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ΑΙΕΓΚΡΙΝΗΣΗ

I

Με τη διαίρεση της Φιλοσοφικής Σχολής σε τρία Τμήματα (Φιλολογίας- 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας - Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής) θε
ωρήσαμε αναγκαία και τη διαίρεση της Επιστημονικής Επετηρίδας της σε τρία 
επίσης τεύχη.

Το τεύχος του Τμήματος Φιλολογίας θα έχει τον υπότιτλο ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ.
'Και τα τρία τεύχη των τριών τμημάτων θα συναποτελούν. έναν τόμο.
Η αρίθμηση των τόμων δεν διακόπτεται.
Για τεχνικούς λόγους δεν έγινε δυνατή η ομοιόμορφη σελιδαρίθμηση αυ

τού του τόμου. Έτσι στα δύο πρώτα δημοσιεύματα χρησιμοποιήθηκε η ελ
ληνική αρίθμηση, στα υπόλοιπα έγινε κανονικά χρήση της αραβικής.’

Ζητούμε συγνώμη γι* αυτό από τους αναγνώστες μας*

Η Συντακτική επιτροπή -

ν



ΣΤΑΜΑΤΗΣ Κ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ 
(1913-1986)

«Μήγαρις έχιο άλλο στο νον μον πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;». Η φράση 
αυτή του σολιομικού Διαλόγου που ο αείμνηστος Καθηγητής Σταμάτης Κα- 
ρατζάς αγαπούσε να επαναλαμβάνω, χαρακτηρίζει επιγραμματικά και τον ί
διο, ως πνευματική προσωπικότητα και ως πολίτη. Μέσα απ’ αυτό το δίδυ
μο θα μπορούσε κανείς να διαγράψω με πληρότητα τις μεγάλες στιγμές του 
βίου του και το ερευνητικό και εκπαιδευτικό του έργο.

Γεννημένος στην Κύμη της Εύβοιας (2 Μαρτίου 1913), σπούδασε φιλο
λογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνο>ν (1931 - 1936). 
Η προύτη αποφασιστική επιλογή της ζωής του υπήρξε η στροφή του στη νεο
ελληνική διαλεκτολογία. Η προ>τη μεγάλη του πράξη η ηρωική του αντίστα
ση στην προ')τη γραμμή του αλβανικού μετώπου ενάντια στον ιταλικό φασι
σμό, για την οποία -έφεδρος τότε ανθυπολοχαγός- απέσπασε το Αριστωο 
Ανδρείας.

Στα χρόνια της Κατοχής εργάζεται ως συντάκτης του Ιστορικού Λεξικού 
της Νέας Ελληνικής στην Ακαδημία Αθηνο')ν και παράλληλα οργανώνεται στο 
ΕΑΜ αναπτύσσοντας αντιστασιακή δράση στο χοίρο των Ανωτάτο>ν Εκπαι
δευτικό)'/ Ιδρυμάτων.

Το 1945 αναγορεύεται διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών και την ί
δια χρονιά αναχωρεί για μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι, ως υπότροφος 
της Γαλλικής Κυβέρνησης.

Οι απόψεις του για τις μετεμφυλιακές εξελίξεις στην Ελλάδα δεν του επι
τρέπουν να επιστρέφει μετά το τέλος των μεταπτυχιακών του σπουδών. Πα
ραμένει στη Γαλλία ως ερευνητής του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευ- 
ρευνας (C.N.R.S.) και απολύεται από τη θέση του στην Ακαδημία Αθηνούν.

Η ερευνητική του δραστηριότητα αυτή την περίοδο προσανατολίζεται 
σε δύο κατευθύνσεις: στη γλωσσολογία, που αντιπροσωπεύει την κύρια ειδι
κότητά του και την πρώτη ερευνητική προτεραιότητα σ’ όλη τη διάρκεια του 
βίου του, και στη νέα ελληνική φιλολογία, την οποία θα θεραπεύσω αφενός 
με την αρχειακή έρευνα, αφετέρου -και κυρίως- με τη μιτέπωτα ακαδημαϊ
κή του διδασκαλία.

