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Πρόιογος 

 Ο Γεψξγηνο Ν. Παπαληθνιάνπ (1883-1962) ππήξμε έλαο απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο Έιιελεο επηζηήκνλεο φισλ ησλ επνρψλ, ζεκειησηήο ηνπ θιάδνπ ηεο 

Απνθνιηδσηηθήο Κπηηαξνινγίαο θαη εθεπξέηεο ηνπ πεξίθεκνπ Pap test, πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. 

Αλαληίξξεηα, ν Γ.Ν. Παπαληθνιάνπ ήηαλ κηα πξνζσπηθφηεηα παγθφζκηαο εκβέιεηαο, 

ζηελ νπνία ε αλζξσπφηεηα –θαη ηδηαίηεξα ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο– νθείιεη αηψληεο 

ράξηηεο, θαζψο ε πξσηφηππε κέζνδνο πνπ επηλφεζε έρεη ζψζεη θαη ζπλερίδεη λα ζψδεη 

εθαηνκκχξηα δσέο. Σν πξσηνπνξηαθφ ηνπ έξγν αθφκε θαη ζήκεξα –ζε κηα επνρή 

επηζηεκνληθήο έθξεμεο– παξακέλεη δηαρξνληθφ θαη ηπγράλεη πιήξνπο απνδνρήο θαη 

αλαγλψξηζεο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Ο κεγάινο εξεπλεηήο έρεη βξαβεπηεί 

γηα ην επηζηεκνληθφ ηνπ έξγν απφ ηα κεγαιχηεξα ηδξχκαηα θαη ηηο Αθαδεκίεο 

Δπηζηεκψλ φινπ ηνπ θφζκνπ (εθηφο απφ ην ίδξπκα Νφκπει πνπ ηνπ ζηέξεζε –

αδίθσο– πέληε θνξέο ην νκψλπκν βξαβείν), ελψ έρνπλ ρπζεί ηφλνη κειάλεο γηα 

εγθσκηαζηηθέο αλαθνξέο ζηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ εμέιημε ηεο ηαηξηθήο. Γηθαησκαηηθά, 

ζηνλ Dr Pap –φπσο ηνλ απνθαινχζαλ ζηηο Ζ.Π.Α.– αλήθεη κηα ζέζε ζην Πάλζενλ ηεο 

ηζηνξίαο ηεο Ηαηξηθήο Δπηζηήκεο θαη κηα ζέζε αλάκεζα ζηνπο κεγαιχηεξνπο 

αλζξσπηζηέο ηνπ 20νχ αηψλα. 

 Σν παξφλ πφλεκα, σζηφζν, δελ εζηηάδεη ζηνλ επηζηήκνλα Παπαληθνιάνπ,  

ην θπηηαξνινγηθφ έξγν ηνπ νπνίνπ είλαη γλσζηφ ηνηο πάζη θαη έρεη θσηηζηεί απφ 

δηαθεθξηκέλεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ ρψξνπ ηεο Ηαηξηθήο (E. Carmichael, π. 

Μαξθέηνο, Α. Γηακαληήο θ.ιπ.). Ζ παξνχζα δηαηξηβή θηινδνμεί λα θνηηάμεη πίζσ απφ 

ηνλ κεγάιν επηζηήκνλα θαη λα αλαδείμεη ηνλ θνηλσληθνπνιηηηθά αλήζπρν άλζξσπν, 

Γ. Παπαληθνιάνπ. Πξνεξρφκελνο απφ κηα νηθνγέλεηα κε πνιηηηθφ ππφβαζξν, ν 

Παπαληθνιάνπ, απφ ηα λεαληθά ηνπ ρξφληα, εθδειψλεη ελδηαθέξνλ γηα ηα θνηλά θαη 

ζπγρξσηίδεηαη κε ζεκαληηθά πνιηηηθά πξφζσπα ηεο επνρήο ηνπ (Α. Γεικνχδνο, Γ. 

θιεξφο, Ί. Γξαγνχκεο θ.ιπ.). Δπξηζθφκελνο αξγφηεξα ζηελ Ακεξηθή, γηα πελήληα 

πεξίπνπ ρξφληα, πνηέ δελ έπαςε λα ελδηαθέξεηαη γηα ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο εμειίμεηο 

ζηελ Διιάδα, δηαηεξψληαο ζηελνχο δεζκνχο κε ηε ρψξα. Απνθνξχθσκα ηνπ 

ελδηαθέξνληφο ηνπ γηα ηελ παηξίδα απνηέιεζε ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

ειιελνακεξηθαληθέο πνιηηηθέο νξγαλψζεηο, ηε δεθαεηία ηνπ 1940, φηαλ πηα ήηαλ 

παγθνζκίνπ θήκεο εξεπλεηήο. Ζ ελεξγφο εκπινθή ηνπ ζηελ Greek War Relief θαη 

ζηε National Committee for the Restoration of Greece, ηεο νπνίαο κάιηζηα δηεηέιεζε 
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θαη πξφεδξνο, απνζθνπνχζε ζηελ αλαθνχθηζε ηεο θαηαδπλαζηεπφκελεο απφ ηηο 

θαηνρηθέο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα Διιάδαο θαη ζηε δηαθψηηζε ηεο ακεξηθαληθήο θνηλήο 

γλψκεο γηα ηηο δνθηκαζίεο πνπ πθίζηαην ε πνιχπαζή ηνπ παηξίδα. 

 ην ζεκείν απηφ, ν γξάθσλ νθείιεη λα θαηαζηήζεη γλσζηή ζηνλ αλαγλψζηε 

ηελ αθφξκεζή ηνπ γηα ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο 

κεηαπηπρηαθήο εηδίθεπζεο. Έλα παλεπηζηεκηαθφ κάζεκα αθηεξσκέλν ζηνλ Γεψξγην 

Ν. Παπαληθνιάνπ, ζην πιαίζην κηαο ζεηξάο καζεκάησλ γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο 

Έιιελεο φισλ ησλ επνρψλ, απνηέιεζε ην αξρηθφ εξέζηζκα γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ην 

ελ ιφγσ πξφζσπν. Ζ αιήζεηα είλαη φηη ακθηηαιαληεχηεθα αλ ζα έπξεπε λα 

επηθεληξσζψ ζην επηζηεκνληθφ ηνπ έξγν ή ζε άιιεο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ, θαζφηη δελ 

ηπγράλσ εηδηθφο ζε ηαηξηθά ζέκαηα. ηνλ πξνβιεκαηηζκφ κνπ έδσζε ηε ιχζε ε 

πνιχηηκε ππφδεημε εθ κέξνπο ηεο θπξίαο Γηνχιεο Κφθθνξε, θφξεο ηεο αληςηάο ηνπ 

θνξπθαίνπ εξεπλεηή, ηνπ Αξρείνπ Νηθνιάνπ Μαπξή, ην νπνίν απφθεηηαη ζηελ 

Ακεξηθαληθή ρνιή Κιαζηθψλ πνπδψλ ζηε Γελλάδεην Βηβιηνζήθε θαη ζην νπνίν 

ππάξρεη αδεκνζίεπην αξρεηαθφ πιηθφ γηα ηελ πνιηηηθή δξάζε ηνπ Παπαληθνιάνπ ζηηο 

Ζ.Π.Α. Πξάγκαηη, ε ππφδεημε ηεο θπξίαο Κφθθνξε ζηάζεθε θαηαιπηηθή γηα ηε 

ζηφρεπζή κνπ, ελ ηέιεη, ζην θνηλσληθνπνιηηηθφ έξγν ηνπ ζπνπδαίνπ ζείνπ ηεο. 

 Οινθιεξψλνληαο ηηο πξνινγηθέο απηέο ζθέςεηο, αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα 

επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο φινπο φζνη ζπλεηέιεζαλ ζην λα έξζεη εηο πέξαο ε αλά 

ρείξαο δηαηξηβή. Καζνξηζηηθφο ζπληειεζηήο, αζθαιψο, ππήξμε ν επηβιέπσλ 

Καζεγεηήο κνπ, θχξηνο Θαλάζεο Υξήζηνπ, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεφηεξεο θαη 

χγρξνλεο Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ θαη Γηεπζπληήο ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Νεφηεξε θαη χγρξνλε Ηζηνξία: Νέεο ζεσξήζεηο θαη 

πξννπηηθέο».  Ο αθαηαπφλεηνο απηφο παλεπηζηεκηαθφο Γάζθαινο ππήξμε πνιχηηκνο 

αξσγφο, θαζνδεγεηήο θαη αζηείξεπηε πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ πεξηήγεζή κνπ –απηά 

ηα δχν κνλαδηθά ρξφληα πνπ δηήξθεζαλ νη κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο– ζηα 

κνλνπάηηα ηεο Ηζηνξίαο. Σνπ είκαη επγλψκσλ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ έθαλε λα 

επνπηεχζεη ηελ εξγαζία κνπ θαη ζπλνιηθά γηα ηηο γλψζεηο πνπ αθεηδψο κνπ 

πξνζέθεξε. Σηο επραξηζηίεο κνπ επηζπκψ λα εθθξάζσ θαη πξνο ηνπο ζπλεπηβιέπνληεο 

θαζεγεηέο, θπξίνπο Ηάθσβν Μηραειίδε θαη σηήξε Ρηδά. 

Άμηα ζπκπαξαζηάηεο θαη θαζνδεγήηξηα ζην έξγν κνπ θαη ε θπξία Γηνχιε 

Κφθθνξε, κε ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο, ηε βηβιηνγξαθηθή ηξνθνδφηεζε θαη ηελ 

άκεζε αληαπφθξηζή ηεο θάζε θνξά πνπ ρξεηαδφκνπλ ηε βνήζεηά ηεο. Σεο νθείισ 

βαζηά επγλσκνζχλε πνπ βξηζθφηαλ δίπια κνπ ζε φιε ηε δηαδξνκή, απφ ηελ αξρή 
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κέρξη ηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο κνπ.  

Δλφο επραξηζηήξηνπ ιφγνπ αμίδνπλ αθφκα νη –πάληνηε πξνζελείο θαη 

εμππεξεηηθνί/-έο– βηβιηνζεθνλφκνη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ (Βηβιηνζήθε 

Καιακάηαο), ην πξνζσπηθφ ηνπ Διιεληθνχ Λανγξαθηθνχ θαη Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ 

(Δ.Λ.Η.Α.) θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Ακεξηθαληθήο ρνιήο Κιαζηθψλ πνπδψλ ηεο 

Γελλαδείνπ Βηβιηνζήθεο ζηελ Αζήλα γηα ηελ πξνζπκία θαη ηελ εμππεξεηηθφηεηά 

ηνπο.  

Σέινο, ζεξκέο επραξηζηίεο επηζπκψ λα απεπζχλσ θαη ζηελ νηθνγέλεηά κνπ: 

ηε ζχδπγφ κνπ Μαξηάλλα, αθάκαηε ζπλνδνηπφξν θαη εκςπρψηξηα ζε θάζε κνπ βήκα, 

θαζψο θαη ζηα δίδπκα ηέθλα κνπ, Μάξην θαη Δπαγγειία, γηα ηνλ δεκηνπξγηθφ ρξφλν 

πνπ ηνπο ζηέξεζα. 

Σπρφλ παξαιείςεηο ή αβιεςίεο ζην παξφλ πφλεκα εμππαθνχεηαη πσο 

βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ γξάθνληα. 

Αλδξέαο Μ. Παπαδεκεηξίνπ,  

Καιακάηα, Μάηνο 2020 
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Δηζαγφγή 

 Ο Γεψξγηνο Ν. Παπαληθνιάνπ γελλήζεθε ζηελ Κχκε Δπβνίαο ζηηο 13 Μαΐνπ 

1883. Ήηαλ ην ηξίην παηδί ηεο εχπνξεο αζηηθήο νηθνγέλεηαο ηνπ Νηθνιάνπ 

Παπαληθνιάνπ, γηαηξνχ θαη ζεκαληηθνχ πνιηηεπηή ηνπ λεζηνχ, θαη ηεο Μαξίαο, ην 

γέλνο Κξηηζνχηα. Δίρε δχν κεγαιχηεξα αδέξθηα, ηνλ Νάζν (1880) θαη ηε Νίλα (1882) 

θη έλα κηθξφηεξν, ηελ Διέλε (1886).  

 Ο κηθξφο Γηψξγνο έδεζε αλέκεια παηδηθά ρξφληα ζην αξρνληηθφ ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ ζηελ φκνξθε θσκφπνιε ηεο Δχβνηαο, κέζα ζε έλα θιίκα 

νηθνγελεηαθήο ζαιπσξήο, πινχζην ζε πλεπκαηηθά εξεζίζκαηα. Ο Γηψξγνο κε ηα 

αδέιθηα ηνπ είραλ αλαπηχμεη απφ κηθξή ειηθία έληνλε θνηλσληθφηεηα, θαζψο ε 

κεηέξα ηνπο θξφληηδε λα ηνπο παίξλεη καδί ηεο ζε επηζθέςεηο, θνηλσληθέο 

εθδειψζεηο, ζηελ εθθιεζία, αιιά θαη ν παηέξαο ηνπο ήζειε λα παξαθνινπζνχλ ηα 

παηδηά ηνπ φιεο ηνπ ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
1
. 

 Ο Γ. Παπαληθνιάνπ θνίηεζε ζην Γεκνηηθφ ρνιείν ηεο Κχκεο, ελψ 

«ζρνιεία» γη’ απηφλ ζηελ παξαηήξεζε θαη ζηελ αλαδήηεζε ηεο γλψζεο, θαζφηη 

θηινκαζήο θαη δεθηηθφο ζε εξεζίζκαηα, ππήξμαλ θαη ε πινχζηα θχζε θαη ε ζάιαζζα 

ηεο Κχκεο
2
. ηα έληεθά ηνπ ρξφληα, νινθιεξψλνληαο ην Γεκνηηθφ, θεχγεη γηα ηελ 

Αζήλα γηα λα θνηηήζεη ζην Α΄ Γπκλάζην, φπνπ θνηηνχζε θαη ν κεγάινο ηνπ αδεξθφο, 

Νάζνο. ηα γπκλαζηαθά ηνπ ρξφληα ν Γηψξγνο δηεχξπλε ηε γεληθή ηνπ κφξθσζε 

καζαίλνληαο γαιιηθά αιιά θαη βηνιί, κνπζηθφ φξγαλν ην νπνίν απνηεινχζε ην 

θαηαθχγηφ ηνπ, ζε ζηηγκέο ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο, ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπ. ε 

επηζηνιή πξνο ηνλ παηέξα ηνπ (Αζήλα, 27 Ννεκβξίνπ 1904) γξάθεη γηα ην βηνιί ηνπ: 

«Απηό κνπ δηόξζσζε ηελ ςπρή κνπ, κνπ έδσζε ηε δύλακε λα ππνθέξσ ηελ απειπηζηηθή 

απνκόλσζε θαη κνπ αλαζήθσζε θάπνηα ηδαληθά»
3
. 

