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K�ραϊστές και δημ�τικιστές
Oι εκπρ�σωπ
ι των γλωσσικών τάσεων στην I�νι
 Aκαδημία της Kέρκυρας

T�υ Σπ. I. Aσδρα�ά

Iστ�ρικ�ύ, Kαθηγητή Πανεπιστημί�υ Παρίσι-I,
Σ�ρ��ννη, Διευθυντή Eρευνών KNE/EIE

AN H ΔHMOTIKH γλώσσα κυριάρ-
�ησε, με ελά�ιστες ε�αιρέσεις,
στην επτανησιακή λ�γ�τε�νία,
τ�ύτ� δεν σημαίνει �τι η γλώσσα
π�υ επέλε�αν �ι Eπτανήσι�ι για να
ε�ελληνίσ�υν τη μακραίωνη ιταλ�-
γλωσση παράδ�ση στ� επίπεδ�
των θεσμών ήταν η δική τ�υς δη-
μ�τική ή η κ�ινή δημ�τική π�υ άρ-
�ισε να διαμ�ρ�ώνεται με τ�ν Δη-
μήτρι� Kαταρτ�ή και τ�υς μαθητές
τ�υς, τ�υς «Δημητριείς» της Nεω-
τερικής Γεωγραίας (1791) ή, κυ-
ρίως, με τ�ν Aθανάσι� Xριστ�π�υ-
λ�, τ�ν Bηλαρά και τ�ν Ψαλίδα: �-
πως συνέ"ηκε σε �λ�ν τ� �ώρ�
της ελληνικής παιδείας, έτσι και
στα Eπτάνησα η γλώσσα π�υ επι-
κράτησε ήταν η τρέ��υσα κ�ινή
λ�γία, �,τι δηλαδή έδωσε τ� σ�ήμα
της απλής μάλλ�ν καθαρεύ�υσας.
Aυτή η μέση γλωσσική �δ�ς επι-
"άλλεται εκτατικά την επ��ή της
Bρετανικής Πρ�στασίας (1814-
1864), �ταν γίνεται συστηματική
πρ�σπάθεια για τ�ν ε�ελληνισμ�
της γλώσσας των θεσμών, ιδίως
στ� πεδί� τ�υ Δικαί�υ, αλλά και �-
ταν η ελληνική γίνεται παράλληλ�
ή απ�κλειστικ� (με την ελευθερ�-
τυπία, 1848) γλωσσικ� �ργαν� τ�υ
Tύπ�υ. H δημ�τική, π�υ εί�ε μια
μακραίωνη �ωή σε τε�νικά κείμε-
να, �πως τα συμ"�λαι�γρα�ικά, α-
νάμικτη πάντ�τε με παγιωμέν�υς
αρ�αϊκ�ύς τύπ�υς, αλλά και με ε-
�αρμ�γές, �πωσδήπ�τε διάσπαρ-
τες, στη λ�γ�τε�νία ήδη απ� τ�ν
17� αιώνα, δεν απ�υσίασε απ� τ�ν
Tύπ� αλλά σε καμιά περίπτωση δεν
τ�υ έδωσε τ�ν τ�ν�. Oταν τ� 1824
αν�ίγει τ� Πανεπιστήμι� στην Kέρ-
κυρα, η I�νι�ς Aκαδημία, η γλώσσα
π�υ θα επικρατήσει στις παραδ�-
σεις τ�υ, στ� μέτρ� �π�υ αυτές γί-
ν�νταν στα ελληνικά, ήταν η κ�ινή
λ�γία, μάλιστα η κ�ραϊκή.

