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Πνιιέο θνξέο ηα κεγάια έξγα ηαπηίδνληαη κε ηνπο δεκηνπξγνύο ηνπο. Έηζη θαη ν
«ελ Κσλζηαληηλνππόιεη Διιεληθόο Φηινινγηθόο ύιινγνο» ηαπηίζηεθε κε ηνλ
εκπλεπζηή θαη ηδξπηή ηνπ, ηνλ ελζνπζηώδε θαη δπλακηθό ηαηξνθηιόζνθν,
Κσλζηαληίλν Ζξνθιή Βαζηάδε, ζηε δσή θαη ην έξγν ηνπ νπνίνπ ζα αλαθεξζώ
ζηελ εηζήγεζή κνπ. θνπόο κνπ είλαη λα ζαο παξνπζηάζσ ηνλ Φηινινγηθό
ύιινγν από ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ηδξπηή ηνπ, γηα ηνλ νπνίν ππήξμε ην όξακα
κηαο νιόθιεξεο δσήο.
Ο Κσλζηαληίλνο Βαζηάδεο γελλήζεθε ζηηο 30 Μαξηίνπ ηνπ 1821 ζην Γειβηλάθη
ηεο Ζπείξνπ. Ο παηέξαο ηνπ νλνκάδνληαλ Υξήζηνο θαη ε κεηέξα ηνπ Γηώρλσ, ην
γέλνο Γνξδνύθε. ύκθσλα κε κία επεηξώηηθε ζπλήζεηα, ην όλνκα απηό δηλόηαλ
ζηα θνξίηζηα γηα λα κελ γελλήζεη ε κεηέξα ηνπο θαη άιιν θνξίηζη. Μεηά ηνλ γάκν
ηεο όκσο άιιαμε ην όλνκά ηεο θαη ην έθαλε Αιεμάλδξα. Ο κηθξόο Κσλζηαληίλνο
έκαζε ηα πξώηα ηνπ γξάκκαηα ζην δεκνηηθό ηεο γελέηεηξάο ηνπ θαη δέθα
ηεζζάξσλ ρξνλώλ κεηνίθεζε ζηελ Αξηάθε ηεο Κπδίθνπ, όπνπ ν παηέξαο ηνπ
εξγαδόηαλ σο θνύξλαξεο. Γνύιεςε ζηνλ θνύξλν ηνπ παηέξα ηνπ θαη παξάιιεια
ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην ζρνιείν ηεο πνιίρλεο. Γηαθξίζεθε γηα ηελ επηκέιεηα
θαη ηηο αζιεηηθέο ηνπ επηδόζεηο, ηδηαίηεξα ζην θνιύκπη, ζε βαζκό λα θαζηεξσζεί ε
παξνηκηώδεο έθθξαζε «θνιπκπάεη ζαλ ηνλ Κώζηα».
Ο παηέξαο ηνπ, βιέπνληαο ηελ αθνζίσζε ηνπ γηνπ ηνπ ζηα γξάκκαηα,
απνθάζηζε λα ηνλ ζηείιεη ζηελ Πόιε γηα λα ζπλερίζεη εθεί ηηο ζπνπδέο ηνπ. Ο
Κσλζηαληίλνο ην 1837 εγγξάθεηαη ζηελ Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή, ε νπνία ηόηε
ιεηηνπξγνύζε ζηελ Ξεξνθξήλε ηνπ Βνζπόξνπ. ύκθσλα κε κηα ζπλήζεηα πνπ
επηθξαηνύζε εθείλελ ηελ επνρή, ν θαζεγεηηθόο ζύιινγνο ηεο ζρνιήο θαη ν
ζρνιάξρεο έδηλαλ ζηνπο καζεηέο ηνπο έλα όλνκα ζύκθσλα κε ηελ θιίζε θαη ηνλ
ραξαθηήξα ηνπο. Σν αζιεηηθό παξάζηεκα θαη ν ηνικεξόο ραξαθηήξαο ηνπ
Κσλζηαληίλνπ έγηλαλ αηηία λα ηνλ απνθαινύλ Ζξνθιή θαη ην όλνκα απηό θξάηεζε
σο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ.

