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Από τη συσσωμάτωση στη «συλλογομανία»

Φιλολογικοί σύλλογοι στην Αθήνα του 19ου αιώναΦιλολογικοί σύλλογοι στην Αθήνα του 19ου αιώνα

Συζητούν: Στάθης Παυλόπουλος – Βαγγέλης Καραμανωλάκης Συζητούν: Στάθης Παυλόπουλος – Βαγγέλης Καραμανωλάκης 



ΑΣΚΙ | 2 Αιώνες σε 21 Εκπομπές
Ψηφιακή εκδοτική σειρά
_____________________________________________________________

Επιστημονική επίβλεψη σειράς:
Ηλίας Νικολακόπουλος, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Κωστής Καρπόζηλος

Έρευνα - επιμέλεια εκδόσεων - εικονογράφηση:
Μάνος Αυγερίδης, Ιωάννα Βόγλη, Στάθης Παυλόπουλος

Απομαγνητοφώνηση: Αναστασία Μέμμου

Audio restoration: Αχιλλέας Φακόπουλος

Διορθώσεις: Νίκος Θεοδωρόπουλος 

Σχεδιασμός εκδόσεων – εικαστική επιμέλεια: Δημήτρης Τσαλκάνης

Το ψηφιακό εκδοτικό πρόγραμμα «2 Αιώνες σε 21 Εκπομπές» των Αρχείων Σύγχρονης 
Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) επιχορηγήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(ΥΠΠΟΑ). Η παρούσα έκδοση προορίζεται αποκλειστικά για εκπαιδευτική και ερευνητική χρήση 
και απαγορεύεται η χρήση για εμπορικούς σκοπούς και άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος.
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της Εκατονταετηρίδος της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1837-1937 [Αθήνα 1937]
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Μπορεί ο ιστορικός διάλογος και ο αναστοχασμός γύρω από το παρελθόν να μεταδίδονται 
στον ραδιοφωνικό «αέρα»; Τα ΑΣΚΙ επιχείρησαν να απαντήσουν καταφατικά μέσω της 
εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής εκπομπής τους «Ιστορία στο Κόκκινο» (κάθε Κυριακή 1-2 
μ.μ., Στο Κόκκινο 105,5). Η εκπομπή ξεκίνησε να μεταδίδεται στις 29 Σεπτεμβρίου 2013 
και διανύει πλέον τον όγδοο κύκλο της, έχοντας παραγάγει περισσότερες από 200 
ώρες συζήτησης και στοχασμού γύρω από το παρελθόν, οπτικοακουστικό υλικό που 
συστηματικά εμπλουτίζεται και είναι ελεύθερα διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες 
SoundcloudSoundcloud https://soundcloud.com/aski-6 και SpotifySpotify..
 Η συσσώρευση αυτού του πλούσιου αρχειακού υλικού αλλά και η απήχηση των 
εκπομπών στο κοινό μάς ανέδειξαν νέα ερωτήματα: μπορεί μια προφορική συζήτηση σε 
ένα ραδιοφωνικό στούντιο να μετασχηματιστεί σε ένα χρηστικό εργαλείο μελέτης και 
έρευνας του παρελθόντος; Είναι δυνατόν η ιστορική ανάγνωση σημαντικών γεγονότων 
και η αποκωδικοποίηση της μνήμης τους να εκκινούν με αφορμή την κυκλοφορία ενός 
βιβλίου, τη διοργάνωση ενός επιστημονικού συνεδρίου, την ολοκλήρωση ενός νέου 
ερευνητικού προγράμματος; Μπορούμε δηλαδή να ξετυλίγουμε το μπλεγμένο κουβάρι 
του παρελθόντος μέσα από μικρές, καθημερινές και «εφήμερου» χαρακτήρα αφορμές; 
 Στόχος της ψηφιακής εκδοτικής σειράς «2 Αιώνες σε 21 Εκπομπές2 Αιώνες σε 21 Εκπομπές» είναι 
να διαθέσει στο κοινό αυτοτελείς αφηγήσεις για το παρελθόν και την Ιστορία, 
εικονογραφημένες με πρωτότυπο αρχειακό υλικό προερχόμενο κατεξοχήν από 
τις συλλογές των ΑΣΚΙ αλλά και από άλλους αρχειακούς φορείς. Οι εκδόσεις που 
απαρτίζουν τη σειρά στηρίζονται στα απομαγνητοφωνημένα και εκδοτικά επιμελημένα 
κείμενα των εκπομπών, συνοδευόμενα από βιογραφικά στοιχεία των συνομιλητών και 
αναγκαίους για τον/την αναγνώστη/τρια υπομνηματισμούς. Οι εκδόσεις πλαισιώνονται 
ακόμη από χρηστικά εργαλεία έρευνας όπως ενδεικτικές βιβλιογραφίες και συνοπτικά 
χρονολόγια. Ακολουθώντας την καταστατική αρχή των ΑΣΚΙ για «ανοιχτή πρόσβαση» 
στη γνώση, κάθε έκδοση είναι ανοιχτής πρόσβασης σε κάθε ενδιαφερόμενο/η. 
 Τα κριτήρια επιλογής των εκπομπών που περιλαμβάνονται στη σειρά, πέρα από 
τον χρονολογικό άξονα των δύο αιώνων (19ος-20ός), κινούνται και σε μια προσπάθεια 
παρουσίασης πρωτότυπων θεματικών και άγνωστων εν πολλοίς ερμηνευτικών 
προσεγγίσεων, θεματικών που συνδυάζουν το γεγονός με τη μνήμη του και τις 
«δεύτερες ζωές» του στο δημόσιο πεδίο· στην τέχνη, στον πολιτισμό, στην πολιτική 
και κοινωνική ζωή, στην ιστοριογραφική συζήτηση, στα μνημεία και στα τοπόσημα, 
σε κάθε ψηφίδα του παρελθόντος που συνθέτει με την παρουσία της την παροντική 
διάσταση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως κατά τις ταραγμένες δεκαετίες του 1940 και 1960, 
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και στις μεταβάσεις που πυροδότησε η Μεταπολίτευση, οι εκδόσεις συμπεριλαμβάνουν 
και παρουσιάζουν αυτοβιογραφικές μαρτυρίες, μεμονωμένες φωνές που εγγράφουν το 
προσωπικό στο συλλογικό βίωμα.
 Κάθε έκδοση ασφαλώς συνιστά μια επιλογή και ως τέτοια αποδέχεται τα όρια, 
τις ελλείψεις και την αποσπασματικότητά της στη διερεύνηση ενός εκάστοτε θέματος. 
Θα θεωρεί όμως αυτήν την αποσπασματικότητα προτέρημα, αν οι αναγνώστες/τριες της 
την αξιοποιήσουν ως έναυσμα για νέα ομαδικά και ατομικά ερευνητικά εγχειρήματα ή αν 
αποτελέσει ένα βραχύ αλλά περιεκτικό, συγχρόνως ευχάριστο ανάγνωσμα.

***

Πριν τη «συλλογομανία», όρο που κατέγραφε ο φιλόλογος και λεξικογράφος Στέφανος 
Κουμανούδης στα τέλη του 19ου αιώνα, είχε προηγηθεί μια μακρά περίοδος άνθησης του 
φαινομένου της εθελοντικής συσσωμάτωσης στην Ελλάδα και σε περιοχές της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Για το ελληνικό κράτος, επίκεντρο αυτής της δραστηριότητας υπήρξε η 
πρωτεύουσα Αθήνα, η οποία σε όλη τη διάρκεια του αιώνα, ουσιαστικά και συμβολικά, 
επιχειρεί να καταστεί το πνευματικό κέντρο του ελληνισμού. Με αιχμή το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και πνευματικούς «δορυφόρους» του τους συλλόγους, από τα μέσα της δεκαετίας 
του 1860 κι εξής, το πεδίο της πόλης γίνεται δέκτης μιας κοσμογονίας ιδεών και δράσεων 
δημόσιας παρέμβασης. 
 Κεντρικό ζητούμενο αυτής της δραστηριότητας: η πρόοδος, ο εκσυγχρονισμός, 
η καθιέρωση νέων ηθών και προτύπων συμπεριφοράς· σε αρκετές περιπτώσεις, ως 
συμφραζόμενα της γενικότερης προώθησης του εθνικού ζητήματος και της Μεγάλης Ιδέας. 
Οι σύλλογοι, επιπλέον, «παιδιά» του Συντάγματος του 1864, ενεργοποιούν και συσπειρώνουν 
τα αστικά στρώματα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας νέας και πολύ δυναμικής 
ταυτότητας. Στην ανά χείρας έκδοση, ο ιστορικός κι επιστημονικός συνεργάτης των ΑΣΚΙ 
Στάθης Παυλόπουλος, μελετητής του φαινομένου της εθελοντικής συσσωμάτωσης κατά τον 
19ο αιώνα, συνομιλεί με τον ιστορικό και αντιπρόεδρο των ΑΣΚΙ Βαγγέλη Καραμανωλάκη. 
Με έμφαση στους φιλολογικούς συλλόγους, ξεδιπλώνουν αυτήν την «παλιά ιστορία» της 
εθελοντικής συσσωμάτωσης στην Αθήνα του 19ου αιώνα, ενός φαινομένου που άφησε το 
αποτύπωμά του στην εξέλιξη της νεοελληνικής κοινωνίας. 
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«Φιλολογικοί σύλλογοι και αστική κοινωνικότητα στην Αθήνα του 19ου αιώνα.»«Φιλολογικοί σύλλογοι και αστική κοινωνικότητα στην Αθήνα του 19ου αιώνα.»
Η εκπομπή μεταδόθηκε στις 27/1/2019Η εκπομπή μεταδόθηκε στις 27/1/2019
Επιμέλεια: Ηλίας ΝικολακόπουλοςΕπιμέλεια: Ηλίας Νικολακόπουλος
Μουσική επιμέλεια: Θανάσης ΜήναςΜουσική επιμέλεια: Θανάσης Μήνας
Ηχητική επιμέλεια: Βαγγέλης ΔοξαράςΗχητική επιμέλεια: Βαγγέλης Δοξαράς
Οργάνωση παραγωγής: Ιωάννα ΒόγληΟργάνωση παραγωγής: Ιωάννα Βόγλη

Μπορείτε να την ακούσετε στο soundcloud:Μπορείτε να την ακούσετε στο soundcloud:
https://soundcloud.com/aski-6/2712019-19ahttps://soundcloud.com/aski-6/2712019-19a