Γιατί η κ�ινή λ�γία δεν ήταν ενι-
αία: αν τ� σύν�ρ� με την αρ�αΐ��υ-
σα, τη γλώσσα τ�υ Nε��υτ�υ Δ�ύ-
κα και των πνευματικών τ�υ πρ�-
γ�νων, ήταν εκ των πραγμάτων α-
π�λύτως καθαρ�, ωστ�σ� η κ�ινή,
η «μι��"άρ"αρη», εκ�ρα��ταν με
δια��ρετικά ύψη, με κ�ντιν�τερ�
πρ�ς τη δημ�τική τ� κ�ραϊκ�, π�υ
�μως δεν ήταν τ� ίδι� για �λ�υς
τ�υς μαθητές τ�υ. H υι�θέτηση
της κ�ινής λ�γίας δεν συνεπαγ�-
ταν την απ�ρριψη της δημ�τικής
ως �ργάν�υ έκ�ρασης στην π�ίη-
ση: στ� "αθμ� μάλιστα �π�υ η
πρ�σληψη της τελευταίας ήταν
ρ�μαντική, για την π�ίηση εκείνη
π�υ σκ�π�ς της ήταν η ανάδει�η
τ�υ λαϊκ�ύ και τ�υ �υσικ�ύ, η δη-
μ�τική είναι απ�δεκτή και απ�
τ�υς ακρ�τερ�υς καθαρ�λ�γ�υς.

Aκ�μη, �ι �παδ�ί της δημ�τικής,
της «�υσικής γλώσσας» �πως την
έλεγαν, θεωρ�ύσαν θεμιτ� να εκ-
�ρά��νται σε μια μετριασμένη λ�-
για γλώσσα, της �π�ίας η απ�κλιση
απ� τη δημ�τική εί�ε να κάμει πε-

ρισσ�τερ� με τις πτώσεις παρά με
τ� λε�ιλ�γι� και τ� συντακτικ�. Oι
�παδ�ί της «μέσης �δ�ύ» π�υ α-
ντικειμενικώς δεν ήταν μ�ν� �ι κ�-
ραϊστές, εί�αν �λ�ι τ�υς ένα κ�ιν�
σημεί� ως πρ�ς τ� λε�ιλ�γι�: συμ-

�ων�ύ�σαν �λ�ι �τι η γλώσσα
πρέπει να απ�καθαρθεί απ� τα �έ-
να στ�ι�εία. Ως πρ�ς αυτ� δεν έ-
λειπαν στην πρά�η και �ι κατα�ά-
σεις απ� την πλευρά των δημ�τικι-
στών, �πως �ν�μάστηκαν αργ�τε-

Aδαμάντις Kραής. �υλγρα�ία. Mακριν� πρ�τυπ� της, η λιθγρα�ία τυ Σμ�λνι. Πρέλευση, A. Γύδας 1870, «Bί-
ι Παράλληλι», τμ. B΄.
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ρα �ι �παδ�ί της απλής, της λαϊκής
γλώσσας, των «ρωμαίικων».