Στην πρώτη κατεύθυνση, διευρύνει το πεδίο των ερευνών του προς τις 
νεοελληνικές διαλέκτους, της Κάτω Ιταλίας πρώτα και της Τσακωνιάς αργό-



τέρα, απ’ όπου θα προκόψουν δυο σημαντικά βιβλία (1958 και 1976 αντίστοι
χα), που αντιπροσωπεύουν και την κυριότερη προσφορά του στην επιστήμη 
της γλωσσολογίας (αναλυτικότερη παρουσίαση του γλωσσολογικού του έργου 
βλ. στην επόμενη εργασία αυτού του τόμου).

Στη δεύτερη κατεύθυνση, αξιοποιώντας την παρουσία του στο Παρίσι, ε
πιδίδεται σε εκτεταμένη αρχειακή έρευνα, προκειμένου να φωτίσει τις πνευ
ματικές και πατριωτικές δραστηριότητες των απόδημων Ελλήνων του Παρι
σιού, σε σχέση με μεγάλες στιγμές της ελληνικής ιστορίας όπως ο αγώνας 
της Ανεξαρτησίας, ή με σημαντικά πνευματικά κινήματα όπως ο διαφωτι
σμός (κύκλος Κοραή) και ο δημοτικισμός (κύκλος Ψυχάρη). Καρπός αυτής 
της έρευνας, στα χρόνια 1946-50, υπήρξε η ανακάλυψη και αξιοποίηση των 
αρχείων του Κ. Νικολόπουλου, του Γιάννη Ψυχάρη και του Πέτρου Βλαστού.

Την πανεπιστημιακή του σταδιοδρομία την αρχίζει από το Πανεπιστή
μιο του Αμβούργου, όπου εκλέγεται Λέκτορας της Νέας Ελληνικής Φιλολογί
ας το 1952, Υφηγητής το 1956 και Έκτακτος καθηγητής το 1959. Από το 
1960 προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπι
στήμιο της Aix-en-Provence, παράλληλα με τη θέση του στο Αμβούργο.

Το 1964 εκλέγεται Καθηγητής της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας στη Φι
λοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και σπεύδει, ύστερα από 
20 χρόνια αυτοεξορίας, να ενισχύσει την πρώτη μεταπολεμική εκπαιδευτι
κή μεταρρύθμιση και το στέριωμα των δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα. 
Το εκπαιδευτικό του έργο στην πατρίδα αρχίζει από τη Φιλοσοφική Σχολή I- 
ωαννίνων, που ιδρύεται τον ίδιο χρόνο ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αποσπασμένος τα τρία πρώτα χρόνια της 
λειτουργίας της (1964-1967), θα διδάξει Γλωσσολογία και Νέα Ελληνική Φι
λολογία στους πρώτους φοιτητές της και θα αποτελέσει έναν από τους κύρι
ους συνεργάτες του πρώτου Προέδρου της Σχολής, αείμνηστου Καθηγητή 
Στυλιανού Γ. Καψωμένου, κι έναν από τους βασικούς παράγοντες που δια
μόρφωσαν την πρωτοποριακή φυσιογνωμία και την προοδευτική παράδοση 
της νεοσύστατης Σχολής.

Με τον ενθουσιασμό του δασκάλου και το δυναμισμό του κοινωνικού αγω
νιστή που τον χαρακτήριζε, με την ιδιότυπη εκείνη στοργική του αυστηρότη
τα, επιτέλεσε πρώτα απ’ όλα ένα λαμπρό εκπαιδευτικό έργο συνδέοντας την 
επιστήμη με τη ζωή, πάνω σ’ ένα σοφό μέτρο που απελευθέρωνε τη δημιουρ
γικότητα των μαθητών του και την ανεξαρτησία της σκέψης τους.

Παράλληλα ανταποκρίθηκε με προθυμία σε αιτήματα του κοινωνικού 
περιβάλλοντος και ανέπτυξε, με ομιλίες, διαλέξεις, σεμινάρια, αξιομνημόνευ
τη παιδευτική δραστηριότητα στον ευρύτερο ηπειρωτικό χώρο. Στα πλαίσια 
αυτά αντιμετώπισε με γνώση και αυστηρότητα κάθε έκφραση σκοταδισμού, 
κάθε συντηρητική προκατάληψη, κάθε πνευματική αδράνεια.