Μεηά από θνίηεζε δύν ρξόλσλ ζηελ Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή δηνξίζηεθε
ζρνιάξρεο, πξώηα ζηελ αζηηθή ζρνιή ηεο Βιάγθαο θη έλαλ ρξόλν αξγόηεξα ζηελ
ζρνιή ηνπ Μεγάινπ Ρεύκαηνο, ηελ νπνία δηεύζπλε κε επηηπρία επί ηξία ρξόληα. Ζ
εθνξία ηεο Μεγάιεο ρνιήο εθηηκώληαο ηα ζπάληα πξνηεξήκαηα θαη ηελ έθεζή
ηνπ ζηα γξάκκαηα απνθάζηζε λα ηνλ ζηείιεη κε ππνηξνθία ζην Οζώλεην –όπσο
νλνκαδόηαλ ηόηε– Παλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο. Ζ δηακνλή όκσο ηνπ Βαζηάδε ζηελ
πξσηεύνπζα ηεο Διιάδαο ζπλέπεζε κε ηηο αλαηαξαρέο ηνπ 1843, πνπ θαηέιεμαλ
ζηελ παξαρώξεζε ζπληάγκαηνο από ηνλ Όζσλα. Ο Βαζηάδεο, κεηά από
παξακνλή ηξηώλ κελώλ ζηελ Αζήλα, γπξίδεη πίζσ θαη δηνξίδεηε ζε ειηθία 22 εηώλ
θαζεγεηήο θηινινγίαο ζηελ Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή.
Σν 1848 εθδίδεη κε ηελ ρνξεγία ηνπ κεγάινπ πνζηέιληθνπ θαη
ππνκλεκαηνγξάθνπ ηνπ Παηξηαξρείνπ σηήξε Καιιηάδε, ηνλ Α΄ Φηιηππηθό θαη
ηνπο ηξεηο Οιπλζηαθνύο ιόγνπο ηνπ Γεκνζζέλε. Πξόθεηηαη γηα ηελ πξώηε
ειιεληθή πξνζέγγηζε, ζρνιηαζκέλε θαη επεμεξγαζκέλε θαηά ηα πξόηππα ησλ
θιαζζηθώλ ζπγγξακκάησλ πνπ κέρξη ηόηε ζπλέηαζζαλ επξσπαίνη θηιόινγνη, γη’
απηό θαη ε ελ ιόγσ έθδνζε πξνθάιεζε κεγάιε εληύπσζε ζηνπο αθαδεκατθνύο
θύθινπο. Γηα ηελ εξγαζία ηνπ απηή, ην παλεπηζηήκην ηεο Λεηςίαο ηνπ απέλεηκε ην
1857 ηηκήο έλεθελ ηνλ ηίηιν ηνπ δηδάθηνξνο ηεο θηινζνθίαο. Ο Καιιηάδεο
πξνηείλεη ζηνλ πξνζηαηεπόκελό ηνπ θαζεγεηή λα παξαηηεζεί από ηα θαζήθνληά
ηνπ θαη λα ζπλνδέςεη ηνλ γην ηνπ Γεκήηξε ζην Παξίζη γηα λα επηβιέπεη ηηο
ζπνπδέο ηνπ. Γύν ρξόληα αξγόηεξα αθνινπζεί θαη ν άιινο γηνο ηεο νηθνγελείαο, ν
Κσλζηαληίλνο. Ο Βαζηάδεο κέλεη έσο ην 1855 ζην Παξίζη, όπνπ παξάιιεια κε
ηα παηδαγσγηθά ηνπ θαζήθνληα, ζπνπδάδεη ηαηξηθή θαη παξαθνινπζεί καζήκαηα
θηινινγίαο θαη θηινζνθίαο κε ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Καιιηάδε.