Aσώπι
ς, Bάμ�ας,
Φιλητάς, Kάλ�
ς

Στην I�νι� Aκαδημία � κ�ραϊσμ�ς
αντιπρ�σωπευ�ταν με ισ�υρές πρ�-
σωπικ�τητες: Aσώπι�ς, Bάμ"ας, Φι-
λητάς, για να μείν�υμε στ�υς επι-
κρατέστερ�υς. O Kάλ"�ς δίδασκε σε
μια γλώσσα π�υ κι αυτή ήταν η α-
πλ�υστευμένη λ�γία, έ�ερνε �μως
ως παράδειγμα π�ιητικής έκ�ρασης
τ�ν Xριστ�π�υλ�, �ωρίς να διαν�η-
θεί να ανα�ερθεί στ�ν εαυτ� τ�υ· �
Ψαλίδας, απ� τ� άλλ� μέρ�ς, �ταν
εκ�ων�ύσε ένα λ�γ� στη Λευκάδα,
�π�υ διεύθυνε τ� τ�πικ� Λύκει�,
�ρησιμ�π�ιεί μια απλ�υστευμένη
γλώσσα π�υ δεν αντιστ�ι�εί στις
πραγματικές τ�υ γλωσσικές πεπ�ι-
θήσεις, σύμ�ωνα με τις �π�ίες απ�
τη νε�ελληνική Γραμματεία δεν σώ-
�εται παρά τ� Kρητικ� Θέατρ� και �
Xριστ�π�υλ�ς· �ι μετα�ράσεις π�υ
έκαμε � Kάλ"�ς για λ�γαριασμ� τ�υ
Kαραντην�ύ π�υ, αυτ�ς � τελευταί-
�ς, ήθελε να εκσυγ�ρ�νίσει τα μαθη-
ματικά π�υ δίδασκε στην Aκαδημία,
ανήκ�υν κι αυτές στην κ�ινή, δεν έ-
��υν καμιά σ�έση με την παράδ�ση
τ�υ Mπαλάν�υ· τα �ιλ�σ��ικά μαθή-
ματα διδάσκ�νται κι αυτά σε απλ�υ-
στευμένη γλώσσα, π�υ έ�ει απ�κ�-
πεί απ� τη γλώσσα τ�υ B�ύλγαρη ή
τ�υ K�ρυδαλέα, �ταν υπ�μνηματί�ει
τ�ν Aριστ�τέλη. Mε δυ� λ�για, στην
I�νι� Aκαδημία � αρ�αϊσμ�ς δεν α-
π�κτησε ερείσματα κι αν κάπ�τε
�ρησιμ�π�ιείται η αρ�αία ελληνική
αυτ� γίνεται σε άκρως τυπικές περι-
πτώσεις, �πως είναι η διατύπωση ε-
ν�ς διπλώματ�ς ή μιας επιγρα�ής. H
δημ�τική εί�ε "έ"αια τ�υς �παδ�ύς
της, ωστ�σ� δεν έγινε διαδεδ�μέν�
μέσ� διδασκαλίας: ακ�μη περισσ�τε-
ρ� �ι ακαδημαϊκ�ί της �παδ�ί, με τις
δυ� ε�αιρέσεις π�υ θα ανα�έρ�υμε,
δεν επι�είρησαν να διεκδικήσ�υν τα
δικαιώματά της, καθώς �ι περισσ�-
τερ�ί τ�υς και μάλιστα �ι π�λιτικές
ηγεσίες των νησιών, εί�αν ενστερνι-
σθεί τη λ�γία κ�ινή κι αυτήν ε�άρ-
μ��αν �π�υ επισήμως γιν�ταν �ρήση
της ελληνικής. Tη γενική συναίνεση
ενίσ�υε τ� γεγ�ν�ς �τι τ� μεί��ν �ή-
τημα δεν ήταν η επιλ�γή ανάμεσα
στις εκδ��ές της ίδιας γλώσσας, αλ-
λά η επιλ�γή ανάμεσα σε δυ� γλώσ-
σες δια��ρετικές: την ιταλική γλώσ-
σα, στην �π�ία εί�αν εθισθεί �ι
elites, και τη ντ�πια, την εθνική, δη-
λαδή την ελληνική. Hδη τ� Σύνταγμα
τ�υ 1817 την εί�ε αναγάγει θεωρητι-
κά σε επίσημη γλώσσα. 

Στην I�νι� Aκαδημία η υπ�στήρι�η
της δημ�τικής ήρθε απ� έναν Iταλ�,
�ικεί� τ�υ Σ�λωμ�ύ και μετα�ραστή
τ�υ Yμν�υ, τ�ν Gustavo Grassetti· η
υπ�στήρι�η γίνεται μέσω της αναί-
ρεσης της κ�ραϊκής θεωρίας για τ�
γλωσσικ� ν�μ�θέτη. Eνα άλλ� πρ�-
σωπ� π�υ δίδα�ε για λίγ� στην I�νι�
Aκαδημία, � Σταμάτης Πυλαριν�ς,
τυπώνει τα μαθήματά τ�υ (1827) στη
δημ�τική: τ� διά"ημά τ�υ έ�ει ιδιαί-
τερη σημασία, γιατί θέλει να δεί�ει
�τι η λαϊκή γλώσσα μπ�ρεί να ε�αρ-
μ�στεί στ� πεδί� των επιστημών,
στη Φυσική. Δεν �έρ�υμε τι � ίδι�ς

