατική έκστρατεία Α 19191920. 7) Μικρασιατική έκστρατεία Β 1921-1922. 8) Μετά τήν καταστροφή Γ 1922. Οί τό
μοι 1-4 είναι δακτυλογραφημένοι καί φέρουν στή στάχωση το γενικό τίτλο: ’Ανέκδοτα έργα
Κώστα Μισαηλίδη. Ό τόμος 5, έπίσης δακτυλογραφημένος, φέρει στή στάχωση τόν τίτλο:
Άρχεΐον Κώστα Μισαηλίδη I, καί οί υπόλοιποι τρεις (6, 7, 8), πού έχουν σχηματισθει άπό
έπικολλήσεις άποκομμάτων έφημερίδων, τόν άντίστοιχο τίτλο: Δημοσιεύματα Κ. Μισαηλίδη.
4. ’Ανάμεσα σ’ αύτές καί έπιστολές Ν. Πλαστήρα.
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ποκρίσεις, προσωπικές σημειώσεις κλπ. Ένα τετράδιο με τον τίτλο «Κ. Μισαηλίδη, Διαλέξεις Πόλη 1921-22» άναφέρεται στο σάλο πού προκάλεσαν στους
δημοσιογραφικούς ιδίως κύκλους τής Πόλης —-εκφραστές τής κοινής γνώ
μης—- δύο διαλέξεις του Κ. Μισαηλίδη στον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο
Κωνσταντινουπόλεως (ΕΦΣΚ) μέ θέμα τις έντυπώσεις του άπό τό μικρασια
τικό μέτωπο. Τό δερματόδετο τετράδιο, διαστάσεων 26,2 X 20,5 έκατ., περι
λαμβάνει κατά νεότερη αρίθμηση 116 σελίδες, άπό τίς όποιες λευκές είναι οί
σελίδες 1-4, 14, 48, 49, 93, 107-116, οί δέ λοιπές είναι δακτυλογραφημένες
ή φέρουν επικολλήσεις φωτογραφιών ή αποκομμάτων άπό εφημερίδες καί
περιοδικά- επιστολές καί λοιπά λυτά έγγραφα είναι έπικολλημένα ( μέ εξαίρεση
δύο έ'γγραφα μεταξύ σ. 80-81 καί 82-83). Τό τετράδιο έχει ήμερολογιακή,
κατά κανόνα, κατάταξη καί καλύπτει τη χρονική περίοδο άπό 23.12.1921
έως 6.4.1922. Πέρα άπό την ειδική άξια πού μπορεί νά έχει για τήν άποκάλυψη πολλών άγνωστων πτυχών τής ζωής του μικρασιάτη δημοσιογράφου,
φέρνει στό φώς άγνωστες επίσης πτυχές τής ζωής του ΕΦΣΚ, στήν τελευταία,
σύγχρονη μέ τά γεγονότα τής μικρασιατικής τραγωδίας, περίοδο τής λειτουρ
γίας του. Οί μαρτυρίες πού διασώζει ό Κ. Μισαηλίδης έχουν πρόσθετη άξια
γιατί ό άπόηχός τους σώθηκε μόνο στόν Κωνσταντινουπολίτικο Τύπο τής επο
χής, άπρόσιτο καί δυσεύρετο σήμερα5. Στά τελευταία πρακτικά τοΰ ΕΦΣΚ
δέν άναφέρεται τίποτα σχετικό6.
Μέ βάση τίς μαρτυρίες καί τή χρονική τους διάταξη, όπως παρέχονται στό
ήμερολόγιο, θά γίνει διεξοδική πρώτα έκθεση τών γεγονότων καί τοΰ άντίκτυπού τους στόν Τύπο τής εποχής. Τά γεγονότα αύτά, ειδικής βέβαια υφής,
έκφράζουν, όμως, αδρά μορφές καί φάσεις άπό τήν πολιτική, κοινωνική καί
πνευματική ζωή τής Πόλης στό διάστημα τής μικρασιατικής έκστρατείας,
συγκεκριμένα στήν περίοδο μετά τήν πτώση του Βενιζέλου. Σ’ ένα δεύτερο
τμήμα περιγράφονται καί διασαφηνίζονται χαρακτηριστικά δεδομένα πού κρίνονται άπαραίτητα γιά νά αιτιολογήσουν καί ερμηνεύσουν τά ιστορούμενα πε
ριστατικά.
Στίς 26 Δεκεμβρίου 1921, ό ΕΦΣΚ είχε προγραμματίσει διάλεξη τοΰ γε
νικού γραμματέα του, Όδ. Άνδρεάδη, μέ θέμα: «Ή έξέλιξις τής Μεγάλης Ι
δέας άπό τής πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως έπ’ ευκαιρία τής συμπληρώ5. Παρά τίς προσπάθειές μου, έλάχιστα μόνο άπό τά καταχωριζόμενα αποσπάσματα ή
έπικολλημένα στό τετράδιο άποκόμματα έφημερίδων καί περιοδικών τής Πόλης μπόρεσα
νά ταυτίσω. Γιά τό λόγο αυτό, όταν πρόκειται γι’ αυτά τά άποσπάσματα ή άποκόμματα,
παραπέμπω στίς άντίστοιχες σελίδες τοΰ ήμερολογίου, προτάσσοντας τήν Ινδειξη Κ.Μ.
καί χρησιμοποιώντας, πλήν έλαχίστων περιπτώσεων (δπου Ιγινε ή ταύτιση), αύτούσια
τά βιβλιογραφικά στοιχεία πού παρέχονται άπό τον Κ. Μισαηλίδη.
6. Λογοδοσίαι Μηνά Λνθεντοπούλον προέδρου τοϋ εν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικού
Φιλολογικού Συλλόγου 1918-1922, Άθήναι 1972.
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σεως έκατονταετηρίδος άπό τής έν ’Επιδαύρω πρώτης ’Εθνικής Συνελεύσεως» 1.
Την ’ίδια άκριβώς ήμερα κα'ι άπό το ίδιο βήμα θά μιλούσε καί ό Κ. Μισαηλίδης
μέ θέμα «’Εντυπώσεις άπό το μέτωπο»78. Τή διάλεξη του Μισαηλίδη είχε
διοργανώσει ό «Σύνδεσμος των Έλληνίδων Κωνσταντινουπόλεως». 'Ο σύλλογος
αύτός συστήθηκε τον Μάρτιο του 1921 μέ σκοπό τή συμπαράσταση στο μαχόμενο
στρατό. 'Ίδρυσε στή Σμύρνη τον «Κυανοΰν Σταυρόν)) καί διοργάνωσε άποστολές στήν Προύσα καί στον Σαγγάριο, στίς όποιες έλαβαν μέρος κυρίες για
νά μοιράσουν διάφορα είδη στο στρατό, καθώς καί οί καλύτεροι γιατροί τής
Πόλης. 'Η ’Αλεξάνδρα Κέντρου, ψυχή τοΰ συλλόγου, μέλος τοΰ διοικητικού
συμβουλίου, μαζί με τον πατέρα της, γνωστό δημοτικιστή γλωσσολόγο τής
Πόλης γιατρό Φώτη Φωτιάδη, συμμετείχαν στίς άποστολές αυτές. 'Η
Άλ. Κέντρου έδωσε τήν ’ιδέα στον Κ. Μισαηλίδη νά παρουσιάσει, ώς προ
σκεκλημένος ομιλητής τοΰ Συνδέσμου, τίς νίκες τοΰ ελληνικού στρατού άπό
το βήμα τοΰ ΕΦΣΚ9.
'Όπως είχε προγραμματισθεϊ, προηγήθηκε ή διάλεξη τοΰ γενικοΰ γραμματέα
τοΰ ΕΦΣΚ Όδ. Άνδρεάδη. Ό άγορητής μίλησε γιά τή Μεγάλη ’Ιδέα μπροστά
σέ έκπροσώπους των άρχών, χωρίς νά άναφερθεί στο όνομα τοΰ ’Ελευθερίου
Βενιζέλου. Αύτό όχι μόνο δεν έμεινε άπαρατήρητο άπό το πολυπληθέστατο
άκροατήριο, πού είχε συρρεύσει γιά νά άκούσει καί τόν Κ. Μισαηλίδη, άλλά
προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών όταν ό ρήτορας κατέβηκε άπό το βήμα10.
Πρώτος ό Β. ’Αριστόβουλος έλαβε το λόγο: «Είναι έγκλημα και βεβήλωσις...
αυτό το όποιον έγινεν άπό τον βήματος τον Συλλόγου. 'Ο κατ’ εξοχήν συντε
λεστής τής Μεγάλης ’Ιδέας ύπήρξεν ό Βενιζέλος»11. ’Ακολούθησαν παρατεταμένες άποδοκιμασίες γιά το ρήτορα καί επευφημίες γιά τον «ελευθερωτή τής
Φυλής». Ό πρόεδρος τοΰ ΕΦΣΚ, Μηνάς Αύθεντόπουλος, άναγκάσθηκε νά
άπαντήσει καί νά κατευνάσει τήν άγανάκτητη τοΰ πλήθους μέ τά λόγια αυτά:
«Αυτή αυτή, κύριοι,. . . ή έντονος διαμαρτυρία σας διά τήν παράλειψιν, ούχι
σκόπιμον, πιστεύω, τοΰ ονόματος εκείνου τον άνδρός, ό όποιος εκπρόσωπων
ή μάλλον ενσαρκων εις τάς ημέρας μας τήν Μεγάλην ’Ιδέαν εφύτευσε με τήν
7. Γιά τόν πλήρη αύτό τίτλο της διαλέξεως βλ. Λογοδοσίαι, δ.π., σ. 82. Ό 'Οδ. Άνδρεάδης υπήρξε καθηγητής της άρχαιολογίας, δημοσιογράφος (έγραφε ιδίως στήν έφ. Νεολόγος), πρόεδρος τοϋ άρχαιολογικοΰ τμήματος τοϋ ΕΦΣΚ καί διοικητικό μέλος διαφόρων
συλλόγων τής Πόλης, βλ. Ό έν Κωνσταντινουπόλει Διδασκαλικός Σύνδεσμος. ’ΈκΟεσις. ..
μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1907. . ., Έν Κωνσταντινουπόλει 1908, σ. 10 κ.έ. Επισκόπου
Παμφίλου Μελισσηνοΰ Χριστοδούλου, Τά Ταταΰλα, ήτοι ιστορία των Ταταούλων, Έν
Κωνσταντινουπόλει 1913, σ. 241-3. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Μνεία των προ εμού 1800 1863-1913, Έν Άθήναις 1934, σ. 450-1.