Σν πξννδεπηηθό θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ γαιιηθή πξσηεύνπζα, κεηά ηελ
Φεβξνπαξηαλή Δπαλάζηαζε ηνπ 1848, αλαπηύζζεη αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ
αγάπε ηνπ Βαζηάδε πξνο ηελ ειιεληθή αξραηόηεηα. «Άθαηνο θαηειάκβαλε ηε
θαξδίαλ κνπ ζπγθίλεζηο» ιέεη ζε θάπνην ιόγν ηνπ «όηαλ ήθνπνλ όινπο ηνπο
θαζεγεηάο ησλ γξακκάησλ θαη ησλ επηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ Παξηζίσλ
από ηνπ ειιεληζκνύ σο αθεηεξίαο νξκώκελνπο.»
Παξαηείλεη ηελ δηακνλή ηνπ δύν ρξόληα αθόκε γηα λα επηβιέςεη ηηο ζπνπδέο ηνπ
γηνπ ηνπ πξίγθηπα Μηραήι ηνύξηδα θαη κεηαβαίλεη ζην Βεξνιίλν. Παξαθνινπζεί
καζήκαηα ηαηξηθήο θαη θηινζνθίαο γηα άιια δύν ρξόληα, ππνζηεξίδεη ηελ
γξακκέλε ζηα ιαηηληθά δηαηξηβή ηνπ «Πεξί ηεο γπκλαζηηθήο ησλ αξραίσλ
Διιήλσλ» θαη αλαγνξεύεηαη δηδάθησξ ηεο ηαηξηθήο. Σν 1859, επηζηξέθνληαο ζηελ
Πόιε, ηνπ πξνηείλνπλ έδξα ζηελ Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Οζσλείνπ
Παλεπηζηεκίνπ, αιιά κε εγθξίλνληαο ηελ ζπγθέληξσζε όισλ ησλ ινγίσλ ζηελ
Αζήλα πξνηηκά λα δηνξηζηεί θαζεγεηήο θηινζνθίαο ζηελ Μεγάιε ηνπ Γέλνπο
ρνιή.

Ο Βαζηάδεο εξγάζηεθε σο θαζεγεηήο έσο ην 1862. ε κία ζπγθέληξσζε ηεο
νκνγέλεηαο ζην ρσξηό Υηνπλθηάξ Ηζθειεζή ηνπ Βνζπόξνπ, έθαλε κηα ελζνπζηώδε
πξόπνζε γηα ηνλ δεπηεξόηνθν γην ηεο Βαζίιηζζαο Βηθησξίαο, Πξίγθηπα Αιθξέδν,
ν νπνίνο είρε πξνηαζεί λα γίλεη βαζηιηάο ηεο Διιάδνο αιιά δελ ηνλ δέρζεθαλ
ηειηθά νη πξνζηάηηδεο δπλάκεηο. Ο ζόξπβνο πνπ πξνθάιεζε ε πξόπνζε απηή,
ηνλ αλάγθαζε λα παξαηηεζεί από ηα θαζήθνληά ηνπ ζηελ Μεγάιε ηνπ Γέλνπο
ρνιή. Θα πάζαηλε θαη ρεηξόηεξα, εάλ δελ ηνλ πξνζηάηεπε ν παλίζρπξνο θίινο
ηνπ, πξεζβεπηήο ηεο Μ. Βξεηαλίαο Bulwer.