^Ετσι έγινε πολύ γρήγορα στόχος δριμύτατων επιθέσεων από τις δυνάμεις 
της αντίδρασης, που προετοίμαζαν κιόλας τη δική τους ρεβάνς. Αμέσως μετά 
την επιβολή της δικτατορίας του 1967 αρχίζει η διαδικασία διούξής του με βά
ση τον Α.Ν. 509 και στην αρχή του 1968, ενο; έχει μόλις επιστρέφει στην 
οργανική του θέση, απολύεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στα πλαί
σια της πρώτης χουντικής «εκκαθάρισης» των Ανωτάτων Εκπαιδευτικό»; 
Ιδρυμάτο»;. Ταυτόχρονα απαγορεύεται η έξοδός του από τη χώρα.

Τον Αύγουστο του 1969 δραπετεύει στο Εξωτερικό, και αμέσως εκλέ
γεται Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Aix-en-Provence, όπου συνεχίζει το 
διδακτικό του έργο αλλά και τον αντιδικτατορικό αγώνα, τόσο με τη διαφώ
τιση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, όσο και με την ενίσχυση των ελληνικό»; 
αντιστασιακών οργανώσεων.

Το Σεπτέμβριο του 1974, με βάση τη Συντακτική Πράξη για την αποκα
τάσταση της νομιμότητας στα Λ.Ε.Ι., επιστρέφει στη θέση του στο Πανεπιστή
μιο Θεσσαλονίκης.

Διορίζεται μέλος του Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου για την «αποχου
ντοποίηση»· των πανεπιστήμιο;'; και μ' αυτόν το γεμάτο εμπόδια και απογοη
τεύσεις αγώνα—τον οποίο ωστόσο διεξήγαγε με αδέκαστη κρίση και συνέπεια, 
αλλά χωρίς μισαλλοδοξία — τερμάτισε την πανεπιστημιακή του σταδιοδρομία. 
Ο σοβαρός κλονισμός της υγείας του (καρδιακή πάθηση) το 1975 τον ανάγκα
σε να αποσυρθεί πρόωρα από την ενεργό εκπαιδευτική δράση.

Θα συνεχίσει ο;ς Ομότιμος καθηγητής, για μια δεκαετία ακόμη και όσο 
του επιτρέπει η κατάσταση της υγείας του, το ερευνητικό και συγγραφικό του 
έργο. Συμπληρώνει τα διαλεκτικά αρχεία Νότιας Εύβοιας, Βόρειων Σπορά- 
δο;ν (Σκύρου) και παλιάς Αθήνας, που είχε αρχίσει να καταρτίζει από τις δε
καετίες του *40 και *50 και που σκόπευε να σχολιάσει και να εκδώσει. Πα
ράλληλα αποφασίζει να δο;σει στη δημοσιότητα το πλούσιο υλικό το;ν αρχεί
ων Ψυχάρη και Βλαστού, που μέχρι τότε μόνο επιλεκτικά και περιορισμένα εί
χε θελήσει να αξιοποιήσει.

Για το σκοπό αυτό επιλέγει τη λύση της συλλογικής έρευνας, απόλυτα 
συνεπή προς το ήθος του δημιουργικού δασκάλου και την ποιότητα των σχέ
σεων που ήξερε να διατηρεί με παλιούς συνεργάτες και μαθητές του. Σε συ
νεννόηση με τους άλλοτε συνεργάτες του στις Φιλοσοφικές σχολές ϊωαννίνο;ν 
και Θεσσαλονίκης, όπου είχε διαδοχικά υπηρετήσει, καταρτίστηκαν δυο ερευ
νητικές ομ.άδ:ς, στους αντίστοιχους Τομείς Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, που 
ανέλαβαν την επεξεργασία και έκδοση των αρχείων Ψυχάρη και Βλαστού, σε 
μια ενιαία διαπανεπιστημιακή σειρά, με γενικό τίτλο «Από την αλληλογρα
φία tojv πρώτων δημοτικιστών». Καρπός αυτής της συνεργασίας, που πραγμα
τοποιήθηκε με την πολύτιμη συμπαράσταση του Καθηγητή Καρατζά σε κά