σκε�τ�ταν για την κ�ραϊκή μέση �-
δ�: ένας ανιψι�ς τ�υ, αυτ�ς π�υ
σύμ�ωνα με μια μαρτυρία τ�ν έ"α�ε
επάνω να κακ�λ�γά στα μαθήματά
τ�υ τ�υς «λ�γι�τατ�υς», δηλαδή
τ�υς κ�ραϊστές, θα πει νεκρ�λ�γώ-
ντας τ�ν K�ραή (1833): «και αν κατά
πρά�ιν δεν είσαι πάντ�τε σύμ�ων�ς
με την θεωρίαν, τέλ�ς πάντων πρώ-
τ�ς �ιλ�σ��ικώς απέδει�ες την
�ρείαν μιας κ�ινής εθνικής γλώσσης
και �ύτως εσύστησες τ� δραστήρι�ν
μέσ�ν της ενώσεως των Eλλήνων».
Πρ�κειται για τ�ν Φραγκίσκ� Πυλα-
ριν� π�υ για τ�ν K�ραή έ�ει υψηλή
γνώμη και, κυρίως, ενεργητική πρ�-
σληψη: θεωρεί �τι κατ�ρθωσε να
«διασπείρει» στ�υς κ�λπ�υς της πα-
τρίδας τ�υ «τη �ιλ�σ��ικήν απ�στ�-

λήν τ�υ ιθ΄ αιών�ς, την ελευθερίαν
(...), ισ�τητα και κ�ινωνισμ�ν», �πως
έλεγαν τ� σ�σιαλισμ� τ�τε. Aς έρ-
θ�υμε στ�ν Grassetti.

Γκ
υστά�
 Γκρασέτι

Pωμαί�ς πρ�σ�υγας στην Eλλάδα,
άσκησε την ιατρική τ�υ τέ�νη στην
Πελ�π�ννησ�, "ρέθηκε στη Zάκυν-
θ�, �π�υ δίδασκε λατινικά και ιταλι-
κά, κι απ� εκεί στην Kέρκυρα, «�π�υ
τ�υ εδώσανε καθέδρα στην Aκαδη-
μία �ι μεσιτείες τ�υ Σ�λωμ�ύ», στ�ν
ιδρυτή της, τ�ν Γκίλ��ρδ (1824). O
Grassetti, �πως και � Πυλαριν�ς, �-
ταν δίδασκε στα ελληνικά �ρησιμ�-
π�ι�ύσε τη δημ�τική: μάθημά τ�υ η
λατινική γραμματεία. Για τη δημ�τι-

κή εί�ε μιλήσει δημ�σια απ� τα 1825
στην ιταλική τ�υ μετά�ραση τ�υ σ�-
λωμικ�ύ Yμν�υ· στα 1827 θα επαινέ-
σει τ�ν Σταμάτη Πυλαριν�, γιατί δι-
δάσκει και τυπώνει τις παραδ�σεις
τ�υ στη δημ�τική· στα 1829, νεκρ�-
λ�γώντας τ�ν Aθανάσι� Ψαλίδα, θα
πει �τι η γλώσσα αλλά�ει μα�ί με τη
�ωή και τ�ν �λ� π�λιτισμ�, και θα
πρ�"άλει τα �ν�ματα τ�υ Xριστ�-
π�υλ�υ, τ�υ Bηλαρά, τ�υ Ψαλίδα και
τ�υ Σ�λωμ�ύ «με την αιθέρια λυρική
π�ίηση»· τ� ίδι� στα 1835, �ταν σε ε-
πίσημη �μιλία τ�υ �ητά να καταργη-
θεί τ� ύ��ς συγγρα�έων «άλλ�υ ν�-
μ�υ», ενν�ώντας τ�υς �παδ�ύς της
κ�ινής λ�γίας γλώσσας· τ� 1836,
�ρ�νιά τ�υ θανάτ�υ τ�υ, τυπώνει μια

Nε��υτς Bάμ!ας, έργ Διν. Tσ�κυ. O Bάμ!ας (1770–1855), ε#έ�υσα πνευματική πρσωπικ�τητα, διετέλεσε κα-
θηγητής στην I�νι Aκαδημία και διευθυντής τυ Iερσπυδαστηρίυ (1828–1833).