Μουσική εκπομπής:Μουσική εκπομπής:
London Symphony Orchestra & Stanley Black, MasqueradeLondon Symphony Orchestra & Stanley Black, Masquerade – Ballet Suite: Waltz  – Ballet Suite: Waltz 
(Aram Khachaturian)(Aram Khachaturian)
David Russell,David Russell, Capricho Arabe Capricho Arabe
Ελένη ΚαραΐνδρουΕλένη Καραΐνδρου, Η αιωνιότητα και μία μέρα, Η αιωνιότητα και μία μέρα
Till Fellner,Till Fellner, Invention 2 in C-Moll, BWV 773 Invention 2 in C-Moll, BWV 773
Dave Brubeck,Dave Brubeck, Kathy’s Waltz Kathy’s Waltz
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Ο  Ο  Στάθης Παυλόπουλος Στάθης Παυλόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984. Είναι επιστημονικός συνεργάτης των γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984. Είναι επιστημονικός συνεργάτης των 
Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου όπου είναι υποψήφιος διδάκτορας Νεότερης Ιστορίας. Το θέμα της του Παντείου Πανεπιστημίου όπου είναι υποψήφιος διδάκτορας Νεότερης Ιστορίας. Το θέμα της 
διδακτορικής διατριβής του αφορά την δραστηριότητα των φιλολογικών και φιλεκπαιδευτικών διδακτορικής διατριβής του αφορά την δραστηριότητα των φιλολογικών και φιλεκπαιδευτικών 
συσσωματώσεων στην Αθήνα κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Τα ερευνητικά του συσσωματώσεων στην Αθήνα κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Τα ερευνητικά του 
ενδιαφέροντά περιστρέφονται γύρω από την ιστορία των ιδεών και την κοινωνική ιστορία (19ος ενδιαφέροντά περιστρέφονται γύρω από την ιστορία των ιδεών και την κοινωνική ιστορία (19ος 
και 20ος αιώνας). Από το 2006 (κ.εξ.) έχει εργαστεί σε μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα και 20ος αιώνας). Από το 2006 (κ.εξ.) έχει εργαστεί σε μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα 
& προγράμματα Δημόσιας Ιστορίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει συνεργαστεί με πανεπιστήμια και & προγράμματα Δημόσιας Ιστορίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει συνεργαστεί με πανεπιστήμια και 
ερευνητικούς φορείς όπως το ΕΚΠΑ, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ερευνητικούς φορείς όπως το ΕΚΠΑ, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το 
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά 
περιοδικά, λεξικά και συλλογικούς τόμους και έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε ελληνικά και περιοδικά, λεξικά και συλλογικούς τόμους και έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε ελληνικά και 
διεθνή συνέδρια.   διεθνή συνέδρια.   

O O Βαγγέλης ΚαραμανωλάκηςΒαγγέλης Καραμανωλάκης είναι αν. καθηγητής Θεωρίας και Ιστορίας της Ιστοριογραφίας  είναι αν. καθηγητής Θεωρίας και Ιστορίας της Ιστοριογραφίας 
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ). Είναι πρόεδρος του Ιστορικού Αρχείου του στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ). Είναι πρόεδρος του Ιστορικού Αρχείου του 
ΕΚΠΑ και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των ΑΣΚΙ. Βιβλία του: ΕΚΠΑ και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των ΑΣΚΙ. Βιβλία του: H συγκρότηση της H συγκρότηση της 
ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της Iστορίας στο Πανεπιστήμιο Aθηνών, 1837-1932ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της Iστορίας στο Πανεπιστήμιο Aθηνών, 1837-1932 (2006),  (2006), 
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ιστορία του 1837-1937 Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ιστορία του 1837-1937 (2014, μαζί με τον Κώστα Γαβρόγλου (2014, μαζί με τον Κώστα Γαβρόγλου 
και τη Χάιδω Μπάρκουλα) και και τη Χάιδω Μπάρκουλα) και Ανεπιθύμητο παρελθόν. Οι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων Ανεπιθύμητο παρελθόν. Οι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων 
και η καταστροφή τουςκαι η καταστροφή τους (2019, βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών). Έχει επιμεληθεί μια σειρά  (2019, βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών). Έχει επιμεληθεί μια σειρά 
συλλογικούς τόμους για τη χούντα, τη μνήμη της κοινότητας, την ελληνική νεολαία στον 20ό συλλογικούς τόμους για τη χούντα, τη μνήμη της κοινότητας, την ελληνική νεολαία στον 20ό 
αιώνα, κ.ά. Τον καιρό αυτό προετοιμάζει μια βιογραφία του Γιάνη Κορδάτου.αιώνα, κ.ά. Τον καιρό αυτό προετοιμάζει μια βιογραφία του Γιάνη Κορδάτου.
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Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ «ΣΥΛΛΟΓΟΜΑΝΙΑ»Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ «ΣΥΛΛΟΓΟΜΑΝΙΑ»

Βαγγέλης Καραμανωλάκης: Αγαπητές φίλες και φίλοι καλημέρα, είμαι ο Βαγγέλης Καραμανωλάκης και σας καλωσορίζω 
στο στούντιο του 105,5 Στο Κόκκινο. Έχω, σήμερα, τη χαρά να έχω μαζί μου τον ιστορικό Στάθη Παυλόπουλο, 
επιστημονικό συνεργάτη και μέλος του Δ.Σ. των ΑΣΚΙ, καθώς και υποψήφιο διδάκτορα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
Ο Στάθης, εδώ και χρόνια, διεξάγει μια σημαντική και πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα γύρω από το φαινόμενο των 
συλλόγων στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα στην Ελλάδα. Μπορεί σήμερα οι σύλλογοι να μοιάζουν μια ξεχασμένη 
ιστορία, ως προς την ένταση και την έκταση του φαινομένου, τον τελευταίο καιρό, όμως, όλο και πιο συχνά η φράση 
«κοινωνία των πολιτών» επαναλαμβάνεται σε διάφορα fora και με διάφορες αφορμές. Μπορούμε να συνδέσουμε τις 
σημερινές συλλογικότητες με αυτές τις μεγάλες συλλογικότητες που εμφανίζονται στο ελληνικό κράτος, κυρίως στο 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, συνδεδεμένες τόσο με τη Μεγάλη Ιδέα και τα εθνικά ζητήματα, όσο και με ζητήματα 
κοινωνικής πολιτικής; Σκέφτηκα, λοιπόν, ότι είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα με τον Στάθη και να 
περιηγηθούμε σε αυτό το φαινόμενο, που νομίζω ότι αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές συνιστώσες στην εξέλιξη 
της ελληνικής κοινωνίας στον προ-προηγούμενο αιώνα. Θα ήθελα, λοιπόν, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, αφού τον 
ευχαριστήσω, ζητώντας του λίγο να μας περιγράψει αυτό που ο Στέφανος Κουμανούδης ονόμασε ως «συλλογομανία».1

Στάθης Παυλόπουλος: Καλημέρα και από μένα, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτήν, Βαγγέλη. Ο όρος «συλλογομανία» 
περιγράφει την κριτική του φαινομένου που έχει εξελιχθεί κατά τις τρεις προηγούμενες δεκαετίες από τη στιγμή 
που τον καταγράφει ο Κουμανούδης, δηλαδή την αθρόα ίδρυση συλλόγων και εταιρειών, αυτό που με ένα γενικό 
όρο θα λέγαμε εθελοντικές συσσωματώσεις. Οι σύλλογοι αυτοί ιδρύονται κυρίως στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα 
και ιδίως από το 1864 κι έπειτα. Είναι τυποποιημένων μορφών και χαρακτηριστικών ενώσεις προσώπων, με έναν 
συγκεκριμένο ή με πολλαπλούς σκοπούς. Το βασικό χαρακτηριστικό των συλλόγων αυτών είναι ότι, αποτελούν 
εθελοντικές πρωτοβουλίες, εκκινούν από την ιδιωτική πρωτοβουλία και επιδιώκουν να αρθρώσουν έναν συγκροτημένο 
λόγο και οργανωμένη παρέμβαση στα δημόσια πράγματα. Με άλλα λόγια, να κάνουν ενέργειες που αφορούν τον 
δημόσιο βίο της πρωτεύουσας Αθήνας αλλά και ευρύτερα το σύνολο του ελληνικού κράτους. Σε μια πολύ δύσκολη, 
να υπενθυμίσουμε, περίοδο για την ίδια τη συγκρότηση και ανάπτυξη του ελληνικού κράτους.

Β.Κ.: Θες λίγο να μας αναφέρεις κάποιους από αυτούς, για να έχουμε μια εικόνα πριν προχωρήσουμε στη συζήτησή μας;

Σ.Π.: Οι σύλλογοι αυτοί είναι πολλαπλών χαρακτήρων, με πολλούς στόχους και ευρύτατα πεδία δραστηριότητας. 
Κάποιοι βρίσκονται στη συνάφεια της φιλανθρωπίας, είναι συσσωματώσεις δηλαδή που έχουν ως στόχο την περίθαλψη

________________________
1. Ο όρος «συλλογομανία» καταγράφεται στο λεξικό του Στέφανου Αθ. Κουμανούδη, Συναγωγή νέων λέξεων υπό των λογίων πλασθεισών 
από της Αλώσεως μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων, τ. 2, Αθήνα, Τυπογραφείο Π. Δ. Σακελλαρίου, 1900, σ. 943. Ο όρος απαντά και στη 
διεθνή βιβλιογραφία ως «association mania» για να περιγράψει ανάλογες πληθωριστικές εκδηλώσεις του φαινομένου στην ευρωπαϊκή και 
αμερικανική ήπειρο. Βλ. ενδεικτικά Stefan-Ludwig Hoffmann, «Democracy and Associations in the Long Nineteenth Century: Toward a 
Transnational Perspective», The Journal of Modern History, τχ. 75 (Ιούνιος 2003), σ. 271. 
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Από τη συσσωμάτωση στη «συλλογομανία»

Φιλολογικοί σύλλογοι στην Αθήνα του 19ου αιώναΦιλολογικοί σύλλογοι στην Αθήνα του 19ου αιώνα

Στάθης Παυλόπουλος (Σ.Π.) – Βαγγέλης Καραμανωλάκης (Β.Κ.)Στάθης Παυλόπουλος (Σ.Π.) – Βαγγέλης Καραμανωλάκης (Β.Κ.)