θε ζήτημα που χρειάστηκε η γνώμη του, υπήρξαν μέχρι τώρα δυο ογκώδεις 
τόμοι που συγκεντρώνουν την ανέκδοτη αλληλογραφία των πρωταγωνιστών 
του δημοτικιστικού κινήματος:
1) ^4πο την αλληλογραφία των πρώτων δημοτικιστών, 1. Γιάννη Ψυχάρη και 

Αργυρή Εφταλιώτη αλληλογραφία. 716 γράμματα (1890-1933). Επιμέ
λεια Σταμ. Κ. Καρατζά - Ε. Γ. Καψωμένου και Ερευνητικής Ομάδας, I- 
ωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τομέας Μεσαιωνικής και Νέας Ελλη
νικής Φιλολογίας, «Νεοελληνικές Έρευνες» αρ. 6, Τόμος Α' (1988): Κεί
μενα.

2) Από την αλληλογραφία των πρώτο)ν δημοτικιστών, 11. 562 γράμματα το)ν 
Ε. Γιανίδη, I. Δυαγούμη, Α. Εφταλιώτη, Κ. ΓΙαλαμά, Α. ΙΙάλλη , Α. 
Ταγκόπουλου, Γ. Ψυχάρη κ.α. Συλλογή υλικού Σταμ. Κ. Καρατζάς, 
Επιμέλεια της έκδοσης ΕΔΠ του Σπουδαστηρίου Νεότερης Ελληνικής 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης [Π. Πίστας - Μ. Θω- 
μαϊδου Μούρου κ.α.]. Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Επιστημονική Επ:τηρίδα 
της Φιλοσοφικής Σχολής, Παράρτημα αρ. 60, 1985.

Ο πρώτος αντιστοιχεί περίπου στο αρχείο Ψυχάρη και ο δεύτερος στο 
Αρχείο Βλαστού, με μικρές αποκλίσεις που επέβαλε το κριτήριο ταξινόμησης 
(αφενός αλληλογραφία Ψυχάρη - Εφταλιούτη, αφετέρου αλληλογραφία με διά
φορους ανταποκριτές). Από τους τόμους αυτούς απουσιάζουν μικρότερες ενό
τητες των δύο αρχείων, που ο Καθηγητής Καρατζάς παραχώρησε για δημο
σίευση σε παλιούς μαθητές του. Έ τσ ι τις επιστολές του Φώτη Φωτιάδη προς 
Αλέξανδρο Πάλλη, Πέτρο Βλαστό και Δημ. Ταγκόπουλο (από το αρχείο Βλα
στού) δημοσίευσε ο Γιάννης Παπακώστας στο βιβλίο του «Ο Φώτης Φωτι- 
άδης και το Αδερφάτο της Εθνικής Γλώσσας. Η  αλληλογραφία», Αθήνα, Ε. 
Α.Ι.Α., 1985, ενώ και άλλοι μαθητές του Καρατζά εργάζονται πάνω σε μι
κρότερες ενότητες ανέκδοτου υλικού.

Στα κατάλοιπα πτου Καθηγητή Καρατζά βρέθηκε, σε δακτυλόγραφη 
μορφή, η ογκώδης ανέκδοτη μελέτη του «Les sociefes heUeniques de Paris 
(1928-1831)», που ο ίδιος είχε προαναγγείλει στην ομώνυμη ομιλία του το 
1952 και η οποία προγραμματίζεται να εκδοθεί στη σειρά «Νεοελληνικές 
Έρευνες» του Τομέα ΜΝΕΦ του Πανιπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο Καθηγητής Σταμάτης Κ. Καρατζάς πέθανε από καρδιακή προσβολή 
στις 16 Μαίου 1986, λίγες μέρες πριν από την προγραμματισμένη εκδήλωση 
που είχε οργανώσει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για 
να τιμήσει το εκπαιδευτικό και επιστημονικό του έργο.

Τον κύκλο της ζωής του, κύκλο αγώνων και προσφοράς, εσφράγισε με μια 
τελευταία γενναία δωρεά. Στη διαθήκη του αφήνει ολόκληρη την προσωπική 
του βιβλιοθήκη, πολύτιμη για τον πλούτο και τις σπάνιες εκδόσεις της, στο 
Σπουδαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.