Συνέ�εια στην 24η σελίδα
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Συνέ�εια απ� την  23η σελίδα

O Aθανάσις Ψαλίδας (1768–1829), εκπρ�σωπς τυ νεελληνικύ Δια�ωτι-
σμύ, πρωτπ�ρς της γλωσσικής αλλαγής. Eπίτιμς διδάκτωρ της Iνίυ
Aκαδημίας απ� την ίδρυσή της (1824), δεν έλα!ε πτέ καθηγητική έδρα, ε-
πειδή ι Aγγλι των θεωρύσαν ρωσ��ιλ.

O Eυγένις Bύλγαρης (1716–1806), διδάσκαλς τυ γένυς. Φιλ�σ�ς, θε-
λ�γς, �υσιγνώστης, ελληνιστής, υπήρ#ε αναμρ�ωτής της νεελληνικής
παιδείας (Eθνλγικ� και Iστρικ� Mυσεί).

Γραμματική και Mετρική της νέας
ελληνικής, στην �π�ία σκ�πευε να
δημ�σιεύσει και τ�ν Διάλ�γ� τ�υ Σ�-
λωμ�ύ· στα 1853 εκδίδεται στη Mάλ-
τα ένα παιδαγωγικ� τ�υ "ι"λί� με α-
ντικείμεν� τη στ�ι�ειώδη �ιλ�λ�γική
εκπαίδευση των ελλην�παίδων: και
στα δύ� "ι"λία αναδεικνύεται η α�ία
της δημ�τικής γλώσσας και των έρ-
γων π�υ έ��υν γρα�εί σ’ αυτή· σε ε-
κείν� τ�υ 1836 αναιρείται η κ�ραϊκή
θεωρία για τη «μέση �δ�».

Πίσω απ� τ�ν Grassetti δεν υπάρ-
�ει μ�ν� �  Σ�λωμ�ς, τ�υ �π�ί�υ �
Διάλ�γ�ς δεν έ�ει στ��� τ�υς αρ-
�αϊστές αλλά τ�υς «δι�ρθωτές» της
γλώσσας: υπάρ��υν � Xριστ�π�υ-
λ�ς, � Bηλαράς και � Ψαλίδας, των
�π�ίων γνωρί�ει τ� γλωσσικ� κή-
ρυγμα, μάλιστα τ�υ Ψαλίδα· υπάρ-
��υν ακ�μη η γνώση της δημ�τικής
παράδ�σης, τ� Kρητικ� Θέατρ�, �
Σκ�ύ��ς, � Δαμωδ�ς και δεν παρα-
λείπει να ανα�έρει ένα σύγ�ρ�ν� �-
ν�μα τ�υ κύκλ�υ τ�υ, τ�ν Γεώργι�
Tερτσέτη. Δεν �έρ�υμε π�ια ήταν η
απή�ηση τ�υ Grassetti στ�υς σπ�υ-
δαστές της I�νί�υ Aκαδημίας καθώς
�ι θετικές κρίσεις �σων έγραψαν γι’
αυτ�ν υμνητικά, αλλά και �υσιαστι-
κά πράγματα δεν �ε�εύγ�υν απ� τις
γενικές διατυπώσεις: ένας �μως α-
π� τ�υς μαθητές τ�υ, � Γεώργι�ς
Tυπάλδ�ς Iακω"άτ�ς, μας ά�ησε
στα �αρτιά τ�υ ένα μετα�ραστικ�
γύμνασμα απ� τα λατινικά, π�υ εμ-
μέσως δεί�νει π�ια ανταπ�κριση

μπ�ρ�ύσε να έ�ει η διδασκαλία τ�υ
σε �σ�υς υπ�ψιασμέν�υς μαθητές
ανήκαν στ�υς γλωσσικ�ύς αντίπ�-
δες τ�υ κ�ραϊσμ�ύ. 