Σελ επνρή πνπ γύξηζε ν Βαζηάδεο ζηελ Πόιε, είραλ βειηησζεί νη ζπλζήθεο
δηαβίσζεο ησλ κε κνπζνπικαληθώλ πιεζπζκώλ κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ
νπιηάλνπ Μαρκνύη ηνπ Β΄ θαη ηα κεηαξξπζκηζηηθά δηαηάγκαηα ηνπ Υάηη-η εξίθ
θαη ηνπ Υάηη-η Υνπκαγηνύλ. ηα ηέιε ηνπ 1861, ν Βαζηάδεο καδί κε άιινπο
ιόγηνπο θαη θηινγελείο άλδξεο όπσο νη Γεώξγηνο Εαξίθεο, Αιέμαλδξνο
Παζπάηεο, ππξίδσλ Μαπξνγέλεο, Αλδξέαο πγγξόο θαη Αιέμαλδξνο
Καξαζενδσξήο ίδξπζε ην «Δθπαηδεπηηθόλ Φξνληηζηήξηνλ». θνπόο ηνπ
ζσκαηείνπ ήηαλ: «Ζ δηάδνζηο ησλ γξακκάησλ ελ γέλεη εηο ηνπο ελ ησ Οζσκαληθώ
θξάηεη νξζνδόμνπο ιανύο θαη κάιηζηα εηο ην γπλαηθείνλ θύινλ, άλεπ δηαθξίζεσο
θαηαγσγήο θαη γιώζζεο.» Σν πξόγξακκα ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Φξνληηζηεξίνπ
πεξηειάκβαλε επίζεο ηελ ζύζηαζε δηδαζθαιείνπ ζηελ Πόιε, ηελ ίδξπζε
ζρνιείσλ όπνπ ππήξρε αλάγθε, ηελ ππνζηήξημε ησλ ζρνιείσλ ησλ απόξσλ
θνηλνηήησλ, ηελ έθδνζε δηδαθηηθώλ βηβιίσλ θαη ηελ ρνξήγεζε ππνηξνθηώλ ζε
θεξέιπηδεο λένπο. ηηο αξρέο ηεο ίδηαο ρξνληάο ζπκκεηείρε θαη ζηελ ίδξπζε ηνπ
«Ηαηξηθνύ πιιόγνπ», ηνπ πξώηνπ ζσκαηείνπ πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ όξν
ζύιινγνο ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία.
Ήδε από ην 1860, κηα κηθξή ζπληξνθηά, απνηεινύκελε από ηνλ Ζξνθιή
Βαζηάδε, ηνλ δηπισκάηε Αξηζηείδε Παιαηόινγν θαη ηνπο αδειθνύο Γεκήηξε θαη
Κσλζηαληίλν Καιιηάδε, ζπγθεληξώλνληαλ ζε έλα ζπίηη ζηελ Οδό Παξκάθθαπη 11
όπνπ ν Βαζηάδεο κειεηνύζε θαη αλέιπε ην έξγν ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ θηινζόθνπ
Πιάησλα. Δδώ έκελε ν ππξίδσλ Μαπξνγέλεο, ν κεηέπεηηα αξρίαηξνο θαη
πξνζσπηθόο γηαηξόο ηνπ νπιηάλνπ Υακίη ηνπ Β΄.
Με ηνλ θαηξό θαη άιινη εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο
θηινινγηθέο απηέο εζπεξίδεο θη έηζη απνθαζίζηεθε ε ίδξπζε ελόο θηινινγηθνύ
ζσκαηείνπ. ηηο 17 Απξηιίνπ ηνπ 1861, νη ελδηαθεξόκελνη ζπγθεληξώζεθαλ ζηε
Μεγάιε Οδό ηνπ Πέξαλ, ζην κέγαξν ηνπ Υαηδή Γεσξγίνπ Κσλζηαληηλίδε θαη
ίδξπζαλ ηνλ «Δλ Κσλζηαληηλνππόιεη Διιεληθό Φηινινγηθό ύιινγν» θαηά ην
πξόηππν ησλ αθαδεκηώλ θαη ιεζρώλ ηεο Γπηηθήο Δπξώπεο. Μεηά ηηο δηαδνρηθέο
δηαιύζεηο ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Φξνληηζηεξίνπ θαη ηνπ Ηαηξηθνύ πιιόγνπ, ν
επξύηεξνο ζθνπόο ησλ δύν απηώλ ζσκαηείσλ θιεξνλνκήζεθε από ηνλ
Φηινινγηθό ύιινγν, ν νπνίνο απνηειείην πεξίπνπ από ηα ίδηα κέιε.