8. Κ.Μ., σ. 15-6 έφ. Πρόοδος, 23 καί 25.12.1921, Πρωία, 24.12.1921.
9. Κ.Μ., σ. 5-6, 11.
10. Κ.Μ., σ. 16-7, σ. 18 έφ. Πρόοδος, 28.12.1921.
11. Κ.Μ., σ. 18 έφ. Πρόοδος, 28.12.1921.
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χεΐρά τον είς την ψυχήν όλων μας άΐδιον ευγνωμοσύνην ώς πραγματοποιήσαι
τάς προαιώνιους ελπίδας μας, ήτοι την Μεγάλην ’Ιδέαν τον ’Ελληνισμού, αυτή
ή δίκαια διαμαρτυρία σας αποτελεί ήδη τήν εξαγνιστήριον θυσίαν διά τήν γενομένην παράλειψιν τον ονόματος του εν τω ίερφ τούτα) χώρω τον οποίον
κοσμεί ή είκών τον Ισοβίου επιτίμου προέδρου τοΰ ’Ελλάνικου Φιλ. Συλλόγου.
’Επί τούτοις, νομίζω κύριοι, δτι εϊμεθα εν πλήρει τάξει ευλογούντες μεγα
λοφώνως το όνομα τοΰ ’Ελευθερίου Βενιζέλον και άνακράζοντες όλοψύχως
πάντες: Ζήτω δ ’Ελευθέριος Βενιζέλος»12. ’Αλλά καί ό Άνδρεάδης προσπά
θησε νά δώσει εξηγήσεις· τό επεισόδιο θεωρήθηκε δτι έληξε με τή διαβε
βαίωση τοϋ δημοσιογράφου Πανανοΰ Κεσίσογλου δτι στο μέλλον θά μιλούσε
αύτός γιά τήν έκπροσώπηση τής Μεγάλης ’Ιδέας άπό τον Βενιζέλο13.
Εντελώς διαφορετική έκβαση έλαβε ή διάλεξη πού άκολούθησε άμέσως. 'Ο
ομιλητής κατασυγκίνησε το κατάμεστο άκροατήριό του πού τον υποχρέωσε νά
ύποσχεθεϊ δτι θά συνεχίσει τις ομιλίες του14. 15
Άπο τήν επομένη ό Τύπος έδωσε
τή συνέχεια: άπο το ενα μέρος στηλίτευση τής θέσεως πού έλαβε ό Άνδρεάδης στο θέμα Μεγάλη ’Ιδέα καί άπο το άλλο εγκωμιαστικά σχόλια γιά τήν
ομιλία τοΰ Κ. Μισαηλίδη.
Ή εφημερίδα Πρόοδος τοϋ Κ. Σπανούδη πρωτοστάτησε στο δημοσιογρα
φικό σάλο. Ό σχολιαστής της έγραφε χαρακτηριστικά: «Το έργον τον Βενιζέλου διά τήν Μεγάλην Ιδέαν βροντοφωνονν οι πέτρες τοϋ δρόμου καί ό κ. Άν
δρεάδης το παρεσιώπησε διά νά ικανοποίηση μωράν αδυναμίαν τον προς τούς
φέροντας τίτλους και αξιώματα. Έχάθη εμπρός του το εκτυφλωτικόν όραμα
τής ’Εθνικής μεγαλουργίας και δ μικρός του νους εθαμβώθη άπό τό πυγολάμπον φως των τιτλούχων. ’Π τής μωρίας καί τής κονφότητος!»1δ. 'Ο μητροπο
λίτης Νίκαιας Βασίλειος ( Γεωργιάδης), μετέπειτα οικουμενικός πατριάρχης,
άπέστειλε άνοικτή έπιστολή πρός τόν Άνδρεάδη, στήν οποία, τόν κατηγορούσε
δριμύτατα δτι παραχάραξε τήν «εθνικήν αλήθειαν», τοΰ καταλόγιζε «εθνικόν
σολοικισμόν καί βαρβαρισμόν)), τήν δέ πράξη του άποκαλοΰσε «επαίσχυντου» 16.
12. Κ.Μ., σ. 18 έφ. Πρόοδος, 28.12.1921. Γιά τόν καθηγητή Μ. Αύθεντόπουλο, βλ.
Δελτίον Μεγαλοσχολιτών, ’Ιανουάριος 1940, σ. 38-9 [βιογραφικό καί έργογραφικό ση
μείωμα], σ. 39-44 [νεκρολογία άπο τό μητροπολίτη Λαοδικείας Δωρόθεο], Τεκτονική
εορτή τής εν Κωνσταντινονπόλει στοάς «Αρμονία» έπί τή τεσσαρακονταετία τής διδα
σκαλίας τοϋ καθηγητοϋ Μηνά Λύθεντοπονλου (Παράρτημα τοϋ μηνιαίου περιοδικού Πυ
θαγόρας, ’Ιούλιος 1930), ’Αθήναι. Τμήμα άπό τό άρχεϊο τοϋ Μ. Αύθεντόπουλου έχει
κατατεθεί στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.
13. Κ.Μ., σ. 18 έφ. Πρόοδος, 28.12.1921. Γιά τό δημοσιογράφο Π. Κεσίσογλου, βλ.
Χαρίτ. Μισαηλίδη, «Τό Ιστορικό Φανάρι», Άρχεϊον τον Δρακικον Θαογραφικοϋ καί Γλωσ
σικού Θησαυρόν, 31 (1965), σ. 347.
14. Κ.Μ., σ. 17.
15. Κ.Μ., σ. 21 έφ. Πρόοδος, 28.12.1921.
16. Κ.Μ., σ. 19 έφ. Πρόοδος, 28.12.1921.
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Παράλληλα, πολλές εφημερίδες της Πόλης δημοσίευσαν πολύστηλα άποσπάσματα άπό τη διάλεξη του Μισαηλίδη 17, ή οποία χαρακτηρίσθηκε «τρα
γούδι» καί «ύμνος προς τον αθάνατον στρατόν μας» 18. 19
Ό «Σύνδεσμος των Έλληνίδων Κωνσταντινουπόλεως» διοργάνωσε γιά τίς
2 Ίανουαρίου 1922 καί δεύτερη διάλεξη τοΰ Κ. Μισαηλίδη, προτού αυτός άναχωρήσει γιά το μέτωπο, πάλι στην αίθουσα τοΰ ΕΦΣΚ, καί μέ θέμα «'Η επο
ποιία των μαχών τοΰ Σαγγαρίου»10. Την ορισμένη δμως ημέρα, λίγα λεπτά
πρίν αρχίσει την ομιλία του, ειδοποιήθηκε άπό τον Μηνά Αύθεντόπουλο δτι
ό ΕΦΣΚ γιά τελευταία φορά τοΰ παραχωροΰσε το βήμα του. 'Ο ομιλητής έκείνη
τη στιγμή δεν είπε τίποτα, αλλά δταν τέλειωσε καί στήν έπιμονή τοΰ κοινοΰ
νά έπανέλθει με νέα του διάλεξη γιά τή μικρασιατική έκστρατεία, δήλωσε δτι
τοΰτο τοΰ είχε ρητά άπαγορευθεΐ άπό τον πρόεδρο20. Προσπαθώντας νά έρμηνεύσει αύτό πού τον ώθησε νά άναγγείλει, στο ευσυγκίνητο σε παρόμοιες
περιπτώσεις κοινό, τήν άπαγόρευση τοΰ Συλλόγου, παραγνωρίζοντας τίς συνέ
πειες, γράφει στο ήμερολόγιό του: «Δεν ξέρω σε ποια ψυχολογική στιγμή βρέ
θηκα καί τί μέ ώθησε. Πέρασαν άπό τον νον μου δ μαχόμενος στρατός, το
’Έθνος πού αγωνίζεται τον υπέρ των δλων αγώνα, είδα τον ενθουσιασμό τοΰ
ακροατηρίου μου, τα δάκρυα του, τήν άνάγκη νά επιστρατευθούν δλα, τα
πάντα γιά τον μεγάλον άγώνα, καί δέ θυμάμαι τί άλλο. Καί άπαντώ: Διότι
ό 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος μοϋ άρνειται εις το εξής το βήμα του»21.
'Η δήλωση πάντως αύτή προκάλεσε τή γενική κατακραυγή. Οί παριστάμενοι
άποδοκίμασαν το προεδρείο καί ζήτησαν νά μάθουν τήν αληθινή αιτία τής άπαγόρευσης. Ή πρόεδρος τοΰ «Συνδέσμου των Έλληνίδων» Σ. Κ. Σπανούδη προ
σπάθησε, άλλά χωρίς αποτέλεσμα, νά κατευνάσει τήν κοινή γνώμη, τονίζοντας
δτι δέν «πταίει ποσώς ό πρόεδρος τοΰ Συλλόγου κ. Αύθεντόπουλος, δ αγνότα
τος αυτός πατριώτης καί Ιδεολόγος. . . άλλα πταίει ο άέρας αυτός πού φυσά
μέσα εις τον Σύλλογον, ένας άέρας μεσαιωνισμού». ’Απέδωσε τήν άπαγόρευση
στή δημοτική γλώσσα πού χρησιμοποίησε ό ρήτορας, «γλώσσα πού μιλούν
τα παλληκάρια μας δταν πηγαίνουν νά σκοτωθούν»22. 'Η έφημερίδα Πρόοδος
παραδέχθηκε δτι ό Μισαηλίδης προέβη σέ άστοχη ένέργεια, δτι δέν έπρεπε μέ
κανέναν τρόπο νά άνακοινώσει τήν άπαγόρευση στο άκροατήριο, άλλά νά άπαιτήσει έξηγήσεις άπό τύ προεδρείο ή νά ζητήσει τή δικαίωσή του άπό τον Τύπο 23.
17. Κ.Μ., σ. 23 στις έφ. τής Πόλης Πρωία, 29.12.1921, Πρόοδος, 29.12.1921, Πατρίς, 29.12.1921, Ταχυδρόμος, 30.12.1921 καί Χρόνος, 31.12.1921.
18. Κ.Μ., σ. 20 έφ. Κήρνξ, 21.12.1921.
19. Κ.Μ., σ. 24 έφ. Πρόοδος καί άλλες έφημερίδες τής 31.12.1921.
