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Ο ύιινγνο πξνο δηάδνζηλ ησλ ειιεληθώλ γξακκάησλ (ΓΔΓ) σο αληηθείκελν 

εμέηαζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο απνηειεί θαηεμνρήλ ηππηθή κνξθή 

δεκόζηαο θνηλσληθόηεηαο, κεγάιν κέξνο δξάζεσλ ηεο νπνίαο απεπζύλεηαη ζε 

λένπο/εο. εκείν εθθίλεζεο ηεο έξεπλαο ζα απνηειέζεη ε ίδξπζε ηεο ζπιινγηθόηεηαο, 

ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζην γύξηζκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1860. ηε ζπλέρεηα ζα 

δηαζρίζνπκε ηνλ ηαξαγκέλν 19
ν
 αηώλα γηα λα θζάζνπκε κέρξη ην ηέινο ησλ 

βαιθαληθώλ πνιέκσλ. Η εζηίαζε ζε απηή ηε δηεπξπκέλε ρξνληθόηεηα ζα καο 

επηηξέςεη λα  εμεηάζνπκε πώο θαη γηα πνηνπο ιόγνπο ε «λεόηεηα» αλαδεηθλύεηαη ζε 

θεληξηθό ζεκείν ηεο δεκόζηαο παξέκβαζεο ηνπ ζπιιόγνπ, θαζώο θαη κε πνηνπο 

ηξόπνπο είλαη πηζαλό ε αλαθνξά ζηε «λεόηεηα» λα επηδξά θαη λα αλαδηακνξθώλεη ηηο 

κνξθέο θαη ην πεξηερόκελν ηεο παξέκβαζεο απηήο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, εθθηλνύκε από ηελ παξαδνρή όηη γηα λα δηεξεπλήζνπκε 

απνηειεζκαηηθά ηηο πνιηηηθέο ηνπ ΓΔΓ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο λένπο/εο, θαηά ηνλ 

20ό αηώλα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπιινγηθόηεηα σο κεραληζκό  από 

ηελ ίδξπζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα είκαζηε ζε ζέζε λα αληηιεθζνύκε ηε δνκή ηνπ, ηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε άιινπο κεραληζκνύο, ζεζκηθνύο θαη κε, ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θαη ηηο 

πξαθηηθέο κέζσ ησλ νπνίσλ επηρεηξεί λα ηελ εθαξκόζεη. 

Έηζη, όηαλ, κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1864, νη πάζεο θύζεσο 

θαλεξέο θαη κπζηηθέο «Δηαηξείεο» ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο 

ζηνπο «πιιόγνπο», έξρεηαη ε ώξα ίδξπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπιινγηθόηεηαο ε 

καθξνβηόηεηα ηεο νπνίαο  –ν ΓΔΓ πιήξεο λνήκαηνο θαη ζθνπνζεζίαο βξίζθεηαη 

αθόκε ελ δσή- έκειιε λα απνδεηρζεί εμίζνπ εληππσζηαθή κε ηε δξάζε ηεο. ηηο 3 

Απξηιίνπ 1869, ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη ην θαηαζηαηηθό ίδξπζεο ηνπ ΓΔΓ. 

ύκθσλα κε ην ηδξπηηθό θείκελν, ν ζθνπόο ηνπ ζπιιόγνπ ζπλίζηαηαη ζηε δηάδνζε 
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ησλ ειιεληθώλ γξακκάησλ. Μέζα γηα ηελ  επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ απηνύ νξίδνληαη, ζε 

ζπλάξηεζε πάληα κε ηνπο πόξνπο ηνπ, ε ζηαδηαθή ίδξπζε ζρνιείσλ αξξέλσλ θαη 

ζειέσλ θαη ζπλεπώο ε εηζαγσγή θαη δηάδνζε ηεο ζηνηρεηώδνπο παηδείαο θαη ησλ 

θαηαιιειόηεξσλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο, κε ηε ζπγγξαθή θαη δηαλνκή ρξεζίκσλ 