 ε ειηθία 15 εηψλ, ν Παπαληθνιάνπ εγγξάθεηαη ζηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Παξάιιεια κε ηε κειέηε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, έρνληαο 

επξχηεξεο πλεπκαηηθέο αλεζπρίεο, ν θνηηεηήο Παπαληθνιάνπ ζπλερίδεη ηε κειέηε ησλ 

μέλσλ γισζζψλ θαη ηεο κνπζηθήο, ελψ δηαβάδεη θηινζνθία θαη ινγνηερλία
4
. Σνλ 

γνεηεχεη ε Δπξσπατθή Γηαλφεζε θαη ζπλάκα ελδηαθέξεηαη γηα ηηο Πνιηηηθέο 

Δπηζηήκεο. Παξαθνινπζεί ηα ξεχκαηα ηεο επνρήο ηνπ θαη ηάζζεηαη ππέξ ηνπ 

                                                           
1
 Μ. Κφθθνξε, Γεώξγηνο Ν. Παπαληθνιάνπ. Μέζα από ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ, Αζήλα 2005, ζ. 28 

2
 Ν. Γ. Σζνηζνξφο, «Γεψξγηνο Ν. Παπαληθνιάνπ: Βηνγξαθηθά ζηνηρεία θαη αλαθνξέο», ζην: Αθηέξσκα 

ηηκήο θαη κλήκεο ζηνλ κεγάιν επεξγέηε Γεώξγην Ν. Παπαληθνιάνπ, Κχκε 2018, ζ. 29 
3
 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 50 

4
 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 35 
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δεκνηηθηζκνχ, ζε κηα επνρή πνπ ην γισζζηθφ δήηεκα βξηζθφηαλ ζε έμαξζε. ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ απηφλ ζπλέηεηλε θαη ε ζηελή ζχλδεζή ηνπ κε θηινινγηθνχο 

θχθινπο ησλ Αζελψλ, ζηνπο νπνίνπο αλήθαλ νη δεκνηηθηζηέο Αιέμαλδξνο 

Γεικνχδνο, Μαλφιεο Σξηαληαθπιιίδεο θ.ά. 

 Σν 1904, ζε ειηθία 21 εηψλ, ν Γ. Παπαληθνιάνπ ιακβάλεη ην πηπρίν ηεο 

Ηαηξηθήο κε «άξηζηα». Μεηά ην πέξαο ηνπ πξψηνπ θχθινπ ησλ ζπνπδψλ ηνπ, 

ππνρξεσκέλνο λα εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ππεξέηεζε γηα δχν 

ρξφληα σο έθεδξνο αλζππίαηξνο ζην Τγεηνλνκηθφ ψκα ηξαηνχ. ηηο πηέζεηο ηνπ 

παηέξα ηνπ λα αθνινπζήζεη ζηαδηνδξνκία ζηξαηησηηθνχ ηαηξνχ, ν Παπαληθνιάνπ 

ελαληηψλεηαη. Απνξξίπηεη επίζεο θαη ηελ πξννπηηθή λα εγθαηαζηαζεί κφληκα ζηελ 

Κχκε ή ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Δχβνηαο θαη λα ζπλερίζεη ηελ παξάδνζε ηνπ 

παηέξα ηνπ ζηελ πγεηνλνκηθή εμππεξέηεζε ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ
5
.  

 Απελαληίαο, επηζπκεί δηαθαψο λα κεηαβεί ζηε Γεξκαλία γηα λα δηεπξχλεη ηηο 

ζπνπδέο ηνπ, νξακαηηδφκελνο λα εηζρσξήζεη ζηα άδπηα ηεο επηζηήκεο ηνπ. Ήδε απφ 

ηα γπκλαζηαθά ηνπ ρξφληα, ν λνλφο ηνπ, η. Κσλζηαληηλίδεο, ν νπνίνο είρε ζπνπδάζεη 

ζηε Γεξκαλία, ηνπ κηινχζε γηα ηηο πλεπκαηηθέο επθαηξίεο πνπ ζα ηνπ έδηλαλ νη 

ζπνπδέο ηνπ εθεί. Παξά ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδε εθείλε ηελ 

πεξίνδν, ε νηθνγέλεηα Παπαληθνιάνπ απνθαζίδεη ηειηθά λα ζηεξίμεη ηνλ Γηψξγν, ν 

νπνίνο επέιεμε σο πξψην ζηαζκφ ηεο κεηεθπαίδεπζήο ηνπ ην Μφλαρν. 

 Οη ζπνπδέο, σζηφζν, ζην Μφλαρν δελ ηνλ ηθαλνπνίεζαλ θαη δελ θξάηεζαλ 

παξά ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπφκελνο ζηαζκφο ηνπ ήηαλ ε Ηέλα, φπνπ ζπνχδαδε 

θαη ν θίινο ηνπ Αιέμ. Γεικνχδνο. ην Παλεπηζηήκην ηεο Ηέλαο ν Παπαληθνιάνπ 

παξαθνινχζεζε ηηο παξαδφζεηο ηνπ νλνκαζηνχ βηνιφγνπ Υαίθει (Ernst Haeckel). 

Γηαπηζηψλνληαο φκσο θαη εθεί φηη ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ δελ θάιππηε ηηο 

επηδηψμεηο ηνπ, κεηά απφ ηξεηο κήλεο θεχγεη γηα ην Φξάηκπνπξγθ, φπνπ ζθφπεπε λα 

παξαθνινπζήζεη ηνλ Βάηζκαλ (August Weissman), επίζεο Καζεγεηή Βηνινγίαο. Δλ 

ηέιεη ν θχθινο ησλ αλσηάησλ ζπνπδψλ ηνπ Παπαληθνιάνπ ζηε Γεξκαλία θιείλεη εθεί 

απφ φπνπ άξρηζε, δειαδή ζην Μφλαρν. Τπφ ηελ επνπηεία ηνπ Καζεγεηή Εσνινγίαο, 

Υέξηβηγθ (Richard Hertwig), ν Γεψξγηνο Παπαληθνιάνπ εθπνλεί ηε δηδαθηνξηθή ηνπ 

δηαηξηβή, κε ηίηιν «Πεξί ησλ φξσλ ηεο θπιεηηθήο δηαθνξνπνηήζεσο ησλ δαθληδψλ». 

ην πιαίζην ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπ εξγαζηψλ ζηνλ θιάδν ηεο Εσνινγίαο έξρεηαη γηα 

πξψηε θνξά ζε επαθή κε ην κηθξνζθφπην –πνπ έκειιε λα απνηειέζεη πξνέθηαζε ηνπ 

                                                           
5
 Γ. Α. Ρεγάηνο, «Γεψξγηνο Παπαληθνιάνπ. Ο ζεκειησηήο ηεο Απνθνιηδσηηθήο Κπηηαξνινγίαο», ζηελ: 

Ηζηνξία εηθνλνγξαθεκέλε, ηρ. 532 (2012), ζ. 98 
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εαπηνχ ηνπ– κειεηψληαο ηνλ ζαπκαζηφ θφζκν ησλ πξσηνδψσλ. Σν 1910 

νινθιεξψλεη ηε δηαηξηβή ηνπ θαη αλαγνξεχεηαη δηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθψλ 

Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μνλάρνπ. 

 Κιείλνληαο κε επηηπρία ηνλ θχθιν ηεο κεηεθπαίδεπζήο ηνπ ζηε Γεξκαλία, ν 

Παπαληθνιάνπ επηζηξέθεη ζηε γελέηεηξά ηνπ, Κχκε, γηα μεθνχξαζε θαη ζρεδηαζκφ 

ηνπ επφκελνπ βήκαηφο ηνπ. ε κία απφ ηηο εμνξκήζεηο πνπ έθαλε κε ηελ παξέα ηνπ 

ζηε θχζε γλψξηζε ηε 19ρξνλε Μάρε (Αλδξνκάρε) Μαπξνγέλε, απφγνλν ηεο εξσίδαο 

ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο Μαληνχο, ζηελ νπνία αξγφηεξα έθαλε πξφηαζε γάκνπ, 

δηαθξίλνληαο ζ’ απηήλ ηα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα πνπ έςαρλε ζε κηα γπλαίθα: 

δπλακηζκφ, ζάξξνο, απηνπεηζαξρία, αμηνπξέπεηα. Έλαο απφ ηνπο φξνπο πνπ ηεο έζεζε 

πξηλ παληξεπηνχλ ήηαλ λα κελ απνθηήζνπλ παηδηά, ψζηε απεξίζπαζηνο λα αθνζησζεί 

νινθιεξσηηθά ζηελ επηζηήκε ηνπ. Δθείλε είπε ην «λαη» θη έηζη, ηνλ επηέκβξην ηνπ 

1910, παληξεχηεθαλ ζην ζπίηη ηεο Μάρεο ζηελ Αζήλα, ρσξίο λα ην γλσξίδνπλ νη 

δηθνί ηνπ.  

 Έλαλ κήλα αξγφηεξα πξαγκαηνπνίεζαλ ην ηαμίδη ηνπ κέιηηνο ζηε Γαιιία, 

πξνθεηκέλνπ λα επηζθεθηνχλ εξεπλεηηθά θέληξα, θαηφπηλ επηζπκίαο ηνπ 

Παπαληθνιάνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηε Γαιιία, πεξηεγήζεθαλ 

ζην Παξίζη αιιά θαη ζηελ Κπαλή Αθηή. ηνλ Παπαληθνιάνπ πξνηείλεηαη κηα ζέζε 

παξαζθεπαζηή ζε έξεπλεο ζαιάζζησλ εηδψλ ζην Ωθεαλνγξαθηθφ Ηλζηηηνχην ηνπ 

Μνλαθφ, ηελ νπνία απνδέρεηαη. Σν θαινθαίξη ηνπ 1911 ζπκκεηέρεη ζηελ 

επηζηεκνληθή εμφξκεζε κε ηε ζαιακεγφ «L’ Hirondelle» ηνπ πξίγθηπα Αιβέξηνπ Α΄ 

ηνπ Μνλαθφ ζηε Γπηηθή Μεζφγεην. Σελ εξγαζία ηνπ ζην Ωθεαλνγξαθηθφ Ηλζηηηνχην 

–πνπ δελ ηνλ ελζνπζίαδε ηδηαίηεξα– εγθαηαιείπεη κεηά ηε ιήμε ηνπ εηήζηνπ 

ζπκβνιαίνπ ηνπ, επηζηξέθνληαο κε ηε ζχδπγφ ηνπ ζηελ Διιάδα, φπνπ ζην κεηαμχ 

είρε θχγεη απφ ηε δσή ε κεηέξα ηνπ. 

 Με ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Διιάδα, ν Παπαληθνιάνπ πείζηεθε απφ ηνλ 

απεξρφκελν Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Ν. Απνζηνιίδε, λα ζέζεη 

ππνςεθηφηεηα γηα λα ηνλ δηαδερζεί ζηελ έδξα ηεο Αλζξσπνινγίαο. Γηα λα 

θαηαζηήζεη, φκσο, πην ηζρπξή ηελ ππνςεθηφηεηά ηνπ, ζα έπξεπε λα παξνπζηάζεη θαη 

κηα δεχηεξε επηζηεκνληθή εξγαζία πέξαλ ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ δηαηξηβήο. Έηζη, 

παίξλεη μαλά ηνλ δξφκν πξνο ην Μφλαρν γηα κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα. Δπηζηξέθνληαο 

θαη πάιη ζηελ Διιάδα, λέεο πεξηπέηεηεο πεξηκέλνπλ ηνλ Παπαληθνιάνπ. Απηήλ ηε 

θνξά επηζηξαηεχεηαη σο έθεδξνο αλζππίαηξνο ζηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο (1912-

13). ε δηάθνξεο κνλάδεο φπνπ ππεξεηεί έξρεηαη ζε επαθή κε Διιελνακεξηθαλνχο 
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εζεινληέο, νη νπνίνη ηνλ πιεξνθνξνχλ γηα ηηο επθαηξίεο πνπ παξείρε ν Νένο Κφζκνο 

ζηνπο επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο. Αξλεηήο ελφο ζπκβαηηθνχ ηξφπνπ δσήο θαη πλεχκα 

αλήζπρν, ν Παπαληθνιάνπ γνεηεχεηαη απφ ηελ πξφθιεζε γηα έξεπλα ζηελ Ακεξηθή 

θαη ελ ηέιεη –παξά ηηο αληηξξήζεηο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ– απνθαζίδεη λα 

κεηαλαζηεχζεη καδί κε ηε Μάρε ζηελ αληίπεξα φρζε ηνπ Αηιαληηθνχ. 

 Ο Γηψξγνο θαη ε Μάρε Παπαληθνιάνπ θηάλνπλ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1913, 

ζηε Νέα Τφξθε, ηνλ ηφπν φπνπ ν κεγάινο Έιιελαο επηζηήκνλαο ήηαλ γξαθηφ λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αλαθαιχςεηο ηνπ, επεξγεηψληαο ηελ αλζξσπφηεηα. ηε λέα 

παηξίδα ην δεπγάξη αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο θαη νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα. Με ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή Μφξγθαλ (Thomas Morgan), ν νπνίνο 

γλψξηδε ηνλ Παπαληθνιάνπ κέζα απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ, ν εθθνιαπηφκελνο κεγάινο 

εξεπλεηήο βξίζθεη αξρηθά ζέζε βνεζνχ ζην Δξγαζηήξην ηνπ Ννζνθνκείνπ ηεο Νέαο 

Τφξθεο, ιακβάλνληαο πεληρξφ κηζζφ. Γηα λα ζπκπιεξψλεη ην εηζφδεκά ηνπ, 

εξγάδεηαη σο δεκνζηνγξάθνο ζηελ ειιεληθή εθεκεξίδα ηεο νκνγέλεηαο, «Αηιαληίο». 

