
 

 

Χαιοεςιρμόπ ρςημ εκδήλχρη για ςξμ Διξμύριξ Σξλχμό 

Θαμάρηπ Νεσοξκξπλήπ, διεσθσμςήπ 

 

 

Ανιόςιμεπ κσοίεπ, ανιόςιμξι κύοιξι και αγαπηςά μαπ παιδιά, 

ραπ εσυαοιρςξύμε θεομά για ςημ ποξρέλεσρή ραπ ρςη ρημεοιμή εκδήλχρη. Ο δημόριξπ υαοακςήοαπ ςηπ 
ρημεοιμήπ μαπ ρσμάμςηρηπ –ιδιαίςεοα ρε έμα υώοξ ακαδημαψκό, όπχπ η αίθξσρα ςελεςώμ ςξσ 
Αοιρςξςελείξσ Παμεπιρςημίξσ Θερραλξμίκηπ– και η αματξοά ρε έμα κετάλαιξ εθμικό, επιβάλλει μα 
κιμηθξύμε ςαπειμά, μεςοημέμα και ξτειλεςικά, όπχπ αομόζει ρςξμ πξιηςή, ρςξμ ρςξυαρςή και ρςξμ 
άμθοχπξ Διξμύριξ Σξλχμό. Η επέςειξπ ςχμ 220 υοόμχμ από ςη γέμμηρή ςξσ, για ςξσπ αμθοώπξσπ ςχμ 
Αορακείχμ Συξλείχμ ςηπ Φιλεκπαιδεσςικήπ Εςαιοείαπ, ςηπ ξπξίαπ ξ Σξλχμόπ σπήονε από ςα ποώςα μέλη, 
μαπ κάμει μα ςξμ λξγαοιάζξσμε ρςξσπ ποξπάςξοεπ και πμεσμαςικξύπ ξδηγξύπ μαπ. 

Διαλέναμε όυι ςσυαία μα πσκμώρξσμε ςη ρημεοιμή εκδήλχρη μμήμηπ και ξτειλήπ ρςξμ πξιηςή με μια δική 
ςξσ τοάρη, μια επιρήμαμρη για ςξ βλέμμα, πξσ λειςξσογεί ςασςόυοξμα ραμ έμα είδξπ καλέρμαςξπ για 
εγοήγξορη: «πάμς’αμξιυςά πάμς’άγοσπμα ςα μάςια ςηπ φσυήπ μξσ». Εγοήγξορη γιαςί ζξύμε ρε μια επξυή 
πξσ ςξ βλέμμα ςξσ αμθοώπξσ –και ιδιαίςεοα ςχμ μέχμ παιδιώμ– δέυεςαι επίθερη από καςαιγιρμό θξλώμ 
κι αμτίβξλχμ εικόμχμ, με ρςόυξ μα ςξ κξιμίρει, σπξςάρρξμςαπ έςρι ςη ρκέφη, ςξ αίρθημα κι εμςέλει ςη 
ζχή ςξσ. 

Σε μεγάλξ βαθμό, ςξ ρημεοιμό μξσρικξθεαςοικό ξδξιπξοικό απξςελεί γέμμημα ςηπ ρυξλικήπ 
καθημεοιμόςηςαπ ςχμ Συξλείχμ μαπ, από ςξ Δημξςικό μέυοι ςξ Γσμμάριξ και ςξ Λύκειξ. Τα μαθήμαςα 
Λξγξςευμίαπ, ςα πξλιςιρςικά ποξγοάμμαςα ςηπ τεςιμήπ υοξμιάπ, καθώπ και η μξσρική ςοιβή και άρκηρη 
ρςιπ υξοχδίεπ, ρσμαμςήθηκαμ με ρςόυξ ςη γμχοιμία με ςξμ ςόρξ γμχρςό και άλλξ ςόρξ άγμχρςξ 
Διξμύριξ Σξλχμό. Τξμ πξιηςή πξσ μςύθηκε ςξμ ςίςλξ ςξσ «εθμικξύ», και για πξλλξύπ η γμχοιμία με ςημ 
πξιηςική ςξσ παοαγχγή εναμςλείςαι ρςιπ δύξ ποώςεπ ρςοξτέπ ςξσ «Ύμμξσ ειπ ςημ Ελεσθεοία», εμώ ςημ 
ίδια ρςιγμή από κάπξιξσπ, αιρθηςά λιγόςεοξσπ, αμαγμχοίζεςαι χπ η μεοξμάμα ςηπ μέαπ ελλημικήπ 
εκτοαρςικήπ από ςημ ξπξία αοδεύεςαι η μεςέπειςα μεξελλημική πξίηρη.  