A΄ ΜΕΡΟΣA΄ ΜΕΡΟΣ
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Αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ Αρχαιολογικής Εταιρείας. Πηγή: Λεύκωμα της Εκατονταετηρίδος Αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ Αρχαιολογικής Εταιρείας. Πηγή: Λεύκωμα της Εκατονταετηρίδος 
της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1837-1937 [Αθήνα 1937]της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1837-1937 [Αθήνα 1937]
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και την πρόνοια για τους άπορους και τους ηλικιωμένους, όπως για παράδειγμα η Ελεήμων Εταιρεία,2 που ιδρύεται 
το 1864 κι ένα από τα κατοπινά της έργα είναι το σημερινό, σε όλους γνωστό, Γηροκομείο Αθηνών. Από την άλλη 
πλευρά, είναι αρκετοί φιλολογικοί σύλλογοι, τους οποίους κατά βάση εξετάζω στην έρευνά μου, όπως ο πολύ 
γνωστός σε όλους Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός.3 Μεταξύ αυτών και διάφοροι βραχύβιοι, όπως ο Φιλολογικός 
Σύλλογος Βύρων.4 Άλλη μία σημαντική συσσωμάτωση της εποχής, με πολύ πλούσια εκπαιδευτική δραστηριότητα, 
είναι η Εταιρεία των Φίλων του Λαού,5 που δραστηριοποιείται μέχρι και σήμερα. Είναι δηλαδή συσσωματώσεις που 
ίσως ξέρουμε τα αποτελέσματα και τις δράσεις τους, χωρίς, όμως, να έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας ότι αυτά έχουν 
προκύψει από μία ένωση προσώπων ή από μία εταιρεία αυτού του χαρακτήρα. 

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΤΟΥ 1864 Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΤΟΥ 1864 

Β.Κ.: Ανέφερες προηγουμένως το 1864, έβαλες μια τομή. Είπες ότι από το 1864 και μετά έχουμε ουσιαστικά, την 
εμφάνιση αυτών των συλλόγων και μάλιστα σε αυτήν την έκταση. Συνδέεται προφανώς αυτό με το νέο Σύνταγμα του 
1864 και τη μεταπολίτευση;

Σ.Π.: Ακριβώς, ναι. Να πω εισαγωγικά ότι το φαινόμενο των συσσωματώσεων δεν εμφανίζεται αυτομάτως μετά το 
Σύνταγμα του 1864. Ήδη μετά τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, απ’ τη δεκαετία του 1830 δηλαδή, έχουμε 
κάποιες πρώτες συσσωματώσεις τέτοιου χαρακτήρα. Αναφέρομαι, κυρίως, στην Ιατρική Εταιρεία, στη Φιλεκπαιδευτική 
Εταιρεία και στην Αρχαιολογική Εταιρεία, όπου όλες τους ιδρύονται στα μέσα περίπου της δεκαετίας του ’30.6 Ωστόσο, 
όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, η πύκνωση και η έκρηξη του φαινομένου έρχεται μετά τη συνταγματική αναθεώρηση 
του ’64. Θέλω όμως να πάω τη σκέψη μου ένα βήμα παραπέρα: στην πραγματικότητα, οι σύλλογοι αυτοί είναι «παιδιά» 
του Συντάγματος του ’64. Υπό ποια έννοια το λέω αυτό; Το Σύνταγμα του ’64 είναι ένα από τα πιο φιλελεύθερα 
συντάγματα του ελληνικού κράτους.7

Β.Κ.: Και της Ευρώπης, θα λέγαμε, την περίοδο εκείνη.

________________________
2. Η Ελεήμων Εταιρεία ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1864, με βασικό της στόχο την αντιμετώπιση του ζητήματος της φτώχειας 
και της επαιτείας στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά. Σύντομα ίδρυσε πτωχοκομείο, κυρίως για ηλικιωμένους άπορους, για το οποίο 
πραγματοποίησαν σημαντικές δωρεές επιφανείς ευεργέτες, όπως ο Ανδρέας Συγγρός. Αναλυτικά για τη δράση της εταιρείας βλ. Μαρία 
Κορασίδου, Οι άθλιοι των Αθηνών και οι θεραπευτές τους. Φτώχεια και φιλανθρωπία στην ελληνική πρωτεύουσα τον 19ο αιώνα, Αθήνα 
Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας / Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς – Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών ΕΙΕ, 1995, σ. 90-97.
3. Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1865 στην Αθήνα από τους γιους του νομισματολόγου Παύλου Λάμπρου, 
τους Μιχαήλ, Σπυρίδωνα, Κωνσταντίνο και Διονύσιο. Ιδίως από το 1867 κι εξής, ο σύλλογος αποκτά πολύ εξωστρεφή δραστηριότητα και ήδη 
στη δεκαετία του 1870 είναι ο μεγαλύτερος σε εύρος δράσεων σύλλογος. Για την ιστορία του συλλόγου βλ. Κωνσταντίνος Βοβολίνης, Το 
χρονικόν του Παρνασσού 1865-1950, Αθήνα, Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, 1951 και Γεράσιμος Γ. Ζώρας, Οι λογοτέχνες της παλαιάς 
και νέας αθηναϊκής σχολής στον Φ. Σ. Παρνασσό, Αθήνα, Παρνασσός, 1993.
4. Ο Φιλολογικός Σύλλογος Βύρων ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 1868. Ήταν συσσωμάτωση με νεανικό και φοιτητικό προσανατολισμό, 
επιτρέποντας μόνο σε φοιτητές και διδάκτορες να γίνονται τακτικά μέλη του. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1870 ανέπτυξε δυναμική δραστηριότητα 
μέσω διενέργειας διαλέξεων και μαθημάτων, ίδρυσης αναγνωστηρίου και λαϊκών βιβλιοθηκών. Σημαντική ήταν και η παρουσία του στο πεδίο της 
δημόσιας μνήμης, αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία ανέγερσης ανδριάντα του Λόρδου Βύρωνα στο Μεσολόγγι. Για τον σύλλογο βλ. ενδεικτικά 
Ευγενία Κεφαλληναίου, «Ο πρώτος φιλολογικός σύλλογος “Βύρων”», Νέα Εστία, τ. 123, τχ. 1458 (1988), σ. 437-446.
5. Η Εταιρεία των Φίλων του Λαού ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 1865 κατόπιν πρωτοβουλίας λογίων της εποχής με επικεφαλής 
τον Αλέξανδρο Α. Σούτσο, νομικό και φιλότεχνο. Η Εταιρεία είχε ως στόχο την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργατικών στρωμάτων 
μέσω της παροχής ανοιχτών μαθημάτων, εκλαϊκευτικών διαλέξεων και τεχνικών εγχειριδίων. Στα μαθήματα, διδάσκοντες υπήρξαν πολλοί 
διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναπτύσσοντας πλούσια θεματολογία. Η ίδια δραστηριότητα των ανοιχτών διαλέξεων συνεχίζεται 
έως σήμερα από την εταιρεία υπό τον γενικό τίτλο «Λαϊκό Πανεπιστήμιο».
6. Η Ιατρική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1835, αποτελώντας τη μακροβιότερη επιστημονικού χαρακτήρα συσσωμάτωση του ελληνικού κράτους. Η 
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, η παλαιότερη εκπαιδευτική συσσωμάτωση, ιδρύθηκε το 1836, με βασικό της σκοπό την ανάπτυξη της στοιχειώδους 
εκπαίδευσης στο ελληνικό κράτος, με ειδική μέριμνα για την εκπαίδευση θηλέων. Το 1852 εγκαινίασε τη λειτουργία του «Αρσάκειου» 
εκπαιδευτήριου σε ιδιόκτητο οίκημα στο κέντρο της Αθήνας (σήμερα στεγάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας). Η ίδρυση της Αρχαιολογικής 
Εταιρείας πραγματοποιήθηκε έναν χρόνο αργότερα το 1837 στην Αθήνα, με σκοπό την καταγραφή, τον εντοπισμό και ανασκαφή, συνολικότερα 
την προστασία των αρχαιοτήτων από λεηλασίες, σε μια προσπάθεια συνδρομής του νεοσύστατου κράτους και της ολιγομελούς τότε 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του. 
7. Το Σύνταγμα του 1864 υπήρξε το αποτέλεσμα των εργασιών της Β΄ Εθνικής Συνέλευσης των Ελλήνων που διήρκεσαν από τις 10 
Δεκεμβρίου 1862 έως τις 16 Νοεμβρίου 1864. Το συνταγματικό κείμενο παρουσιάστηκε ολοκληρωμένο στη συνεδρίαση της 17ης Οκτωβρίου 
1864. Βλ. Πρακτικά των Συνεδριάσεων της εν Αθήναις Β΄ των Ελλήνων Συνελεύσεως, τ. 6, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1865, σ. 561-575.
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Σ.Π.: Και της Ευρώπης, βέβαια. Το συγκεκριμένο συνταγματικό κείμενο, λοιπόν, δίνει πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό 
που θα λέγαμε δημοκρατική αρχή. Πέρα, λοιπόν, από την αλλαγή της μορφής του πολιτεύματος και την κατοχύρωση 
της βασιλευόμενης δημοκρατίας εις βάρος της συνταγματικής μοναρχίας, που ίσχυε από το Σύνταγμα του 1844, το 
Σύνταγμα του ’64 εισάγει τα άρθρα του «συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι».8 Δηλαδή κατοχυρώνει, για πρώτη φορά 
έως τότε, τις πολιτικές ελευθερίες συνάθροισης και σωματειακής οργάνωσης του ατόμου.

Β.Κ.: Πρέπει να πούμε ότι η προηγούμενη εξουσία, η οθωνική δυναστεία δηλαδή, τα είχε πολεμήσει, ήταν εξαιρετικά εχθρική.

Σ.Π.: Σαφώς ήταν απέναντι και γι’ αυτό ακριβώς οι προηγούμενες συσσωματώσεις, οι οποίες είχαν εκκινήσει τη δράση 
τους κατά την οθωνική περίοδο, είχαν πολύ έντονη σύνδεση με αυτό που θα λέγαμε βασιλική Αυλή. Ενδεικτικά, είναι 
μία πολύ χαρακτηριστική πρακτική της εποχής και των προσώπων που μετέχουν σε αυτές τις συσσωματώσεις να 
ανακηρύσσουν τον Όθωνα ή την Αμαλία επίτιμα μέλη και προστάτες τους και να διοργανώνουν τιμητικές εκδηλώσεις 
για το βασιλικό ζεύγος. Η μεταβολή που επιφέρει το Σύνταγμα του ’64 είναι ότι υπερβαίνει αυτήν την ευθεία 
σύνδεση με το περιβάλλον του μονάρχη και της Αυλής, και πλέον δίνει τη δυνατότητα σε πρόσωπα να οργανωθούν, 
να συμπήξουν συσσωματώσεις χωρίς αναγκαστικά να υπάρχει αυτή η διάσταση. Παρόλο που ανάλογες τιμητικές 
εκδηλώσεις πραγματοποιούνται και κατόπιν, προς τιμήν του βασιλιά Γεωργίου Α΄ ή της βασίλισσας Όλγας. Όμως, 
ας σκεφτούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, τις συνθήκες μέσα από τις οποίες προέκυψε το ίδιο το Σύνταγμα του ’64. Ως 
αποτέλεσμα δηλαδή του αντιδυναστικού αγώνα, μιας επαναστατικής ουσιαστικά διαδικασίας, γεγονός που του αποδίδει 
εγγενή χαρακτηριστικά ριζοσπαστισμού. Να σημειώσω, επιπλέον, ότι στην ίδια την Εθνοσυνέλευση για τη σύνταξη 
του Συντάγματος συμμετέχουν από ένα σημείο και μετά και οι πληρεξούσιοι των Επτανήσων,9 τα οποία, εκείνη την 
εποχή, εντάσσονται στο ελληνικό κράτος. Συνεπώς, μπορούμε να δούμε συμπληρωματικά κι ένα πνεύμα ευρύτερου 
ριζοσπαστισμού, ο οποίος συνδέεται με αυτά τα πρόσωπα και τις ιδέες της συσσωμάτωσης που φέρνουν από την 
επτανησιακή παράδοση. Ενδεικτικές περιπτώσεις εδώ είναι ο Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος και ο Ιωσήφ Μομφεράτος.10 
Άρα, λοιπόν, το ίδιο το Σύνταγμα ανοίγει αυτόν τον δρόμο, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα στους πολίτες να ασκούνται 
στη δημοκρατία. Ας το αναφέρουμε εδώ ρητά: η συσσωμάτωση και η ένταξη σε τέτοια συλλογικά όργανα είναι μία 
μορφή άσκησης στη δημοκρατία και στο αντιπροσωπευτικό σύστημα. Οι μετέχοντες σε συσσωματώσεις εφαρμόζουν 
διαδικασίες εκλογών, αναδεικνύουν μέλη με ψηφοφορίες, πραγματοποιούν απολογισμούς και λογοδοσίες. Ουσιαστικά, 
οι σύλλογοι είναι μία μικρογραφία άσκησης του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος.