Το κύριο ερευνητικό και συγγραφικό έργο του Καρατζά εντάσσεται, όπως 
είπαμε, στην επιστήμη της γλωσσολογίας και η αποτίμηση της συμβολής του 
σ’ αυτόν τον τομέα ανήκει στους ειδικούς. Εμείς 0α περιοριστούμε σε έναν σύ
ντομο απολογισμό της συγγραφικής προσφοράς του στον τομέα της νεοελληνι
κής φιλολογίας, που είναι η σχετικά μικρότερη και αντιστοιχεί σε 16 μελέτες 
άρθρα και βιβλία. Οι εργασίες αυτές απορρέουν άμεσα ή έμμεσα απο τις αρ
χειακές του έρευνες στο Παρίσι και ομαδοποιούνται σε δυο ερευνητικά πεδία, 
που το καθένα συνδέεται με ορισμένο αρχειακό υλικό:

I. Διαφωτισμός και εθνικέ] αναγέννηση, στα χρόνια 1788 ως 1831 περίπου: 
αρχείο Κωνσταντίνου Νικολόπονλου (στην Εργογραφία Καρατζά, ε.πρκ., σ. 
η' ιγ \  οι αρ. 1,4, 2 2 ,3 0 ,3 8 ,3 9 ,4 3 ,5 9 ) .

II. Δημοτικισμός και πνευματικέ} αναγέννηση, στα γεράνια 1890 ως 1934 περί
που: αρχεία Ψυχάρη και Βλαστού (στην Εργογραφία Καρατζά, οι αρ. 14, 
16, 17, 19, 25, 41, 57, 58).

Οι εργασίες αυτές από τη μια δημοσιεύουν πλούσιο ανέκδοτο υλικό, 
πρόσφορο σε πολλαπλή αξιοποίηση, από την άλλη διερευνούν και προωθούν 
προβλήματα της ιστορίας της λογοτεχνίας και κυρίως προβλήματα της ιστο
ρίας των ιδεών.

I. Ειδικότερα, από την ερευνητική αξιοποίηση του αρχείου του Κ. Νικολό- 
πουλου, που ο Καρατζάς ανακάλυψε στη βιβλιοθήκη του In s titu t de France, 
προήλθαν οχτώ μελέτες (βιβλία και άρθρα). Οι εργασίες αυτές αντιστοιχούν σε 
τρεις μεγάλες και αλληλοσυμπληρούμενες θεματικές ενότητες.

Η πρώτη περιλαμβάνει τις εργασίες: Κοραής και Νικολόπουλος (Αθήνα 
1949), Ο Αγαθόφοο)ν Λακεδαιμόνιος και το παρισινό περιοδικό «Μέλισσα» 
(περ. Πελοποννησιακά, 3 (1959), σ. 241-262) και Από την αλληλογραφία 
δύο ξενητεμένουν στη Γαλλία Ελλήνοιν στις αρχές του 19ου αι. Τρία ανέκδοτα 
γράμματα του Ζακύνθιου Ιω. Μάη προς τον Κ. Νικολόπουλο ('.«Φίλτρα. Τ ι
μητικός τόμος Σ. Γ. Καψωμένου», Θεσσαλονίκη 1975, σ. 243-254).

Στις εργασίες αυτές αποκαλύπτεται, με βάση άγνωστα ντοκουμέντα που 
δημοσιεύονται και σχολιάζονται, το διαφωτιστικό έργο ενός σημαντικού αριθ
μού λογιών που δρουν κάτο} από την επιρροή του Κοραή, προωθώντας, μ,έσα α
πό εταιρείες, περιοδικά, συγγράμματα και αλληλογραφία, τις κοραϊκές θέσεις 
για το φωτισμό του γένους. Μέσα από συνθετικούς συσχετισμούς των στοιχεί
ων'φωτίζεται η προσωπικότητα νεώτερων και ελάσσονος σημασίας λογίων, 
που με τη δράση, τις σχέσεις και την πολεμική τους, δίνουν συγκεκριμένη υπό
σταση στην κοινωνική ακτινοβολία του Κοραή και στις πνευματικές δυνάμεις 
που κινητοποιούσε τις παραμονές της Επανάστασης.