20. Κ.Μ., σ. 26-7.
21. Κ.Μ., σ. 27. Πρβλ. καί Κ.Μ., σ. 28 έφ. Πρωία, 4.1.1922 καί Χρόνος, 3.1.1922.
22. Κ.Μ., σ. 29 έφ. Πρόοδος, 4.1.1922.
23. Κ.Μ., σ. 30-1 έφ. Πρόοδος, 4.1.1922.
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Ό ΕΦΣΚ, στήν επιθυμία του νά άναγάγει το ζήτημα σε θέμα γενικής λει
τουργίας του, κοινοποίησε δτι, σύμφωνα μέ άρθρο του Κανονισμού του, παρα
χωρεί την αΐθουσά του στούς φιλεκπαιδευτικούς συλλόγους καί στά εθνικά
καθιδρύματα ύστερα άπο γραπτή αίτηση· «ai ôè δημόσιαι διαλέξεις. . . είναι
άποκλειστικόν δικαίωμα τοϋ Συλλόγου καί των μελών αύτοϋ»2ί. 'Η έξήγηση
αυτή θεωρήθηκε γριφώδης άπο τήν έφημερίδα Πρωία24
25. 'Ο συντηρητικός Νεολόγος έκφράσθηκε μέ υπαινιγμούς ιδιαίτερα μειωτικούς γιά τον Κ. Μισαηλίδη:
«Το βήμα τοϋ γεραροϋ σωματείου ήτο ανέκαθεν το βήμα τής μετροεπείας
και τής νηφαλιότητας, νηφαλιότητας σκέιρεως και κρίσεως. ’Α/ρ ότου δμως
το προεδρε'ιον ενδίδον εις επήρειας ή επιρροής τής ταραχώδους εθνικής περιόδου
ήν διαννομεν ήρξατο να επιτρέπη το βήμα τοϋτο άβασανίστως εις τον πρώτον
τυχόντα, επόμενον ήτο ν άναρριχηθή επ’ αυτόν και ή άγραμματωσύνη καί ή
λογοκοπία καί ή δημαγωγία»26. Στήν απάντησή του στούς πικρούς αυτούς
υπαινιγμούς, ό Μισαηλίδης άνέφερε δτι είχε έπανειλημμένες προτάσεις άπο το
συντηρητικό αύτύ φύλλο γιά νά γράψει ως πολεμικός άνταποκριτής, τις όποιες
δμως δεν άποδέχτηκε27. Το επεισόδιο συζητήθηκε σέ «θυελλώδη συνεδρίαν»
τοϋ Συλλόγου, ή όποια διακόπηκε καί δεν κατέληξε σέ άρση των παρεξηγή
σεων 28, παρά τήν προσπάθεια εξομάλυνσης πού κατέβαλαν οί πρόεδροι των
δύο σωματείων, τοϋ ΕΦΣΚ καί τοϋ «Συνδέσμου των Έλληνίδων» 29. 'Η συν
εδρία αυτή έδωσε άφορμή νά σχολιασθεΐ καί νά έρμηνευθεΐ κατά διαφορετικό
τρόπο άπο τον Τύπο ή στάση τοϋ Συλλόγου. ’Άλλοι τον κατηγορούσαν γιά ιδεο
λογική καί γλωσσική άκαμψία- τον μέμφονταν δτι σέ κρίσιμες στιγμές τοϋ έθνικοΰ μας βίου έμενε προσκολλημένος στά ψυχρά άρθρα τοϋ Κανονισμοΰ καί
άρνιόταν το βήμα σέ ρήτορες πού θά εμψύχωναν καί θά ένθουσίαζαν: «Κανο
νισμοί. Διατάξεις. Γράμμα νόμων. Πότε; "Οταν "Εθνος και ’Εκκλησία στρα
τεύονται. ”Οταν δλα πρέπει νά υποχωρήσουν και να τεθούν κατά μέρος διά νά
προηγηθή ό εθνικός άγων καί πάσα δι αυτόν συνδρομή. "Οταν προ παντός
πρέπει νά κοιμάται κάθε διάταξις τυπική και νά άγρυπνά μόνον ό ενθουσιασμός
και το αίσθημα. Διότι αυτά χρειάζονται διά τον μέγαν αγώνα τής πατρί
δας καί τίποτε άλλο. "Εχετε καιρόν νά εφαρμόσετε τούς τύπους. ’Αλλά
τώρα ανοίξατε διάπλατα δλα, και τά κτήρια των οποίων προ ΐστασθε και τά
βήματα τών οποίων έφορεύεσθε, διά νά τονωθή ή ψυχή τοϋ "Εθνους, διά
24. Κ.Μ., σ. 32 έφ. Χρόνος, 4.1.1922. ΙΙρβλ. Κανονισμός τοϋ εν Κωνσταντινουπόλει
Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου. . ., Έν Κωνσταντινουπόλει 1920, σ. 30-1 [άρθρο 144].
25. Κ.Μ., σ. 33 έφ. Πρωία, 5.1.1922.
26. Κ.Μ., σ. 33 έφ. Νεολόγος, 4.1.1922.
27. Κ.Μ., σ. 35 έφ. Πρωία, 9.1.1922.
28. Κ.Μ., σ. 36-7 έφ. Πρόοδος, 8.1.1922. Κ.Μ., σ. 38-9 έφ. Πρωία, 8.1.1922.
29. Κ.Μ., σ. 40-1 έφ. Χρόνος, 8.1.1922, έφ. Πρόοδος, 8.1.1922, έφ. Ταχυδρόμος,
8.1.1922.
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να στηθούν εργαστήρια λουτρού παλιγγενεσίας καί εθνικών θριάμβων»30. 31
Ό Νεολόγος δικαίωνε το Σύλλογο, παραδεχόταν ότι ήταν θέμα Κανονι
σμού καί μεμφόταν όσους στη συνεδρία θέλησαν νά άποδοκιμάσουν το προε
δρείο: «Οντω κατά την τελευταίαν γενικήν τακτικήν συνεδρίαν. . . εκμεταλλευθέντες τον θόρυβον άλλοι καί ίππόται καί πρόμαχοι άναδειχθέντες προσήλθον μάλιστα εκείνοι, οιτινες πρόσκεινται τοίς μαλλιαροΤς και ψωνασκούντες
εζήτουν, Iva προκαλέσο>σι τήν αποδοκιμασίαν τού προεδρείου. ..». Το ίδιο φύλλο
θεώρησε ύβρη γιά την έξηντάχρονη δραστηριότητα του Συλλόγου τις αντιδρά
σεις, γενικά, πού άκολούθησαν τήν άνακοίνωση τής άπαγορευτικής διαταγής γιά
τή συνέχιση των διαλέξεων του Κ. Μισαηλίδη 81. Κατά τήν εφημερίδα Πρόοδος,
πολλοί χαρακτήρισαν τήν ένέργεια αύτή ώς επεισόδιο μεταξύ ΕΦΣΚ καί «Συν
δέσμου των Έλληνίδων», άποψη όμως οχι άποδεκτή: «Πρόκειται περί πράγ
ματος πολύ σοβαρότερου παρά περί ενός επεισοδίου. . . ’Εκείνο το όποιον
μας έξήγειρε δεν είναι ενα επεισόδιον. Είναι ή άπαγόρευσις διαλέξεων, al
δποίαι εξυμνούν το ί'ργον τού στρατού, ai όποιαι ενίσχυον τον λαόν εις τήν
πίστιν του προς αυτό καί προς το εθνικόν του μέλλον>>32.
Το σατιρικό περιοδικό ’Άνω-Κάτω τοϋ Χρ. Δελή δημοσίευσε μία εντυπω
σιακή γελοιογραφία: δύο άρχαΐοι "Ελληνες στέκονται ό ένας άντίκρυ στον
άλλο. Τά κράνη, οΐ άσπίδες καί τά δόρατά τους φέρουν άντίστοιχα τις έπιγραφές «Νεολόγος», «’Απαρέμφατα», «Δυϊκός άριθμός». Στο πάνω μέρος ή επι
γραφή: «'Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος» καί στο κάτω ή λεζάντα: «'Ο
μεσαιωνισμός στά όπλα. Οί γλωσσικοί μπεχτσήδες τοϋ Φιλολογικού Συλλό
γου»33. Το ίδιο περιοδικό παρώδησε υποθετικό άπόσπασμα διαλέξεως γιά τή
μικρασιατική έκστρατεία. Το παραθέτουμε αύτούσιο:
«ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ

Στή γλώσσα πού τήν θέλει το προεδρείον τοϋ Φιλολογικού Συλλόγου.
Τοϋ εκ τού μετώπου άρτι επανακάμψαντος πολεμικού άνταποκριτοϋ
τοϋ Φιλολογικού Συλλόγου κ. ’Αορίστου Λυϊκοϋ.
Έκ Δορυλαίου ό στρατός εξελαύνει σταθμούς τρεις καί παρασάγγας
είκοσι επί τον Σαγγάριον ποταμόν, δντα το εύρος πλέθρου. ’Εντεύθεν
εξελαύνει παρασάγγας πεντεκαίδεκα επί Πολατλίον, πολίχνην οικου
μένην. ’Ενταύθα εμεινεν ημέρας πέντε. Άμφιλεξάντων δέ τι ενταύθα
30. Κ.Μ., σ. 43-4 έφ. Πρόοδος, 8.1.1922.
31. Κ.Μ., σ. 45-6 έφ. Νεολόγος, 8.1.1922.
32. Κ.Μ., σ. 53 έφ. Πρόοδος, 9.1.1922.
33. Κ.Μ., σ. 51 περ. ”Ανω-Κάτω [1922]. Μπεχτσήδες: άπό τά τούρκικα, κατά λέξη
νυκτοφύλακες, φρουροί, πρβλ. Βασιλείου Γ. Βετσόπουλου, «'Η Πόλη μας (8πως ήτο. . .)»,
Άρχεΐον τοϋ Θρακικοϋ Λαογραφικοϋ καί Γλωσσικού Θησαυρόν, 33 (1967), σ. 221-2.
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Έφ. 'Εμπρός (Πόλης) 18 Ίανουαρ. 1920, άρ. 75, σ. 5.
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Περ. νΑνω Κάτω (Πόλης) 1922. (Βλ. Κ.Μ., σ. 51).