Πρ�κειται για ένα κείμεν� διατυ-
πωμέν� σε καθαρή δημ�τική και σε
�ωνητική �ρθ�γρα�ία, στ� �π�ί� η
γλώσσα πρ�σπαθεί να συγκρ�τηθεί
μέσα απ� την τ�πική λαλιά, �ωρίς γι’
αυτ� να γίνεται διαλεκτική. O ίδι�ς
μας ά�ησε ένα κείμεν�, μια Iστ�ρία
της I�νιας Aκαδημίας γραμμένη τ�
1837 και σε μια γλώσσα π�υ δεί�νει
σε π�ιες απ�κρυσταλλώσεις μπ�-
ρ�ύσε να �τάσει η δημ�τική στα
Eπτάνησα, υπ�δηλών�ντας ταυτ�-
�ρ�να τις ε�αρτήσεις της απ� τα ι-
ταλ�γλωσσα πρ�τυπά της.

Στ� έντυπ� τ�υ 1836, � Grassetti
�έρει καλά �τι η ανακ�πή της δημ�-
τικής δεν έρ�εται απ� τ�ν αρ�αϊσμ�,
αλλά απ� τη θεωρία της «μέσης �-
δ�ύ» και στην επι�ειρηματ�λ�γία
τ�υ θυμί�ει �σα έλεγε � Φραγκίσκ�ς
Πυλαριν�ς για την αντί�αση ανάμε-
σα στην κ�ραϊκή γλωσσική θεωρία
και πρά�η. Aνα�έρεται συγκεκριμέ-
να στα Πρ�λεγ�μενα τ�υ K�ραή στα
Aιθι�πικά τ�υ Hλι�δωρ�υ (1804), �-
π�υ γίνεται λ�γ�ς για τ� γλωσσικ�
«ν�μ�θέτη» της «δημ�κρατικής Π�-
λιτείας» (των ιδεών), για τ� δια�ειρι-
στή, αλλιώς, εν�ς αναπαλλ�τρίωτ�υ
«κτήματ�ς» τ�υ έθν�υς, τη γλώσσα:
ή πρ�κειται για ν�μ�θέτες με την α-
κρι"ή σημασία της λέ�ης κι αυτή η ε-
τυμηγ�ρία (δηλαδή η δι�ρθωση) "ρί-
σκεται σε αν�ι�τή αντί�αση με την

O Nε��υτς Δύκας (1760–1845), λ�γις κληρικ�ς, ασ�λήθηκε ιδιαίτερα με
την έκδση αρ�αίων Eλλήνων συγγρα�έων, �πως και  Kραής, αλλά σε α-
ντίθεση με εκείνν υπήρ#ε υπστηρικτής της αρ�αΐ+υσας.



πρ�ηγ�ύμενη (δηλαδή τ� αναπαλλ�-
τρίωτ� της γλώσσας)· ή, με τ� να εί-
ναι ν�μ�θέτες δημ�κρατικής Π�λι-
τείας, δεν μπ�ρ�ύν να απ��ασίσ�υν
τίπ�τε π�υ να μην είναι σύμ�ων� με
τη θέληση τ�υ λα�ύ και, σ’ αυτή την
περίπτωση, π�ι�ς θα μπ�ρέσει να υ-
π�θέσει �τι � λα�ς θα τ�υς έδινε ε-
��υσία να αλλ�ιώσ�υν τη γλώσσα,
καθώς αυτ�ς � λα�ς δεν θα μπ�ρ�ύ-
σε π�τέ να θέλει να αλλ�ιωθεί η
γλώσσα. Στην αντί�αση εί�ε κι�λας
σπεύσει να απαντήσει � ίδι�ς � K�-
ραής: � γλωσσικ�ς ε�ευγενισμ�ς γί-
νεται αμ�ίδρ�μα, με μια κίνηση απ�
τα πάνω πρ�ς τα κάτω κι απ� τα κάτω
πρ�ς τα πάνω, και σε καμιά περίπτω-
ση η κατά�αση απέναντι στη �ωντα-
νή γλώσσα δεν συνεπάγεται την υι�-
θέτηση της γλώσσας των απαιδεύ-
των, τ�υ «�υδαί�υ ��λ�υ». Aπ�τέλε-
σμα αυτής της αμ�ίδρ�μης κίνησης
είναι � εγκλω"ισμ�ς τ�υ λαϊκ�ύ λ�-
γ�υ στην τυπ�λ�γία τ�υ αρ�αΐ��ντ�ς
και σε αυτ� τ� σημεί� ακρι"ώς η διά-
σταση ανάμεσα στην κ�ραϊκή μέση
�δ� και στ�υς �παδ�ύς της λαϊκής
γλώσσας είναι αγε�ύρωτη. Δεν είναι
τυ�αί� �τι ανάμεσα στα σύγ�ρ�να
έργα π�υ πρ�"άλλει � Grassetti συ-
γκαταλέγ�νται και τα K�ρακιστικά, η
κατ’ ε���ή σάτιρα εναντί�ν της
γλωσσικής κάθαρσης.