Σα επηζηεκνληθά ηνπ πξνζφληα δελ άξγεζαλ λα ηχρνπλ αλαγλψξηζεο. Έηζη, ηνπ 

πξνηείλεηαη εξγαζία πςειφηεξσλ αμηψζεσλ θαη απνδνρψλ ζην Σκήκα Αλαηνκίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κνξλέι (Cornell University Medical College). ην ελ ιφγσ ίδξπκα 

έκειιε λα πξαγκαηνπνηεί ηηο έξεπλέο ηνπ γηα ηα επφκελα 47 έηε ηεο δσήο ηνπ.  

 Αληηθείκελν ησλ εξεπλψλ ηνπ, ζε πξψηε θάζε, ήηαλ ε επίδξαζε ηνπ 

νηλνπλεχκαηνο ζηα ρξσκνζψκαηα ησλ θπηηάξσλ, ρξεζηκνπνηψληαο σο πεηξακαηφδσα 

ηλδηθά ρνηξίδηα. Αξγφηεξα ηνλ απαζρφιεζε ην ζέκα ηεο πεξηφδνπ ησλ θαηψηεξσλ 

ζειαζηηθψλ, εμεηάδνληαο θνιπηθά επηρξίζκαηα ησλ ζειπθψλ ηλδηθψλ ρνηξηδίσλ. ε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ, Καζεγεηή δξ ηφθαξλη (Dr C. Stockard), 

δεκνζίεπζε ηηο κειέηεο ηνπ ζε δηεζλνχο θήκεο επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, φπσο ην 

«Science», θαζηζηψληαο ην εξεπλεηηθφ ηνπ έξγν επξχηεξα γλσζηφ.  

 Σν 1920, ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ Παπαληθνιάνπ επεθηείλεηαη θαη 

ζηνλ θαηακήλην θχθιν ηνπ αλζξψπνπ, εμεηάδνληαο θνιπηθά επηρξίζκαηα πνπ 

ιάκβαλε απφ ηε γπλαίθα ηνπ, Μάρε –ην «ζχκα» ηνπ, φπσο ζπλήζηδε λα ηελ απνθαιεί. 

Δλ ζπλερεία, εζηίαζε ηελ πξνζνρή ηνπ ζηηο θπηηαξηθέο αιινηψζεηο εμεηάδνληαο 

θνιπηθφ πιηθφ θαη απφ άιιεο γπλαίθεο, λνζειεπφκελεο αιιά θαη απφ κέιε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ Κνξλέι. Μεηά ηε κειέηε ησλ θπζηνινγηθψλ 

πεξηπηψζεσλ πξνρψξεζε ζηε κειέηε θαη ησλ παζνινγηθψλ πεξηπηψζεσλ, 

εμνκνινγνχκελνο πσο ε πξψηε παξαηήξεζε θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ήηαλ απφ ηηο 
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ζπγθινληζηηθφηεξεο εκπεηξίεο ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο
6
. Δπεθηείλνληαο 

δηαξθψο ηηο έξεπλέο ηνπ θαη ηειεηνπνηψληαο ηε κεζνδνινγία ηνπ, νδεγήζεθε ηειηθά 

ζε έλαλ πξσηνπνξηαθφ ηξφπν πξνιεπηηθήο δηάγλσζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ 

ηεο κήηξαο, κέζα απφ ηελ εμέηαζε ησλ θνιπηθψλ επηρξηζκάησλ.  

 Ζ εμέηαζε θαηά Παπαληθνιάνπ ή αιιηψο Pap test γλσζηνπνηήζεθε ζηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ην 1928 –ρξνληά πνπ ν κεγάινο επηζηήκνλαο 

πνιηηνγξαθήζεθε Ακεξηθαλφο–, ε δηαγλσζηηθή ηεο φκσο αμία άξρηζε λα 

αλαγλσξίδεηαη επξέσο ηα πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940. Ηδηαίηεξα κεηά ηε 

δεκνζίεπζε, ην 1943, ηεο πεξίθεκεο κνλνγξαθίαο «Γηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηεο 

κήηξαο απφ ην θνιπηθφ πγξφ» (Diagnosis of uterine cancer by vaginal smear) ησλ 

Παπαληθνιάνπ θαη H. Traut, ην Pap test εδξαηψζεθε σο αδηαθηινλίθεηε επηζηεκνληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί ζην ζεκείν απηφ φηη ν Παπαληθνιάνπ 

νπδέπνηε ζέιεζε λα θαηνρπξψζεη ηελ επξεζηηερλία ηνπ, πξνζθέξνληάο ηελ 

αληδηνηειψο ζηελ αλζξσπφηεηα. Έηζη, ν κεγάινο επηζηήκνλαο θαη αλζξσπηζηήο 

έθαλε πξάμε απηφ πνπ έγξαθε ζε παιαηφηεξε επηζηνιή πξνο ηνπο γνλείο ηνπ (Αζήλα, 

4 Οθησβξίνπ 1910): «Σν ηδαληθόλ κνπ δελ είλαη λα πινπηίζσ νύηε λα δήζσ επηπρήο 

αιιά λα εξγαζζώ, λα δξάζσ, λα δεκηνπξγήζσ, λα θάκσ θάζε ηη αληάμηνλ ελόο 

αλζξώπνπ εζηθνύ θαη δπλαηνύ»
7
. 

 ηαλ εμεξξάγε ν Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο, ν Παπαληθνιάνπ 

παξαθνινπζνχζε απφ καθξηά –αιιά κε κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη αγσλία– ηηο εμειίμεηο 

ζηελ παηξίδα ηνπ. Σν έπνο ηνπ ’40 αθνινχζεζε ε γεξκαληθή εηζβνιή θαη ε ηξηπιή 

θαηνρή πνπ επηβιήζεθε ζηε ρψξα πξνμέλεζε ζηνλ ειιεληθφ ιαφ πείλα θαη 

εμαζιίσζε. Ο θνξπθαίνο επηζηήκνλαο δελ κπνξεί λα κείλεη απαζήο κπξνζηά ζην 

δξάκα ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ. ληαο επηθαλέο κέινο ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο ησλ 

Ζ.Π.Α., απνθαζίδεη λα δξάζεη απνθαζηζηηθά, αμηνπνηψληαο ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπθίζεη ηνπο δνθηκαδφκελνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ. Σελ πεξίνδν 

ηνπ πνιέκνπ, ινηπφλ, ν Παπαληθνιάνπ παξάιιεια κε ην επηζηεκνληθφ ηνπ έξγν 

επηηειεί θαη πνιηηηθφ έξγν, πξνζθέξνληαο ηηο πνιχηηκεο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ Greek 

War Relief, ζηνλ Ακεξηθαληθφ Δξπζξφ ηαπξφ θαη ζηε National Committee for the 

Restoration of Greece. 

 Μεηά ην πέξαο ηνπ πνιέκνπ, ην «δψξν» ηνπ Παπαληθνιάνπ ζηελ 

αλζξσπφηεηα, ην Pap test, γλσξίδεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξε απήρεζε. Τπφ ηελ 

                                                           
6
 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 139 

7
 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 97-98 
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αηγίδα πιένλ ηεο Ακεξηθαληθήο Αληηθαξθηληθήο Δηαηξείαο (American Cancer Society) 

θαη κε επηβιέπνληα ηνλ κεγάιν εξεπλεηή, εθπνλνχληαη πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο 

γηαηξψλ, θπηηαξνιφγσλ, γπλαηθνιφγσλ, παζνινγναλαηφκσλ ζρεηηθά κε ηε λέα 

πξσηνπνξηαθή δηαγλσζηηθή κέζνδν ηνπ θαξθίλνπ. Δηδηθέο θιηληθέο ηδξχνληαη ζε 

πνιιά λνζνθνκεία ησλ Ζ.Π.Α. γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ. Σν Pap test έρεη γίλεη 

πιένλ εμέηαζε ξνπηίλαο γηα ηηο Ακεξηθαλίδεο. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, ε 

κέζνδνο, ράξε ζηελ αμηνπηζηία ηεο, βγήθε έμσ απφ ηα ζχλνξα ησλ Ζ.Π.Α. θαη 

θαζηεξψζεθε παγθνζκίσο. Ο αγψλαο εηψλ ηνπ Παπαληθνιάνπ δηθαηψλεηαη. 

 Ο κεγάινο Έιιελαο επηζηήκνλαο, πνπ, εηξήζζσ ελ παξφδσ, ζηελ 

αθαδεκατθή ηνπ δηαδξνκή απέθηεζε φινπο ηνπο ηίηινπο ηεο ηεξαξρίαο ζηε ρνιή 

Αλαηνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνξλέι
8
, κε ηελ πξσηνπνξηαθή ηνπ κέζνδν 

ζεκειίσζε έλαλ λέν θιάδν ηεο Ηαηξηθήο, ηελ Απνθνιηδσηηθή Κπηηαξνινγία. Σε 

κέζνδν εμέηαζεο ησλ απνθνιηδνχκελσλ θπηηάξσλ (φζσλ απνπίπηνπλ απφ ηνλ 

νξγαληζκφ κε ηηο εθθξίζεηο) ν Παπαληθνιάνπ πεξηέγξαςε αλαιπηηθά ζην κλεκεηψδεο 

ζχγγξακκά ηνπ «Άηιαο ηεο Απνθνιηδσηηθήο Κπηηαξνινγίαο» (Atlas of Exfoliative 

Cytology) ηo 1954. Ο αλαγλψζηεο πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ε επηζηεκνληθή κέζνδνο 

ηνπ Παπαληθνιάνπ, πέξαλ ηνπ γπλαηθείνπ θφιπνπ, κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θαη ζε 

άιια ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο ην αλαπλεπζηηθφ θαη ην νπξνπνηεηηθφ, κε 

αλάινγε επηηπρία.  

 Αλάκεζα ζηηο αλαξίζκεηεο ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο θαη βξαβεχζεηο πνπ 

απήιαπζε ζηελ επηζηεκνληθή ηνπ ζηαδηνδξνκία ήηαλ θαη ε δεκηνπξγία εηδηθά γηα 

εθείλνλ ηζφβηαο θαζεγεηηθήο έδξαο, κε ηθαλνπνηεηηθφ κηζζφ θαη ζχληαμε, ε νπνία ηνλ 

απήιιαζζε απφ ηελ ηδησηηθή εξγαζία θαη ηνπ απνδέζκεπε πνιχηηκν ρξφλν γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα
9
. Σελ πξσηνβνπιία απηή πήξαλ απφ θνηλνχ ην Παλεπηζηήκην 

Κνξλέι, ε Ακεξηθαληθή Δηαηξεία γηα ηνλ Καξθίλν θαη ην Ίδξπκα Λάζθεξ. 

 Σν 1957, κεηά απφ 44 ρξφληα εξγαζίαο ζηηο Ζ.Π.Α. ρσξίο δηαθνπέο, παίξλεη 

ηελ απφθαζε λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα πνιχκελν ηαμίδη ζηελ Δπξψπε. ηφρνο ηνπ 

ηαμηδηνχ ήηαλ λα ζπκκεηάζρεη ζην πξψην Γηεζλέο πλέδξην ηεο Απνθνιηδσηηθήο 

Κπηηαξνινγίαο ζηηο Βξπμέιιεο (Ηνχιηνο 1957) αιιά θαη γηα άιινπο επηζηεκνληθνχο 

ζθνπνχο, θαζψο θαη γηα λα μαλαδεί ηα άγηα ρψκαηα ηεο πνιπαγαπεκέλεο ηνπ 

παηξίδαο, πνπ ηφζν λνζηαιγνχζε. Μεηά απφ πεξηήγεζε ελφο κελφο ζηελ Δπξψπε, 

θηάλεη ζηελ Διιάδα (Αχγνπζηνο 1957) θαη αληακψλεη κεηά απφ πνιιά ρξφληα κε 

                                                           
8
 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 147 

9
 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 147 
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ζπγγελείο θαη θίινπο. Παξάιιεια κε ηελ αλαςπρή ζπλδχαζε θαη επηζηεκνληθέο 

επαθέο γηα ηελ πξννπηηθή ηεο δεκηνπξγίαο ελφο Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ ζηε ρψξα, πνπ 

ζα έθεξε ην φλνκά ηνπ. Ζ πξφζεζή ηνπ απηή δελ θαηέζηε εθηθηφ ηειηθά λα επνδσζεί. 

Παξφια απηά, πνηέ δελ έπαςε λα ελδηαθέξεηαη γηα ηε δηάδνζε ηεο δηαγλσζηηθήο ηνπ 

κεζφδνπ ζηελ Διιάδα αιιά θαη γηα ηελ πξφνδν ηνπ αληηθαξθηληθνχ αγψλα ελ γέλεη. 

 ,ηη δελ θαηφξζσζε λα δεκηνπξγήζεη ζηελ Διιάδα ν κεγάινο επηζηήκνλαο 

ην πέηπρε επί ακεξηθαληθνχ εδάθνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κεγάιν ηνπ φξακα γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο αληηθαξθηληθνχ ηλζηηηνχηνπ παίξλεη ζάξθα θαη νζηά κε ηελ ίδξπζε 

ζην Ματάκη ηεο Φιφξηδαο ηνπ «Ηλζηηηνχηνπ Δξεπλψλ γηα ηνλ Καξθίλν» 

(Papanicolaou Cancer Research Institute). Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1961, ην δεχγνο 

Παπαληθνιάνπ, αλ θαη ζε πξνρσξεκέλε ειηθία, παίξλεη ηε κεγάιε απφθαζε λα 

κεηνηθήζεη ζην Ματάκη, ψζηε λα κπνξεί ν Dr Pap λα δηεπζχλεη ην Ηλζηηηνχην. Σα 

επίζεκα εγθαίληα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, πνπ έθεξε ην φλνκα ηνπ κεγάινπ εξεπλεηή, είραλ 

νξηζηεί γηα ηηο 13 Μαΐνπ 1962, αλήκεξα ησλ 79σλ γελεζιίσλ ηνπ.  