ζπγγξακκάησλ.
1
 Άξξεην, πάλησο, αλ θαη ζεκαίλνλ δηαθύβεπκα γηα ηε ζπιινγηθόηεηα 

ζπληζηά  ε δηάδνζε ησλ ειιεληθώλ γξακκάησλ θαη ε εγράξαμε ηεο ειιεληθήο εζληθήο 

ζπλείδεζεο ζηνπο δηεθδηθνύκελνπο από ηνπο βαιθάληνπο αληαγσληζηέο πιεζπζκνύο 

ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο.  

Καηά ζπλέπεηα, όπσο ήδε επηζεκάλακε κεγάιν κέξνο ησλ δξάζεσλ ηνπ 

ζπιιόγνπ, αθνξνύζε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ειιελνξζόδνμσλ –ειιελόθσλσλ 

θαη μελόθσλσλ- θνηλνηήησλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Ίδξπζε ζρνιεία, 

ζηήξημε νηθνλνκηθά άιια θησρώλ θνηλνηήησλ, απέζηεηιε δηδαθηηθό πξνζσπηθό, 

βηβιία θαη επνπηηθά κέζα. Δπηπιένλ, ζε ζπλέδξηα πνπ ν ίδηνο δηνξγάλσζε, σλ σζηόζν 

ζην παξαζθήλην,
2
 θαηέζεζε πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ παξερόκελνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ ζηνπο Διιελόπαηδεο «ελ ηνηο εθπαηδεπηεξίνηο» θπξίσο ηεο «έμσ 

Διιάδνο». 

Πξώηνο πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ εθιέγεηαη ν Αιέμαλδξνο νύηδνο, θαη 

αληηπξόεδξνο ν Γεώξγηνο Βαζηιείνπ. Δκπλεπζηήο, όκσο, ηεο ίδξπζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπιινγηθόηεηαο είλαη ν Γξεγόξηνο Παπαδόπνπινο,
3
 ν νπνίνο θαη 

ππνγξάθεη ζην θαηαζηαηηθό σο γξακκαηέαο, ζέζε πνπ δηαηεξεί κέρξη ην ζάλαηό ηνπ 

                                                 
1
 Η δράζις ηοσ ζσλλόγοσ καηά ηην εκαηονηαεηίαν 1869-1969, Ο ελ Αζήλαηο ζύιινγνο πξνο δηάδνζηλ ησλ 

ειιεληθώλ γξακκάησλ, Αζήλα 1970, 55. 
2
 Πξόθεηηαη γηα ην «Δλ Αζήλαηο πλέδξηνλ ησλ Διιεληθώλ πιιόγσλ», ην νπνίν ζπγθαιείηαη θαηά 

πξόζθιεζε ηνπ θηινινγηθνύ ζπιιόγνπ «Παξλαζζόο» ην 1879 θαη γηα ην «Πξώην Διιεληθόλ 

Δθπαηδεπηηθόλ πλέδξηνλ», ην νπνίν ζπλδηνξγαλώλεηαη από ηνλ ΓΔΓ, ηνλ «Παξλαζζό» θαη ηνλ 

«ύιινγν πξνο δηάδνζηλ ησλ σθειίκσλ βηβιίσλ» ην 1904 ζηελ Αζήλα. 
3
 Ο Γξ. Παπαδόπνπινο, παηέξαο ηεο δαζθάιαο θαη παηδαγσγνύ Αξζηλόεο Παπαδνπνύινπ, γελλήζεθε 

ζηε Θεζζαινλίθε ην 1819 θαη πέζαλε ζηηο έξξεο ην 1873. ε ειηθία 2 εηώλ έκεηλε νξθαλόο από 

παηέξα ελώ ν εθ κεηξόο παππνύο ηνπ, ηξαπεδίηεο, απαγρνλίζζεθε κε ηελ έθξεμε ηεο επαλάζηαζεο. Με 