Η δεύτερη ενότητα αποτελεί έκδοση κειμένων προτιμότερης εποχής (18ου 
και αρχών 19ου αι.) και αντιστοιχεί στις εργασίες: Σμύρνης Τραγωδίες,



δύο ανέκδοτα ποιήματα σχετικά με ταραχές στη Σμύρνη (1788, 1810), Αθήνα 
1958, και Έ να νέο χειρόγραφο της Σμνρνιάδας τον 1788 (π:ρ. Ελληνικά, 27 
(1974), σ. 354-376). Πρόκειται για ποιήματα μαχητικού χαρακτήρα που α- 
ναφέρονται σε πραγματικά γεγονότα, κοινωνικές συγκρούσεις στο εσωτερικό 
της ελληνικής κοινότητας της Σμύρνης. .

Το πρώτο, σε διαλογική μορφή, και με εναλλασσόμενα στιχουργικά σχή
ματα, έχει τον εύγλωττο τίτλο «Σμύρνης τραγωδία ποιηθείσα επί τη στάσει των 
όχλων εγερθέντων κατά τ(ον προυχόντων της πόλεως, έτει ,αψπη» (1788) και 
εκφράζει την οπτική γωνία των αρχόντων. Το δεύτερο στιχούργημα, σε τροχα
ϊκό οχτασύλλαβο, αναφέρετα.ι σε αντιδικίες για τη λειτουργία των ελληνικών 
σχολείου της Σμύρνης (1810), δηλ. για την εκπαιδευτική πολιτική, και αποτε
λεί αντιπαράθεση προοδευτικοί (διαφωτιστικών) και συντηρητικών θέσεων, 
κάτω από την οπτική γωνία του διαφωτισμού και ενάντια στους δημογέροντες.

Κοντά στα φιλολογικά προβλήματα που θέτει η έκδοση αυτών των ποιη
μάτων, κο^δικολογικά, παράδοσης κειμένου (για την πρώτη τραγωδία), γλωσ
σικά, εκδοτικά, ερμηνευτικά, ειδολογικά, ο συγγραφέας δίνει έμφαση στα ζητή
ματα που συνδέονται με το στιχουργό, την καταγωγή του, την οπτική του γω
νία, σε συνάρτηση με την ταξική και ιδεολογική του ένταξη μέσα στην ελληνική 
κοινότητα της Σμύρνης και στις ευρύτερες ιδεολογικές αντιθέσεις της εποχής 
(διαφωτισμός-συντήρηση κλπ.). Παράλληλα διερευνά, χρησιμοποιώντας συμ
πληρωματικές πηγές της εποχής (αλληλογραφία Κοραή κ.α.), το ιστορίκοκοι- 
νωνικό υπόβαθρο των κοινωνικών συγκρούσεων στις οποίες αναφέρονται τα κεί
μενα, συνδυάζοντας τα διάσπαρτα στοιχεία σε μια σύνθεση που μας αποκαλύ
πτει την κοινωνική οργάνωση της ελληνικής κοινότητας της Σμύρνης (ταξική 
διαστρωμάτωση, οικονομική οργάνωση, τρόπος διοίκησης, βαθμός αυτονομίας 
απέναντι στην τουρκική αρχή, σχέσεις αρχόντων-εκκλησίας-επαγγελματικών 
«εσναφιών»), την οργάνωση της κοινοτικής εκπαίδευσης, τις πραγματικές 
ταξικές και ιδεολογικές αντιθέσεις που τροφοδότησαν αυτές τις ταραχές, θέ
ματα πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά για τη γνώση του χώρου και της επο-
χής·

Στην ίδια θεματική ενότητα θα μπορούσε να ενταχθεί μια ακόμη από τις 
τελευταίες εργασίες του Καρατζά, που βασίζεται σε αρχειακό υλικό και φωτί
ζει ένα ιστορικό ζήτημα, την επαναστατική δράση στον τουρκοκρατούμενο ελ
ληνικό χώρο, ειδικότερα στην Πάτρα: «Δυο ανέκδοτα ντοκουμέντα από το Α ρ
χείο Pouqueville σχετικά με την Επανάσταση τον 1821 στην Πάτραν (Αφιέ
ρωμα στη μνήμη του Φώτη Αποστολόπουλου, Αθήνα, 1982).