 Ωζηφζν, ηε κεγάιε εθείλε κέξα δελ έκειιε λα ηε δήζεη, θαζψο ζηηο 19 

Φεβξνπαξίνπ ν θνξπθαίνο Έιιελαο επηζηήκνλαο ηνπ 20νχ αηψλα έθπγε 

αηθληδηαζηηθά απφ ηε δσή, παζαίλνληαο θαξδηαθή πξνζβνιή. Ο αδφθεηνο ζάλαηφο 

ηνπ ζθφξπηζε αλείπσην πφλν ζηνπο νηθείνπο ηνπ θαη άθεζε έλα δπζαλαπιήξσην θελφ 

ζηνλ επηζηεκνληθφ θφζκν. Πιήζνο θφζκνπ παξαθνινχζεζε ηε λεθξψζηκν αθνινπζία 

πνπ ηειέζηεθε ζηνλ Διιελνξζφδνμν Μεηξνπνιηηηθφ Ναφ ηεο Αγίαο Σξηάδνο ζηε Νέα 

Τφξθε, πξνεζηψηνο ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Βνξείνπ θαη Ννηίνπ Ακεξηθήο Ηαθψβνπ, θαη 

ε ηαθή ηνπ κεγάινπ λεθξνχ έγηλε ζην θνηκεηήξην Κιίληνλ ηνπ Νηνπ Σδέξζετ.  

ην εηζαγσγηθφ απηφ ηκήκα ηεο αλά ρείξαο δηαηξηβήο, αλαηξέμακε ζηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ζηαζκνχο ηεο πνιπθχκαληεο δσήο ηνπ Γ. Ν. Παπαληθνιάνπ, 

πξνθεηκέλνπ ν αλαγλψζηεο λα έρεη κηα γεληθή εηθφλα ηνπ βίνπ ηνπ κεγάινπ 

επηζηήκνλα θαη αλζξσπηζηή. ην εμήο ε εξγαζία εζηηάδεη ζηελ θνηλσληθνπνιηηηθή 

ζθέςε θαη δξάζε ηνπ κεγάινπ εξεπλεηή, αθνινπζψληαο ηελ θάησζη δηάξζξσζε: 

 ην Α΄ Κεθάιαην, κε ηίηιν «Σν πνιηηηθφ ππφβαζξν ηνπ Γ. Παπαληθνιάνπ», 

αζρνινχκαζηε κε δχν ηζρπξέο πξνζσπηθφηεηεο πνπ ζπλέβαιαλ ηα κέγηζηα ζηε 

δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζθέςεο ηνπ Παπαληθνιάνπ: ηνλ παππνχ 

ηνπ Γεψξγην Κξηηζνχηα θαη ηνλ παηέξα ηνπ Νηθφιαν Αζαλ. Παπαληθνιάνπ, 

ζεκαληηθφ Κπκαίν πνιηηηθφ.  

 ην Β΄ Κεθάιαην ην ελδηαθέξνλ καο εζηηάδεηαη ζηηο θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηθέο αλεζπρίεο ησλ λεαληθψλ ρξφλσλ ηνπ Γ. Παπαληθνιάνπ, νη νπνίεο 
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εθθξάζηεθαλ κέζα απφ θνηλσληθέο πξάμεηο, κέζα απφ ηελ αξζξνγξαθία θαη ηελ 

επηζηνινγξαθία ηνπ, κέζα απφ ηηο επαθέο κε ζεκαληηθά πξφζσπα ηεο επνρήο ηνπ. 

ην Γ΄ Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε άγλσζηε παηξησηηθή δξάζε ηνπ 

αλζξσπηζηή επηζηήκνλα ζηηο Ζ.Π.Α. Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε νκνγελεηαθέο 

πνιηηηθέο νξγαλψζεηο πξνζέθεξε πνιχηηκεο ππεξεζίεο πξνο ηελ παηξίδα, ηελ πεξίνδν 

ηεο Καηνρήο. 

ην επηινγηθφ ηκήκα πξνβαίλνπκε ζε κηα απνηίκεζε ηνπ θνηλσληθνπνιηηηθνχ 

έξγνπ ηνπ Γ. Παπαληθνιάνπ. 

ην ηέινο ηεο δηαηξηβήο παξαηίζεηαη παξάξηεκα κε θσηνγξαθηθφ θαη 

αξρεηαθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ηε δσή θαη ηε δξάζε ηνπ κεγάινπ εξεπλεηή.  
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Α΄ Κεθάιαηο 

Σο ποιηηηθό σπόβαζρο ηοσ Γ.Ν. Παπαληθοιάοσ 

 πσο πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ εηζαγσγηθή –παλνξακηθή–  παξνπζίαζε ηεο 

δσήο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ Γ. Ν. Παπαληθνιάνπ, ν πξσηνπφξνο εξεπλεηήο ππήξμε έλαο 

ηαπεηλφο θαη αθάκαηνο ππεξέηεο ηνπ Αλζξψπνπ· έλαο επηζηήκνλαο κε πιήξε 

ζπλαίζζεζε ηεο θνηλσληθήο ηνπ απνζηνιήο. Τπήξμε, παξάιιεια, θη έλαο θινγεξφο 

παηξηψηεο, πνπ παξά ηνλ κηζφ πεξίπνπ αηψλα καθξηά απφ ηελ παηξίδα ηνπ, θξφληηδε 

λα καζαίλεη γη’ απηήλ θαη ηε βνεζνχζε κε φπνηνλ ηξφπν κπνξνχζε. Απηή ε 

θνηλσληθνπνιηηηθή ηνπ ζπλείδεζε θαιιηεξγήζεθε εμ απαιψλ νλχρσλ, κεγαιψλνληαο 

ζε κηα νηθνγέλεηα κε πνιηηηθφ ππφβαζξν θαη πινχζηα θνηλσληθή δξάζε. Κπξίαξρεο 

θπζηνγλσκίεο, πνπ άζθεζαλ επηξξνή ζηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη 

απνηέιεζαλ πξφηππα γηα ηνλ Παπαληθνιάνπ, ππήξμε ν παππνχο ηνπ, Γεψξγηνο 

Κξηηζνχηαο θαη ν παηέξαο ηνπ, Νηθφιανο Αζ. Παπαληθνιάνπ. 

1.1. Γεώργηος Κρηηζούηας: ο παππούς-πρόησπο 

 Πάλσ απφ ην γξαθείν ηνπ Γεσξγίνπ Ν. Παπαληθνιάνπ ζηελ νηθία ηνπ ζην 

πξνάζηην Νηάγθιαζηνλ ηνπ Λνλγθ Άηιαλη ηεο Νέαο Τφξθεο, θξεκφηαλ έλα κεγάισλ 

δηαζηάζεσλ πνξηξέην
10

. Ήηαλ ην πνξηξέην ηνπ παππνχ ηνπ, Γεσξγίνπ Κξηηζνχηα, 

παηέξα ηεο κεηέξαο ηνπ. Σν πνξηξέην απηφ θνζκνχζε ην παηξηθφ ηνπο ζπίηη ζηελ 

Κχκε. κσο ε αδεξθή ηνπ Παπαληθνιάνπ, γλσξίδνληαο ηνλ ζαπκαζκφ πνπ έηξεθε ν 

κεγάινο εξεπλεηήο ζηνλ παππνχ ηνπ απφ ηελ πιεπξά ηεο κεηέξαο ηνπ –θη αο κελ ηνλ 

γλψξηζε πνηέ–, ηνπ ην έζηεηιε σο δψξν ζηελ Ακεξηθή. Ο παππνχο Γεψξγηνο 

Κξηηζνχηαο είρε θχγεη απφ ηε δσή ην 1873, δέθα ρξφληα πξηλ ηε γέλλεζε ηνπ 

δεπηεξφηνθνπ γηνπ ηεο νηθνγέλεηαο Παπαληθνιάνπ. Ο κηθξφο Γεψξγηνο φκσο, ζηνλ 

νπνίν δφζεθε ην φλνκα ηνπ παππνχ ηνπ, κεγάισζε κε ηηο δηεγήζεηο πεξηζηαηηθψλ απφ 

ηνλ βίν ηνπ παππνχ ηνπ, άθνπγε γηα ην πφζν κεγάιε πξνζσπηθφηεηα ππήξμε θαη 

έηξεθε κεγάιε αδπλακία πξνο ηε κλήκε ηνπ
11

. Γελ ήηαλ ιίγνη, κάιηζηα, εθείλνη πνπ 

δηέθξηλαλ αξθεηέο νκνηφηεηεο ζηνλ λεαξφ Γηψξγν κε ηνλ ζξπιηθφ παππνχ ηνπ, θπξίσο 

σο πξνο ηηο πλεπκαηηθέο αξεηέο, ηελ αγάπε γηα ην δηάβαζκα θαη ηελ θαιιηηερληθή ηνπ 

θχζε
12

. Μα αο δνχκε πνηνο ήηαλ ν Γεψξγηνο Κξηηζνχηαο, ν παππνχο-πξφηππν γηα ηνλ 

Γεψξγην Ν. Παπαληθνιάνπ. 

                                                           
10

 Μ. Κφθθνξε, Γεώξγηνο Ν. Παπαληθνιάνπ. Μέζα από ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ, Αζήλα 2005, ζ. 21 θαη 

164 
11

 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 21 
12

 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 21  
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 Ο Γεψξγηνο Αιεμίνπ Κξηηζνχηαο γελλήζεθε ζην Μνλαζηήξη ηεο 

Μαθεδνλίαο ην 1813 (ή ην 1815). Ο παηέξαο ηνπ, Αιέμηνο, ήηαλ έκπνξνο θαη 

επηθαλέο κέινο ηεο αθκάδνπζαο, θαηά ηνλ 19ν αηψλα, ειιεληθήο θνηλφηεηαο ηνπ 

Μνλαζηεξίνπ
13

. Ο Αιέμηνο Κξηηζνχηαο βξηζθφηαλ δηαξθψο κεηαμχ Μνλαζηεξίνπ θαη 

Βηέλλεο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο αιιά θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο, 

ηεο νπνίαο ήηαλ κέινο
14

. Μεηά ηνλ πξφσξν ζάλαην ηεο πξψηεο ηνπ γπλαίθαο, ε νπνία 

ηνπ ράξηζε ηνλ Γεψξγην, μαλαπαληξεχηεθε, απνθηψληαο θη άιια παηδηά. Ο Αιέμηνο κε 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπ έξρεηαη κεηά ηελ Δπαλάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη χζηεξα απφ 

πεξηπιαλήζεηο εγθαζίζηαηαη ην 1830 ζηε Υαιθίδα. 

 Έρνληαο φλεηξα θαη πξνζδνθίεο απφ ηνλ πξσηφηνθφ ηνπ γην, Γεψξγην, ν 

Αιέμηνο ηνλ εγγξάθεη ζην Κεληξηθφλ ρνιείνλ ζηελ Αίγηλα, ηδξπζέλ απφ ηνλ Ησάλλε 

Καπνδίζηξηα ην 1829 θαη κνλαδηθφ έγθξηην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηνπ λενπαγνχο 

ειιεληθνχ θξάηνπο
15

. Ο Γεψξγηνο απνθνηηά απφ ην Κεληξηθφλ ρνιείνλ ην 1834 θαη 

εηζάγεηαη ζην ηξαηησηηθφ ζρνιείν Δπειπίδσλ, πνπ είρε σο αξρηθή έδξα ηελ Αίγηλα. 

Απφ ην ηειεπηαίν ζα ιάβεη ην πηπρίν ηνπ ην 1841 θαη έθηνηε ζα αθνινπζήζεη 

ζηαδηνδξνκία ζηξαηησηηθνχ, κε απφιπηε πίζηε θαη αθνζίσζε ζηνλ βαζηιηά ζσλα
16

. 

 Με θξηηήξην ηελ πξνζήισζή ηνπ ζηνλ βαζηιηά, ν Γ. Κξηηζνχηαο δηνξίδεηαη, 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1843, Έθνξνο (δηνηθεηήο) ηνπ Αλζξαθσξπρείνπ Κχκεο, ην νπνίν 

ππαγφηαλ εθείλε ηελ πεξίνδν δηνηθεηηθά ζηε Γξακκαηεία ησλ ηξαηησηηθψλ. θνπφο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξαθσξπρείνπ ήηαλ ε ηξνθνδνζία κε γαηάλζξαθεο ησλ 

βαζηιηθψλ εξγνζηαζίσλ ηνπ Ναππιίνπ θαη ζε απηφ εξγάδνληαλ, ηελ πεξίνδν πνπ 

ζηάιζεθε ν Κξηηζνχηαο εθεί, σο αλζξαθσξχρνη Βαπαξνί ζηξαηηψηεο
17

. Ζ απνζηνιή 

ηνπ Κξηηζνχηα ήηαλ λα ηεζεί επηθεθαιήο ζηξαηησηηθνχ θιηκαθίνπ κε ζηφρν ηε 

δηεπζέηεζε πξνβιεκάησλ ηνπ αλζξαθσξπρείνπ θαη ηελ επηβεβαίσζε ππνλνηψλ 

ππεμαίξεζεο απφ κέξνπο ηνπ Βαπαξνχ πξψελ εθφξνπ, ζσλα ρίιιεξ.  

 Πξάγκαηη, ν Κξηηζνχηαο εθηειεί ηελ απνζηνιή ηνπ κε απαξάκηιιε 

ππεπζπλφηεηα θαη επζπλεηδεζία, απνθαιχπηνληαο ηηο θαηαρξήζεηο ηνπ ρίιιεξ θαη 

παξαπέκπνληάο ηνλ ζηα αξκφδηα Γηθαζηήξηα
18

. Αλαθάιπςε αθφκε φηη ν ρίιιεξ δελ 

ήηαλ ν κφλνο πνπ πξνέβαηλε ζε θαηαρξήζεηο εηο βάξνο ησλ θξαηηθψλ ζπκθεξφλησλ 

αιιά θαη Βαπαξνί ζηξαηηψηεο-αλζξαθσξχρνη, θαζψο θαη ρσξηθνί ησλ παξαθεηκέλσλ 

                                                           
13

 Γ. Κφθθνξε, «Έλαο ζπνπδαίνο παππνχο, έλα δηάζεκν εγγφλη...», ζην: Ρόπηξν, ηρ. 59 (2019), ζ. 52 
14

 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 22 
15

 Γ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 53 
16

 Γ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 53 
17

 Γ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 54 
18

 Γ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 54 
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πεξηνρψλ, πνπ εμφξπζζαλ παξάλνκα γαηάλζξαθεο γηα δηθή ηνπο ρξήζε. Γηα φια απηά, 

κε πιήξε ζπλαίζζεζε ηνπ ρξένπο ηνπ, ελεκεξψλεη ηελ Κπβέξλεζε θαη παξάιιεια 

ηεο πξνηείλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ Βαπαξψλ ζηξαηησηψλ κε Έιιελεο 

εηδηθεπκέλνπο εξγάηεο, ψζηε λα βηνπνξίδνληαη απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζηα νξπρεία θαη 

λα ζπκβάινπλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο
19

. 