Η γμχοιμία με ςημ αμθοώπιμη πλεσοά ςξσ Σξλχμξύ ήςαμ για ςιπ μαθήςοιεπ και ςξσπ μαθηςέπ μαπ μια 
απξκάλσφη ξικειόςηςαπ. Από ςξμ μικοό και... ζχηοξύλη Διξμύριξ (με ςη διαγχγή «αλλξιχμέμη» και 
υαοακςηοιρμέμξ για ςημ επίδξρή ςξσ ρε κάπξια μαθήμαςα χπ «αμελήπ») μέυοι ςξμ εσαίρθηςξ κι 
ξμειοξπόλξ τξιςηςή πξσ όυι μόμξ δεμ μέμει αρσγκίμηςξπ μποξρςά ρςξμ αγώμα ςχμ επαμαρςαςημέμχμ 
Ελλήμχμ, αλλά αμαλαμβάμει μα ρηκώρει ρςξσπ μεαμικξύπ ςξσ ώμξσπ ςξ υοέξπ ςηπ ενύμμηρηπ ςχμ 
ηοχικώμ ςξσπ ποάνεχμ και θσριώμ, τχςίζξμςαπ έςρι ςημ ίδια ρςιγμή και ςημ κιμηςήοια δύμαμη ςηπ θσρίαπ 
ασςξύ ςξσ λαξύ: ςη δίφα ςξσ για ελεσθεοία. Ο Σξλχμόπ πξσ ζει ρε μια πεοίξδξ μεςαιυμιακή και 
δοαμαςική, ζει μέρα ρςξ ίδιξ ςξ κξομί ςηπ ποξρχπικήπ ςξσ διαδοξμήπ όλεπ ςιπ αμςιτάρειπ, ςιπ αρσμέυειεπ 
και ακσοώρειπ πξσ ρκξοπά απόμεςα η επξυή ςξσ. Διπλόπ ρςη γλώρρα (δίγλχρρξπ) και ρςημ κξιμχμική 
καςαγχγή (από παςέοα αοιρςξκοάςη και μηςέοα πληβεία), ξ πξιηςήπ πξσ αογόςεοα θα αμαγμχοιρςεί από 
ςξμ «λαό ςξσ» χπ εθμικόπ, σπεοβαίμξμςαπ ςαλαμςεύρειπ και διλήμμαςα «με καιοό και κόπξ πξλύ», αμήλθε 
ρςξ ύφξπ ςχμ πεοιρςάρεχμ υάοη ρε ασςή ςημ αίρθηρη υοέξσπ αλλά και υάοη ρςξμ ςξλμηοό ςξσ 
ρςξυαρμό. 