ηελ πξώηε ζπλεδξία ηνπ ζπιιόγνπ, ζηηο 4 Μαΐνπ, έγηλαλ νη αξραηξεζίεο θαη ηα
εγθαίληα. Πξόεδξνο νξίζηεθε ν θαζεγεηήο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο, ύκβνπινο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δθπαίδεπζεο θαη πξνζσπηθόο γηαηξόο ηνπ νπιηάλνπ Μαρκνύη ηνπ
Β΄, ηέθαλνο Καξαζενδσξήο. Από ηα 33 ηδξπηηθά κέιε, νη δέθα ήηαλ γηαηξνί, νη
επηά επηρεηξεκαηίεο, νη έμη εθπαηδεπηηθνί θαη ιόγηνη, νη ηέζζεξηο κέιε ηεο
αλώηεξεο νζσκαληθήο δηνίθεζεο θαη έλαο, ν Αιέμαλδξνο Λάζθαξεο,
κεηξνπνιίηεο ηζαλίνπ, θιεξηθόο. Ο Αιέμαλδξνο Εσεξόο Παζάο ζηνλ ιόγν ηνπ
γηα ηα 50 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ πιιόγνπ ζα πεη:
«Ζ δε Μεγάιε ηνπ Υξηζηνύ Δθθιεζία θαη ν θιήξνο εκώλ θαη’ αξράο κελ ηεο
ηδξύζεσο ηνπ πιιόγνπ έδεημαλ απέλαληη απηνύ ζηάζηλ νπρί βεβαίσο ερζξηθήλ,
αιιά επηθπιαθηηθήλ. Μεη’ νπ πνιύ όκσο πνιινί εθ ησλ αλσηέξσ θιεξηθώλ
πξνζήιζνλ εηο ηνλ ύιινγνλ θαη εγέλνλην κέιε απηνύ δηαπξεπή.»
Ο ύιινγνο γηα λα ιεηηνπξγήζεη πην απνηειεζκαηηθά ρσξίδεηαη ζε ηκήκαηα. Ο
Βαζηάδεο είλαη κόληκνο πξόεδξνο ηεο Φηινινγηθήο Δπηηξνπήο ρσξίο απηό λα ηνλ
εκπνδίδεη λα είλαη ηαπηόρξνλα θαη πξόεδξνο ηεο Δθπαηδεπηηθήο. Γίλεηαη ε
θηλεηήξηνο δύλακε ηνπ πιιόγνπ θαη πξσηνζηαηεί ζε θάζε πξσηνβνπιία.
Πξνηείλεη ηελ ίδξπζε ηεο Εσγξαθείνπ Βηβιηνζήθεο θαη πείζεη ηνλ θίιν ηνπ
Υξεζηάθε Εσγξάθν λα ηελ ρξεκαηνδνηήζεη. Δηζεγείηαη ηελ θαζηέξσζε
δηαγσληζκώλ γηα ηελ έθδνζε δηδαθηηθώλ βηβιίσλ θαη πείζεη ηνλ γακπξό ηνπ
Εσγξάθνπ, Κσλζηαληίλν Καξαπάλν, λα γίλεη ρνξεγόο. Ωο πξόεδξνο ηεο
Φηινινγηθήο Δπηηξνπήο ζεζκνζεηεί ην 1871 δηαγσληζκό κε ζέκα «πιινγή ησλ
δώλησλ κλεκείσλ ελ ηε γιώζζε ηνπ ιανύ». Κάησ από απηή ηελ πεξίθξαζε
θξύβεηαη ε επηζηήκε ηεο Λανγξαθίαο, 14 ρξόληα πξηλ δεκηνπξγήζεη ηελ ιέμε ν
Νηθόιανο Πνιίηεο.
Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ηξίηνπ θαλνληζκνύ ηνπ πιιόγνπ ην 1871, όπνπ νξίδεηαη
σο ζθνπόο ηνπ πιιόγνπ «η ηων γραμμάηων και επιζηημών καλλιέργεια και η
ανά ηην Αναηολήν διάδοζις ασηών» ν ύιινγνο ηδξύεη λέα ζρνιεία, ππνζηεξίδεη
ηα ζρνιεία ηεο επαξρίαο δίλνληαο έκθαζε ζηα παξζελαγσγεία, ζπνπδάδεη
δαζθάινπο θαη ιεηηνπξγεί πηα ζαλ Τπνπξγείν Παηδείαο κε κόληκν ππνπξγό ηνλ
Ζξνθιή Βαζηάδε.