 Μέζα απφ ηνλ ηξφπν πνπ εθηέιεζε ηελ απνζηνιή ηνπ ζηα Αλζξαθσξπρεία 

Κχκεο, αλαδεηθλχνληαη ζηνηρεία ηνπ αθέξαηνπ ραξαθηήξα πνπ δηέζεηε ν Γεψξγηνο 

Κξηηζνχηαο: αίζζεκα επζχλεο, αίζζεζε ηνπ ρξένπο πξνο ηελ παηξίδα, θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή ζπλείδεζε, απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ αξρψλ. Σα παξαπάλσ 

ζηνηρεία είλαη αξεηέο πνπ πξέπεη λα θνζκνχλ έλαλ ηθαλφ ζηξαηησηηθφ, ν Κξηηζνχηαο 

φκσο ήηαλ θάηη παξαπάλσ απφ θνηλφο ζηξαηησηηθφο. Πίζσ απφ ηε ζηνιή ηνπ 

αμησκαηηθνχ θξπβφηαλ έλαο άλζξσπνο κε επξχηεξεο πλεπκαηηθέο αλεζπρίεο, 

θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο, θηινζνθηθή δηάζεζε, ιάηξεο ησλ 

πνηνηηθψλ αλαγλσζκάησλ.  

 Ήδε ιίγν κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ απφ ην ηξαηησηηθφ ζρνιείν Δπειπίδσλ 

(1842), ν Κξηηζνχηαο αλαιακβάλεη ζπλδξνκεηήο, ρνξεγφο δειαδή –κε κηθξφ ή 

κεγάιν πνζφ– ζηε κεηαηχπσζε ηνπ ηφκνπ ηνπ Ηηαινχ δηαλνεηή Σδέδαξε Μπεθαξία 

«Πεξί αδηθεκάησλ θαη πνηλψλ», κλεκεηψδνπο έξγνπ αλαθεξφκελνπ ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, ζηελ πξφιεςε ησλ αδηθεκάησλ θαη ζην δίθαηνλ ησλ πνηλψλ
20

. Σελ ίδηα 

πεξίνδν πνπ επνπηεχεη ηε ιεηηνπξγία ησλ Αλζξαθσξπρείσλ Κχκεο, ν Κξηηζνχηαο δελ 

εγθαηαιείπεη ηηο πλεπκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο· κειεηά, κεηαθξάδεη, ζπγγξάθεη 

αδηάθνπα. Αηηείηαη, κάιηζηα, νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ πιεπξάο Τπνπξγείνπ 

ηξαηησηηθψλ, γηα λα εθδψζεη ζχγγξακκα σθέιηκν γηα ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ, θαζψο 

είρε δηαπηζηψζεη βηβιηνγξαθηθά θελά ζηε ζηξαηησηηθή επηζηήκε. Έηξεθε δε ηελ 

αθιφλεηε πίζηε πσο ελ δπλάκεη ζηξαηηψηεο είλαη ν θάζε πνιίηεο, ζε πεξίπησζε 

απεηιήο γηα ηελ παηξίδα. Δπνκέλσο, ην ζχγγξακκά ηνπ ζα σθεινχζε θαη ηνλ 

γεληθφηεξν κάρηκν αλδξηθφ πιεζπζκφ. Καηά ηα έηε 1846 θαη 1847, αλαιακβάλεη 

ζπλδξνκεηήο ζε δχν αθφκα βηβιία: ηελ «Ηζηνξία ηεο Οιδεκβνχξγεο», πνπ 

αλαθεξφηαλ ζηελ παηξίδα ηεο βαζίιηζζαο Ακαιίαο, θαη ζην «Γεψξγηνο Παππαδάθεο, 

ηξαγσδία εηο πξάμεηο πέληε», βηβιίν πνπ αλαθεξφηαλ ζην Κξεηηθφ Εήηεκα
21

. 

  Σν 1853 ν Κξηηζνχηαο, κε ηνλ βαζκφ πιένλ ηνπ ππνινραγνχ ππξνβνιηθνχ, 

                                                           
19

 Γ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 55 
20

 Γ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 53 
21

 Γ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 57-58 
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εηνηκάδεηαη λα κεηαβεί γηα δηεηή κεηεθπαίδεπζε ζηε Γαιιία, σζηφζν νηθνγελεηαθνί 

φζν θαη πνιηηηθνί ιφγνη ζηέθνληαη εκπφδην. Οηθνγελεηαθνί ιφγνη, θαζψο κεηά ηε 

γέλλεζε ηεο θφξεο ηνπ Μαξίαο (1850), ηεο κεηέξαο αξγφηεξα ηνπ Γεσξγίνπ Ν. 

Παπαληθνιάνπ, ράλεη ηε λεαξή ζχδπγφ ηνπ, Εαραξνχ(ια), θαη πξέπεη λα θξνληίζεη ην 

θνξηηζάθη ηνπ. Πνιηηηθνί ιφγνη, αθνχ ε 16ζέιηδε εξγαζία ηνπ, κε ηίηιν «Ἔθεζηο 

πξὸο ηὸλ Ἀγγιηθὸλ ιαὸλ ἐπὶ ηνῦ ἀλαηνιηθνῦ δεηήκαηνο θαὶ ἀξαὶ θαηὰ ηῆο ἑιιεληθῆο 

θπιῆο», ζηελ νπνία ζηειίηεπε ηε ζηάζε ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Γαιιίαο ζηνλ Κξηκατθφ 

Πφιεκν, πξνθάιεζε εχινγε δπζαξέζθεηα ζηνπο Αγγινγάιινπο
22

. 

 Μεηά ηε Ναππιηαθή Δπαλάζηαζε ηνπ Φεβξνπαξίνπ 1862, ν Γεψξγηνο 

Κξηηζνχηαο εγθαζίζηαηαη κε ηελ θφξε ηνπ ζην Ναχπιην
23

, φπνπ αλέιαβε ζέζε 

εθφξνπ ζην Ππξηηηδνπνηείν ηνπ Ναππιίνπ
24

. Γηα άγλσζηνπο ιφγνπο ηίζεηαη «ελ 

αξγία» ηελ ηξηεηία 1868-1871, ελψ αλαθαιείηαη εθ λένπ ζηηο ηάμεηο ηνπ ζηξαηνχ, ην 

1871, θαιχπηνληαο ζέζε ινραγνχ ζην Σάγκα Ππξνβνιηθνχ
25

. Παξακέλεη γηα έλαλ 

ρξφλν ζηε ζέζε απηή θαη απνζηξαηεχεηαη νξηζηηθά ην 1872
26

. Ο Γεψξγηνο 

Κξηηζνχηαο πεζαίλεη έλαλ ρξφλν αξγφηεξα ζηηο 2.12.1873. 

 πγθξίλνληαο ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παππνχ, Γεσξγίνπ Κξηηζνχηα, κε 

απηήλ ηνπ εγγνλνχ, Γεσξγίνπ Ν. Παπαληθνιάνπ, δηαπηζηψλνπκε αξθεηέο νκνηφηεηεο. 

Υσξίο ακθηβνιία, ν κεγάινο εξεπλεηήο θιεξνλφκεζε
27

 απφ ηνλ παππνχ ηνπ πνιιά 

ραξαθηεξηζηηθά: ηελ απηνπεηζαξρία, ηελ ππεπζπλφηεηα, ηελ πξνζήισζε ζηνλ ζηφρν, 

ην ελδηαθέξνλ γηα ην θνηλσληθνπνιηηηθφ γίγλεζζαη θαη ηε θηιαλαγλσζία. Με απηά ηα 

πλεπκαηηθά θαη εζηθά εθφδηα ν κεγάινο επηζηήκνλαο θαηάθεξε λα βαδίζεη ζηα 

ρλάξηα ηνπ ζπνπδαίνπ παππνχ ηνπ αιιά θαη λα ηνλ μεπεξάζεη, γξάθνληαο κε ρξπζά 

γξάκκαηα ην φλνκά ηνπ ζηηο δέιηνπο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Ηαηξηθήο. 

 

 

 

 

                                                           
22

 Γ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 61 
23

 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 22 
24

 Γ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 61 
25

 Γ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 62 
26

 Γ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 62 
27

 Γ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 63 
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1.2. Ο ποιηηεσηής παηέρας, Νηθόιαος Αζαλ. Παπαληθοιάοσ 

 Σν 1957, φηαλ κεηά απφ 44 ρξφληα ζηηο Ζ.Π.Α., ν Γεψξγηνο Ν. 

Παπαληθνιάνπ –παγθνζκίνπ θήκεο πηα επηζηήκνλαο– επηζθέπηεηαη ηε γελέηεηξά ηνπ, 

Κχκε, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνχ αλαθνίλσζε ηελ απφθαζε λα νλνκαζηεί ε 

θεληξηθή πιαηεία ηεο Κχκεο «Πιαηεία Γεσξγίνπ Νηθνιάνπ Παπαληθνιάνπ»
28

. Ο 

κεγάινο επηζηήκνλαο επραξίζηεζε ην πκβνχιην γηα ηελ πξσηνβνπιία ηνπ απηή, 

ηνλίδνληαο πσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζε λα ηηκεζεί θαη ην φλνκα ηνπ παηέξα 

ηνπ, Νηθνιάνπ, πνπ ηφζα πξφζθεξε ζηνλ ηφπν
29

. 

 Αλαληίξξεηα, ην παηξηθφ πξφηππν άζθεζε θαηαιπηηθή επηξξνή ζηνλ κεγάιν 

επεξγέηε ηεο αλζξσπφηεηαο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα αθφινπζα απνζπάζκαηα 

επηζηνιψλ ηνπ πξνο ηνλ παηέξα ηνπ:  

1) «Δγηλήθαηε γηα ρξόληα ην είδσιν κηαο επνρήο, εθζάζαηε ζ‟ έλα ζεβαζηό αμίσκα, 

επεξγεηήζαηε κηα θνηλσλία [...] εγώ είκαη παηδί αο, πξέπεη λα ζαο αθνινπζήζσ πηζηά. 

Πξέπεη λα δξάζσ ζήκεξα όπσο εδξάζαηε θαη ζεηο. Ξερσξηζηόο ν δξόκνο κα ίδηνο ν 

ζθνπόο»
30

 (Αζήλα, 27 Ννεκβξίνπ 1904),  

2) «[...] έηζη θαζώο είζηε καθξπά, παίξλεηε ηε κνξθή ελόο ηδεώδνπο όληνο, πνπ είλαη 

πάληνηε εθεί αληίθξπ κνπ, όρη κόλνλ γηα λα κε πξνζηαηεύε αιιά θαη γηα λα κνπ δίλε έλα 

επγελέο παξάδεηγκα. Ζ κεγαιεηηέξα κνπ θηινδνμία είλαη λα θαλώ κηα κέξα αληάμηνο 

ησλ ηόζσλ ζπζηώλ αο θαη λα κπνξέζσ λα αο απνδώζσ έλα κηθξό κέξνο ηνπιάρηζηνλ 

εθ ησλ όζσλ κνπ πξνζθέξαηε»
31

 (Νέα Τφξθε, 14 Γεθεκβξίνπ 1913).  

Ζ ρξήζε ηνπ « θεθαιαίνπ» είλαη κία αθφκε έλδεημε ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο 

εθηίκεζεο πνπ έηξεθε ν Γεψξγηνο Παπαληθνιάνπ πξνο ηελ παηξηθή θηγνχξα. 

 Πνηνο φκσο ήηαλ ν Νηθφιανο Αζαλαζίνπ Παπαληθνιάνπ, πνπ ηφζν 

επεξέαζε, κέζα απφ ην παξάδεηγκά ηνπ, ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

γηνπ ηνπ αιιά θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ δηαδξνκή; 

 Ο Νηθφιανο Αζαλ. Παπαληθνιάνπ γελλήζεθε ζηελ Κχκε Δπβνίαο ην 1844 

θαη ήηαλ γφλνο εχπνξεο νηθνγέλεηαο. Έρνληαο νηθνλνκηθή επρέξεηα, ε νηθνγέλεηά ηνπ 

θαηφξζσζε λα δψζεη ζηνλ Νηθφιαν ζπνπδαία κφξθσζε, ε νπνία ηνλ βνήζεζε 

αξγφηεξα λα δηαθξηζεί επαγγεικαηηθά αιιά θαη λα αλαπηχμεη κηα αμηφινγε 

θνηλσληθνπνιηηηθή δξάζε. Μεηά ηε θνίηεζή ηνπ ζην Γπκλάζην, παξαθνινπζεί 

                                                           
28

 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 25 
29

 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 25 
30

 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 49 
31

 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 123 
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καζήκαηα γηα δχν ρξφληα ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ελ 

ζπλερεία εγγξάθεηαη ζηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ ίδηνπ ηδξχκαηνο, απφ ηελ νπνία 

απνθνηηά ην 1871
32

. 

 Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ, ν Ν. Παπαληθνιάνπ επηζηξέθεη ζηνλ ηφπν 

θαηαγσγήο ηνπ, φπνπ αξρίδεη λα εμαζθεί ην επάγγεικα ηνπ ηαηξνχ, ζέηνληαο εαπηφλ 

ζηελ ππεξεζία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Ζ δηάζεζε γηα πξνζθνξά ζηνλ ζπλάλζξσπν 

δελ εμαληιήζεθε κφλν ζηηο πγεηνλνκηθέο ηνπ ππεξεζίεο αιιά γξήγνξα ηνλ θαηέιαβε 

ε επηζπκία λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ ηφπν ηνπ θαη απφ ην κεηεξίδη ηεο πνιηηηθήο. ηαδηαθά 

ε πνιηηηθή άξρηζε λα θεξδίδεη έδαθνο ζηα ελδηαθέξνληά ηνπ, λα γίλεηαη «θχξηνο 

ζθνπφο ηεο δσήο ηνπ»
33

. 