Β.Κ.: Κρατώ αυτό που είπες, νομίζω ότι θα το ξανασυζητήσουμε και στη συνέχεια. Μίλησες προηγουμένως για τα 
Επτάνησα, βάζοντας, ουσιαστικά, στο παιχνίδι και τους πληθυσμούς εκείνους που είτε βρίσκονται εκτός, είτε, στην 
περίπτωση των Επτανήσων, την περίοδο εκείνη ενσωματώνονται στο ελληνικό κράτος. Άρα, η πρώτη ερώτηση θα 
αφορούσε, καταρχάς, το εάν τέτοιοι σύλλογοι εμφανίζονται όχι μόνο στο ελληνικό κράτος, αλλά και στο εξωτερικό, 
έχοντας βέβαια στον νου μου κυρίως τους «αλύτρωτους» της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Σ.Π.: Η αλήθεια είναι ότι οι σύλλογοι, με τη μορφή με την οποία διαμορφώνονται από το 1864 κι εξής, προηγούνται 
σε περιοχές εκτός του ελληνικού κράτους. Δηλαδή, ας έχουμε κατά νου ότι το οργανωτικό υπόδειγμα για τους 
συλλόγους του ελληνικού κράτους, ειδικώς για τους φιλολογικούς, είναι ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 
Κωνσταντινούπολης,11 ο οποίος έχει ιδρυθεί το 1861 και, ήδη, έχει πολύ σημαντική δραστηριότητα στις περιοχές 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι γνωστός στη σχετική φιλολογία, άλλωστε, ο χαρακτηρισμός του συλλόγου ως 
«Υπουργείο Παιδείας» του «αλύτρωτου» ελληνισμού.12  Όμως, πέρα από τον Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινούπολης, 

________________________
8. Πρόκειται για τα άρθρα 10 και 11 του Συντάγματος του 1864, αντιστοίχως. 
9. Οι πληρεξούσιοι Επτανήσων ανέλαβαν τα καθήκοντά τους στην Εθνοσυνέλευση στις 22 Ιουλίου 1864. 
10. Ο Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος (1814-1894) και ο Ιωσήφ Μομφεράτος (1816-1888) ήταν επτανήσιοι πολιτικοί γεννημένοι στην Κεφαλονιά. Ήταν 
ηγέτες του Κόμματος των Ριζοσπαστών, ενώ μετά την Ένωση των Επτανήσων με το ελληνικό κράτος διετέλεσαν πληρεξούσιοι Κεφαλληνίας 
στη Β΄ Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων.
11. Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινούπολης ιδρύθηκε το 1861 από μια ομάδα λογίων, πολιτικών, τραπεζιτών και εμπόρων 
της Κωνσταντινούπολης, με σκοπό την ανάδειξη του ελληνικού πνεύματος μέσα από ποικίλες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις. Για 
την ιστορία του συλλόγου βλ. Χάρης Εξερτζόγλου, Εθνική Ταυτότητα στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα. Ο Ελληνικός Φιλολογικός 
Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (1861-1912), Αθήνα, Νεφέλη, 1996. 
12. Βλ. σχετικά στο ίδιο, σ. 24-25. 



Ειδήσεις για την δραστηριότητα των φιλολογικών συλλόγων σε περιοχές της Οθωμανικής Ειδήσεις για την δραστηριότητα των φιλολογικών συλλόγων σε περιοχές της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, περ. Ιλισσός, τχ. 24, 1871 Αυτοκρατορίας, περ. Ιλισσός, τχ. 24, 1871 
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________________________
13. Αναφέρεται στις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ (1839-1856), που έθεταν ένα πλαίσιο εκσυγχρονισμού και φιλελευθεροποίησης της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ευνοώντας τους χριστιανικούς πληθυσμούς της.

η Κωνσταντινούπολη έχει και άλλες τέτοιες συσσωματώσεις και φιλολογικούς συλλόγους πολύ σημαντικούς και 
δραστήριους, όπως επίσης και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Άρα λοιπόν, μιλάμε για ένα φαινόμενο που σαφώς δεν 
περιορίζεται στο ελληνικό κράτος. 

Β.Κ.: Να αναφέρουμε βέβαια ότι η ίδρυση του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου το ’61 συνδέεται με τις μεταρρυθμίσεις13 

που έχουν γίνει, ήδη, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία σε σχέση με τους χριστιανικούς πληθυσμούς.

Σ.Π.: Σωστά και αυτό, αν μου επιτρέπεις, είναι και μία ένδειξη του κατά πόσο το νομοθετικό πλαίσιο και το 
συνταγματικό υπόβαθρο επιτρέπουν να εκτυλιχθούν τέτοιες διαδικασίες. Δηλαδή, στην ελληνική περίπτωση, βλέπουμε 
ότι το Σύνταγμα του ’64 είναι αυτό που ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα γι’ αυτό και αντιστοίχως, στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, οι μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ επιτρέπουν στους ορθόδοξους ελληνικούς πληθυσμούς να ενταχθούν 
σε τέτοια συλλογικά μορφώματα.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΕΙΣ: ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΕΙΣ: ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Β.Κ.: Να ρωτήσω λίγο, ποια είναι τα μέλη αυτών των συλλόγων; Σκέφτομαι δύο μεγάλες διαφοροποιήσεις. Το ένα είναι 
άντρες-γυναίκες και το δεύτερο αφορά το γεγονός –όπως ξέρουμε και από τη βιβλιογραφία– ότι στο δεύτερο μισό 
του 19ου αιώνα, και ιδιαίτερα προς τις τελευταίες δεκαετίες, έχουμε την έλευση στο ελληνικό κράτος, και κυρίως στην 
Αθήνα, μιας σειράς ομογενών που βρίσκονται στο εξωτερικό, με κορυφαίο παράδειγμα εκείνο του Ανδρέα Συγγρού. 
Έχουν αυτοί οι άνθρωποι κάποιο ρόλο στη στελέχωση αυτών των συλλόγων;

Εξώφυλλο του Κανονισμού του Ελληνικού ΦιλολογικούΕξώφυλλο του Κανονισμού του Ελληνικού Φιλολογικού
Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως (ΕΦΣΚ).Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως (ΕΦΣΚ).
Πηγή: Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών / Πηγή: Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών / 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ)Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ)

Σ.Π.: Τα πρόσωπα αυτά που επισημαίνεις βρίσκονται στον 
πυρήνα των συλλόγων, υπό την έννοια ότι σε πολλές 
περιπτώσεις είναι ιδρυτικά μέλη ή χρηματοδοτούν τις 
δραστηριότητές τους, ενισχύουν δηλαδή υλικά το έργο 
τους. Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά των προσώπων 
που συμμετέχουν σε συσσωματώσεις, για να επανέλθω 
στο ερώτημά σου. Είναι, κατά βάση, άντρες, μέσης ηλικίας, 
ανώτερης μόρφωσης και οικονομικού επιπέδου. Τώρα, 
ως προς το ζήτημα των γυναικών, η αλήθεια είναι ότι οι 
σύλλογοι με τη μορφή με την οποία τους ξέρουμε και 
τους ερευνάμε, είναι μία κατεξοχήν «αντρική υπόθεση», 
ας μου επιτραπεί ο όρος. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι αλήθεια 
ότι οι γυναίκες δεν συμμετέχουν. Έχουμε περιπτώσεις 
γυναικών που είναι ενεργά μέλη σε συσσωματώσεις, 
ωστόσο, όπως αντιλαμβανόμαστε, οι γυναίκες αυτές 
προέρχονται από τα ανώτερα αστικά στρώματα, 
αποτελώντας μια πολύ μικρή ελίτ. Και ασφαλώς πολύ 
μικρότερη από τους άνδρες. Ζουν και δραστηριοποιούνται, 
ας πούμε, σε περιβάλλοντα της πολιτικής, είναι σύζυγοι 
και θυγατέρες επιφανών πολιτικών στελεχών. Από 
την άλλη πλευρά, οι γυναίκες αποτελούν σταθερή 
αναφορά και ομάδα-στόχο για τις δραστηριότητες των 
συλλόγων. Ενδεικτικά, η γυναικεία εκπαίδευση και 
μόρφωση είναι ένα πεδίο όπου οι σύλλογοι αρθρώνουν 
συστηματική δραστηριότητα. Συναντάμε, έτσι, γυναίκες 
ως ακροάτριες στα μαθήματα και τις ανοιχτές διαλέξεις 
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Ονομαστική κατάσταση ευεργετών της Ονομαστική κατάσταση ευεργετών της 
Ελεήμονος Εταιρείας. Πηγή: έκδοση Έκθεσις Ελεήμονος Εταιρείας. Πηγή: έκδοση Έκθεσις 
των παρά της Ελεήμονος Εταιρείας κατά των παρά της Ελεήμονος Εταιρείας κατά 
το πέμπτον έτος της συστάσεώς της το πέμπτον έτος της συστάσεώς της 
πεπραγμένων, Αθήνα, Τυπογραφείο Π.Β. πεπραγμένων, Αθήνα, Τυπογραφείο Π.Β. 
Μωραϊτίνη, 1870Μωραϊτίνη, 1870