Σξία από ηα έμη κέιε ηεο Παηξηαξρηθήο Κεληξηθήο Δθπαηδεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ
ηδξύεη ην Παηξηαξρείν ην 1873 είλαη ελεξγά κέιε ηνπ πιιόγνπ. Καηά ην πξόηππό
ηνπ ηδξύνληαη ζηελ Πόιε θαη ζηελ επαξρία ν έλαο κεηά ηνλ άιινλ
θηιεθπαηδεπηηθνί ζύιινγνη. Ο Ζξνθιήο Βαζηάδεο είλαη πξόεδξνο, αληηπξόεδξνο
ή ηνπιάρηζηνλ ηδξπηηθό κέινο ζηνπο πεξηζζόηεξνπο από απηνύο. Παξ’ όιν ην
θνξησκέλν ηνπ πξόγξακκα, κόιηο εμνηθνλνκεί ιίγν ρξόλν γξάθεη θαη δεκνζηεύεη
πάλσ από 80 κειέηεο, εθζέζεηο, ιόγνπο θαη πξνζθσλήζεηο.

Ζ «ελ Κσλζηαληηλνππόιεη Μαθεδνληθή Φηιεθπαηδεπηηθή Αδειθόηεο» πνπ ηδξύεηαη
ην 1871 ελδηαθέξεηαη κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο δπηηθήο Μαθεδνλίαο. Ο
Ζπεηξσηηθόο θαη ν Θξαθηθόο Φηιεθπαηδεπηηθόο ύιινγνο πνπ ηδξύνληαη ην 1872
δίλνπλ έκθαζε ζηελ Ήπεηξν θαη ηελ Θξάθε αληίζηνηρα. Με ηηο ρνξεγίεο ηνπ
Υξεζηάθε Εσγξάθνπ θαη ηνπ Γεσξγίνπ Εαξίθε ζπζηήλνληαη ην Εσγξάθεην
Γηδαζθαιείν ζην Κεζηνξάηη ηεο Ζπείξνπ θαη ην Εαξίθεην Γηδαζθαιείν ζηελ
Φηιηππνύπνιε. Ο βξαρύβηνο «ύιινγνο ππέξ ηεο Γπλαηθείαο Παηδεύζεσο» πνπ
ηδξύεηαη ην 1874 αθήλεη θιεξνλνκηά ην κεγαινπξεπέο Εάππεην Παξζελαγσγείν.
Αθόκε ηδξύεηαη ην 1874 θαη ν «ελ Κσλζηαληηλνππόιεη Ηεξαηηθόο Δθπαηδεπηηθόο
ύιινγνο» κε ηελ πξνηξνπή θαη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ Βαζηάδε. Ζ επηξξνή
ηνπ πιιόγνπ γίλεηαη αηζζεηή θαη ζηελ Διιάδα, θαζώο απνηειεί ην 1869
πξόηππν ζηελ ζύζηαζε ηνπ «ελ Αζήλαηο πιιόγνπ πξνο Γηάδνζηλ ησλ
Διιεληθώλ Γξακκάησλ».