  πλνιηθά, ν γηαηξφο Ν. Παπαληθνιάνπ ππεξέηεζε ηνλ ηφπν ηνπ σο 

Γήκαξρνο Κχκεο ηξεηο θνξέο (1879-1883, 1887-1891 θαη 1895-1899) αιιά θαη σο  

Βνπιεπηήο Καξπζηίαο, ηελ ηξηεηία 1892-1895
34

. ε φιε ηελ πνιηηηθή ηνπ 

ζηαδηνδξνκία ππήξμε ζαπκαζηήο θαη θίινο ηνπ Υαξηιάνπ Σξηθνχπε, θαζψο ηνλ 

ελέπλεε ην εθζπγρξνληζηηθφ πξφγξακκα ηνπ κεγάινπ νξακαηηζηή πνιηηηθνχ
35

. Ο 

πνιηηεπηήο Παπαληθνιάνπ δηαθξηλφηαλ απφ ζπάλην πνιηηηθφ ήζνο, αθεξαηφηεηα 

ραξαθηήξα, πίζηε ζηελ ππεξεζία ελφο πςεινχ ζθνπνχ, απνθεχγνληαο θάζε είδνπο 

κηθξνεμππεξεηήζεηο.  

 Μέζα απφ ηα πςειά πνιηηεηαθά αμηψκαηα πνπ θαηέιαβε ν Ν. Παπαληθνιάνπ 

έθαλε φ,ηη θαιχηεξν κπνξνχζε γηα ηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ
36

. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

επί δεκαξρίαο Νηθνιάνπ Παπαληθνιάνπ, πινπνηήζεθαλ ζεκαληηθά έξγα θνηλήο 

σθειείαο, πνπ άιιαμαλ ηε δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο Κχκεο πξνο ην θαιχηεξν, φπσο ην 

πδξαγσγείν, ν θπιηλδξφκπινο θαη ην ιηκάλη ηεο Κχκεο
37

. ηα δχν ηειεπηαία έξγα 

είραλ βάιεη ηνλ ζεκέιην ιίζν ηα δπν ηνπ αγφξηα απφ ηνλ γάκν ηνπ κε ηε Μαξία 

Γεσξγίνπ Κξηηζνχηα, Νάζνο θαη Γεψξγηνο Παπαληθνιάνπ, αληίζηνηρα
38

. 

 πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή, ν γηαηξφο Παπαληθνιάνπ ήζειε ηα 

παηδηά ηνπ λα παξαθνινπζνχλ απφ θνληά φιεο ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο, πξνεηνηκάδνληάο ηα θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν γηα ηελ θνηλσληθή δσή
39

. 

                                                           
32

 Πξνθνξηθή καξηπξία απφ ηε Γ. Κφθθνξε (27.4.2020) 
33

 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 24 
34

 Πξνθνξηθή καξηπξία απφ ηε Γ. Κφθθνξε, ό. π. 
35

 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 25 
36

 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 25 
37

 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 25 
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 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 28 
39

 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 28 
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Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ δελ δίζηαδε λα παίξλεη καδί ηνπ ηνπο γηνπο ηνπ, θαηά ην δηάζηεκα 

ηεο θνίηεζήο ηνπο ζην Α΄ Γπκλάζην Αζελψλ, ζην αξρνληηθφ ηνπ Υαξηιάνπ 

Σξηθνχπε. Αλαληίιεθηα, ε εκπεηξία απφ ηηο επηζθέςεηο ζην ζπίηη ηνπ Σξηθνχπε 

ππήξμε θαζνξηζηηθή σο πξνο ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αγσγή ηνπ λεαξνχ 

Γεσξγίνπ Παπαληθνιάνπ. Μάιηζηα ζε κηα απφ απηέο ηηο επηζθέςεηο, ν κεηέπεηηα 

επεξγέηεο ηεο αλζξσπφηεηαο εξσηήζεθε απφ ηνλ κεγάιν εθζπγρξνληζηή πνιηηηθφ ηη 

ζα ήζειε λα γίλεη φηαλ κεγαιψζεη
40

. Ο έθεβνο Παπαληθνιάνπ ηνπ απάληεζε φηη δελ 

είρε αθφκα απνθαζίζεη
41

. Σφηε ν Σξηθνχπεο, ρακνγειψληαο ζην παηδί, είπε: «Δγώ 

ζηελ ειηθία ζνπ ήμεξα ηη ζα γίλσ!»
42

 Ο κηθξφο απηφο δηάινγνο, θπζηθά, ππήξμε 

ζεκαδηαθφο γηα ηε δσή ηνπ λεαξνχ Παπαληθνιάνπ, αθνχ απνηέιεζε έλα αθφκα 

ζεκαληηθφ εξέζηζκα γηα λα ζέζεη πςεινχο ζηφρνπο θαη λα ζειήζεη λα γίλεη θαη ν ίδηνο 

θάηη ζπνπδαίν κηα κέξα. Απνηέιεζε, κε άιια ιφγηα, δίδαγκα γηα ην λφεκα ηνπ 

πξννξηζκνχ ζηε δσή ηνπ
43

. 

 Ζ θξνληίδα γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή αγσγή ησλ παηδηψλ ηνπ 

εληαζζφηαλ ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Νηθνιάνπ Παπαληθνιάνπ λα ηνπο 

πξνζθέξεη κηα νινθιεξσκέλε αγσγή, ζηα πξφηππα ηεο θιαζηθήο παηδείαο. Ωο 

πξαγκαηηθφο ηαηξνθηιφζνθνο, επξπκαζήο θαη ιάηξεο ησλ θιαζηθψλ γξακκάησλ, ν 

γηαηξφο θαη πνιηηεπηήο Παπαληθνιάνπ πξνζπάζεζε λα εκθπζήζεη ζηνπο γηνπο ηνπ 

ηελ αγάπε γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ζπγγξαθείο
44

. Αλαιπηηθφηεξα, ηελ πεξίνδν ηεο 

θνίηεζήο ηνπο ζην Γπκλάζην, ηνπο έζηειλε ζεκεηψζεηο κε ηα δηθά ηνπ ζρφιηα ζην 

κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ, ελψ, φηαλ πήγαηλε ζηελ Αζήλα, έπαηξλε ηα παηδηά 

ηνπ θαη αλέβαηλαλ ζηνλ ηεξφ βξάρν ηεο Αθξφπνιεο θαη ζηνλ ιφθν ηνπ Φηινπάππνπ
45

. 

Έρνληαο καδί ηνπο ηα βηβιία ηνπο, ν παηέξαο Παπαληθνιάνπ ηνπο αλέιπε αξραία 

θείκελα ελψ ζαχκαδαλ παξάιιεια ηα κλεκεία
46

. Μέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ πνπ 

απέπλεε πλεπκαηηθφηεηα, ηα παηδηά κπνχληαλ ζηηο αμίεο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ 

πλεχκαηνο. 

 Ο γηαηξφο Ν. Παπαληθνιάνπ, γηα ράξε ηεο πνιηηηθήο, δελ δηεχξπλε ηηο 

ζπνπδέο ηνπ ζηελ Ηαηξηθή. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη δελ ελδηαθεξφηαλ γηα ηηο 

ηαηξηθέο εμειίμεηο ηεο επνρήο αιιά θαη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ηαηξηθψλ γλψζεψλ 

                                                           
40

 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 34 
41

 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 34 
42

 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 34 
43

 Κ. Εάρνπ, Μεγάινη Έιιελεο: Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ, Αζήλα 2009, ζ. 44 
44

 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 32 
45

 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 32 
46

 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 32 
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ηνπ. Απελαληίαο, ήηαλ εγγεγξακκέλνο ζπλδξνκεηήο ζην ζεκαληηθφηεξν ειιεληθφ 

ηαηξηθφ πεξηνδηθφ ηεο επνρήο ηνπ, ηελ «Ηαηξηθή Πξφνδν», γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη 

ηηο επηζηεκνληθέο ηνπ αλεζπρίεο-αλαδεηήζεηο
47

. Ίζσο γηα απηέο αθξηβψο ηηο 

αλαδεηήζεηο ηνπ ηνλ ραξαθηήξηζε ν γηνο ηνπ, Γεψξγηνο, σο κηα «ηδηνθπΐα πνπ 

θιείζηεθε ζε ζηελά όξηα»
48

. Ο Γεψξγηνο Παπαληθνιάνπ πίζηεπε πσο ν παηέξαο ηνπ ζα 

κπνξνχζε κε βάζε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, νηθνλνκηθέο θαη πλεπκαηηθέο, λα 

απεγθισβηζηεί απφ ηα ζηελά φξηα ηεο Κχκεο θαη λα δηαγξάςεη κηα ιακπξή 

επηζηεκνληθή πνξεία ζε κηα κεγαιχηεξε πνιηηεία, ίζσο ηνπ εμσηεξηθνχ. Έλαο απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ ηνλ ψζεζαλ λα θχγεη γηα ην εμσηεξηθφ, φπσο έιεγε αξγφηεξα –φληαο 

δηάζεκνο πηα– ν κεγάινο εξεπλεηήο, ήηαλ ην φηη δελ ήζειε λα έρεη ηελ ίδηα κνίξα κε 

ηνλ παηέξα ηνπ, λα κε ζπζίαδε ηα φλεηξά ηνπ αθνινπζψληαο ηελ «πεπαηεκέλε» νδφ
49

. 

 Παξά ην γεγνλφο φηη νη βαζηθνί νηθνλνκηθνί πφξνη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

γηαηξνχ Ν. Παπαληθνιάνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο 

απφ ηνλ ίδην, νη πνιηηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ηνχ απνξξνθνχζαλ ρξφλν θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηνπ ζηεξνχζαλ έζνδα. Οξγαλσηηθφο θαζψο ήηαλ, θαηέγξαθε ζε έλα βηβιίν 

ηηο επηζθέςεηο ησλ αζζελψλ θαη ηα ρξήκαηα πνπ ηνπ φθεηιαλ
50

. ε εξψηεζε ηνπ 

κεγάινπ ηνπ γηνπ, Νάζνπ, γηαηί θνπξάδεηαη λα ην ελεκεξψλεη αθνχ δελ επξφθεηην 

πνηέ λα δηεθδηθνχζε ηα δεδνπιεπκέλα ηνπ, ν γηαηξφο-πνιηηεπηήο Παπαληθνιάνπ 

απάληεζε: «Σν ζέισ, παηδί κνπ, ην ζέισ, γηα λα μέξσ πόζα έραζα από ηελ πνιηηηθή»
51

. 

Να ζεκεησζεί πσο ηα ρξφληα εθείλα ήηαλ δηαδεδνκέλε ε πξαθηηθή ησλ 

πνιηηεπφκελσλ γηαηξψλ λα εμαξγπξψλνπλ κε ςήθνπο ηελ ακνηβή γηα ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο
52

. Ζ ελαζρφιεζε, επνκέλσο, κε ηελ πνιηηηθή εμειίρζεθε ζε νηθνλνκηθή πιεγή 

ηξφπνλ ηηλά γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ζε θαζνξηζηηθή πεξίνδν, φπνπ νη δχν γηνη ηνπ 

ζπνχδαδαλ θαη, θαηά ηα εησζφηα ηεο επνρήο, έπξεπε λα πξνηθίζεη ηηο δχν ηνπ θφξεο.  

 Παξά ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ν παηέξαο ηνπ, ν 

Γεψξγηνο Παπαληθνιάνπ, φπσο θαίλεηαη κέζα απφ ηηο λεαληθέο ηνπ επηζηνιέο, 

ππεξαζπηδφηαλ θαλαηηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ (βηνιί, δίδαθηξα, θαιφ ληχζηκν), 

δεκηνπξγψληαο ηελ εληχπσζε ελφο ζπάηαινπ θαη αιφγηζηνπ λένπ
53

. Υαξαθηεξηζηηθή 
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 . Γ. Μαξθέηνο, Ηζηνξία ηεο Ηαηξηθήο ηνπ 20νύ αηώλα, I. Οη Έιιελεο πξσηνπόξνη:1. Γεώξγηνο Ν. 

Παπαληθνιάνπ (1883-1962), Αζήλα 2000, ζ. 61 
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 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 25 
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 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 25 
50

 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 44 
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 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 44 
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 Πξνθνξηθή καξηπξία απφ ηε Γ. Κφθθνξε, ό. π. 
53

 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 44 
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είλαη θαη ε έθξεμε νξγήο ηνπ λεαξνχ Παπαληθνιάνπ, θνηηεηή ηφηε ηεο Ηαηξηθήο, ζε 

επηζηνιή πξνο ηνλ παηέξα ηνπ, αθήλνληαο αηρκέο γηα ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο 

ελαζρφιεζεο ηνπ παηέξα ηνπ κε ηελ πνιηηηθή: «Α! Δ, ζπ πνπ ξσηάο; μέξεηο γηαηί 

γελλήζεθα ζ‟ απηό ηνλ θόζκν; Μάζε ην! Γηα λα δήζσ κε νηθνλνκία. Δγώ πνπ κε 

βιέπεηο ζα θιεξνλνκήζσ κηα κέξα ηξία ακπέιηα θαη ζα πάξσ πξνίθα θαη πνιιά άιια. 

Αθνύο; Μάζε ην. Ίζσο κηα κέξα γίλσ θαη βνπιεπηήο! Καηαιαβαίλεηο; Βνπιεπηήο. Σόηε 

ίζσο ζα είκαη θαηάρξεσο»
54

 (Αζήλα, 27 Ννεκβξίνπ 1904). ηελ αιιεινγξαθία κε ηνλ 

παηέξα ηνπ δελ ήηαλ ε κνλαδηθή θνξά πνπ αλέβαηλαλ νη ηφλνη, θαζφηη δπλακηθνί θαη 

νη δχν ραξαθηήξεο. Ο Γεψξγηνο θηιφδνμνο θαη δηεθδηθεηηθφο· ν παηέξαο ξεαιηζηήο 

θαη ζπληεξεηηθφο.  