Με ςξμ γεοό ρςξυαρμό ςξσ –και παςώμςαπ πάμςα ρςξ ποώςξ για μα πάει ρςξ δεύςεοξ– καςόοθχρε μα 
ρσμςαιοιάνει ςξμ λξγιρμό με ςξ όμειοξ, ςη ρκέφη με ςξ αίρθημα, ςξ αληθέπ (πξσ πάμςα αμαζηςξύρε χπ 



ποχςαουική ηθική και σπαονιακή αμάγκη) με ςξ εθμικό, ςξ ςξπικό με ςξ ξικξσμεμικό. Ο Σξλχμόπ είμαι 
πξιηςήπ εθμικόπ, πξσ πάει μα πει Ελλημικόπ. Ούςε Έλλημ ξύςε ελλημίζχμ, όπχπ διέκοιμε ςξσπ 
ποξρδιξοιρμξύπ ξ πξιηςήπ Κχμρςαμςίμξπ Καβάτηπ. Ούςε, δηλαδή, αμσπξφίαρςξπ κάςξικξπ ασςξύ ςξσ 
ςόπξσ χπ Έλλημ, ξύςε αβαράμιρςξπ κι επιταμειακόπ μιμηςήπ χπ ελλημίζχμ. Έρκσφε και ρπξύδαρε ςξμ 
ελλημικό ςοόπξ, χπ ςοόπξ πξλιςιρμξύ και ρςάρη ζχήπ, με ςαπείμχρη αλλά και ειλικοίμεια· ξύςε για μα 
διξοθώρει ςξσπ ρσγκαιοιμξύπ ςξσ από καθέδοαπ χπ «ρξτξλξγιόςαςξπ», ξύςε για μα λαψκίρει 
κξλακεύξμςάπ ςξσπ.  

Κλείμξμςαπ ασςόμ ςξμ ρύμςξμξ υαιοεςιρμό, άκαιοξ δεμ θα ήςαμ μα ακξσρςεί έμα απόρπαρμα από 
επιρςξλή πξσ γοάτει ξ Σξλχμόπ ςξ 1842 ρςξμ τίλξ ςξσ Γεώογιξ Τεοςρέςη: «Πάμε είκξρι έμα υοόμια 
πξσ ραμ ρήμεοα η Ελλάδα έρπαρε ςιπ αλσρίδεπ. Η μέοα ασςή ςξσ Εσαγγελιρμξύ είμαι μέοα για υαοά και 
για δάκοσα. Χαοά για ςα μελλξύμεμα, δάκοσα για ςη ρκλαβιά ςη πεοαρμέμη. Και για ςξ ρήμεοα ςι μα 
είπχ; Η διατθξοά είμαι ςόρξ γεμική κι έυει ςόρξ βαθιέπ ςιπ οίζεπ, πξσ ρε κάμει μα ραρςίζειπ. Μόμξ όςαμ 
ξι ατξομέπ ςηπ διατθξοάπ ενξλξθοεσςξύμ πέοα χπ πέοα, θα μπξοέρξμε μα έυξμε μια ηθική 
αμαγέμμηρη. Τόςε ςξ μέλλξμ μαπ θα είμαι μεγάλξ, όςαμ όλα ρςηοιυθξύμ ρςημ ηθική, όςαμ θοιαμβεύρει η 
δικαιξρύμη, όςαμ ςα γοάμμαςα καλλιεογηθξύμ όυι για μάςαιη επίδεινη παοά για ότελξπ ςξσ λαξύ, πξσ 
έυει αμάγκη από παιδεία και από μόοτχρη όυι ρυξλαρςική.» (Παμαθήμαια, ς. 18/1909, ρελ. 260). 

Για ςξ πξιηςικό έογξ ςξσ Σξλχμξύ και ςιπ ρσμςεςαγμέμεπ ςξσ θα μαπ μιλήρει ρςξ ποξλόγιρμά ςηπ η 
καθηγήςοια Νεξελλημικήπ Λξγξςευμίαπ ςηπ Φιλξρξτικήπ Συξλήπ ΑΠΘ, κσοία Καςεοίμα Τικςξπξύλξσ, 
ατξριχμέμη μελεςήςοια ςξσ Ζακσμθιμξύ πξιηςή, ςημ ξπξία και εσυαοιρςξύμε θεομά για ςη ρσμβξλή ςηπ 
ρςημ εκδήλχρη. 

 

 

 