ζπνπδέο ζην ζρνιείν ησλ Γάιισλ Λαδαξηζηώλ ζηελ Αίγππην θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Γπκλάζην ηεο 

ύξνπ κε θαζεγεηή ην Νεόθπην Βάκβα, πξννξηδόηαλ γηα ζπνπδέο Ιαηξηθήο από ην ζείν θαη 

ρξεκαηνδόηε ηνπ, γη’ απηό θαη πήγε ζην Παξίζη ην 1836. Η Ιαηξηθή σζηόζν δελ κπόξεζε λα ηνλ 

θεξδίζεη. Πξνηίκεζε «ηαο θηινινγηθάο, αξραηνινγηθάο θαη θηινζνθηθάο κειέηαο». Μειέηεζε ην 

θαηάιιειν γηα εηζαγσγή ζηελ Διιάδα εθπαηδεπηηθό θαη παηδαγσγηθό ζύζηεκα θαη ζπλέιαβε ηελ ηδέα 

ίδξπζεο ζηελ Αζήλα, Διιεληθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ, γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ «ελ ηαηο επαξρίαηο θαη ηε 

Αλαηνιή» λέσλ πνπ δελ κπνξνύζαλ εύθνια λα κείλνπλ ζηελ Αζήλα ρσξίο επηηήξεζε. Ο Αι. 

Μαπξνθνξδάηνο, ν νπνίνο γλώξηδε θαιά ηνλ Γξ. Παπαδόπνπιν, ηνλ θάιεζε ην 1844  θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πξσζππνπξγίαο ηνπ λα έξζεη ζηελ Διιάδα γηα λα βνεζήζεη κε ηηο γλώζεηο ηνπ ηελ εθπιήξσζε 

εθπαηδεπηηθώλ θαη παηδαγσγηθώλ ζθνπώλ. Σν θύξην βάξνο ησλ ελεξγεηώλ ηνπ κέρξη θαη ην ζάλαηό ηνπ 

ζηξεθόηαλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ελεξγεηώλ «ηνπ Παλζιαπτζκνύ ελ ηε Αλαηνιή». 
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ην 1873.
4
 ην βηνγξαθηθό ζεκείσκα, πνπ ζπληάζζεη ν Γηνλύζηνο ηεθάλνπ

5
 γηα ηνλ 

Γξ. Παπαδόπνπιν,  αθνύ καο πιεξνθνξεί όηη ζρεδίαδε ηελ «ζύζηαζηλ πιιόγνπ» 

από ην 1866, ζπλερίδεη ζεκεηώλνληαο όηη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ «κεγάινπ ηνύηνπ 

ζρεδίνπ θαηώξζσζε ηε βνεζεία αλδξώλ ησλ θξαηίζησλ ελ ηνηο γξάκκαζη θαη ησ 

πινύησ θαη ηε θνηλσληθή ππεξνρή νίνη ν Αιέμαλδξνο νύηδνο, ν Κσλζηαληίλνο 

Γόζηνο, ν Μάξθνο Ρεληέξεο, ν Νηθόιανο Μαπξνθνξδάηνο, ν Παλαγηώηεο Ρνκπόηεο, 

ν Κσλζηαληίλνο Παπαξξεγόπνπινο, ν Λέσλ Μειάο,  ν Ισάλλεο Παληαδίδεο, ν 

Παύινο Λάκπξνο, ν Υαξίιανο Σξηθνύπεο θιπ».
6
  

Όπσο παξαηεξνύκε, πνιιέο από ηηο πξνζσπηθόηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο, 

πλεπκαηηθήο θαη πνιηηηθήο ειίη ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, πνπ απνηεινύλ ηδξπηηθά κέιε 

ηνπ ζπιιόγνπ δελ έρνπλ γελλεζεί ζηελ Διιάδα αιιά ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, όπνπ άθκαδαλ ειιελνξζόδνμεο θνηλόηεηεο, γηα ηηο 