 εκείν ηξηβήο κεηαμχ ησλ δχν ππήξμε θαη ε επηζπκία ηνπ παηέξα ηνπ, κεηά 

ηελ απνθνίηεζε ηνπ Γεσξγίνπ απφ ηελ Ηαηξηθή ρνιή θαη ηελ εθπιήξσζε ηεο 

ζηξαηησηηθήο ηνπ ζεηείαο, λα αθνινπζήζεη θαξηέξα ζηξαηησηηθνχ γηαηξνχ
55

. «Γελ 

ζέισ λα γίλσ ζηξαηησηηθόο ηαηξόο. ρη! Θέισ λα κείλσ ειεύζεξνο. Θέισ λα αηζζαλζώ 

όιε ηε ραξά πνπ δίλεη ν αγώλ ηεο δσήο!»
56

, γξάθεη ζε έληνλν χθνο απεπζπλφκελνο 

ζηνλ παηέξα ηνπ (31 Γεθεκβξίνπ 1904). Απέξξηςε, επίζεο, ηελ πξφηαζε ηνπ παηέξα 

ηνπ γηα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ζηελ Κχκε, θαζψο δελ ηνλ ελδηέθεξε λα 

αζθήζεη ην ηαηξηθφ επάγγεικα
57

. ηα ζηελά φξηα ηεο Κχκεο δελ ζα κπνξνχζε λα 

παξαθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο ζηε θηινζνθία θαη ηελ επηζηήκε
58

, πνπ ζεκεηψλνληαλ 

κε αικαηψδεηο ξπζκνχο ζηε Γχζε. «Να ζπληεινύληαη θάπνπ ηέηνηα ζπλαξπαζηηθά θη 

εγώ λα ράλσ ηνλ θαηξό κνπ ζε κηα επαξρηαθή γσληά!»
59

, ζθεθηφηαλ. Δπίθεληξν ησλ 

εμειίμεσλ εθείλε ηελ επνρή ήηαλ ε Γεξκαλία θαη ν λεαξφο Παπαληθνιάνπ 

νλεηξεπφηαλ λα δηεπξχλεη ηνλ θχθιν ησλ ζπνπδψλ ηνπ εθεί. Οη αξρηθέο ελζηάζεηο ηνπ 

γηαηξνχ παηέξα ηνπ θάκθζεθαλ κπξνο ζηελ επηζπκία ηνπ θηιφδνμνπ γηνπ ηνπ, 

απνθαζίδνληαο λα θάλεη φ,ηη ήηαλ δπλαηφ γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ην φλεηξν ηνπ 

παηδηνχ ηνπ. 

 Μηα απφ ηηο ζπζίεο ηνπ Νηθνιάνπ Παπαληθνιάνπ, γηα λα ππνζηεξίμεη 

νηθνλνκηθά ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ηνπ Γεσξγίνπ, ήηαλ λα εξγαζηεί ζην Διιεληθφ 

Μνλνπψιην ηεο Κχκεο
60

. Ζ εθεκεξίδα «Κχκε», ζηηο 16.9.1907, αλαθέξεηαη ζηελ 
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 βι. ζ. 7 ηεο αλά ρείξαο εξγαζίαο 
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 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 53 
57

 D. E. Carmichael, The Pap Smear: Life of George Papanicolaou, Illinois (USA) 1973, ζ. 15 
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 D. E. Carmichael, ό. π., ζ. 15 
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 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 61 
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 Πξνθνξηθή καξηπξία απφ ηε Γ. Κφθθνξε, ό. π. 
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«θαηάπησζε» απηή ηνπ γηαηξνχ Παπαληθνιάνπ: «επεξλνύζα πξνρζέο απ‟ έμσ από ην 

ηζόγεηνλ όπνπ πσινύληαη ηα είδε ηνπ Μνλνπσιείνπ θη είδα θ‟ εγώ ην γηαηξό καο ηνλ 

Παπαληθνιάνπ, ηνλ θαιιίηεξν γηαηξό ηνπ ηόπνπ καο, αλάκεζνλ έλα ζσξό ρσξηάηεο λα 

πνπιάεη αιάηη, ζπίξηα, πεηξέιαην θ.ιπ. θηπαξίδνληαο δεμηά θαη αξηζηεξά η‟ αιάηη κήπσο 

πάε ρακέλν θαλέλα δξάκη... Καη κόλν πνπ δελ έθιαςα γηα ηα ηέηνηα ράιηα ηνπ»
61

. 

 Αλαγλσξίδνληαο ηηο ζπζίεο πνπ έθαλε ν παηέξαο ηνπ γηα φια ηνπ ηα παηδηά – 

θαη ηδηαίηεξα γηα εθείλνλ– ν Γεψξγηνο Παπαληθνιάνπ ζα γξάςεη αξγφηεξα ζηελ 

αδεξθή θαη ηνλ γακπξφ ηνπ απφ ηελ Ακεξηθή (Νέα Τφξθε, 17 Ηαλνπαξίνπ 1914): 

«Δθείλν πνπ κε θάλεη λα είκαη αλππόκνλνο είλαη ε ζθέςηο όηη ν κπακπάο γηα λα 

επαξθέζε ζηαο κηθξάο ππνρξεώζεηο ηνπ θαη ζηαο κεγάιαο απαηηήζεηο όισλ καο, 

θάζεηαη θαη βαζαλίδεηαη κε κηα δνπιεηά πνπ δελ είλαη νύηε γηα ηε ζέζη νύηε γηα ηα ρέξηα 

ηνπ θαη δελ κπνξεί λα ηδή νύηε κηαο ώξαο αλάπαπζη θαη επραξίζηεζη. Ννκίδσ πσο είλαη 

θαηξόο πηα όρη κόλνλ λα ηνλ απαιιάμσκε ηειείσο όινη καο, αιιά θαη λα ηνλ 

βνεζήζνπκε νηθνλνκηθώο πξώηνλ λα εμνθιήζε ηαο ππνρξεώζεηο ηνπ θαη έπεηηα λα 

κπνξέζεη λα δε ρσξίο λα εξγάδεηαη ν ίδηνο εηο ην Μνλνπώιηνλ, ρσξίο λα έρε θαλέλαλ 

λα ηνλ βνεζά»
62

. 

 Ο Νηθφιανο Αζαλ. Παπαληθνιάνπ, ν άλζξσπνο πνπ πξφζθεξε ηφζα 

δηδάγκαηα θαη ππνζηήξημε κε θάζε ηξφπν –παξά ηηο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο– ηνλ 

κεηέπεηηα επεξγέηε ηεο αλζξσπφηεηαο, δελ πξφιαβε λα γεπηεί ηε ραξά ηεο δηθαίσζεο 

ησλ ζπζηψλ πνπ είρε θάλεη γηα εθείλνλ
63

. Άθεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή ην θαινθαίξη 

ηνπ 1919, ζε κηα επνρή πνπ ζηελ άιιε φρζε ηνπ Αηιαληηθνχ ν ζπνπδαίνο γηνο ηνπ 

άξρηζε λα γλσξίδεη κηα επξχηαηε πξνβνιή ζηνλ επηζηεκνληθφ θφζκν
64

 ράξε ζηηο 

έξεπλέο ηνπ ζην θνιπηθφ επίρξηζκα. Ωζηφζν, ιακβάλνληαο ηηο πξψηεο δεκνζηεπκέλεο 

εξγαζίεο ηνπ γηνπ ηνπ, αθηεξσκέλεο πξνο ην πξφζσπφ ηνπ, ν Νηθφιανο 

Παπαληθνιάνπ ζα έλησζε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ αλνδηθή ηξνρηά ζηελ νπνία είρε 

εηζέιζεη ην παηδί ηνπ. 
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Παπαληθνιάνπ βι. θαη ζ. 18 ηνπ παξφληνο (Δπηζηνιή ηεο 14εο Γεθεκβξίνπ 1913) 
63

 Κ. Εάρνπ, ό. π., ζ. 79 
64

 Μ. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 136 
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Β΄ Κεθάιαηο 

Κοηλφληθές θαη ποιηηηθές αλεζστίες ηες λεαληθής ειηθίας 

2.1. Η θηιοζοθία οδεγός ηες θοηλφληθής προζθοράς 

 Υσξίο ακθηβνιία, ην ηδαληθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν αλαηξάθεθε θαη ε 

νινθιεξσκέλε –θαηά ηα αξραηνειιεληθά πξφηππα– παηδεία πνπ έιαβε, απνηέιεζαλ 

ηνπο ππιψλεο ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο επηζηεκνληθήο πνξείαο 

ηνπ Γεσξγίνπ Παπαληθνιάνπ. 

 Ήδε απφ ηα γπκλαζηαθά ηνπ ρξφληα, ν λεαξφο Γεψξγηνο δελ αξθέζηεθε ζηηο 

ζρνιηθέο γλψζεηο, αιιά πξνζπάζεζε λα δηεπξχλεη ηε γεληθή ηνπ κφξθσζε 

καζαίλνληαο γαιιηθά, γιψζζα κε δηεζλή αθηηλνβνιία ηφηε θαη εθφδην γηα θάζε 

θαιιηεξγεκέλν άλζξσπν
65

. Παξάιιεια, κε ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ βηνιηνχ 

ζεκειηψζεθε θαη ε αγάπε ηνπ γηα ηε κνπζηθή, αζηείξεπηε πεγή ςπρηθήο δχλακεο θαη 

επδαηκνλίαο ζηνλ κεηέπεηηα ζθιεξφ βίν ηνπ
66

. Ζ επαθή κε ην αξραηνειιεληθφ 

πλεχκα, πνπ ηελ ελίζρπε φπσο είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ν παηέξαο ηνπ, 

ζπλέβαιε ζην λα γίλεη πνιχ επηιεθηηθφο σο πξνο ηα αλαγλψζκαηά ηνπ. Καηαιπηηθή 

ζηάζεθε θαη ε επηξξνή ηνπ λνλνχ ηνπ, δηθεγφξνπ ηέθαλνπ Κσλζηαληηλίδε, ζπγγελή 

απφ ην ζφη ηεο κεηέξαο ηνπ, ζην ζπίηη ηνπ νπνίνπ έκελε νηθφηξνθνο ζ’ έλα απφ ηα 

γπκλαζηαθά ηνπ ρξφληα ζηελ Αζήλα
67

. Ο η. Κσλζηαληηλίδεο, πνπ είρε ζπνπδάζεη 

ζηε Γεξκαλία, κηινχζε κε ζαπκαζκφ ζηνλ αλαδεμηκηφ ηνπ γηα ην επίπεδν ησλ 

ζπνπδψλ ζηε Γεξκαλία
68

 θαη γηα ηνλ γεξκαληθφ θηινζνθηθφ ζηνραζκφ. Ζ γεξκαληθή 

δηαλφεζε, κε ηελ νπνία ηνλ είρε θέξεη ζ’ επαθή ν λνλφο ηνπ, ζα αζθήζεη θαζνξηζηηθή 

επίδξαζε ζην αλήζπρν εθ θχζεσο πλεχκα ηνπ έθεβνπ Παπαληθνιάνπ. 

 Ο Παπαληθνιάνπ ζε ειηθία κφιηο 15 εηψλ είλαη θνηηεηήο ηεο Ηαηξηθήο 

ρνιήο Αζελψλ. Παξάιιεια κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ παλεπηζηεκηαθψλ 

καζεκάησλ, ν λεαξφο θνηηεηήο ζπλερίδεη ηα καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ θαη βηνιηνχ 

αιιά απνδχεηαη θαη ζηε θηινζνθία. Μειεηά κε ηηο ψξεο ηα έξγα ησλ Γεξκαλψλ 

δηαλνεηψλ Ηκκάλνπει Καλη, Φξήληξηρ Νίηζε, Άξζνπξ νπελράνπεξ, Καξι Μαξμ, 

Γθένξγθ Βίιρεικ Υέγθει, Γηφραλ Βφιθγθαλγθ Γθαίηε
69

. Αγαπεκέλν ηνπ ζχγγξακκα 

θαη ζπλάκα θνκβηθφ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζθέςεο ηνπ θνηηεηή Παπαληθνιάνπ ππήξμε 
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ην «Σάδε έθε Εαξαηνχζηξαο» ηνπ Φξ. Νίηζε. Μέζα απφ ηνλ ζηνραζκφ ηνπ κεγάινπ 

Γεξκαλνχ δηαλνεηή αληιεί δηδάγκαηα πνπ ζα ζεκαδέςνπλ ηε δσή ηνπ, φπσο ην λα 

θαηαθέξεη λα ραιπβδψζεη ηε ζέιεζή ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα ππεξβεί ηα φξηα ηνπ 

εαπηνχ ηνπ. Πξάγκαηη, ηνλ θηινζνθηθφ ζηνραζκφ ηνπ Νίηζε ν Παπαληθνιάνπ 

πξνζπάζεζε λα εθαξκφζεη ζηελ πξάμε, επηδηψθνληαο λα έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηνλ 

θίλδπλν, πξνθεηκέλνπ λα δακάζεη ηνπο θφβνπο ηνπ θαη λα αηζαιψζεη ηνλ ραξαθηήξα 

ηνπ. 

 Μηα απφ απηέο ηηο επηθίλδπλεο πξάμεηο, πιελ φκσο πξάμε ππνθηλνχκελε απφ 

ηελ αγλή ηνπ αγάπε θαη ηα αιιειέγγπα αηζζήκαηά ηνπ πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν, ήηαλ νη 

επηζθέςεηο ηνπ ζηελ παξαιία ησλ Λεπξψλ ζηελ Κχκε. Ο θνηηεηήο Παπαληθνιάνπ, 

επηζηξέθνληαο ζηε γελέηεηξά ηνπ γηα ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο, πνιιέο θνξέο 

έπαηξλε κηα βάξθα θαη θαηεπζπλφηαλ ζην νπηζίλη (νλνκαδφηαλ Λνβνθνκεία ηφηε), 

κηα φκνξθε θαη απφκεξε παξαιία, ζηελ νπνία δνχζε απνκνλσκέλε κηα κηθξή 

θνηλφηεηα ιεπξψλ
70

. Ο Γηψξγνο επηζθεπηφηαλ ηνπο δχζκνηξνπο απηνχο αλζξψπνπο κε 

απνζηνιηθή δηάζεζε. Σνπο πήγαηλε ηξφθηκα, ηνπο έθαλε παξέα, γηλφηαλ ν ζχλδεζκνο 

απηψλ ησλ αλζξψπσλ, πνπ αλαδεηνχζαλ ην θνηλσληθφ ράδη, κε ηνλ έμσ θφζκν. Σελ 

νηθνγέλεηα, θπζηθά, ηνπ Γηψξγνπ θαηειάκβαλε ηξφκνο θάζε θνξά πνπ επαλαιάκβαλε 

ην παξάηνικν εγρείξεκά ηνπ, θαζψο ε ιέπξα ήηαλ κηα κεηαδνηηθή αζζέλεηα-κάζηηγα 

ηεο επνρήο. Σνλ Γηψξγν, φκσο, δελ ηνλ ζηακαηνχζε ηίπνηα· νη δηδαρέο ηνπ Νίηζε 

έπξεπε λα γίλνπλ πξάμε. 