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τοϋ τε πρίγκιπας ’ Ανδρέου καί Προγονίδου τοϋ στρατηγού (Παπούλα
τού χυδαϊστί καλούμενου), ελθών οϋτος προς το στράτευμα, ελεξε τάδε:
ΎΩ ανδρες, δήλον δτι πορεύεσθαι ημάς δει επί ’Άγκυραν, πάλιν πλουσίαν,
δπου εξομεν τα επιτήδεια. Ουκ äv οϋν θαυμάζοιμι εί οί πολέμιοι, ώσπερ
οι δειλοί κάνες, φεύγουσιν. Ei μεν οϋν άλλο τις βέλτιον δρά, άλλως εχέτω.
"Οτω δε δοκεϊ ταϋτα άνατεινάτω την χεϊρα.
Μετά ταϋτα άριστήσαντες οι ανδρες. . . άρπαξαν τα μάνλιχερ, πεθα
μένοι στα γελοία για τις ελληνικούρες που δεν κατάλαβαν»3*.
Ή προσωπική ερμηνεία πού έ'δωσε ό Μισαηλίδης στην άρνηση τοϋ Συλλό
γου για τη συνέχιση των διαλέξεών του ήταν ή άντιζηλία πού κίνησαν αύτές
καί το πολυπληθέστατο ακροατήριό τους, σε αντίθεση με τίς διαλέξεις τακτι
κών ρητόρων τοϋ ΕΦΣΚ, οί όποιοι μιλούσαν μπροστά σε κενά καθίσματα.
Γιά τήν αντίδραση των «περί τύν Φιλολογικόν Σύλλογον» γράφει ό ίδιος: ((ΟΙ
κοσμοπλημμύρες των διαλέξεών μου ενοχλούσαν τα νεύρα τους, έθιγαν τη
φιλοτιμία τους»34
35. ’Έτσι, άπογοητευμένος, αποφάσισε νά φύγει, μέ σκοπό πάλι
τήν κατεύθυνση πρός τό μέτωπο. Προηγουμένως «ό ηρωικός βάρδος των καλ
λινίκων άγώνων τού ελληνικού στρατού, ό εμπνευσμένος ψάλτης αυτού», όπως
τόν άποκάλεσε ή Πρωία36, 37
ευχαρίστησε
38
τό κοινό τής Πόλης: «Στην πολυκύ
μαντη ζωή μου θά διατηρώ πάντα ώς Ιερώτερη ανάμνηση, τάς εκδηλώσεις τοϋ
ενθουσιασμού καί τα δάκρυα πού ανέβαιναν άπο τήν καρδιά σας στα μάτια
τήν ώρα πού άπο τό βήμα τοϋ Συλλόγου ύψωνα σάν νικητήριον ύμνον προς τον
ουρανό, τό τραγούδι τοϋ στρατού μας»31.
Τό όλο θέμα όμως παρέμεινε άνοικτό καί γιά τό Σύλλογο καί γιά τήν κοινή
γνώμη. Ό «Σύνδεσμος των Έλληνίδων», ωστόσο, δέχθηκε ότι μετά τίς εξηγή
σεις πού δόθηκαν στή συνεδρία τοϋ Συλλόγου άπό τόν πρόεδρο Μ. Αύθεντόπουλο,
θεωρούσε τό «επεισόδιον λήξαν»38. Νά σημειωθεί ότι ή Πρόοδος, παρ’ όλη
τήν άντιπολιτευτική πρός τό Σύλλογο στάση της, παραδέχθηκε ότι προσωπικά
ό πρόεδρος, «άξιος πάσης τιμής καί ευγνωμοσύνης διά τό τεράστιον εργον τό
οποίον διεξήγαγε», δεν ευθυνόταν, ότι υπήρξε θύμα τής καλοσύνης του καί
τής ύποχωρητικότητάς του καί ότι άλλοι ήταν οί «δημιουργοί τοϋ ζητήματος» 39.
Μέλη τοϋ Συλλόγου άξίωσαν νά γίνει νέα συνεδρία, γιά νά καθορισθεΐ ή
εύθύνη τοϋ προεδρείου απέναντι στο όλο ζήτημα40. 'Η συνεδρία αύτή, κατά τήν
34. Κ.Μ.,
35. Κ.Μ.,
36. Κ.Μ.,
37. Κ.Μ.,
38. Κ.Μ.,
39 .Κ.Μ.,
40. Κ.Μ.,

σ.
σ.
σ.
σ.
σ.
σ.
σ.

52.
54.
55 έφ. Πρωία, 9.1.1922.
56 έφ. Πρόοδος, 9.1.1922.
58 έφ. Χρόνος, 11.1.1922.
57 έφ. Πρόοδος, 11.1.1922.
59 έφ. Πρόοδος, 12.1.1922.
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εφημερίδα Χρόνος, άποκατέστησε τά πράγματα καί άπήλλαξε το προεδρείο
άπο τή μομφή πού τοΰ εϊχαν προσάψει, οί υπερασπιζόμενοι το μικρασιάτη άνταποκριτή 41.
Κατά τήν εφημερίδα Πρόοδος, ή υπόθεση δεν διευθετήθηκε ήθικά, γιατί ή
μειοψηφία τής ολομέλειας καταψήφισε καί επομένως υπερτίμησε τά έκτροπα
πού άκολούθησαν τήν ομιλία του Μισαηλίδη42. Γιά τά έπεισόδια τής ομιλίας
του Άνδρεάδη καί γιά τήν αιτία πού τά προκάλεσαν δεν τέθηκε θέμα κρίσεως:
«(ομίλησε περί έκτροπων εις τήν πρότασίν τον το προεδρεΐον κατά τήν διάλεξιν τοΰ κ. Μισαηλίδου. Καί δεν ώμίλησε διά τά πραγματικά έκτροπα τής διαλέξεως τοΰ κ. Άνδρεάδου. Και άντιπαρήλθε τοϋτο άβρόχοις ποσί, ενώ αυτό
προ παντός είχε τήν οφειλήν να προτάξη. . . Το προεδρεΐον νομίζει δτι κατήγαγε νίκην. Ήμπορεί νά το νομίζη. Άλλα το μεταξύ αυτόν και τής δημοσίας
γνώμης ζήτημα —διότι περί αυτού και μόνον πρόκειται— δεν εκανονίσθη,
μάλλον δε εχειροτέρευσεν » 43.
Στο μεταξύ ό Μισαηλίδης έπέστρεψε στή Πόλη όπου άμέσως έλαβε προσ
κλήσεις άπο ιδιώτες καί έπιτροπες γιά νά συνεχίσει τίς ομιλίες του. ’Αποφά
σισε νά ζητήσει ό ίδιος απευθείας τήν άδεια τοΰ Συλλόγου, άλλά έλαβε έγγραφη
άρνητική άπάντηση: «Σάς άνακοινονμεν μετά λύπης ειλικρινούς δτι το προε
δρεΐον δεσμευόμενον υπό τοΰ 88 άρθρου τον Κανονισμού44 45
δεν δύναται νά επιτρέψη διαλέξεις σας εν τή αιθούση του, αφού μάλιστα καί πάσαν άλλην κατ’ οι
κονομίαν τοΰ οικείου άρθρου ερμηνείαν αποκλείει δυστυχώς ή θλιβερά)τάτη
άνάμνησις τού προσφάτου έτι επεισοδίου εκείνου, το όποιον επηκολούθησε τήν
τελευταίαν έν τώ συλλόγω διάλεξίν σας, άπειλήσαν αυτήν τήν ύπόατασιν τοΰ
γεραροϋ Ιδρύματος, έξόχως σεβαστού άνέκαθεν εις δλον τον κόσμον ήμέτερον
και ξένον. Πρόσθετον ό’ εκ προνοίας λόγον τής άρνήσεώς του έχει το προε
δρεΐον τον κίνδυνον νέου περί τήν άκρόασιν υμών θορύβου ώς καί τον κίνδυνον
τής άνακινήσεως ζητήματος. . . ώς συνεπαγομένων ολέθρια κατά τήν κρίσιμον
ταύτην περίοδον τού εθνικού μας βίου αποτελέσματα»^.
’Από τούς λόγους πού πρόβαλε ό ΕΦΣΚ στήν άρνησή του, ό Μισαηλίδης
θεώρησε, φαίνεται, βασιμότερο το σχετικό μέ το άναφερόμενο άρθρο τοϋ
καταστατικού' έτσι ζήτησε νά εγγράφει μέλος τοΰ Συλλόγου μαζί μέ δύο άλ
41. Κ.Μ., σ. 59 έφ. Χρόνος, 14.1.1922.
42. Κ.Μ., σ. 60, 62-4 έφ. Πρόοδος, 15.1.1922.
43. Κ.Μ., σ. 64 έφ. Πρόοδος, 15.1.1922, πρβλ. καί σ. 65-6 έφ. Πρόοδος, 16.1.1922,
σ. 3.
44. Βλ. Κανονισμός, δ.π., σ. 20 [άρθρο 88]: «Εις λογίους παρεπιδημοΰντας έν Κων/πόλει
έπιτρέπεται κατ’ άπόφασιν τοϋ προεδρείου καί μετά προηγουμένην, έάν δεήση, κατάθεσιν
τοϋ χειρογράφου νά ποιώσι δημοσίας διαλέξεις άπό τοΰ βήματος τοϋ Συλλόγου».
45. Κ.Μ., σ. 77, συνημμένη έπιστολή στό πρωτότυπο της 5 Μαρτίου 1922, με τίς υπο
γραφές Μ. Αύθεντόπουλου καί Όδ. Άνδρεάδη.
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λους, το λόγιο γυμνασιάρχη Κώστα Στυλιανόπουλο καί τον ποιητή καί δη
μοσιογράφο Μικέ Άνατολέα46. Καί οί τρεις έλαβαν άρνητική άπάντηση.
Γιά την άπόρριψη αυτή έ'γραψαν έπικριτικά σχόλια ή Πρόοδος καί ό Χρόνος 47,
ένώ τό περιοδικό ”Ανω-Κάτω δημοσίευσε τούς σατιρικούς στίχους:

«'Ο Σύλλογος τον Μηνά
(επί τή άπορρίψει τής έγγραφης διανοουμένων)
Γλεντά ό Μηνάς μέσ στο τσιφλίκι τον,
—στο Σύλλογο ήγονν δηλαδή—καί τραγουδά καί κελαϊδεί τη νίκη του!
Τον είπαν γεραρό, τον λένε κι άλλα,
κι έγινε αυτό τό βήμα καί ή σάλα
μπακάλικο, μανάβικο, ταβέρνα...