Καταχώρηση για τις διαλέξεις του Φιλολογικού Καταχώρηση για τις διαλέξεις του Φιλολογικού 
Συλλόγου Αθήναιον, εφ. Αλήθεια, 11 Ιανουαρίου Συλλόγου Αθήναιον, εφ. Αλήθεια, 11 Ιανουαρίου 
18661866

Πρόγραμμα εργασιών του Α΄ Συνεδρίου Πρόγραμμα εργασιών του Α΄ Συνεδρίου 
των Ελληνικών Συλλόγων (23 Μαρτίου –των Ελληνικών Συλλόγων (23 Μαρτίου –
9 Απριλίου 1879). Πηγή: έκδοση Συνέδριον 9 Απριλίου 1879). Πηγή: έκδοση Συνέδριον 
των Ελληνικών Συλλόγων, Πρακτικά της των Ελληνικών Συλλόγων, Πρακτικά της 
πρώτης αυτού συνόδου συγκροτηθείσης εν πρώτης αυτού συνόδου συγκροτηθείσης εν 
Αθήναις εν έτει 1879, Αθήνα, Τυπογραφείο Αθήναις εν έτει 1879, Αθήνα, Τυπογραφείο 
Π. Περρή, 1879Π. Περρή, 1879
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________________________
14. Ο Φιλολογικός Σύλλογος Αθήναιον ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 1865, με σκοπό την εκπαίδευση των εργατικών στρωμάτων 
μέσω μαθημάτων και την εκλαΐκευση της επιστήμης. Στην ίδρυσή του πρωτοστάτησαν επιφανείς λόγιοι της εποχής, μεταξύ των οποίων ο 
Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος.
15. Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Απρίλιο του 1869, με σκοπό τη διάδοση της στοιχειώδους 
εκπαίδευσης και την ίδρυση δημοτικών σχολείων. Στην ίδρυσή του πρωτοστάτησαν λόγιοι της εποχής όπως ο Μάρκος Ρενιέρης, ο Γρηγόριος 
Παππαδόπουλος, ο Αλέξανδρος Γ. Σούτσος και ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος. Για την αλυτρωτική εκπαιδευτική δραστηριότητα του 
συλλόγου βλ. ενδεικτικά Μαρία Πρέκα, «Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων (ΣΔΕΓ): υποτροφίες για την εκπαίδευση 
διδασκαλισσών από τη Μακεδονία (1880-1913)», Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην Ελλάδα του εικοστού αιώνα, Ρέθυμνο, Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, 2015, σ. 43-46.

των συλλόγων –δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος τυπικός αποκλεισμός με όρους φύλου. Φυσικά, όπως είπα, αυτό αφορά 
ένα πολύ μικρό ποσοστό συμμετοχής και είναι δεδομένο ότι κυριαρχούν συγκεκριμένες αντιλήψεις και αναπαραστάσεις 
για τη γυναίκα. Οι γυναίκες αποτελούν το «ωραίο φύλο», σύμφωνα με εκφράσεις της εποχής. Είναι το «ωραίο» 
και παράλληλα «ασθενές» φύλο, το οποίο έπρεπε να «προστατευθεί». Μάλιστα υπάρχουν και κάποιες ειδικότερες, 
«προνοιακού» χαρακτήρα, ρυθμίσεις στους συλλόγους. Για παράδειγμα, οι άνδρες-μέλη του Συλλόγου Αθήναιον14 
υποχρεώνονταν σε συνδρομή 12 δραχμών τον χρόνο, ενώ οι γυναίκες στα μισά, σε 6 δραχμές ετησίως. Συνολικά, αυτές 
οι διαστάσεις αναδεικνύουν παγιωμένες αντιλήψεις και εκδοχές του κυρίαρχου λόγου που υπήρχε για τη γυναίκα και 
το γυναικείο φύλο κατά την εποχή εκείνη και ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, πηγαίνει ακόμη πιο πίσω στον χρόνο, 
αναπαριστώντας τη γυναίκα ως μητέρα, σύζυγο και ως φύση που προσφέρει και στέργει. Εξ ου και κυρίως γυναίκες 
συμμετέχουν σε συλλόγους που ασχολούνται με την πρόνοια και την περίθαλψη.

Β.Κ.: Όπως η Ελεήμων Εταιρεία.

Σ.Π.: Ακριβώς, ναι.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ

Β.Κ.: Περιγράφεις όλους αυτούς τους συλλόγους και, μιλώντας για το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, δεν θα μπορούσε 
κανείς να μη ρωτήσει και για το εθνικό, δηλαδή για τη Μεγάλη Ιδέα. Πώς αυτοί οι σύλλογοι συνδέονται με τους 
αλυτρωτικούς αγώνες ή γενικά, με την κυριαρχία του εθνικού στο δημόσιο πεδίο, είτε αφορά την εθνική ολοκλήρωση 
είτε την εθνική πρόοδο;

Σ.Π.: Το εθνικό, σίγουρα, είναι ένα ζήτημα που εγγράφεται στους συλλόγους είτε ρητά είτε υπόρρητα. Δηλαδή, υπάρχουν 
σύλλογοι όπως ο Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, ο οποίος ιδρύεται το 1869 και έχει σαφείς 
αλυτρωτικούς σκοπούς και δραστηριότητα, δηλαδή την πολιτιστική και εκπαιδευτική επέκταση στους «αλύτρωτους» 
πληθυσμούς, ιδίως της Μακεδονίας.15 Οπότε, καταστατικά, έχουμε έναν σύλλογο που δραστηριοποιείται υπέρ του 
εθνικού ζητήματος σε «αλύτρωτες» περιοχές και μάλιστα, πολλές φορές, σε συνεργασία με το επίσημο κράτος διά του 
Υπουργείου Εξωτερικών. Υπάρχουν, ωστόσο, και σύλλογοι όπου το εθνικό ζήτημα περνάει λίγο πιο έμμεσα και ίσως σε 
μία άλλη εκδοχή του, με το βλέμμα περισσότερο στραμμένο στην εσωτερική πρόοδο, τον εκσυγχρονισμό του κράτους 
και την αναμόρφωση της κοινωνίας, συνδεδεμένα και με το τρικουπικό όραμα για εσωτερική ανάπτυξη. Δηλαδή δεν 
έχουν μία τόσο επιθετικά αλυτρωτική δραστηριότητα, όσο περισσότερο συμβολική. Μέσα από τις δραστηριότητές τους 
θέλουν να αναδείξουν στο συμβολικό πεδίο την πνευματική ενότητα του ελληνισμού, εντός και εκτός συνόρων. Αυτή η 
διάσταση συνοψίζεται στο πρώτο και μοναδικό Συνέδριο των Συλλόγων στην Αθήνα, το 1879. Το συνέδριο, ουσιαστικά, 
κάνει ένα ανοιχτό κάλεσμα στους συλλόγους, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων –και αναφέρομαι τόσο στις περιοχές 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όσο και στις περιοχές και τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη– και 
τους φέρνει στην Αθήνα, με στόχο να αναδείξει αυτήν την πνευματική ενότητα του ελληνισμού, τοποθετημένη όμως 
γεωγραφικά στον χώρο της πρωτεύουσας, που σηματοδοτεί το νέο πνευματικό κέντρο του απανταχού ελληνισμού.
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Εξώφυλλο απολογιστικής έκδοσης του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων Εξώφυλλο απολογιστικής έκδοσης του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων 
(ΣΔΕΓ), 1872(ΣΔΕΓ), 1872
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Β΄ ΜΕΡΟΣΒ΄ ΜΕΡΟΣ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΕΙΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΕΙΣ

Β.Κ.: Όση ώρα σε άκουγα, σκεφτόμουν έναν άλλον, αν θες τον παλαιότερο και τον σημαντικότερο «σύλλογο», θα 
λέγαμε: το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών που έχει ιδρυθεί το 1837, έχει εκτός από την εκπαίδευση, 
τον πλέον κεντρικό ρόλο στην πνευματική και πολιτιστική ζωή της πρωτεύουσας, αλλά και του ελληνικού κράτους. 
Σκεφτόμουν, λοιπόν, ότι είναι σαν να εκχωρεί αρκετές από τις δραστηριότητές του σε αυτούς τους συλλόγους.

Σ.Π.: Ναι, η σχέση των συλλόγων με το Πανεπιστήμιο είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή αυτού του φαινομένου των 
συσσωματώσεων, παράλληλα πολύ ουσιαστική. Η σχέση με το Πανεπιστήμιο δεν είναι, όπως φανταζόμαστε, μία και 
ενιαία από όλους τους συλλόγους. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι σύλλογοι αντιλαμβάνονται το Πανεπιστήμιο ως τον 
πνευματικό τους «πατέρα», αν θα μπορούσαμε να το πούμε σχηματικά. Η απόδειξη αυτού είναι ότι στο Α΄ Συνέδριο 
των Συλλόγων, για το οποίο συζητούσαμε πριν, το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι, στην ουσία, ο πρώτος «σύλλογος» 
που καλείται να λάβει μέρος στις εργασίες, αντανακλώντας έτσι και συμβολικά τη θέση που του αποδίδουν στην 
πνευματική ζωή του τόπου. Οι σύλλογοι, σε μεγάλο βαθμό, ασκούν δραστηριότητες παρόμοιες με του Πανεπιστημίου. 
Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στα ανοιχτά μαθήματα, στις διαλέξεις, στην ανάγνωση μελετών. Πολλές φορές έχουμε και 
πειραματικές διδασκαλίες· οι σύλλογοι, δηλαδή, κάνουν πειράματα φυσικής και χημείας για τα μέλη και τους ακροατές 
τους – άρα μία δραστηριότητα που προσομοιάζει στο μοντέλο του Πανεπιστημίου. Έχουν μέλη, έχουν ακροατές. Αυτή 
η δραστηριότητα συνήθως απαιτείται να πλαισιωθεί από το Πανεπιστήμιο και πλαισιώνεται. Με ποιο τρόπο; Κυρίως 
με το έμψυχο δυναμικό. Η βασική πηγή αυτών των δραστηριοτήτων, δηλαδή των ανοιχτών μαθημάτων, των διαλέξεων, 
αντλείται από τη δεξαμενή του Πανεπιστημίου. Τόσο οι φοιτητές ως ακροατές των μαθημάτων όσο και οι καθηγητές 
ως διδάσκοντες και εισηγητές συνυπάρχουν στις αίθουσες των συλλόγων. Άρα, λοιπόν, εκεί βλέπουμε μια πρώτη 
ζεύξη με το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μία δεύτερη είναι η προσπάθεια των συλλόγων να ενισχυθούν οικονομικά και υλικά από το Πανεπιστήμιο. Στο αρχείο 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών υπάρχει πληθώρα αιτημάτων που συζητιούνται στο διοικητικό όργανο, 
απευθυνόμενα από τους συλλόγους. Το περιεχόμενο των αιτημάτων αυτών μπορεί να αφορά, π.χ., την ενίσχυση σε 
βιβλία και βοηθήματα για τις βιβλιοθήκες και τα αναγνωστήρια των συλλόγων. Ένα, επίσης επαναλαμβανόμενο αίτημα 
είναι η παραχώρηση αιθουσών και χώρων του Πανεπιστημίου για να συνεδριάζουν ή για να κάνουν κάποιες από τις 
εκδηλώσεις τους, να ανεβάσουν π.χ. μία θεατρική παράσταση. Ίσως, σε κάποιες περιπτώσεις, να είναι καταχρηστική 
αυτή η απαίτηση και τα αιτήματα των συλλόγων. Δηλαδή υπάρχει σε έναν βαθμό η αντίληψη ότι το Πανεπιστήμιο, 
αν μου επιτρέπεις, είναι η «χρυσή αγελάδα» των πνευματικών θεσμών, στην οποία μπορούν να καταφεύγουν όλοι και 
να προσπορίζονται οφέλη. Μία τελευταία περίπτωση σε αυτήν τη σχέση είναι το Πανεπιστήμιο να εκλαμβάνεται από 
τους συλλόγους ως ο ισχυρός δίαυλος, ο ισχυρός πόλος που θα πιέσει τους κρατικούς θεσμούς για να τους δώσουν 
κάτι παραπάνω σε οικονομική βάση. Άρα, λοιπόν, έχουμε μία πολύ έντονη σύζευξη σχέσεων, που βασίζεται σε όλους 
αυτούς τους παράγοντες.