νπνίεο έηξεθε βιέςεηο ην ειιεληθό βαζίιεην ζην πιαίζην ηεο ζπγθπξίαο ηνπ 

αιπηξσηηζκνύ. Οξηνζεηείηαη, επνκέλσο, έλα ελδηαθέξνλ πεδίν έξεπλαο ζην νπνίν 

αλαδεηώληαη νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο ε πνηθηιία ηεο δξάζεο ηνπ ΓΔΓ ζπγθξνηεί 

εθδνρέο λεόηεηαο ζπκβαηέο κε ηνλ εζληθό ιόγν θαη ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο ή ηηο 

ζπλέρεηεο απηνύ ηνπ ιόγνπ. Βαζηθό εξώηεκα ηεο έξεπλαο είλαη πώο ζπγθξνηείηαη ε 

έκθπιε δηάζηαζε ηεο «λεόηεηαο» κέζα από ην ιόγν ηνπ ζπιιόγνπ θαη θαηά ζπλέπεηα 

πώο ζρεδηάδεηαη ε εθπαίδεπζε πνπ πξννξίδεηαη γη’ απηήλ, αλάινγα αλ είλαη 

«αξξέλσλ» ή «ζειέσλ», από αλζξώπνπο κάιηζηα πνπ ζπρλά θαηάγνληαη από ηηο 

πεξηνρέο παξέκβαζεο ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο, αλ θαη δξαζηεξηνπνηνύληαη εληόο ησλ 

νξίσλ ηνπ. 

Δπίζεο, ε θνηλσληθή θπζηνγλσκία ησλ ηδξπηώλ ηνπ ζπιιόγνπ –αλάκεζα ζηνπο 

νπνίνπο μερσξίδνπλ δηνηθεηέο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ, 

δηπισκάηεο, πξσζππνπξγνί- θαη ζπλαθόινπζα ε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ηνπο 

εκβέιεηα εγγπώληαη ηελ νηθνλνκηθή αλαπαξαγσγή ηνπ κεραληζκνύ πνπ δνκείηαη, ηε 

δπλαηόηεηα ζπλερνύο δηεύξπλζεο ηνπ δηθηύνπ ηνπ ζπιιόγνπ ζε όινπο ηνπ ηνκείο ηνπ 

                                                 
4
 Σν πξώην Γ.. ηνπ ΓΔΓ απνηεινύζαλ νη: Αιέμαλδξνο νύηδνο πξόεδξνο, Αιέμαλδξνο Βαζηιείνπ 

αληηπξόεδξνο, Παύινο Λάκπξνο ηακίαο, Γξεγόξηνο Παπαδόπνπινο γξακκαηέαο, Κσλζηαληίλνο Γόζηνο 

ζύκβνπινο, Κσλζηαληίλνο Κσζηήο ζύκβνπινο, Κσλζηαληίλνο Παπαξξεγόπνπινο ζύκβνπινο, 

Μάξθνο Ρεληέξεο ζύκβνπινο, Παλαγηώηεο Ρνκπόηεο ζύκβνπινο. 
5
 Μαζεηήο ηνπ Γξ. Παπαδόπνπινπ ζην «Διιεληθό Δθπαηδεπηήξην» θαη βηνγξάθνο ηνπ, πξνζσπηθόο 

θίινο ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνύπε θαη κέινο γηα κηα νξηζκέλε πεξίνδν ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ ΓΔΓ. 
6
 Η δράζις ηοσ ζσλλόγοσ καηά ηην εκαηονηαεηίαν 1869-1969, ό.π., 20. 
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δεκόζηνπ πεδίνπ θαζώο θαη ηνπ πνιιαπιαζηαζκνύ ησλ δπλαηνηήησλ παξέκβαζήο ηνπ 

ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο ησλ νξίσλ ηνπ ειιεληθνύ  βαζηιείνπ.  