πίνε Μηνά, Μηνά μου κέρνα !». 48
Ή φήμη του Κ. Μισαηλίδη ώς ύμνητή του μαχόμενου στρατού, είχε πλέον
έδραιωθεϊ στήν Πόλη. ’Από παντού έφθαναν οί προσκλήσεις. Είχε ήδη μιλή
σει στήν «Ελληνική Λέσχη Χαλκηδόνος» καί στον «Ελληνικό Σύνδεσμο Ταταούλων»49. Ό μητροπολίτης Χαλκηδόνος Γρηγόριος (Ζερβουδάκης), μετέπειτα πατριάρχης, είχε παρακολουθήσει όλες του τίς ομιλίες καί είχε έκφρασθεΐ γι’ αύτές μέ ένθουσιασμό. Ό πρόεδρος τής Λέσχης Μ. Άλτζιτζόγλου
άποζητοΰσε τήν επανάληψή τους. ’Έτσι, μίλησε στό λαμπρό αύτό σωματείο
στίς 3 καί στίς 10 Μαρτίου 1922 γιά τίς μάχες τού Σαγγαρίου καί γιά τήν
πορεία τού ελληνικού στρατού στήν 'Αλμυρά ’Έρημο 50. Μέ τό ίδιο θέμα μίλησε,
υστέρα άπό παράκληση τής έφοροεπιτροπής Βαφεοχωρίου, στήν αίθουσα τού
άρρεναγωγείου τής Κοινότητας51. «Λησμονούσα τήν πίκρα μου—γράφει ό
ίδιος— πού μου πότισεν ό 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, μέσα στις θερμές
εκδηλώσεις τοϋ λαοϋ Κωνσταντινουπόλεως. 'Όπου πήγαινα, άπ’ όπου περνούσα
γινόμουνα τό άντικείμενον κυριολεκτικώς λατρείας. Γνωστοί κι άγνωστοι έθεταν
46. Κ.Μ., σ. 78. Ό Κώστας Στυλιανόπουλος ήταν έκπαιδευτικύς σύμβουλος της ελλη
νικής άρμοστείας, πρβλ. «Ή γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση στήν Πόλη», Δελτίο
Εκπαιδευτικού Όμιλον, 9 (1921), σ. 146-7.
47. Κ.Μ., σ. 78 έφ. Πρόοδος, 19.3.1922. Κ.Μ. σ. 79 έφ. Χρόνος, 22.3.1922.
48. Κ.Μ., σ. 78 περ. ’Άνω-Κάτω, 22.3.1922.
49. Κ.Μ., σ. 80 καί λυτό έγγραφο μεταξύ σ. 80-1.
50. Κ.Μ., σ. 85 έφ. Πρόοδος, 5.3.1922 καί 10.3.1922. ’Ιδιόγραφες έπιστολές του
προέδρου της Λέσχης Μ. Άλτζιτζόγλου πρύς τύν Κ.Μ., σχετικές μέ τίς διαλέξεις, βλ. Κ.Μ.,
σ. 81-5.
51. Κ.Μ., σ. 86 έφ. Χρόνος, 12.3.1922 καί περ. ’Άνω-Κάτω, 10.3.1922.
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στή διάθεσή μου διάφορα χρηματικά ποσά για να μ’ ενισχύσουν στους αγώ
νας μου, παρατείνοντας την διαμονή μου στην Πόλη. Άρνήθηκα σ’ δλους. . .
υστέρα άπό την άρνησή μου αυτή προσεφέρθηκαν οι φίλοι μου να νοικιάσονν το
μεγαλύτερο θέατρο τοϋ Πέρα, για νά συνεχίσω με ελεύθερη είσοδο εκεί τις
διαλέξεις μου. . . Μοϋ τόνιζαν οι καλοί μου αυτοί κι αλησμόνητοι φίλοι, ότι είχα
καθήκον πατριωτικόν να δεχθώ για να τονώσω τον λαό Κωνσταντινουπόλεως
και νά τον προκαλέσω έτσι σ’ ενα υλικό και ηθικό συναγερμό για τόν μαχόμενον ελληνικόν στρατόν. Αυτό τό δέχθηκα. . . >>52. "Ομως αύτή συγκεκριμένα
την υπόσχεση δεν μπόρεσε νά τηρήσει.
Στις 6 Μαρτίου 1922 μίλησε στήν Ελληνική Λέσχη «Κοραής» μέ θέμα:
«Μέσ’ τις φλόγες του πολέμου» καί ύποσχέθηκε, υστέρα άπό άξίωση τοϋ κοι
νού πού τον παρακολούθησε, νά έπανέλθει σύντομα. Οί γαλλικές όμως τοπικές
στρατιωτικές άρχές τής περιοχής κάλεσαν τήν άλλη μέρα το προεδρείο τής
Λέσχης καί το υπέβαλαν σέ άνακρίσεις: «Ποιος είναι ό ρήτωρ; Τί σκοπούς
επιδιώκει; Γιατί όλος αυτός δ συναγερμός για τις διαλέξεις του;». Το προεδρείο
έδωσε άνάλογες εξηγήσεις καί έλαβε εντολή νά μήν οργανώσει άλλη διάλεξη
τοϋ Κ. Μισαηλίδη στή γαλλική στρατιωτική ζώνη κατοχής, χωρίς ειδική γρα
πτή άδεια άπό τίς άρμόδιες γαλλικές άρχές 53. Τήν άδεια αύτή ζήτησε ό ’ίδιος
ό ομιλητής γιά μιά σειρά διαλέξεων στά ελληνικά κέντρα τής περιοχής άρχίζοντας άπό το Μακροχώρι καί μέ θέμα: «’Εντυπώσεις άπό τήν ζωή των μα
χών καί των στρατοπέδων τοϋ έλληνικοΰ στρατοΰ». Ό Γάλλος ταγματάρχης
τοϋ ζήτησε προηγουμένως νά διαβάσει τά χειρόγραφά του, διαφορετικά δέν
τοϋ έ'δινε τήν άδεια νά μιλήσει: «Κύριε, μοϋ λέγει, πριν σας δώσουμε τήν άδεια
πού ζητείτε, είναι ανάγκη, να μάς φέρετε νά διαβάσουμε τα χειρόγραφα τής
διαλέξεώς σας. —Κι &ν δεν μι?Μ άπό χειρογράφου; — Τότε δεν θά μιλήσετε! ».
"Ετσι οί διαλέξεις του αυτές ματαιώθηκαν54.
Προσκλήσεις, καί μάλιστα ένθερμες, γιά νά μιλήσει έλαβε άπό τον 'Ελλη
νικό Λαϊκό Σύνδεσμο «'Ο Ευαγγελισμός»55 'Αγίου Στεφάνου, άπό τον Ελ
ληνικό σύλλογο Κοντοσκαλίου «'Η Ήώς»56 καί άπό επιτροπές διαφόρων
κοινοτήτων. Στίς προσκλήσεις αυτές δέν μπόρεσε ν’ άνταποκριθεΐ, επειδή
προέρχονταν άπό περιοχές πού περιλαμβάνονταν στή γαλλική κατοχική
ζώνη.
Στίς 15 Μαρτίου έδωσε τήν τελευταία του διάλεξη στο λογοτεχνικό όμιλο
52. Κ.Μ., σ. 87-8.
53. Κ.Μ., σ. 88-9.
54. Κ.Μ., σ. 89-91.
55. Κ.Μ., σ. 92 άντίγραφο επιστολής τής 6/19.3.1922.
56. Κ.Μ., σ. 94-5. Στή σ. 94 άντίγραφο καί στή σ. 95 συνημμένο πρωτότυπο τής
επιστολής τής 9.3.1922. 'Υπογράφουν ό πρόεδρος τοϋ συλλόγου Άντ. Νικολαΐδης, ιατρός,
καί ό γεν. γραμματέας Λ. Βαΐκίδης.
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τοΰ περιοδικού 'Ο Λόγος, με θέμα τή διάβαση τοϋ ελληνικού στρατού άπό την
'Αλμυρά ’Έρημο 57.
Καταδιωγμένος άπο τις γαλλικές αρχές, παρ’ δλες τις υπηρεσίες πού είχε
προσφέρει στους Γάλλους στο μακεδονικό μέτωπο κατάτή διάρκεια τοϋ Πρώ
του Παγκοσμίου Πολέμου, καί μέ τή βοήθεια τοΰ υπάτου άρμοστή Ν. Τριανταφυλλάκου, διαπεραιώθηκε σέ ελληνικό έδαφος58.
*

Τά περιστατικά πού περιγράφηκαν παραπάνω καί ό άντίκτυπός τους στήν
κοινωνία τής Πόλης δίνουν, καθώς είπαμε, γενικότερη τήν εικόνα των πολι
τικών καί πνευματικών έξελίξεων στο διάστημα τής μικρασιατικής έκστρατείας. Μέ τήν άπόσταση τοΰ χρόνου καί μέ τήν παράλληλη θεώρηση τών παρα
γόντων πού συνετέλεσαν ή συνδέθηκαν μέ τή γένεσή τους, τά περιστατικά
αυτά μποροΰν νά μιλήσουν μέ περισσότερη άκρίβεια σήμερα καί νά μήν άφήσουν έ'δαφος γιά τυχόν παρανοήσεις καί εκτροπές άπύ τήν άντικειμενική τους
έκτίμηση.