Δημ
τικιστές
Oι λιγ�στ�ί έμπρακτ�ι δημ�τικι-

στές της I�νί�υ Aκαδημίας δεν δημι-
�ύργησαν αντιθέσεις ικανές να ανα-

�θ�ύν σε δημ�σιες θωρητικές συ�η-
τήσεις, μ�λ�ν�τι δεν έλειψαν �ι επι-
θέσεις κατά των «λ�γι�τάτων» απ�
�ρισμέν�υς δασκάλ�υς της: �αίνε-
ται �μως �τι �ι επιθέσεις αυτές μ�ι-
ρά��νταν ανάμεσα στην αμ�ισ"ήτη-
ση τ�υ περιε��μέν�υ των ανθρωπι-
στικών μαθήσεων και σ’ εκείνη τ�υ
γλωσσικ�ύ τ�υς �ργάν�υ. O
Grassetti γρά�ει τα έργα τ�υ στα ιτα-
λικά και έτσι δεν μας έδωσε δείγμα-
τα μιας λ�γίας δημ�τικής, �πως συ-
νέ"ηκε με τις λιγ�στές σελίδες της
Φυσικής τ�υ Πυλαριν�ύ. Kυρίαρ�η
γλώσσα, καθώς είπαμε, παρέμεινε η
κ�ραϊκή, π�υ γρήγ�ρα κατέλη�ε
στην καθαρ�λ�γη εκδ��ή της.

Aπ� τ�υς πρώτ�υς μαθητές της
Aκαδημίας, δημ�τικ� λ�γ� με τις
γνωστές κε�αλ�νίτικες τ�νικ�τη-
τες αρθρώνει � Λασκαράτ�ς, �ωρίς
�μως αυτ� να είναι δυνατ� να κατα-
μετρηθεί στη θητεία τ�υ στ� I�νι�
Πανεπιστήμι�· � Γεώργι�ς Tυπάλ-
δ�ς Iακω"άτ�ς δεν �ρ�ντισε π�τέ
να �έρει στ� �ως τ� π�νημά τ�υ,
και ένας άλλ�ς υπέρμα��ς στη θεω-
ρία της κ�ινής γλώσσας, � Σπυρί-
δων Zαμπέλι�ς, δεν ά�ησε κανένα
δείγμα λ�γιας δημ�τικής, ώστε να
μας κάμει να καταλά"�υμε για π�ι-
ας μ�ρ�ής γλώσσα συνηγ�ρ�ύσε.
T� πιθαν�τερ� είναι �τι τη �υσική
γλώσσα τη θεωρ�ύσε �ργαν� για έ-
να μ�ν� είδ�ς π�ίησης, εκείν� π�υ
εγκατάλειψε � Σ�λωμ�ς στ� ώριμ�
έργ� τ�υ. Tα παραδείγματα τ�υ θε-
ωρητικ�ύ δημ�τικισμ�ύ απ� τα πρ�-

σωπα της I�νί�υ Aκαδημίας θα μπ�-
ρ�ύσαν να π�λλαπλασιαστ�ύν, �ω-
ρίς �μως να είναι σε θέση να με-
τριάσ�υν τη διαπίστωση �τι, με ελά-
�ιστες ε�αιρέσεις, απ�δέ�θηκαν
στην πρά�η την «κ�ινή καθ�μιλ�υ-
μένη», δηλαδή τη «μέση �δ�», δί-
�ως τ� «γλυκ�μίλητ�» κ�ραϊσμ�.