Τον κύκλο t c o v  εργασιών που αφορούν την προεπαναστατική και επανα
στατική περίοδο κλείνουν δύο εργασίες, από τις οποίες η πρώτη, που αρχικά 
δόθηκε ως διάλεξη στη Σορβόνη (Les sociitis helleniques de Paris (1828-



1831), δημοσ. στο France-Grece, H acheile, Autom ne 1952, σ. 6 κ.ε.), α
ποτελεί σύνοψη και εξαγγελία ενός ομότιτλου και εκτεταμένου βιβλίου, που έ
μεινε ανέκδοτο ως σήμερα και βρέθηκε στα κατάλοιπα του συγγραφέα.

Στις εργασίες αυτές (συνοπτικά στην πρώτη, αναλυτικά στη δεύτερη) ο 
Καρατζας, αντλώντας από τα πλούσια ντοκουμέντα του αρχείου Κ. Νικολόπου- 
λου, αποκαλύπτει την ύπαρξη δύο «Ελληνικούν Εταιρειών» στο Παρίσι (1828- 
1830 και 1831), που συνεχίζουν το έργο του Φιλελληνικού Κομιτάτου των 
πρώτων επαναστατικών χρόνιον, εκθέτει αναλυτικά την πολλαπλή δράση τους, 
διαφωτιστική, πνευματική, πατριωτική, κοινωνική, ανασυνθέτοντας το πα
νόραμα ενός κόσμου, άγνωστου σχεδόν στις λεπτομέρειές του, ζωντανού, δρα
στήριου, δυναμικού, παλλόμενου από το όραμα της εθνικής αναγέννησης και 
του φωτισμού του γένους. Η υπό έκδοση εργασία περιλαμβάνει δημοσίευση 
και σχολιασμό το^ν ντοκουμέντων, που είναι πρακτικά συνεδρίων, εισηγή
σεις, λόγοι, μπροσούρες, διακηρύξεις, έγγραφα, κατάλογοι προσώπων, αλλη
λογραφία, μαχητικά στιχουργήματα.

II. Ο άλλος κύκλος εργασιών του Καρατζά συνδέεται με τη δράση των πρω
ταγωνιστούν του κινήματος του δημοτικισμού και βασίζεται αφενός στο αρχείο 
του Γ. Ψυχάρη,(που ο Καρατζάς με τη μεσολάβηση του Andre Mirambel στη 
δεύτερη γυναίκα του Τυχάρη Irene Baume, κατάφερε να ερευνήσει και να με 
ταγράψει εξ ολοκλήρου το 1947, και του Πέτρου Βλαστού, αφετέρου στο αρχείο 
που φύλασσε ο γιος του Αλέξης Βλαστός, ο οποίος το παραχώρησε στον Κα
ρατζά το 1950, όταν εκείνος ταξίδεψε γ ι’ αυτό το σκοπό στην Αγγλία.

Το πλούσιο υλικό των αρχείων αυτών ο Καρατζάς λογάριαζε να εκδούσει 
συγκεντρωτικά, βασίζοντας σ’ αυτό μια εκτεταμένη συνθετική μελέτη για το 
κίνημα του δημοτικισμού, στις γλωσσικές, λογοτεχνικές, εκπαιδευτικές, ιδεο
λογικές διαστάσεις του και είχε κάνει προς αυτή την κατεύθυνση μια ορισμένη 
προεργασία. Παρ’ ό,τι οι προτεραιότητες της γλωσσολογίας και οι περιπέτειες 
του βίου του δεν του άφησαν τελικά περιθώριο για ένα τόσο μεγάλο έργο, ο σχε- 
διασμός αυτός τον απέτρεψε από μια αποσπασματική δημοσίευση του υλικού. 
Έ τσ ι εξηγείται η περιορισμένη αξιοποίησή του στο διάστημα των τριάντα και 
πλέον χρόνων που το είχε στην κατοχή του, αξιοποίηση επιλεκτική που αντι
στοιχεί σε έξι συνολικά εργασίες <υς το 1978. Απ’ αυτές οι τέσσερις αποτελούν 
έκδοση και σχολιασμό επιστολών, με κριτήριο επιλογής τις σχέσεις σημαντι
κών προσωπικοτήτων του δημοτικισμού (αλληλογραφία Βερναρδάκη - Εφτα- 
λιώτη, Π αλαμά-Ψυχάρη- Π άλλη- Η . P ernot, Ψυχάρη-Εφταλιώτη, Εφταλιώ- 
τη-Πάλλη) και σημαντικά γλωσσικά, λογοτεχνικά, ιδεολογικά και πολιτικά 
θέματα (αρ. 14,19, 25, 41 στην Εργογραφία Καρατζά).