Συνοψίζουμε το πρώτο έπεισόδιο: Στήν αίθουσα τοΰ παλαίμαχου ΕΦΣΚ,
τον Δεκέμβριο τοΰ 1921, άποδοκιμάζεται δημόσια ή παράλειψη ρήτορα —ήγετικοΰ στελέχους τοΰ Συλλόγου— νά άναφέρει τή συμβολή τοΰ Βενιζέλου στήν
πραγμάτωση τής Μεγάλης ’Ιδέας, συμβολή ιστορικά αδιαφιλονίκητη· γιατί
εϊναι γνωστό δτι ό Βενιζέλος είχε ένστερνισθεΐ τή Μεγάλη ’Ιδέα δχι σάν αό
ριστο εύκταΐο, άλλά σάν θέμα (.(.επιτελικής εφαρμογής))59. ’Ακόμη, συναισθη
ματικά ήταν τά κίνητρα τής πολιτικής του σέ σχέση μέ τή Μεγάλη ’Ιδέα καί
τήν υλοποίησή της. Κατά τον Στέφ. Στεφάνου «Ό Βενιζέλος σε αντίθεση με
τούς παλαιοελλαδίτες πολιτικούς, είχε την καυτερή εμπειρία τοϋ υπόδουλου
καί για τοϋτο ή άπελενθέρωση τών δούλων άδελφών ήτανε γι αυτόν μια ζωηρή
•ψυχική επιταγή»60. Αυτή του τήν επιτακτική έ'φεση έ'νιωσε περισσότερο ό
ύπόδουλος Ελληνισμός πού προσδοκούσε άπ’ αυτόν τή λύση. 'Η παραγνώ
ριση τοΰ Βενιζέλου μέσα σέ κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα τής Πόλης, δπως ό
ΕΦΣΚ, οδηγεί αυτόματα στήν άνάγκη νά άναζητηθοΰν καί νά διαπιστωθούν
οί σχέσεις τοΰ Συλλόγου καί τής Κωνσταντινουπολίτικης κοινωνία: μέ τό
μεγαλοϊδεάτη πολιτικό, πρίν καί μετά τήν εκλογική του ήττα.
'Ο ΕΦΣΚ, άπό τό χρόνο τής ίδρυσής του (1861), λειτούργησε ώς πνευμα
57. Κ.Μ., σ. 96.
58. Κ.Μ., ο. 90, 96-103.
59. Στεφ. Ί. Στεφάνου, Ή Ελληνική επέκταση στήν Ιωνία ήτανε τάχα λάθος τοϋ Βενι
ζέλου;, ’Αθήνα 1980, σ. 9.
60. Στεφ. I. Στεφάνου, δ.π.
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τικό συνεκτικό κέντρο όχι μόνο τής όμογένειας τής Πόλης, άλλά καί ολόκλη
ρου του άλύτρωτου Ελληνισμού τής ’Ανατολής. Μετά τήν άναστολή που
έ'φερε ό Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος στή λειτουργία του, άνασυνέταξε τίς
δυνάμεις του- έτσι εξακολούθησε νά παρέχει τίς ύπηρεσίες του, κάτω βέβαια
άπό τίς νέες ιστορικές συνθήκες πού διαμορφώθηκαν ώς το 1922 καί πού μπο
ρούν νά άποδαθοΰν επιγραμματικά: άπό το θρίαμβο στήν ολοκληρωτική κατα
στροφή. Οί λογοδοσίες του τελευταίου προέδρου του Μηνά Αύθεντόπουλου, πού
καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1918-1922, δίνουν τήν εικόνα τής πολλαπλής
δραστηριότητας του Συλλόγου στο διάστημα αυτό, άλλα καί τά τεκμήρια τής
συνάρτησης μέ τίς εξελίξεις τής πολιτικής μας ζωής61.
Τον Δεκέμβριο του 1918 ό Έλ. Βενιζέλος άνακηρύχθηκε ισόβιος πρόεδρος
τού ΕΦΣΚ, ώς έκφραστής των προαιώνιων εθνικών πόθων του Ελληνισμού 62.
’Από τή στιγμή αύτή ό Σύλλογος, πού ουδέποτε στο παρελθόν επιδίωξε νά πολιτευθε'ϊ καί τά έργα του ώς τότε δεν υπήρξαν απολιτικά» άλλά μόνο αεκπολιτιστικά»63, συμπορεύεται μέ τά μεγάλα γεγονότα τής μικρασιατικής εκστρα
τείας, άκολουθεϊ τον παλμό τού Γένους.
Τον Φεβρουάριο τού 1919, άπευθύνει έκκληση στίς ήγετικές πνευματικές
δυνάμεις τής Ευρώπης καί τής ’Αμερικής (επίτιμα μέλη, ’Ακαδημαϊκά καθιδρύματα) γιά τά απαράγραπτα δικαιώματα τού Ελληνισμού τής Θράκης,
Μικράς ’Ασίας καί Πόντου64. Τον Μάρτιο τού ίδιου έτους ό πρόεδρός του, ώς
έκπρόσωπος τών Ελλήνων έπιστημόνων, προσφωνεί τό νικητή άρχιστράτηγο
Λεωνίδα Παρασκευόπουλο, τή νίκη τού οποίου θεωρεί έπιβράβευση καί τών
ασυντόνων προσπαθειών» τού Συλλόγου καθώς καί εκπλήρωση τών σταθερών
έλπίδων του γιά ένα αίσιότερο μέλλον 65. 66
’Αγορητές άπό τό βήμα του διαπραγ
ματεύονται θέματα πού έχουν άμεση ή έμμεση σχέση μέ τά ιστορικά συμ
βάντα τής εποχής ή πού προορίζονταν νά τονώσουν τό έθνικό φρόνημα- διοργανώνει ειδικές εορτές γιά τά εκατόχρονα άπό τήν ελληνική έπανάσταση, εκδηλώ
σεις γιά τό θρίαμβο τών ελληνικών οπλών στή Μικρά ’Ασία, λαμβάνει μέρος
ώς προσκεκλημένος τής ελληνικής στρατιωτικής άποστολής σέ επιμνημόσυνη
δέηση υπέρ τών πεσόντων 66- μέ λίγα λόγια, μέρος τής δραστηριότητάς του τεί
νει νά εΰθυγραμμισθεΐ μέ τίς άξιώσεις πού προβάλλονται άπό τή διαμόρφωση
61. Λογοδοσίαι., 8.π.
62. Τατιάνας Σταύρου, Ό εν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος.
Τό Ύπουργεϊον Παιδείας του άλύτρωτου 'Ελληνισμού, Άθηναι 1967, σ. 294-5. Λογοδοσίαι, δ.π., σ. 121, 127.
63. Τατιάνας Σταύρου, δ.π., σ. 296. Λογοδοσίαι, 8.π., σ. 59.
64. Τατιάνας Σταύρου, δ.π., σ. 296-7. Λογοδοσίαι, 8.π., σ. 22, 115-20.
65. Λογοδοσίαι, δ.π., σ. 131. Πρβλ. καί Λεωνίδα I. Παρασκευοπούλου, άντιστρατήγου,
’Αναμνήσεις 1896-1920. Τόμος δεύτερος, έν Άθήναις 1934, σ. 66-7.
66. Λογοδοσίαι, δ.π., σ. 59, 75, 80-2.
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των νέων πολιτικών καί πολεμικών εξελίξεων. ’Αντίστοιχη, έξ άλλου, είναι
καί ή κινητοποίηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου’ εκκλησιαστική αρχή,
άλλά καί σπουδαία ένωτική δύναμη γιά τούς αλύτρωτους, έρχεται σέ διάσταση
μέ τήν οθωμανική αρχή καί αναπτύσσει πρωτοβουλίες πού άποβλέπουν στήν
άποκατάσταση καί δικαίωση του υπόδουλου Ελληνισμού67.
'Η Κωνσταντινουπολίτικη όμογένεια στο διάστημα αύτό δέν έ'μενε ξένη
προς τις ποικίλες δραστηριότητες πού είχαν στόχο τήν ενίσχυση, ήθική καί
υλική, τού άγώναστύ μικρασιατικό μέτωπο68’ άκόμη, βίωνε μέ ιδιαίτερη ένταση
τύ τόλμημα τού άγώνα αύτοΰ, πού τον θεωρούσε δικαίωση γιά τά δεινά, τούς
εξευτελισμούς καί τούς διωγμούς πού είχε ύποστεΐ ό μικρασιατικός καί θρακικύς Ελληνισμός.
Οί πολιτικές μετανοεμβριανές άλλαγές δέν ήταν δυνατό νά μήν έχουν τον
άντίκτυπό τους καί στήν Κωνσταντινούπολη. 'Η εκλογική ήττα τού κόμματος
τών Φιλελευθέρων, τον Νοέμβριο τού 1920, κατέβασε άπύ τύ βάθρο του τον
κύριο ένσαρκωτή τής Μεγάλης ’Ιδέας ’Ελευθέριο Βενιζέλο. Καί ενώ στον έλλαδικύ χώρο παγιωνόταν τύ νέο κυβερνητικό καθεστώς μέ τήν απομάκρυνση
τής βενιζελικής στρατιωτικής καί πολιτικής ήγεσίας, στήν Κωνσταντινούπολη
σχηματίσθηκαν οί πρώτοι πυρήνες ούσιαστικής καί ψυχολογικής άντίστασης
στήν παγιωμένη κατάσταση. 'Η σύσταση τής «’Εθνικής ’Άμυνας» άπύ βενιζελικούς άξιωματικούς, πολιτικούς καί έξέχοντες Κωνσταντινουπολίτες, άποτελούσε ισχυρό έρεισμα γιά τήν πίστη στή συμμαχική υποστήριξη καί περίσωση τής Μικράς ’Ασίας (αύτονόμηση τής ’Ιωνίας), πού θά έξασφάλιζε μόνο
ό Βενιζέλος69. 'Η άνοδος, έξ άλλου, στον οικουμενικό θρόνο τού άφοσιωμένου
στό κόμμα τών Φιλελευθέρων πρώην αρχιεπισκόπου ’Αθηνών Μελετίου Μεταξάκη (είχε παυθεί μετά τόν Νοέμβριο τού 1920) τόνωσε τό έργο τής Άμυνας 70.
’Αλλά καί ή κοινή γνώμη στήν Πόλη πίστευε ότι ή έκλογική άπόφαση τού
Νοεμβρίου 1920 δέν ήταν τελεσίδικη’71 σέ τούτο συντελούσε ή πίστη γιά τό ζων
τάνεμα τών θρύλων, γιά τήν άναβίωση τής παλαιάς αίγλης τού Ελληνισμού
67. ’Αλέξη Άλεξανδρή, «Οί Έλληνες στήν υπηρεσία της ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας
1850-1922», Δελτίον τής 'Ιστορικής και ’Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος, 23
(1980), σ. 399-400.
68. Πρβλ. ’Αλέξη Άλεξανδρη, «'Η συνδιάσκεψη της Λωζάνης 1922-1923: Ή διευθέ
τηση τοϋ θέματος τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου καί τών Ελλήνων τής Κωνσταντινού
πολης», Δ ελτίον τής 'Ιστορικής καί ’Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος, 24 (1981),
σ. 337.