Β.Κ.: Αυτό που μόλις είπες για τη «χρυσή αγελάδα» είναι πολύ εύστοχο. Από την άλλη, είναι ενδιαφέρον ότι οι 
σύλλογοι απορροφούν ένα δυναμικό αποφοίτων του Πανεπιστημίου που αυξάνει ιδιαίτερα μετά το 1870. Κάποιοι από 
αυτούς, μέσω των συλλόγων, αποκτούν κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση. Αναφέρομαι κυρίως σε γιατρούς, 
νομικούς κ.λπ. Είναι μια ενδιαφέρουσα σχέση που συνδέεται και με όλη τη συζήτηση που γίνεται στο δεύτερο μισό 
του 19ου αιώνα και εστιάζει στο γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο παράγει πολλούς αποφοίτους. Είναι σαν μέσα από τους 
συλλόγους οι απόφοιτοι αυτοί να βρίσκουν έναν δρόμο προς το δημόσιο πεδίο. Ήθελα λίγο, τώρα, να σταθούμε στο 
κατεξοχήν μέρος της δουλειάς σου, το οποίο είναι οι φιλολογικοί σύλλογοι. Θες να μας περιγράψεις λίγο περισσότερο 
αυτό το τοπίο;



Επιστολή του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός προς τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών για Επιστολή του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός προς τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών για 
συμμετοχή του Πανεπιστημίου στο Α΄Συνέδριο των Ελληνικών Συλλόγων, 7 Φεβρουαρίου 1879.συμμετοχή του Πανεπιστημίου στο Α΄Συνέδριο των Ελληνικών Συλλόγων, 7 Φεβρουαρίου 1879.
Πηγή: Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου ΑθηνώνΠηγή: Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών
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Η ΠΛΗΘΩΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥΗ ΠΛΗΘΩΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Σ.Π.: Οι φιλόλογοι σύλλογοι, όπως είπα και προηγουμένως, είναι το πιο βασικό ίσως είδος συλλόγου που ιδρύεται 
αμέσως μετά το ’64. Ήδη το ’65 έχουμε δύο πολύ σημαντικές τέτοιες συσσωματώσεις: τον Φιλολογικό Σύλλογο 
Παρνασσός και την Εταιρεία των Φίλων του Λαού. Και στο πέρασμα των χρόνων έχουμε μία πραγματική άνθηση 
αυτού του φαινομένου και της ίδρυσης, ειδικότερα, φιλολογικών συσσωματώσεων.

Β.Κ.: Αυτό συμβαίνει, όπως ήδη είπες, και στην Ελλάδα και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Σ.Π.: Ακριβώς. Οι φιλολογικοί σύλλογοι είναι ένα φαινόμενο που συνδέεται τόσο με το ελληνικό κράτος όσο και με 
την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Β.Κ.: Για παράδειγμα, αναφέρθηκες σε έναν σύλλογο που ακόμη και σήμερα είναι γνωστός –πριν λίγα χρόνια είχαμε 
και την ανακαίνιση του ιστορικού του κτιρίου στην πλατεία Καρύτση– και αναφέρομαι, βέβαια, στον Φιλολογικό 
Σύλλογο Παρνασσός. Είναι και σήμερα ενεργός, παρόλο που φαντάζομαι ότι, στον 19ο αιώνα, η δραστηριότητά του 
ήταν πολύ πιο εκτεταμένη. Θα ήθελες να μας περιγράψεις τον Σύλλογο, εννοώ τα μέλη του, τις εκδηλώσεις του, για 
να καταλάβουμε πως λειτουργεί μια τέτοια συσσωμάτωση; 

Δανδέλλη-Σικ, Σοφία, «Κτήριο Παρνασσού», λάδι σε καμβά. Δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φιλολογικού Δανδέλλη-Σικ, Σοφία, «Κτήριο Παρνασσού», λάδι σε καμβά. Δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φιλολογικού 
Συλλόγου Παρνασσός, Συλλόγου Παρνασσός, https://www.lsparnas.gr/index.php/home/presumption_attributes/343https://www.lsparnas.gr/index.php/home/presumption_attributes/343
(ημερομηνία ανάκτησης, 14/06/2021). (ημερομηνία ανάκτησης, 14/06/2021). 



Δίπλωμα του Σπυρίδωνα Λάμπρου ως τακτικό μέλος στον Παρνασσό, 24 Ιουνίου 1865.Δίπλωμα του Σπυρίδωνα Λάμπρου ως τακτικό μέλος στον Παρνασσό, 24 Ιουνίου 1865.
Πηγή: Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρχείο Σ. Λάμπρου Πηγή: Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρχείο Σ. Λάμπρου 
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Σ.Π.: Ναι, ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός είναι το πιο γνωστό παράδειγμα, το οποίο και για τους σημερινούς 
κατοίκους της πόλης είναι ένας πολύ γνωστός τόπος, ένα σημείο αναφοράς. Ωστόσο, όπως επισημαίνεις, στον 19ο αιώνα 
η δραστηριότητά του είναι πολύ πιο εκτεταμένη. Θα έλεγα ότι είναι ο σύλλογος με την πιο σημαντική δραστηριότητα 
στην πόλη και κυρίως, την πιο εκτεταμένη σε διαφορετικά πεδία. Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός ιδρύεται το 1865, 
όπως ήδη είπαμε, και είναι το πνευματικό «παιδί» των αδελφών Λάμπρου. Η οικογένεια Λάμπρου είναι από τις πολύ 
γνωστές οικογένειες λογίων της εποχής. Η ιστορία της ίδρυσης μοιάζει σχεδόν σαν παραμύθι. Τα αδέρφια Λάμπρου 
κάθονται ένα απόγευμα του Μαΐου στο πατρικό τους σπίτι. Τα αδέλφια είναι όλα σε νεανική ηλικία, με μέγιστο όριο τα 16 
χρόνια, και συζητούν μεταξύ τους πώς θα γίνει να προσφέρουν σε αυτό που θα λέγαμε «εθνική υπόθεση». Πώς δηλαδή, 
θα βρουν τρόπους, ώστε από τη μεριά τους και με τη ματιά ενός εφήβου της εποχής, να συμβάλουν στην εθνική πρόοδο 
και στη γενική ωφέλεια. Δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτές τις δύο έννοιες, ακριβώς, γιατί είναι αυτές που αποτυπώνονται 
στο καταστατικό του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Η διατύπωση αυτή όμως είναι εξαιρετικά γενική· τι μπορεί 
να σημαίνει γενική ωφέλεια και τι πρόοδος; Εντούτοις, δείχνει το πνεύμα υπό το οποίο δημιουργήθηκε ο Σύλλογος και 
την παράλληλη διάσταση και σημασία της νεότητας στη συσσωμάτωση. Οι σύλλογοι, όπως είπαμε και προηγουμένως, 
είναι κυρίως το αποτέλεσμα μιας νεότερης γενιάς του ελληνικού κράτους, η οποία εμφορείται από τέτοιες προθέσεις 
ενεργοποίησης. Τώρα, ως προς τις δραστηριότητες και το τι κάνει ο Παρνασσός στην Αθήνα, ένα βασικό του πεδίο είναι 
οι διαλέξεις, οι ανακοινώσεις μελετών κι ερευνών. Επίσης διοργανώνει δημόσια μαθήματα, τα οποία απευθύνονται 
κυρίως στα εργατικά στρώματα της πόλης. Δημιουργεί εντευκτήριο και βιβλιοθήκη με χρήσιμα εγχειρίδια για τον 
ευρύτερο πληθυσμό.

Πέραν αυτών, ο Παρνασσός είναι από τους συλλόγους που καλλιεργούν μία εθιμοτυπία εορτασμών των εθνικών επετείων. 
Ειδικότερα, είναι από τους πρώτους συλλόγους που καθιερώνει, κάθε 25η Μαρτίου, την εκφώνηση πανηγυρικού ή τη 
συγγραφή ποιημάτων, τα οποία διαβάζονται στα μέλη, σε ανοιχτές επετειακές εκδηλώσεις. Κάθε φορά το περιεχόμενο της 
επετείου νοηματοδοτείται και λαμβάνει τα συμφραζόμενά της από τη συγχρονία, δηλαδή, πολλές φορές, βλέπουμε την 
αντανάκλαση του εθνικού ζητήματος, για το οποίο συζητούσαμε πριν, σε αυτούς τους πανηγυρικούς. Έτσι, κάποιες φορές 
γυρνάνε στο ’21 και στους ανεκπλήρωτους πόθους που άφησε αυτή η επαναστατική γενιά, και τους οποίους οι σύγχρονοι 
έπρεπε να προωθήσουν, ενώ άλλες φορές είναι λίγο πιο «ματαιωμένοι» και τα αναγνώσματά τους στηλιτεύουν την 
παθογένεια και την κατάπτωση, στην οποία θεωρούν ότι έχει φτάσει η εποχή τους. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο Σύλλογος 
δημιουργεί μία ισχυρή παράδοση εορτασμών – και μάλιστα δημόσιου χαρακτήρα. Για παράδειγμα, με αφορμή την 
ανακομιδή των λειψάνων του πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ και τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του το 1872, ο Παρνασσός 
συμμετέχει ενεργά στους εορτασμούς και μάλιστα κατόπιν στέλνει επαινετικές επιστολές στον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη16 
για τη συμβολή του στην υπόθεση και σε αυτό το γεγονός εθνικής μνήμης. 