Ζ επλντθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, θαηά ηελ νπνία ην ηεξάζηην Οζσκαληθό ρξένο
ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ βξαρππξόζεζκνπ δαλεηζκνύ από ειιεληθά θπξίσο
ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα ηεο Πόιεο, επηηξέπεη ηελ δηάζεζε κεγάισλ πνζώλ ζηελ
παηδεία. Έηζη όηαλ ε κεγάιε ππξθαγηά ηνπ 1870 θαηαζηξέθεη νινζρεξώο ηα
γξαθεία ηνπ πιιόγνπ, ρηίδεηαη ακέζσο ηδηόθηεην θηήξην πνπ θνζηίδεη ην κπζηθό
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εηθνζηπεληαεηεξίδαο θόβεηαη κεηάιιην πνπ ζηελ κία ηνπ πιεπξά έρεη ηελ εηθόλα
ηνπ κεγάινπ επεξγέηε ηνπ πιιόγνπ Υξεζηάθε Εσγξάθνπ θαη ζηελ άιιε ην
όλνκα ηνπ Ζξνθιή Βαζηάδε, ν νπνίνο έσο ηόηε είρε εθιεγεί πξόεδξνο έμη θνξέο.
Ο Βαζηάδεο εθπξνζώπεζε πνιιέο θνξέο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό ηνλ
Φηινινγηθό ύιινγν θαζώο θαη ηνπο Έιιελεο ηεο Πόιεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε
ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζε ν Φηινινγηθόο ύιινγνο
Παξλαζζόο ην 1879 ζηελ Αζήλα. ε κηα επνρή πνπ δελ ππάξρνπλ νύηε θαλ
αζιεηηθνί ζύιινγνη, κε ηελ εηζήγεζή ηνπ «Πεξί αλαζηάζεσο θαη αλαγελλήζεσο
ηεο εζληθήο γπκλαζηηθήο, παηδαγσγηθήο ηε θαη δεκνζίαο» πξνηείλεη λα κπεη ζηα
ζρνιεία ππνρξεσηηθό κάζεκα ζσκαηηθήο αγσγήο.
Ο Ζξνθιήο Βαζηάδεο, ν ηζόβηνο ππνπξγόο παηδείαο ηνπ ειιεληζκνύ ηεο
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, απεβίσζε ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1890. Από ηελ
πεξηγξαθή ηνπ δεκνζηνγξάθνπ ηαύξνπ Βνπηπξά, πνπ είδε ηνλ άξξσζην ηελ
ηειεπηαία κέξα ηεο δσήο ηνπ, θαίλεηαη όηη ε αζζέλεηά ηνπ ήηαλ ζηεζάγρε ή θάηη
παξαπιήζην. Μόιηο καζεύηεθε ην δπζάξεζην λέν, ην πξνεδξείν ηνπ πιιόγνπ
ζπλεδξίαζε θαη απνθάζηζε λα ζηακαηήζεη γηα έλα κήλα όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηέο
ηνπ θαη λα πελζήζεη ηνλ πξνζθηιή ηνπ λεθξό. Να κεηαθέξεη ηελ ζνξό ηνπ ζηνλ
ύιινγν γηα λα μελπρηίζνπλ νη θίινη, καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο ηνλ δάζθαιό ηνπο.
Καη λα ζηεζεί ε πξνηνκή ηνπ Ηδξπηή ζηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ δίπια ζηελ
πξνηνκή ηνπ κεγάινπ ρνξεγνύ ηνπ πιιόγνπ Υξεζηάθε Εσγξάθνπ, γηα λα

επηβιέπνπλ θαη λα επινγνύλ νη δύν Ζπεηξώηεο ηελ πξόνδν ηνπ ιαηξεπηνύ ηνπο
έξγνπ.
Ο ηαξηρεπκέλνο λεθξόο, αθνύ εμάρζεθε ε θαξδηά ηνπ γηα λα απνζηαιεί ζηελ
γελέηεηξά ηνπ ην Γειβηλάθη, έκεηλε επί ηξεηο κέξεο ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ
ηνπ πιιόγνπ γηα θνηλό πξνζθύλεκα. Παξά ηελ ξαγδαία βξνρή,
παξαθνινύζεζαλ ηελ θεδεία πάλσ από 5 ρηιηάδεο άηνκα, ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο
Ζπεηξώηεο. Όινη νη ζύιινγνη ηεο Πόιεο, νη εθνξίεο ησλ ζρνιείσλ, νη δηεπζπληέο
θαη νη ζπληάθηεο ησλ εθεκεξίδσλ πξνζήιζαλ γηα λα εθθξάζνπλ ηελ
επγλσκνζύλε ηνπο κε ζεξκέο πξνζθσλήζεηο θαη απεηξάξηζκα ζηεθάληα. Ζ
νκνγέλεηα ζύζζσκε ηίκεζε ηνλ κεγάιν ηεο επεξγέηε, ν νπνίνο αθόκε θαη ζην
ηέινο ηνπ βίνπ ηνπ δελ μέραζε ηνλ πνιπαγαπεκέλν ηνπ ύιινγν.