69. ’Ιωάννη Γιαννουλόπουλου, «Εσωτερικές καί έξωτερικές εξελίξεις άπο τό Σεπτέμβριο
τοϋ 1921 ώς τόν Αΰγουστο τοϋ 1922», 'Ιστορία τοϋ 'Ελληνικού "Εθνους (Εκδοτική ’Αθη
νών), τόμ. ΙΕ', σ. 189.
70. I. Γιαννουλόπουλου, δ.π., σ. 190.
71. Πρβλ. Στον μεγάλο μας αρχηγό. "Υμνος. Ποίησις Ζωής Μελανδινοΰ. Μουσική
Γ. Κάλφογλου. [Κωνσταντινούπολη], ’Ιανουάριος 1921.
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καί την έπέκτασή του στις πανάρχαιες κοιτίδες του. 'Η καταβολή τής πίστης
αύτής στήν παλαιά βασιλίδα των πόλεων εΐχε βαθιές ρίζες καί είναι εύκολο
νά έρμηνευθεϊ.
'Ο ΕΦΣΚ, διερμηνεύοντας το λαϊκό αίσθημα, μέ έπιστολή του έξέφρασε τη
θλίψη του μετά τή νοεμβριανή αποτυχία του Βενιζέλου «επί τω άκατονομάστω
παραγκωνισμω τον»72. ’Εξακολούθησε νά εορτάζει πανηγυρικά τήν επέτειο
τοϋ ονόματος του ισοβίου προέδρου του. Στις 15 Δεκεμβρίου 1920, στήν αί
θουσα του Συλλόγου άκούσθηκε το «Έγκώμιον τοϋ Βενιζέλου» άπό τον Πανανό
Κεσίσογλου. 'Η ομιλία τυπώθηκε σέ ιδιαίτερο τεύχος καί συστήθηκε στά διά
φορα σωματεία «ώς επίκαιρον κατά τάς κρίσιμους ταύτας τοϋ έθνους μας
ημέρας ανάγνωσμα» 73.
Μέσα σ’ αύτό το κλίμα τής γενικής άποδοχής τοϋ πολίτικου πού έκπροσώπησε τή Μεγάλη ’Ιδέα, δεν ήταν δυνατόν παρά νά προκαλέσει ζωηρές αντιδρά
σεις τής κοινής γνώμης ή άποσιώπηση —έσκεμμένη— τοϋ ονόματος του. 'Ο
ομιλητής, θορυβημένος, καθώς φαίνεται, άπό τήν παρουσία των άρχών, δέν
εκπροσώπησε ούτε τή θέση τοϋ ΕΦΣΚ ούτε άνταποκρίθηκε στις προσδοκίες
καί έπιθυμίες τοϋ κοινοΰ πού τον ακούσε. Ή πολιτεία τοϋ Συλλόγου τόσο στήν
προνοεμβριανή δσο καί στή μετανοεμβριανή περίοδο υπήρξε, όπως είδαμε,
πολιτεία σεβασμού καί θαυμασμοΰ προς τήν πολιτική τοϋ Βενιζέλου- άντίστοιχη
υπήρξε καί ή «δεδηλωμένη» θέση του. ’Ασφαλώς θά υπήρχαν καί οί άντιφρονοϋντες —σποραδικοί— είτε στο Σύλλογο είτε οπουδήποτε άλλοΰ στήν Πόλη.
’Αναμφίβολα, δμως, έδώ ύπερίσχυε συντριπτικά ή βενιζελική παράταξη καί
ιδεολογία.
'Ο Όδ. Άνδρεάδης διέπραξε αύθαιρεσία γιά τήν οποία δέν εύθύνεται ό Σύλ
λογος ό όποιος βρέθηκε στήν άνάγκη, ύστερα άπό τις άντιδράσεις τοϋ πλήθους,
νά προβάλει μέ έμφαση τή γνώριμη τοποθέτησή του στο θέμα Βενιζέλος.
'Η παράλειψη τοϋ Άνδρεάδη, γέννημα μεμονωμένης άστοχίας, άκρισίας ή
υπερβολικής επιφύλαξης, γιά τήν Κωνσταντινουπολίτικη κοινωνία είχε ιδιαί
τερη βαρύτητα. Γι’ αύτό ό Σύλλογος έδωσε στο θέμα άμεση άπάντηση πού
δικαίωσε καί τύ κοινό πού βρέθηκε στήν αίθουσα άλλά καί τή θέση τοϋ ίδιου
ώς ήγετικοΰ πνευματικού σωματείου, έφόσον ό ομιλητής ήταν μέλος τοϋ διοι
κητικού συμβουλίου.
Το δεύτερο θέμα πού άνέκυψε άπό τις διαλέξεις τού Κ. Μισαηλίδη συνθέτει
άδρή τήν εικόνα τού πνευματικού ιδίως κλίματος τής Πόλης στο διάστημα τής
μεγάλης μας εθνικής περιπέτειας στή Μικρά ’Ασία.
'Ο ομιλητής, πριν άπό τήν εμφάνισή του στον ΕΦΣΚ, ήταν ήδη γνωστός
72. Λογοδοσίαι, δ.π., σ. 68.
73. Λογοδοσίαι, δ.π., σ. 58-9.
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στην Κωνσταντινουπολίτικη κοινωνία άπό τίς δημοσιεύσεις του. Καθώς έγρα
ψε αργότερα ό ίδιος, κατά τήν παραμονή του στην Πόλη έ'ζησε τις θριαμβο
λογίες των Τούρκων γιά τίς νίκες τους στον Σαγγάριο. Ή λέξη Σακάρια
(Σαγγάριος) είχε γίνει το θέμα ποιημάτων, άφηγημάτων, αύτοσχέδιων ρητο
ρικών λόγων. ’Έτσι, θέλοντας νά άντιδράσει, δημοσίευσε στις εφημερίδες Πρό
οδος καί Πρωία σχετικές άνταποκρίσεις. «"Εχω λόγους νά πιστεύω, έγραφε,
πώς ή προσπάθειά μου αυτή είχε ευεργετικά αποτελέσματα στην ψυχολογική
κατάσταση τοϋ 'Ελληνόκοσμου τής Πόλης»'’'1. Οί μάχες του Σαγγάριου καί ή
προέλαση του ελληνικού στρατού στην ’Άγκυρα, άσχετα αν δεν έφεραν το
ποθητό αποτέλεσμα, είχαν κινήσει το γενικό θαυμασμό, τον όποιο διερμήνευσε,
ως αυτόπτης μάρτυρας, ό Κ. Μισαηλίδης με τίς δημοσιεύσεις του. ’Αλλά δεν
άρκέστηκε σ’ αυτές. ’Άρχισε τίς διαλέξεις του μέ θέμα πάντα «τίς νίκες τοϋ ελ
ληνικού στρατού στον Σαγγάριο, τον ϋμνο τοϋ υπέροχου "Ελληνα στρατιώτη»74
75.
Στην αίθουσα τού ΕΦΣΚ, αύστηρά προσκολλημένου στη λόγια γλωσσική
παράδοση, ό ομιλητής ένθουσίασε το κοινό μέ τίς αφηγήσεις του σέ απλή δη
μοτική γλώσσα. 'Η επιμονή τού πλήθους νά άκούσει τή συνέχεια των άφηγήσεων καί ή έπιθυμία τού όμιλητή νά άνταποκριθεΐ σ’ αύτή τήν απαίτηση, προσέκρουσαν στήν απαγορευτική διαταγή τού ΕΦΣΚ. Το μεγαλύτερο μέρος τού
Τύπου έπέκρινε τήν άρνηση. 'Η αιτιολογία τού Συλλόγου δτι δεσμευόταν άπο
άρθρο τού Κανονισμού του, θεωρήθηκε άπαράδεκτη ή άναληθής.
Πάντως, το θέμα πού δημιουργήθηκε άκαιρα, σέ χρονική περίοδο κρίσιμη,
έχει βαθύτερες ρίζες· συγκεκριμένα σχετίζεται μέ τίς οξύτητες γενικά πού
προκάλεσε το γλωσσικό ζήτημα στήν Πόλη καί πού συνεχίσθηκαν καί στό
διάστημα τής μικρασιατικής εκστρατείας. Οί διαλέξεις τού Μισαηλίδη έγιναν
άφορμή νά εκδηλωθεί ό γλωσσικός φανατισμός καί νά διχασθοΰν τά πνεύματα,
σέ εποχή μάλιστα άκατάλληλη γιά τήν άναμόχλευση ζητήματος πού έχει
τήν αρχή του στήν έμφάνιση τού Ψυχάρη.
Πολύ νωρίς τό ψυχαρικό κήρυγμα είχε έπηρεάσει τούς πνευματικούς κύ
κλους τής Πόλης. Τό περιοδικό Φιλολογική ’Ηχώ (1893-1894, 1896-1898)
έγινε, στήν άρχή συγκεκαλυμμένα καί άργότερα φανερά, δργανο τού δημοτι
κισμού. ’Από τούς πρωτεργάτες τής κίνησης ό γνωστός γλωσσολόγος γιατρός
Φώτης Φωτιάδης πρωτοστάτησε τό 1905 στήν 'ίδρυση τού «Άδερφάτου ''Η
’Ανάσταση’»76, πού δροΰσε στήν άρχή σαν μυστική εταιρεία καί είχε σκοπό
«νά καταπείθει ολους πώς γλώσσα μας είναι ή δημοτική, πώς αυτήν πρέπει νά

74. «’Αναμνήσεις άπό τήν μικρασιατική έκστρατεία. ’Από τήν ’Αθήνα στόν Σαγγάριο»,
έφ. Προσφυγικός Κόσμος, 4 Δεκεμβρίου 1949, άρ. 990, σ. 2.
75. «’Αναμνήσεις», δ.π.
76. Γιάννη Παπακώστα, Ή ζωή καί τό έργο τής ’Αλεξάνδρας Παπαδοπονλου. Διδα
κτορική διατριβή, ’Αθήνα 1980, 'Ελληνικό Λογοτεχνικό καί 'Ιστορικό ’Αρχείο, σ. 47-8.