Η ΕΥΡΩΠΗ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗΗ ΕΥΡΩΠΗ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ

Β.Κ.: Όλοι αυτοί οι σύλλογοι έχουν μια στενή σχέση ή, τουλάχιστον, προγραμματικά θέλουν να έχουν μια στενή σχέση με 
αυτό που θα λέγαμε Ευρώπη. Αυτό το σκέφτομαι σε δύο διαστάσεις: προφανώς κάποια από τα πρότυπά τους έρχονται 
από την Ευρώπη, αλλά, παράλληλα, φαντάζομαι ότι έχουν κι έναν λόγο για την Ευρώπη, ως το μεγάλο πρότυπο, αν θες.

Σ.Π.: Ναι, σίγουρα. Ας αναφέρουμε εδώ εισαγωγικά ότι οι συσσωματώσεις αυτού του χαρακτήρα σε καμία περίπτωση 
δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Υπάρχει, ήδη από τον 18ο αιώνα, μία μακρά παράδοση συσσωμάτωσης σε ευρωπαϊκές 
χώρες, κυρίως στην Αγγλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, και μάλιστα με μεγέθη που η Αθήνα και το ελληνικό κράτος 
της εποχής εκείνης δεν μπορούν καν να φανταστούν. Όταν στην Αθήνα μιλάμε για κάποιες δεκάδες συλλόγων, στην 
Αγγλία των μέσων του 19ου αιώνα μιλάμε για χιλιάδες τέτοια παραδείγματα. Από την άλλη, η Ευρώπη ως πρότυπο 
προόδου και τα ευρωπαϊκά ήθη σίγουρα αποτελούν παράδειγμα για τους συλλόγους. Η δραστηριότητά τους πολλές 
φορές αντανακλά τέτοια πρότυπα και οργανώνεται βάσει αυτών. Πολλές φορές, όμως, η σύγκριση με την Ευρώπη 
συνοδεύεται από μία αίσθηση ματαίωσης. Για παράδειγμα, αναφορικά με τη συγκρότηση βιβλιοθηκών, που είναι ένα 
βασικό πεδίο της δραστηριότητάς τους, διαβάζουμε σε διάφορους απολογισμούς της εποχής πόσο αποκαρδιωτικά 
είναι τα πράγματα για την ελληνική περίπτωση και με πόσο εντατικούς ρυθμούς εμπλουτίζονται οι δημόσιες και 
λαϊκές βιβλιοθήκες –κυρίως οι λαϊκές, που είναι ο στόχος των συλλόγων αυτών– στην Ευρώπη. Έτσι, εδώ λοιπόν 
________________________
16. Βλ. Κωνσταντίνος Βοβολίνης, Το χρονικόν του Παρνασσού 1865-1950, Αθήνα, Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, 1951, σ. 58-59. Ας 
σημειωθεί εδώ ότι ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης ήταν ιδιαίτερα δραστήριο μέλος σε φιλολογικές και φιλεκπαιδευτικές συσσωματώσεις.
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μπορεί να αριθμούμε μερικούς μόνο τίτλους, ενώ στα ευρωπαϊκά παραδείγματα να έχουμε χιλιάδες προσφορές από 
ιδιώτες. Επίσης, σε σχέση με τα εγχειρίδια ή τα έντυπα, το παράδειγμα είναι και πάλι η Ευρώπη, ειδικώς σε ό,τι αφορά 
τα εγχειρίδια εκλαΐκευσης της επιστήμης. Δηλαδή διαβάζουμε πολλές φορές στα πρακτικά και στην αλληλογραφία 
των μελών των συλλόγων αναφορές σε γαλλικά παραδείγματα εκλαϊκευτικών εγχειριδίων, τα οποία έπρεπε, στο ίδιο 
πρότυπο, να συγκροτηθούν και στην Ελλάδα, ώστε να ωφελήσουν τα εργατικά στρώματα. Άρα, λοιπόν, υπάρχει πολύ 
ισχυρή επιρροή από την Ευρώπη.

«ΣΥΛΛΟΓΟΜΑΝΙΑ»: H ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ «ΣΥΛΛΟΓΟΜΑΝΙΑ»: H ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ 

Β.Κ.: Ξεκινήσαμε αναφέροντας τον όρο «συλλογομανία». Είναι ένας όρος που φέρει μέσα του και την κριτική, και θα 
ήθελα λίγο να σταθούμε τώρα σε αυτό: στην κριτική που υπάρχει για τους συλλόγους, ήδη από την εποχή στην οποία 
αναφερόμαστε, δηλαδή της ίδρυσης και λειτουργίας τους.

Σ.Π.: Η «συλλογομανία» ουσιαστικά συμπυκνώνει αυτήν την κριτική που επισημαίνεις και μάλιστα με οξύ τρόπο. Είναι 
μία έννοια που περιγράφει ακριβώς αυτήν την αμφισβήτηση του φαινομένου της ίδρυσης συσσωματώσεων. Είτε γιατί 
θεωρεί ότι οι συσσωματώσεις δεν προσφέρουν κάτι ουσιαστικό, δεν καλυτερεύουν τη ζωή των πολιτών, δεν λύνουν 
πρακτικά προβλήματα, παρά είναι όμιλοι συζήτησης και προβληματισμού ενός πολύ περιορισμένου κύκλου ανθρώπων· 
ότι δηλαδή μία κλειστή ελίτ μετέχει μόνο αυτών των συζητήσεων. Είτε, από την άλλη, γιατί η γραφειοκρατία που 
αναπτύσσουν οι σύλλογοι, με τα αξιώματα και τις επιτροπές που δημιουργούν, θεωρούνται αφορμή για να κομπάζουν

Έκδοση πανηγυρικού λόγου για την Επανάσταση του Έκδοση πανηγυρικού λόγου για την Επανάσταση του 
1821 στον Παρνασσό, 1871. Πηγή: Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1821 στον Παρνασσό, 1871. Πηγή: Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
Ανέμη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών Ανέμη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών 

Έκδοση πανηγυρικού λόγου για την Επανάσταση Έκδοση πανηγυρικού λόγου για την Επανάσταση 
του 1821 στον Παρνασσό, 1874. Πηγή: Πανεπιστήμιο του 1821 στον Παρνασσό, 1874. Πηγή: Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, Ανέμη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Κρήτης, Ανέμη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών 
Σπουδών Σπουδών 
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________________________
17. Βλ. εφ. Βέλος, 6/4/1879, σ. 3.
18. Η Εταιρία του αμοιβαίου θαυμασμού ή το συνέδριον των συλλόγων, Αθήνα, χ.ε., 1879.

τα μέλη τους, ένα πεδίο, δηλαδή, όπου ο μετέχων μπορεί να «καμώνεται» ότι είναι σημαντικός, χωρίς ουσιαστικά να 
κάνει κάτι πέρα από αυτό. Το άλλο στοιχείο, που θεωρώ πολύ σημαντικό, είναι μία συνολικότερη αντίληψη και μία 
συνολικότερη αμφισβήτηση αυτού που θα λέγαμε αυθεντία. Η κριτική αυτή, ουσιαστικά, στρέφεται στον πυρήνα αυτού 
του φαινομένου και ουσιαστικά απορρίπτει τον τρόπο με τον οποίον εκδηλώνεται την εποχή εκείνη. Δηλαδή, ίσως 
είναι μια πρόγευση αυτού που στα επόμενα χρόνια, και ιδίως κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, θα ονομάσουμε κριτική 
στη διανόηση, κριτική στις πνευματικές ελίτ. Ο λόγος αυτός, που μιλάει για «συλλογομανία» και για συσσωματώσεις 
που ουσιαστικά δεν προσφέρουν τίποτα παρά μόνο φλυαρούν ή «κοπανάν’ αέρα»,17 όπως γράφει ένα δημοσίευμα της 
εποχής, έχει στον πυρήνα του την αμφισβήτηση της αυθεντίας. Είναι ένας δομικά κριτικός λόγος για τη λογιοσύνη της 
εποχής και τη δημόσια παρουσία της.

Β.Κ.: Και διατυπώνεται από ποιους; Γιατί αυτό είναι ένα πραγματικά ενδιαφέρον κεφάλαιο.

Σ.Π.: Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί διατυπώνεται τόσο από τον Τύπο της εποχής, κατά περιπτώσεις όμως και 
από τους ίδιους τους μετέχοντες σε συλλόγους. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ένα φυλλάδιο το οποίο τιτλοφορείται 
Η Εταιρία του αμοιβαίου θαυμασμού,18 που ιστοριογραφικά έχει αποδοθεί στον Γεώργιο Μιστριώτη, ο οποίος είναι 
και ο ίδιος μέλος σε αρκετές συσσωματώσεις, και ουσιαστικά ασκεί δριμεία κριτική στο Α΄ Συνέδριο των 
Συλλόγων και την εμμονή κάποιων ανθρώπων να συζητάνε χωρίς αντικείμενο και σε μια λογική αυτοαναφορικότητας 
και αυτοθαυμασμού. Σημειωτέον ότι ο Μιστριώτης είχε προσκληθεί στο συνέδριο και συμμετείχε κατά τις πρώτες ημέρες, 
εκπροσωπώντας τον Ελληνικό Διδασκαλικό Σύλλογο. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο, όταν 
δηλαδή η κριτική προέρχεται από την ίδια τη μήτρα των συλλόγων, από τα ίδια τους τα μέλη.