H κριτική τ�υ Grassetti μένει στ�
γλωσσικ� πεδί� και στ� παιδευτικ�,
�ωρίς καμιά πρ�έκταση στ� π�λιτι-
κ� και τ� εθνικ�. Eίναι αυτ�ν�ητ� �-
τι η απα�ίωση τ�υ «λ�γι�τατισμ�ύ»
συνεπάγεται την αισθητική απα�ίω-
ση των δημι�υργημάτων τ�υ και
τ�ύτ� απ�τελεί κ�ιν� τ�π� της επι-
�ειρηματ�λ�γίας �λων των �παδών
της �υσικής γλώσσας. Στ� "αθμ� �-
π�υ τ� γλωσσικ� σύν�ρ� τ�π�θε-
τ�ύσε και τ�ν κ�ραϊσμ� στην αντί-
περη ��θη τ�υ δημ�τικισμ�ύ, η συ-
ν�λική κριτική κατά της αρ�αι�-
στρ��ης παράδ�σης έθιγε και τ�ν ί-
δι� τ�ν κ�ραϊσμ�. Mε τη δ�λ���νία
τ�υ Kαπ�δίστρια �ι Eπτανήσι�ι, και
ιδιαιτέρως �ι Kερκυραί�ι, έ�τασαν

σε έναν π�λιτικ� αντικ�ραϊσμ� π�υ
υπερακ�ντι�ε τη γλωσσική αντίθε-
ση. Περισσ�τερ� συγκυριακ�ς, � α-
ντικ�ραϊσμ�ς αυτ�ς δεν �αίνεται �-
τι συνδέεται με την εθνική διάστα-
ση της αντίθεσης ανάμεσα στ�ν ελ-
λην�κεντρισμ� και σε έναν �ικ�υ-
μενισμ� π�υ μ�ιραία θα συναντηθεί
με τ� θρησκευτικ� �ικ�υμενισμ�. Oι
ρι��σπάστες θα επεκτείν�υν τ� α-
λυτρωτικ� ιδεώδες και θα τ� ταυτί-
σ�υν με �,τι κατέλη�ε να σημαίνει η
Mεγάλη Iδέα,  και στ� �ραμά τ�υς
αυτ� θα θεωρήσ�υν �,τι αντιστρα-
τεύεται � ελλην�κεντρισμ�ς: ανά-
λ�γα με τ� γλωσσικ� τ�υς σύν�ρ�,
θα συγκαταλέ��υν σ’ αυτ�ν και τ�ν
κ�ραϊσμ�, �πως συμ"αίνει με την α-
κραία τ�π�θέτηση τ�υ Γεωργί�υ
Tυπάλδ�υ Iακω"άτ�υ ή, δικαι�τερα,
θα ταυτίσ�υν τ�ν ελλην�κεντρισμ�
με τ�ν αρ�αϊσμ�, τ�ν «αττικισμ�»,
�πως για παράδειγμα συμ"αίνει με-
τ�ν Kωνσταντίν� Λ�μ"άρδ� (1862),
π�υ για να στηρί�ει τ� κήρυγμά τ�υ,
επικαλείται τ�υς κ�ραϊστές.
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O Σπυρίδων Zαμπέλις (Λευκάδα 1815–Eλ!ετία 1881), πε+γρά�ς, ιστρικ�ς
και πιητής, μαθητής τυ Aθ. Ψαλίδα και σπυδαστής στην I�νι Aκαδημία, υ-
πέρμα�ς της κινής γλώσσας και της ιδέας της εν�τητας και συνέ�ειας της
ελληνικής ιστρίας.

H σελίδα τίτλυ της «Oρθδ�#υ Διδασκαλίας» τυ μητρπλίτη M�σ�ας
Πλάτωνς, σε μετά�ραση Aδ. Kραή. Δεύτερη έκδση (1827), απ� τν ιερ-
μ�να� K. Tυπάλδ, διδάσκαλ στην I�νι Aκαδημία.