Δύο ακόμη σύντομες εργασίες, που βασίζονται κυρίως στο αρχειακό υλι
κό, αφορούν η μια την προσωπικότητα του Ψυχάρη και την εθνική ιδεολογία



η'

του δημοτικιστικού του οράματος (αρ. 17 στην Εργογραφία) και η άλλη θέ
ματα του μυθιστορηματικού του έργου (ρεαλισμός, γυναικεία πρότυπα στον 
Έυχάρη: αρ. 16 στην Εργογραφία).

Το έργο του Καρατζά σ’ αυτή την περιοχή ολοκληρώνεται με τους δυο, 
συλλογικής συνεργασίας, τόμους της σειράς: «Από την αλληλογραφία των 
πρώτων δημοτικιστών, I, II»  (1985, 1988), όπου δημοσιεύονται 716 επιστο
λές από την αλληλογραφία Ψυχάρη-Εφταλκυτη και 562 επιστολές από την 
αλληλογραφία Ελισαίου Γιανίδη, Ίωνα Δραγούμη, Αργύρη Εφταλιώτη, Κω- 
στή Παλαμά, Αλέξανδρου Πάλλη, Γιάννη Ψυχάρη, Δημ. Ταγκόπουλου κ.α. 
(Εργογραφία, αρ. 57, 58).

Η αλληλογραφία αυτή καλύπτει την ανταπόκριση των πρωταγωνιστών 
του κινήματος από τα πρώτα του βήματα (Ψυχάρης-Εφταλιώτης, 1890) ως 
τα 1934 (Ελισαίος Γιανίδης-Αλέξανδρος Π άλλης), δηλ. μια περίοδο 45 χρό
νων, όπου περιλαμβάνεται ολόκληρη η ((ηρωική περίοδος» του δημοτικι
σμού και όλα τα μεγάλα ονόματα. Μαζί με τις άλλες συναφείς εργασίες που 
αναφέραμε, αντιστοιχούν σε 1300 και πλέον επιστολές, οι οποίες αντιπροσω
πεύουν σύγχρονες αυθεντικές πηγές τόσο για το περιεχόμενο, τη στρατηγι
κή και την τακτική του κινήματος, την προσωπικότητα, τις απόψεις και τις 
σχέσεις των πρωταγωνιστούν του, όσο και γενικότερα για τα λογοτεχνικά και 
πνευματικά ζητήματα και την ιστορία των ιδεών αυτής της περιόδου.

Ό π ω ς σημ:ιο>νει ο ίδιος ο Καρατζάς στον Πρόλογο του πρώτου τόμου 
της σειράς, ((όταν η εργασία αυτή ολοκληρωθεί, θα γίνει φανερό ότι η ιστορία 
του δημοτικισμού, ενός από τα σημαντικότερα πνευματικά κινήματα του τό
που μας, θα πρέπει να ξαναγραφεί από την αρχή».

Κλείνοντας με τα δικά του λόγια αυτόν τον σύντομο απολογισμό, είναι 
δίκαιο να υπογραμμίσομε ότι ένα πολύ σημαντικό - κι ίσως το πιο ανεκτίμη
το- μέρος της προσφοράς του αντιπροσωπεύει το διδακτικό του έργο στα ελ
ληνικά και ξένα πανεπιστήμια και το παράδειγμά του ως μαχόμενου πνευμα
τικού ανθρώπου και πολίτη.

ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Γ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ 
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