Σατιρικό σκίτσο για την δραστηριότητα και τις συζητήσεις εντός συλλόγων, εφ. Βέλος, 2 Μαρτίου 1879Σατιρικό σκίτσο για την δραστηριότητα και τις συζητήσεις εντός συλλόγων, εφ. Βέλος, 2 Μαρτίου 1879



Εξώφυλλο της έκδοσης Η Εταιρία του αμοιβαίου θαυμασμού ή το συνέδριον των συλλόγων, Αθήνα, Εξώφυλλο της έκδοσης Η Εταιρία του αμοιβαίου θαυμασμού ή το συνέδριον των συλλόγων, Αθήνα, 
1879. Πηγή: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ανέμη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών 1879. Πηγή: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ανέμη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών 
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ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗΑΣΤΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ

Β.Κ.: Και να πούμε βέβαια ότι εκείνη την εποχή ο Μιστριώτης ανήκει, θα λέγαμε, στο ρεύμα του ύστερου νεοελληνικού 
Διαφωτισμού και δεν έχει γίνει ακόμα ο ένθερμος υποστηρικτής της καθαρεύουσας που έχουμε στο μυαλό μας. Είναι 
ένας από τους τελευταίους εκπροσώπους, την περίοδο εκείνη, αυτού του ρεύματος. Μιλάμε για τους συλλόγους στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη και στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για το θέμα –το ξέρεις καλύτερα από μένα– επιχειρείται 
να συνδεθούν αυτοί οι σύλλογοι με αυτό που λέμε αστική κοινωνικότητα και κοινωνία των πολιτών. Θα ήθελα να το 
κουβεντιάσουμε λίγο, καθώς σιγά-σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος. Δηλαδή πώς θα μπορούσαμε να συνδέσουμε τους 
ελληνικούς συλλόγους –και αναφέρομαι κυρίως στους φιλολογικούς, καθώς έχουμε αφήσει έξω από τη συζήτησή 
μας τους συλλόγους που αφορούν κοινωνικές παρεμβάσεις– με αυτό που σήμερα ονομάζουμε αστική κοινωνικότητα 
ή κοινωνία των πολιτών;

Σ.Π.: Έχεις δίκιο ως προς αυτό. Η βιβλιογραφία, τα τελευταία χρόνια, έχει εμπλουτιστεί πάρα πολύ γύρω από αυτές τις 
έννοιες της αστικής και της δημόσιας κοινωνικότητας, και ένα σημαντικό τμήμα μελετών έχει στραφεί πολύ προς την 
καταγραφή και την κατανόηση των συσσωματώσεων. Προσωπικά, επιλέγω τον όρο «αστική κοινωνικότητα», υπό την 
έννοια ότι κωδικοποιεί και ιστορικοποιεί καλύτερα το φαινόμενο το οποίο, στην εποχή που εξετάζουμε, στην Αθήνα 
του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, συνδέεται άρρηκτα με τα αστικά στρώματα, που ήδη έχουν αναπτύξει μία πολύ 
ισχυρή συγκρότηση.19 Δεν πρόκειται δηλαδή, για ένα καθολικό φαινόμενο, δεν κινητοποιεί τα χαμηλότερα κοινωνικά 
στρώματα, αλλά αφορά κατεξοχήν τα εγγράμματα αστικά στρώματα, τις ελίτ του πνεύματος. Γενικότερα, θα ανάφερα 
εδώ ότι η ένταξη σε συσσωματώσεις για τα στρώματα αυτά είναι σχεδόν ταυτοτικό στοιχείο. Δηλαδή είναι μία βασική 
πτυχή της ταυτότητάς τους και της διαμόρφωσής της στο πλαίσιο ενός σύγχρονου έθνους-κράτους. Έτσι, είναι πολύ 
χαρακτηριστική η περίπτωση του δημοσιογράφου και πολιτικού Τιμολέοντα Φιλήμονα,20 ο όποιος συμμετέχει σε πάνω 
από 50 συσσωματώσεις, που δραστηριοποιούνται εντός κι εκτός ελληνικού κράτους, είτε ως τακτικό μέλος είτε ως 
επίτιμο. Άρα, λοιπόν, αυτή η πληθωρική ένταξη και ενεργοποίηση σε συσσωματώσεις είναι μια κυρίαρχη αντανάκλαση 
αυτής της νέας ταυτότητας που συγκροτείται στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. 

Β.Κ.: Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτήν τη συζήτηση και να καλημερίσω τους ακροατές και τις ακροάτριες 
του Κόκκινου.

________________________
19. Για την έννοια της κοινωνικότητας και τη σύνδεσή της με τα αστικά στρώματα κατά τον 19ο αιώνα βλ. Χριστίνα Κουλούρη, Αθλητισμός 
και όψεις της αστικής κοινωνικότητας. Γυμναστικά και Αθλητικά σωματεία 1870-1922, Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας – Κέντρο 
Νεοελληνικών Ερευνών ΕΙΕ, 1997, σ. 28-34. 
20. Ο Τιμολέων Φιλήμων (1833-1898), γιος του Φιλικού και συγγραφέα Ιωάννη Φιλήμονα, ήταν δημοσιογράφος, εκδότης και πολιτικός. 
Συμμετείχε σε πληθώρα εθελοντικών συσσωματώσεων, ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος (1882).
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Βιέννα, Χαρά, «Ιδρυτές Παρνασσού και άλλα μέλη», λάδι σε καμβά. Δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φιλολογικού Βιέννα, Χαρά, «Ιδρυτές Παρνασσού και άλλα μέλη», λάδι σε καμβά. Δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φιλολογικού 
Συλλόγου Παρνασσός, Συλλόγου Παρνασσός, https://www.lsparnas.gr/index.php/home/presumption_attributes/301https://www.lsparnas.gr/index.php/home/presumption_attributes/301 (ημερομηνία  (ημερομηνία 
ανάκτησης, 14/06/2021)ανάκτησης, 14/06/2021)
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Εξώφυλλο περιοδικής έκδοσης του Φιλολογικού Συλλόγου Βύρων, 29 Φεβρουαρίου 1880Εξώφυλλο περιοδικής έκδοσης του Φιλολογικού Συλλόγου Βύρων, 29 Φεβρουαρίου 1880



Ιδρύεται η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η αρχαιότερη επιστημονική συσσωμάτωση 
του ελληνικού κράτους. Η Εταιρεία παρέχει συμβουλευτικό έργο στον βασιλιά 
Όθωνα
 
Ιδρύεται η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία με πρωτοβουλία των λογίων Ιωάννη 
Κοκκώνη, Γεώργιου Γεννάδιου και του αρχιμανδρίτη Μισαήλ Αποστολίδη. Η 
Εταιρεία πολύ σύντομα αναπτύσσει πλούσια εκπαιδευτική και φιλανθρωπική 
δραστηριότητα στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος 
  
Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο Αθηνών ως «Οθώνειον» προς τιμήν του βασιλιά. 
Σύντομα καθιερώνεται ως ο σημαντικότερος πνευματικός και πολιτιστικός θεσμός 
του ελληνισμού    

Ιδρύεται η Αρχαιολογική Εταιρεία με σκοπό τη μελέτη, καταγραφή και προστασία 
των αρχαιοτήτων του ελληνικού κράτους 

Εγκαινιάζεται στο κέντρο της Αθήνας το «Αρσάκειο», εκπαιδευτήριο της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Σήμερα, σε τμήμα του οικήματος του «Αρσάκειου», 
στεγάζεται το Συμβούλιο της Επικρατείας 

Ιδρύεται στην Κωνσταντινούπολη ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 
Κωνσταντινουπόλεως (ΕΦΣΚ), αναπτύσσοντας πολυσχιδή πνευματική και 
πολιτιστική δραστηριότητα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο συγκεκριμένος 
σύλλογος θα αποτελούσε παράδειγμα για τους φιλολογικούς συλλόγους του 
ελληνικού κράτους 

Έξωση του Όθωνα 

Έναρξη εργασιών της Β΄ Εθνικής Συνέλευσης των Ελλήνων με σκοπό την εκλογή 
νέου μονάρχη και την ψήφιση νέου συντάγματος  

Ένωση των Επτανήσων με το ελληνικό κράτος 

Ορκωμοσία πληρεξουσίων Επτανήσων και ανάληψη καθηκόντων στη Β΄ 
Εθνοσυνέλευση   

Λήξη εργασιών Β΄ Εθνικής Συνέλευσης των Ελλήνων. Το ελληνικό κράτος έχει 
πλέον νέο μονάρχη και νέο σύνταγμα 

Ίδρυση της Ελεήμονος Εταιρείας με σκοπό την αντιμετώπιση της φτώχειας και 
επαιτείας στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά και την περίθαλψη απόρων 
ηλικιωμένων  

Μάιος 1835

1836

10 Μαΐου 1837

1837

1852

1861

10 Οκτωβρίου 1862

10 Δεκεμβρίου 1862

21 Μαΐου 1864

22 Ιουλίου 1864

16 Νοεμβρίου 1864

Αύγουστος 1864

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
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Ιδρύεται ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός με πρωτοβουλία των νεαρών 
αδελφών Λάμπρου. Ο Παρνασσός αποτελεί τον μακροβιότερο φιλολογικό σύλλογο 
με σημαντική δραστηριότητα έως σήμερα 

Ιδρύεται ο Φιλολογικός Σύλλογος Αθήναιον με πρωτοβουλία λογίων της εποχής, 
μεταξύ των οποίων ο Μάρκος Ρενιέρης, ο Γρηγόριος Παπαδόπουλος, ο Αλέξανδρος 
Γ. Σούτσος και ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος

Ιδρύεται η Εταιρεία των Φίλων του Λαού στην Αθήνα, με σκοπό την εκπαίδευση 
και επιμόρφωση των εργατικών στρωμάτων. Στην ίδρυσή της πρωτοστατούν λόγιοι 
της εποχής, με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Α. Σούτσο. Η εταιρία παραμένει ενεργή 
έως σήμερα, πραγματοποιώντας ετήσιους κύκλους διαλέξεων 

Ιδρύεται ο φοιτητικής σύνθεσης Φιλολογικός Σύλλογος Βύρων, ο οποίος αναπτύσσει 
εκπαιδευτικό έργο αλλά και πρωτοβουλίες για τη δημόσια μνήμη, όπως η ανέγερση 
του ανδριάντα του Λόρδου Βύρωνα στο Μεσολόγγι 

Ιδρύεται ο Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων στην Αθήνα με 
σκοπό την προώθηση εκπαιδευτικών σκοπών. Ο σύλλογος θα ασκούσε αλυτρωτική 
εκπολιτιστική και εκπαιδευτική δραστηριότητα υπό την συνεργασία και ανοχή του 
ελληνικού κράτους

Συμμετοχή ελληνικών συλλόγων στην Διεθνή Έκθεση Παρισίου. Ο Φιλολογικός 
Σύλλογος Παρνασσός, η Αρχαιολογική Εταιρεία και ο Σύλλογος προς Διάδοσιν των 
Ελληνικών Γραμμάτων λαμβάνουν βραβεία για το επιστημονικό και πολιτιστικό 
τους έργο  

Διενεργείται στην Αθήνα το Α΄ Συνέδριο των Ελληνικών Συλλόγων. Στόχος του 
ήταν να καθιερωθεί ως θεσμός και να διοργανώνεται σε ετήσια βάση. Τελικώς 
υπήρξε το μοναδικό που πραγματοποιήθηκε   

Ιδρύεται με πρωτοβουλία του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός η Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία Ελλάδος, συνιστώντας μια προσπάθεια θεσμικής αναβάθμισης 
του εγχειρήματος των συλλόγων    

Ιούνιος 1865

Ιούνιος 1865

Δεκέμβριος 1865

Δεκέμβριος 1868

1869

1878

25 Μαρτίου –
9 Απριλίου 1879

1882
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