«Γηαηάζζσ όπσο εθ ηεο βηβιηνζήθεο κνπ ην πιείζηνλ κείλε παξά ησ εληαύζα
Διιεληθώ Φηινινγηθώ πιιόγσ θαη ην έηεξνλ κέξνο απνζηαιή εηο ην ελ Αζήλαηο
Δζληθόλ Παλεπηζηήκηνλ.» γξάθεη ζηελ δηαζήθε ηνπ θαη ζπλερίδεη: «Δθ ησλ
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Κσλζηαληηλνππόιεσο αη εμήθνληα πέληε κεηνραί ηνπ Λαπξίνπ νξίδσ όπσο
εθπνηεζώζη θαη ην θεθάιαηνλ απηώλ θαηαηεζή εηο ηελ Δζληθήλ Σξάπεδαλ ηεο
Διιάδνο, ν ηόθνο δε απηνύ πξνζηίζεηαη εηο ην θεθάιαηνλ κέρξηο όηνπ ζρεκαηηζζή
δηα ηνπ αλαηνθηζκνύ πνζόλ παξάγνλ εηεζίσο πεληήθνληα νζσκαληθάο ιίξαο,
νίηηλεο λα ρξεζηκεύζσζηλ σο βξαβείνλ εηεζίνπ δηαγσλίζκαηνο θηινινγηθνύ ή
άιινπ επηζηεκνληθνύ, ηηζεκέλνπ ππό ηνπ εληαύζα Διιεληθνύ Φηινινγηθνύ
πιιόγνπ ελ νλόκαηη θαη εηο ηηκήλ ηνπ ανηδίκνπ σηεξίνπ Καιιηάδνπ, πξνο
δείγκα ηεο επγλσκνζύλεο κνπ πξνο ηνλ άλδξαλ εθείλνλ, ζπληειέζαληα εηο ηελ
αλάπηπμίλ κνπ.»
Δθηειεζηήο ηεο δηαζήθεο, είλαη ν πξόεδξνο ηνπ Φηινινγηθνύ πιιόγνπ, ηέσο
καζεηήο θαη λπλ ζπλεξγάηεο ηνπ Βαζηάδε, ν κηθξόηεξνο γηνο ηνπ ανηδίκνπ
κεγάινπ πνζηέιληθνπ θαη ππνκλεκαηνγξάθνπ ηνπ Παηξηαξρείνπ, Κσλζηαληίλνο
Καιιηάδεο.
«Γηα ηνύην ζα έπξεπε ζε θάζε ηόπν, ζε θάζε πξνζθπγηθό ζπλνηθηζκό λα ππάξρεη
κηα νδόο Βαζηάδε, κηα αίζνπζα ζπγθεληξώζεσλ Βαζηάδε ή έλα Κέληξν
Πλεπκαηηθήο Καιιηέξγεηαο κε ην ηηκεκέλν όλνκά ηνπ ζηελ επηγξαθή. Δθείλνο γηα
όινπο κόρζεζε, γηα όινπο έηξεμε, δαπάλεζε θαη δαπαλήζεθε» ιέεη ζε θάπνην
άξζξν ηεο ε Σαηηάλα ηαύξνπ. Αλαξσηηέκαη ηη ζα έπξεπε λα έρνπκε θάλεη εκείο νη
ζπκπνιίηεο ηνπ, πνπ είκαζηε άκεζνη απνδέθηεο ηεο κεγαζπκίαο θαη ηεο
γελλαηνδσξίαο ηνπ._
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