Πξόθεηηαη, επνκέλσο, γηα έλα ζύιινγν πνπ θαηέρεη εηδηθή ζέζε ζηελ ηζηνξία 

ησλ ζπιιόγσλ νη νπνίνη ηδξύνληαη θαη δξνπλ ην δηάζηεκα πνπ νξίδεη ε θνηλή καο 

έξεπλα, όρη κόλν εμαηηίαο ηεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο ή θαη θαζνδήγεζεο πνπ θαίλεηαη 

λα πξνζθέξεη ζε αληίζηνηρνπο ζπιιόγνπο ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, αιιά θαη επεηδή, ιόγσ ηεο ζύλζεζήο ηνπ, 

ζπλδηακνξθώλεη κε ηνπο επίζεκνπο θξαηηθνύο θνξείο ηνλ θπξίαξρν ιόγν. Τπό ηελ 

έλλνηα απηή, πξνζθέξεηαη γηα λα παξαθνινπζήζνπκε ηηο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηε 

«λεόηεηα» πνπ δεκηνπξγεί ν  θπξίαξρνο εζληθόο ιόγνο. πγρξόλσο, ε καθξά πνξεία 

ηνπ ζπιιόγνπ ζην ρξόλν επηηξέπεη λα κειεηεζνύλ πηζαλνί κεηαζρεκαηηζκνί ησλ 

αλαπαξαζηάζεσλ απηώλ. πλαθόινπζα, καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα κειεηήζνπκε ζε 

πνην βαζκό θαη ζε πνηα θαηεύζπλζε κεηαζρεκαηίδνληαη νη πξαθηηθέο θαη νη 

παξεκβάζεηο ηνπ ζπιιόγνπ, θαζώο θαη νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο απηέο 

δηακνξθώλνληαη δίπια ή ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο. Δπίζεο, ζε πνην 

βαζκό ν ελδερόκελνο κεηαζρεκαηηζκόο είλαη απνηέιεζκα πξνζαξκνγήο ζηηο 

εμσηεξηθέο ζπλζήθεο ή/θαη απνηέιεζκα ηεο δπλακηθήο πνπ αλαπηύζζεηαη κέζα ηνπ, 

από ηηο πξνζσπηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ κειώλ ηνπ.   

Σν ηεθκεξησηηθό πιηθό ην νπνίν ζα ζηεξίμεη ηηο ππνζέζεηο καο πξνέξρεηαη από 

ην αξρείν ηνπ ΓΔΓ, δεπηεξεπόλησο από ην ηζηνξηθό θαη δηπισκαηηθό αξρείν ηνπ 

ΤΠΔΞ θαη ηέινο από ην αξρείν ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξίαο (ΦΔ). Δηδηθόηεξα, ηα 

ηεθκήξηα από ην αξρείν ηνπ ΓΔΓ πξνέξρνληαη από ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ζπιιόγνπ 

κε ην ΤΠΔΞ. Η αιιεινγξαθία απηή θαιύπηεη ηηο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηνπ ΓΔΓ 

ηόζν κε ηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠΔΞ όζν θαη κε ηνπο Έιιελεο πξνμέλνπο ζηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Δπίζεο από ην αξρείν ηνπ ΓΔΓ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ηηο ιίγεο αιιά πνιύ ρξήζηκεο εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ ηνπ, νη νπνίεο ρξνληθά 

θαιύπηνπλ ηελ πξώηε δεθαεηία ηνπ 20νύ αηώλα. Σέινο, ην παδι ζπκπιεξώλνπλ νη 

αηηήζεηο ρνξήγεζεο ππνηξνθίαο ζε θνξίηζηα από ηηο ειιελνξζόδνμεο θνηλόηεηεο γηα 

θνίηεζε ζηα δηδαζθαιεία ηεο ΦΔ, θαζώο θαη ηα ζεζκηθά/ππεξεζηαθά έγγξαθα, ηα 

θαηά Φνπθώ «πεηζαξρηθά έγγξαθα», πνπ ζπλνδεύνπλ ηηο αηηήζεηο απηέο.  