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γράφουμε καί πώς μόνο μ’ αυτή θά προκόψει ή παιδεία κι ή μόρφωση στο
έθνος»77. Στά 1908 ό Σ. Σταματιάδης (’Ελισαίος Γιαννίδης) έγινε καθηγητής
στή σχολή Γλωσσών καί Εμπορίου πού ιδρύθηκε μέ τούς εράνους τής εφη
μερίδας Πρόοδος καί μέ σκοπό τήν άντίδραση κατά των καθολικών. 'Η συγ
γραφή του Γλώσσα και ζωή άποτέλεσε σταθμό γιά τήν ιστορία του γλωσσικού
ζητήματος στήν Πόλη78. Μέ τήν άνακήρυξη του Τουρκικού συντάγματος (1908),
οί δημοτικιστές κερδίζουν έ'δαφος. Έκδίδονται περιοδικά καί έφημερίδες πού
τούς εκπροσωπούν. Ή Πρόοδος τού Κ. Σπανούδη, τά περιοδικά Χρονικά
(1909-1912) τού Άχιλ. Γεωργιάδη καί ή Ζωή (1902-1922, μέ διακοπές)
τού ποιητή ’Απόστολου Μελαχρινού γίνονται όργανα τών γλωσσικών νεωτεριστών. Το 1912 άποφασίσθηκε νά ένωθοΰν σέ ένιαΐο σωματείο οί διάσπαρτες
δυνάμεις τού δημοτικισμού. ’Έτσι συστήθηκε το «Προοδευτικό κέντρο» (στήν
άρχή έλαβε το όνομα «Διγενής ’Ακρίτας») πού στο διάστημα τής λειτουργίας
του (1912-1914) πολέμησε τούς οπαδούς τής λόγιας παράδοσης· μεταξύ
τών μελών του ό Έλ. Γιαννίδης καί ό γιατρός Φ. Φωτιάδης79. Παράλληλα,
τά «Φιλολογικά σαλόνια» (Ν. Φαληρέα, Φ. Φωτιάδη, Ευας Θεοδωρίδη,
Σ. Κ. Σπανούδη, Α. Γιαλούρη, Ζαχ. Φυτίλη κ.ά. ) προσπαθούσαν νά εδραιώ
σουν έμπρακτα τίς θέσεις τού δημοτικισμού80.
Μετά τύ μεγάλο πόλεμο, ή έκδοση τού περιοδικού Ό Λόγος (1918-1922)
άπύ το φιλότεχνο έμπορο Γιάννη Χαλκούση καί τον καθηγητή καί ποιητή
"Ομηρο Μπεκέ, σημείωσε νέο μεγάλο σταθμό γιά τήν κίνηση τών οπαδών τού
γλωσσικού νεωτερισμού81. ’Αντίδραση σ’ αύτή τήν κίνηση άσκησαν κυρίως ό
ΕΦΣΚ καί ό Νεολόγος τού Σταύρου Βουτυρά πού, κατά τούς «μαλλιαρούς»,
εκπροσωπούσαν το σχολαστικισμό καί άγονο λογιωτατισμό82.
Είναι γνωστό ότι το όλο θέμα έλαβε καί πολιτικές προεκτάσεις. Οί δημοτι
κιστές ένστερνίσθηκαν τή Μεγάλη ’Ιδέα καί συνδέθηκαν μέ το κόμμα τών Φι77. «Το Άδερφάτου, Πόλη (Κανονισμός άρ. 1). Στο ’Αρχείο τοϋ Φ. Φωτιάδη, πού με
λετά ό κ. Γιάννης Παπακώστας δ.Φ., διασώζονται χειρόγραφα πρακτικά (1905, 1907,
1908) τών συνεδριών τοϋ «Άδερφάτου». Ευχαριστώ θερμά τον κ. Παπακώστα πού Ιθεσε
ύπόψη μου τόσο τά πρακτικά αυτά όσο καί τό έντυπο μέ τήν προκήρυξη καί τόν Κανονισμό
τοϋ «Άδερφάτου».
78. Σοφ. Σπανούδη, «Οί “μαλλιαροί” της Πόλης», έφ. Τά Νέα, 22 Άπρ. 1948, σ. 1.
79. Α. Γιαλούρη, «Τό γλωσσικό ζήτημα στήν Πόλη», Δελτίο τον ’Εκπαιδευτικόν
'Ομίλου, 8 (1920), σ. 137-8.
80. ’Αθήνας Γαϊτάνου-Γιαννιοϋ, «Τά φιλολογικά σαλόνια της Πόλης», περ. Νέα 'Ε
στία, ΜΔ' (1948) σ. 838-41, 917-20.
81. Κ. Π., «Λογοτεχνία. Ό Λόγος. . .», Δελτίο τοϋ ’Εκπαιδευτικού ’Ομίλου, 9 (1921),
σ. 124-7. Ελένης Χαλκούση, Πόλη, άγάπη μου, ’Αθήνα 1980, σ. 133, 137-60.
82. Πρβλ. Νικ. Βασιλειάδη, [έπιστολή], περ. Ό Λόγος, 1 (1919), σ. 113-4. Όμ.
Μπεκέ, «Ή δολοφονία τοϋ Σουρή», περ. Ό Λόγος, 1 (1919), σ. 478. Σοφ. Σπανούδη,
δ.π., σ. 1-2.

295

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΜΩΝΗ

λελευθέρων 83. 'Η άνορθωτική προσπάθεια του πολίτικου έκπροσώπου του
μεγαλοϊδεατισμού Έλ. Βενιζέλου, έφερε στο προσκήνιο καί το γλωσσικό.
Μέσα στά πλαίσια τής προσπάθειας αυτής άναγνωρίσθηκε ή άξια τής δημοτι
κής γλώσσας- ή εισαγωγή της θεσπίσθηκε το 1917 στις κατώτερες τάξεις του
δημοτικού. Στο εξής ή ενέργεια αυτή θά ταυτισθεΐ μέ το κόμμα πού εκπροσω
πούσε ό Βενιζέλος84. Μετά την πολιτική μεταβολή του 1920, το 'Υπουργείο
Παιδείας έπανέφερε την καθαρεύουσα στην κατώτατη έκπαίδευση (’Ιούλιος
1921 )85. Τότε, ακριβώς, το γλωσσικό έ'λαβε νέα οξύτητα στην Πόλη. 'Ο Ε
λισαίος Γιαννίδης, όπως ό Μαν. Τριανταφυλλίδης στήν ’Αθήνα, έγινε ήγέτης
διαμαρτυρίας κατά του νόμου πού άνέτρεπε τήν άπόφαση του 1917 γιά τη
χρήση τής δημοτικής στήν παιδεία. Μέ πύρινο άρθρο του, στο περ. Ό Λόγος,
αφιερωμένο στον παιδαγωγό Δελμοΰζο, ό Φ. Φωτιάδης κτύπησε τήν επανα
φορά τής καθαρεύουσας από τούς νικητές των έκλογών του 192086. Στό ΐδιο
άρθρο έκφράστηκε μέ πικρή ειρωνεία γιά τόν ΕΦΣΚ καί τά ((επεισόδια τον
κ. Μισαηλίδον». 'Ομολόγησε δτι είχε ζητήσει παλαιότερα κι αύτός τήν άδεια
του Συλλόγου γιά να μιλήσει, πού δέν του δόθηκε όμως87. 'Ένας άλλος σχολια
στής έκανε λόγο γιά «μούχλα καί άπομούμιωσψι μέσα στον ΕΦΣΚ88. Είναι
φανερό δτι στά μάτια μιας γενιάς γεμάτης ένθουσιασμό καί άγωνιστικότητα
γιά τήν επικράτηση τής δημοτικής, ό «γεραρός Σύλλογος», πού πρόσφερε τό
σες υπηρεσίες στόν άλύτρωτο Ελληνισμό, πρόβαλλε ώς σύμβολο οπισθοδρόμη
σης 89. Μέσα σ’ αύτό τόν κύκλο εμπλέκονται τά επεισόδια μέ τίς διαλέξεις του
Κ. Μισαηλίδη στήν Πόλη. Οί πρωταγωνιστές τους άνήκουν στις δύο άντιμαχόμενες παρατάξεις πού δημιουργήθηκαν μέ τό γλωσσικό φανατισμό καί έκπροσώπησαν, άπό τό ένα μέρος, τίς προοδευτικές δυνάμεις (οί δημοτικιστές) καί,
άπό τό άλλο, τόν άκρο συντηρητισμό (οί λόγιοι οπαδοί τής καθαρεύουσας).
Πέρα άπό τίς συγκαλύψεις ή άμφισβητήσεις πού πρόβαλε ό Τύπος, τό βέ
βαιο είναι δτι τό ζήτημα πού άνακινήθηκε μέ άφορμή τίς διαλέξεις του Μισαη-

83. Νίκου Στυλ. Δημάγγελου, Εθνική γλώσσα και ’Εθνική απάτη. Κοινωνιολογική
μελέτη, ’Αθήνα 1975, σ. 185.
84. Νίκου Στυλ. Δημάγγελου, ό'.π., σ. 77. ’Άννας Φραγκουδάκη, ’Εκπαιδευτική Μεταρ
ρύθμιση καί Φιλελεύθεροι διανοούμενοι, ’Αθήνα 1977, σ. 35 κ.έ. Ε. Π. Παπανούτσου,
Λ. Δελμοϋζος. Ή ζωή του. ’Επιλογή άπό το έργο του, ’Αθήνα 1978, Μορφωτικό
"Ιδρυμα ’Εθνικής Τραπέζης, σ. 79.
85. Ή μεταρρύθμιση πού δέν έγινε (Τεκμήρια Ιστορίας). Τόμος δεύτερος: 1895-1967.
’Επιμέλεια Άλέξης Δημαρδς, ’Αθήνα 1974, σ. μα'. Ε. Π. Παπανούτσου, ο.π.
86. Φώτη Φωτιάδη, «’Ολίγα τινά περί κιβδηλίας», περ. Ό Λόγος, 4 (1922), σ. 23746, 301-12.
87. Φώτη Φωτιάδη, ο.π., σ. 305.
88. Λ. Γ., περ. Ό Λόγος, 1 (1922), σ. 87.
89. Τατιάνας Σταύρου, ό'.π., σ. 278.
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λίδη ήταν στή βάση του γλωσσικό καί ότι δόθηκε σ’ αύτο μεγάλη έμφαση, ιδι
αίτερα άπο την πλευρά των δημοτικιστών. Στην έμφαση αύτή συνετέλεσε ασφα
λώς καί ή ευαισθητοποιημένη στο έπακρο, στά χρόνια τής μικρασιατικής έκστρατείας, κοινή συνείδηση πού συνέδεε στενά τήν άγάπη γιά τη δημοτική,
ως γλώσσα του λαοϋ, μέ τήν άγάπη γιά το μαχόμενο στρατό.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΜΩΝΗ δ. Φ.
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