Ληγόηεξα σο πξνο ηνλ αξηζκό αιιά κεγάιεο αμίαο έγγξαθα γηα ηελ ελίζρπζε 

ησλ επηρεηξεκάησλ καο πξνέξρνληαη από ην αξρείν ηνπ ΤΠΔΞ, γηαηί ζπρλά 

θαιύπηνπλ θελά πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηε κειέηε ηνπ αξρεηαθνύ πιηθνύ ηνπ ΓΔΓ, 

ην νπνίν εκπινπηίδνπλ κε ηξόπν εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθό· παξέρνπλ, δειαδή, ηε 



 

5 

δπλαηόηεηα λα δνύκε πώο αλαγηγλώζθεη ην ΤΠΔΞ ή νη πξνμεληθέο ηνπ ππεξεζίεο ην 

ίδην γεγνλόο κε απηό πνπ αθεγείηαη ην αξρεηαθό πιηθό ηνπ ζπιιόγνπ. Γε ζα 

κπνξνύζαλ, ηέινο, λα ιείςνπλ ζηνηρεία  από ην αξρείν ηεο ΦΔ, κηα θαη, όπσο 

θαίλεηαη, ππάξρνπλ αλνηθηέο δίνδνη επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ δύν θνξέσλ-

κεραληζκώλ, ΦΔ θαη ΓΔΓ. Υσξίο ηε ζπλεξγαζία απηή, ν ίδηνο ν κεραληζκόο ηνπ 

ΓΔΓ ζα παξνπζίαδε ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο δέζκεο πξαθηηθώλ, ζπλεθδνρηθά θαη 

ιόγσλ· ζα παξνπζηαδόηαλ, θνληνινγίο, ζεκαληηθά δηαθνξεηηθόο. 

Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε επίζεο, θαη πξσηόηππν αιιά δεκνζηεπκέλν πιηθό. 

Πνιύηηκν βνήζεκα ζηελ θαηεύζπλζε απηή είλαη ε επεηεηαθή έθδνζε ηνπ ζπιιόγνπ 

γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ εθαηό ρξόλσλ ηεο δσήο ηνπ κε ηίηιν Η δράζις ηοσ ζσλλόγοσ 

καηά ηην εκαηονηαεηίαν 1869-1969.
7
 ηελ ίδηα θαηεύζπλζε, εμίζνπ πνιύηηκν γηα ηηο 

ππνζέζεηο καο είλαη ην δεκνζηεπκέλν από ηνλ πύξν Καξάβα ππόκλεκα, ην νπνίν 

ζπλέηαμε ην 1859 ν Ισάλλεο Θενδσξίδεο, κε ηίηιν Υπόμνημα περί ηης εν ηη 

Εσρωπαϊκή Τοσρκία Θρηζκεσηικής και Εθνικής ήηοι Πανζλαβιζηικής Προπαγάνδας.
8
 

Η δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ησλ απνηππσκάησλ ηνπ ΓΔΓ ζην ρξόλν  θαη ζην 

ρώξν θαζώο θαη ησλ εθδνρώλ «λεόηεηαο» ηηο νπνίεο δηακνξθώλεη πξνκελύεηαη 

ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Η δράζις ηοσ ζσλλόγοσ καηά ηην εκαηονηαεηίαν 1869-1969, ό.π. 

8
 πύξνο Καξάβαο, Μακάριοι οι καηέτονηες ηην γην. Γαιοκηηηικοί ζτεδιαζμοί προς απαλλοηρίωζη 

ζσνειδήζεων ζηη Μακεδονία 1880-1909, Αζήλα 2010, 234-246. 
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Η παξνύζα έξεπλα έρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν – ΔΚΣ) 

θαη από εζληθνύο πόξνπο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ 

Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) – Δξεπλεηηθό Υξεκαηνδνηνύκελν Έξγν: ΘΑΛΗ. Δπέλδπζε 

ζηελ θνηλσλία ηεο γλώζεο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Σακείνπ. 

 