 Ζ πξάμε απηή θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ήηαλ έλα απφ ηα πξψηα δείγκαηα ηνπ 

ζπνπδαίνπ θνηλσληθνχ έξγνπ θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ κεγάινπ επηζηήκνλα πξνο ηελ 

αλζξσπφηεηα. 

2.2. Ο δεκοηηθηζκός αποθηά έλαλ έλζερκο σποζηερηθηή 

 Καηά ηα θνηηεηηθά ηνπ ρξφληα, ν Γεψξγηνο Παπαληθνιάνπ ππήξμε έλαο πνιχ 

θνηλσληθφο λένο. πνπδάδνληαο ζηελ Αζήλα δηαηεξνχζε θηιηθνχο δεζκνχο κε 

ζπκπαηξηψηεο ηνπ, φπσο ν Σειέκαρνο Κσλζηαληάθεο, θνηηεηήο ηεο Ννκηθήο θαη 

ζηελφηεξφο ηνπ θίινο, ν αξαθηαλφο θαη ν Σζεθνχξαο, επίζεο θνηηεηέο ηεο Ηαηξηθήο, 

θαη νη Καηζνχιεδεο ηεο Φαξκαθεπηηθήο
71

. Δπηζηξέθνληαο ηα θαινθαίξηα ζηελ Κχκε, 

ν Γηψξγνο θαη νη θίινη ηνπ ζπκκεηείραλ παξέα ζε πνιιέο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 
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φληαο κέιε ηνπ Γπκλαζηηθνχ πιιφγνπ Κχκεο, αιιά θαη ζε πνιιέο άιιεο θνηλσληθέο 

θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ νξγάλσλε ν χιινγνο
72

. 

 Υάξε ζηελ θνηλσληθφηεηα θαη ζηα επξχηεξα ελδηαθέξνληά ηνπ, ν 

Παπαληθνιάνπ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζηελ Αζήλα ζπλάπηεη θηιίεο θαη 

κε θνηηεηέο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο. Οη θνηηεηέο ηεο Φηινζνθηθήο κε ηνπο νπνίνπο 

ζπλδέζεθε ν Παπαληθνιάνπ ήηαλ ν Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο, ν Μαλφιεο 

Σξηαληαθπιιίδεο θαη ν Γεκήηξεο Γιελφο, πξσηεξγάηεο ηνπ ξεχκαηνο ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ ζηελ Διιάδα θαη κεηέπεηηα ηδξπηέο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ νκίινπ. Σνλ 

Παπαληθνιάνπ κε ηνπο θίινπο ηνπ ζπλέδεε ην θνηλφ ηνπο πάζνο γηα ηε ινγνηερλία θαη 

ηε θηινζνθία αιιά θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο πξνο ηε δεκνηηθή γιψζζα. 

 Φχζεη πξννδεπηηθφο, ν Παπαληθνιάνπ θαίλεηαη πσο γνεηεχηεθε απφ ηελ 

εθθξαζηηθή δχλακε θαη ηελ ακεζφηεηα ηεο γιψζζαο ηνπ ιανχ, παξά ην γεγνλφο πσο 

ε παηδεία πνπ είρε ιάβεη ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηα αξραηνειιεληθά πξφηππα. 

Έηζη, ζε κηα πεξίνδν πνπ ην γισζζηθφ δήηεκα βξηζθφηαλ ζε νμχηαηε θάζε, κεηά ηα 

«Δπαγγειηθά» θαη ηα «Οξεζηεηαθά», δηράδνληαο ηνλ ιαφ, ν Παπαληθνιάνπ 

απνθαζίδεη λα πάξεη μεθάζαξε ζέζε ππέξ ηνπ θηλήκαηνο ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Ίζσο 

έλαο απφ ηνπο βαζχηεξνπο ιφγνπο ππνζηήξημεο ηεο δεκνηηθήο λα ήηαλ ν αέξαο 

αιιαγήο πνπ ζα έθεξλε ε γισζζηθή απηή επαλάζηαζε ζε φιν ην θάζκα ηεο 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ. Ζ πξσηνπνξηαθή ζέζε ηνπ λεαξνχ 

Παπαληθνιάνπ, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ελφριεζε ηνλ παηέξα ηνπ, Νηθφιαν, 

ππέξκαρν ηεο αξραΐδνπζαο θαζαξεχνπζαο. Κη απηφ γηαηί –πέξαλ ηεο δεδνκέλεο 

αξραηνιαηξίαο ηνπ παηέξα ηνπ– εθείλε ηελ επνρή ε θαζαξεχνπζα ήηαλ ην 

εθθξαζηηθφ φξγαλν ησλ κνξθσκέλσλ αλζξψπσλ
73

. Ο Γηψξγνο δελ επηδηψθεη ηελ νδφ 

ηεο επζείαο αληηπαξάζεζεο κε ηνλ παηέξα ηνπ, αιιά επηδεηθλχνληαο ζεβαζκφ πξνο ην 

πξφζσπφ ηνπ, πξνζπαζεί ζε ήπηνπο ηφλνπο λα ηνπ εμεγήζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζέζε 

ζην δήηεκα ηεο δεκνηηθήο ζην γξάκκα πνπ αθνινπζεί: 

Αζήλαη, 22 Ηαλνπάξηνπ 1906 

εβαζηέ κνπ παηέξα, 

 ην ηειεπηαίν γξάκκα κνπ αο κίιεζα ιίγν ζθνηεηλά θαη θνβνύκαη πσο δελ ζα 

θαηαιάβαηε ηη ήζεια λα αο πσ θαη πσο ζα κε παξεμεγήζαηε. Σν ελλόεζα ακέζσο, 

κόιηο αο έζηεηια ην γξάκκα κνπ, αιιά ήηαλ πιένλ αξγά. Απνξξνθεκέλνο, όπσο είκαη, 

μέξεηε, από ηηο ιίγν θηινζνθηθέο κειέηεο κνπ, βιέπσ ηα πξάγκαηα κε έλα άιιν κάηη 
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αζπλήζηζην θάπσο θαη θάπνπ-θάπνπ επαλαζηαηηθό. Καη δε ζπιινγίδνκαη όηη Δζείο 

ζθέπηεζζε εληειώο δηαθνξεηηθά, ηδίσο εηο κεξηθά γεληθά δεηήκαηα, θαη όηη δελ είλε 

θαζόινπ θξόληκν, αιι‟ νύηε θαη πξέπνλ λα έξρσκαη καδύ αο εηο ζπγθξνύζεηο θαη 

δηαθσλίαο. αο παξαθαιώ ινηπόλ λα κε ζπγρσξήζεηε κε ηελ ππόζρεζηλ όηη δε ζα ην 

μαλαθάκσ. Αιιά θαη ηελ γιώζζα αθόκα πνπ κεηαρεηξίδνκαη ζηα γξάκκαηά αο θαζώο 

θαη ζε όια η‟ άιια, γηαηί ηελ ζέβνκαη θαη ηελ αγαπώ, θη απηήλ κπνξώ λα ηελ αιιάμσ 

θαη λα ηελ κεηακνξθώζσ ζε θαζαξεύνπζα θαη ζε ππεξθαζαξεύνπζα αθόκα, θηάλεη 

κόλνλ λα αο επραξηζηή. ζν γηα λα ηελ απαξλεζώ εληειώο, απηό νύηε θαη εηο 

πηζηεύσ πσο ζα ην ζέιεηε. Γηαηί δείρλεη ζαξξώ ηε κεγαιεηηέξα αζηάζεηα θαη αλαλδξία 

ην λα απαξλεζή θαλείο ηδέεο, ηηο όπνηεο ππνιήπηεηαη, κόλνλ θαη κόλνλ γηαηί ην ζέινπλ 

άιινη. Καη ζεηο, βέβαηα, δε κε ζέιεηε άλαλδξν θαη αζηαζή αιι‟ απελαληίαο ζηαζεξό θαη 

γελλαίν, γηαηί μέξσ πσο κ‟ αγαπάηε πνιύ θαη ζέιεηε λα πξννδεύζσ, πξάγκα πνπ δελ 

κπνξεί λα γίλεη ρσξίο ζάξξνο θαη παιιεθαξηά. Γηα ηα δηθά αο γξάκκαηα όκσο ην 

πξάγκα δηαθέξεη. Θα είλε βέβαηα κηα ζπζία, ζπζία όκσο ειαρίζηε θαη πνπ δε ζα είρα ην 

δηθαίσκα λα ηελ αξλεζώ ζε θείλνλ πνπ ηόζα εζπζίαζε γηα κέλα. 

 Άιιν ηίπνηε δελ έρσ λα πξνζζέζσ, αθνύ γηα όια ηα άιια κηθξνδεηήκαηα άο 

εκίιεζα ζην ηειεπηαίν γξάκκα κνπ. αο θηιώ ην ρέξη κε ζεβαζκό. 

Σν παηδί αο Γεώξγνο
74

 

 Γηα λα ππεξαζπηζηεί ηε δεκνηηθή γιψζζα, ν Γ.Ν. Παπαληθνιάνπ δελ 

δηζηάδεη λα αξζξψζεη δεκφζην ιφγν, αξζξνγξαθψληαο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά 

ηεο επνρήο. Δλδεηθηηθφ είλαη ην απφζπαζκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εθεκεξίδα «Ζρψ 

ηεο Κχκεο»: «Δκείο νη λένη Έιιελεο, αδύλαηνη θαη δηεθζαξκέλνη κε ζθέςεηο θαη 

ηδαληθά αηζρξά θαη ρπδαία, πεξηνξηζκέλνη κέζα ζηελ ζηελή αληίιεςε ηνπ αηνκηθνύ 

ζπκθέξνληνο θαη ηεο απνιαύζεσο, αθαηάιιεινη γηα θάζε αλώηεξε πξσηνβνπιία, αληί 

λα θνηηάμσκε λα γίλσκε θαιιίηεξνη θαη λα δηαπαηδαγσγήζσκε ηελ θπιή, αξπάμακε ηα 

απνκεηλάξηα κηαο αξραίαο πνξθύξαο θαη κεηακνξθσζήθακε ζηνπο ρεηξόηεξνπο 

αξιεθίλνπο πνπ είδε ν θόζκνο»
75

. 

 Ζ ελεξγφο εκπινθή ηνπ θαηνπηλνχ κεγάινπ επηζηήκνλα ζην θίλεκα ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ απνηειεί άιιε κηα ηξαλή απφδεημε ηνπ αλήζπρνπ λεαληθνχ πλεχκαηφο 

ηνπ· κηαο ξεμηθέιεπζεο θαη επαλαζηαηηθήο πξνζσπηθφηεηαο πνπ αληηζηξαηεπφηαλ 

φ,ηη δελ επλννχζε ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ πξφνδν. 
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2.3. Μηα ηζτσρή θηιία βαζηζκέλε ζε θοηλούς ηδεοιογηθούς προζαλαηοιηζκούς 

 Οη επξχηεξεο αλαδεηήζεηο ηνπ θνηηεηή ηεο Ηαηξηθήο, Γ. Παπαληθνιάνπ, ηνλ 

νδήγεζαλ ζηελ αθξφαζε δηαιέμεσλ, κε ζέκα ηε θηινζνθία θαη ηε ινγνηερλία, ζηε 

Φηινζνθηθή Αζελψλ, φπνπ ζπλδέζεθε –φπσο είδακε– κε θνηηεηέο ηεο ελ ιφγσ 

ρνιήο. Με απηφλ φκσο πνπ αλέπηπμε ζηελφηεξνπο θηιηθνχο δεζκνχο ήηαλ ν 

Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο, φπσο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηε δηαζσζείζα αιιεινγξαθία 

ηνπο. Ο Αι. Γεικνχδνο (1880-1956), κε ζπνπδέο πξψηα ζηελ Αζήλα θη έπεηηα ζηε 

Γεξκαλία, ππήξμε κηα πνιχ κεγάιε κνξθή ησλ γξακκάησλ ζηνλ ηφπν καο. Γηεηέιεζε, 

κεηαμχ άιισλ, αλψηαηνο επφπηεο ηεο Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, θαζεγεηήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη γεληθφηεξα ήηαλ ν θχξηνο εθπξφζσπνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ ζηε ρψξα. Σν θνηλφ φξακα θαη ν αγψλαο γηα ηελ 

εδξαίσζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ηζρπξήο 

θηιίαο ησλ δχν θνηηεηψλ. πσο πίζηεπαλ νη δχν αλήζπρνη λένη, ε γισζζηθή 

επαλάζηαζε πνπ ζα έθεξλε ε δεκνηηθή γιψζζα ήηαλ ηθαλή λα ζπκβάιεη ζηελ 

αλακφξθσζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, κηαο θνηλσλίαο βαζχηαηα ζπληεξεηηθήο θαη 

νπηζζνδξνκηθήο.  

 Ο Παπαληθνιάνπ, ιάηξεο ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο ινγνηερλίαο, ζαχκαδε ηε 

δχλακε ηνπ πλεχκαηνο ηνπ Γεικνχδνπ θαζψο θαη ηε θηινινγηθή ηνπ εκβξίζεηα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην απφζπαζκα απφ επηζηνιή (Κχκε, 8 Ννεκβξίνπ 1906), ζην 

νπνίν ν Παπαληθνιάνπ δεηάεη ηε βνήζεηα ηνπ θίινπ ηνπ Αιέθνπ (Αιέμαλδξνπ 

Γεικνχδνπ) γηα ην πψο ζα θαηαθέξεη λα εκβαζχλεη ζηα θείκελα θαη πψο ζα 

θαηαθηήζεη ηε γιψζζα ζηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ: «Σώξα ηειεπηαία ζηελ Αζήλα 

έκαζ‟ από ζέλα έλα ζσξό πξάκαηα, είδα ηόζν θσο κέζα ζε ιίγα ιόγηα ζνπ, όζν δελ ζα 

„βιεπα ζηηο ζειίδεο νιάθαηξνπ βηβιίνπ. Έπεηηα ζε ζέλα ρξσζηάσ θ‟ έλα παιηό θνκκάηη 

ηνπ εαπηνύ κνπ, γηαηί εζύ κνπ άλνημεο ηα κάηηα ζηνλ θόζκν ην θηινινγηθό, πνπ κνπ 

ήηαλ σο ηόηε νιόηεια άγλσζηνο. Μα κήπσο δε κνπ είλαη θαη ηώξα; Μήπσο κπνξώ 

αθόκα λα βγάισ όιν ην δνπκί ελόο θηινινγηθνύ έξγνπ; Αδύλαην κνπ είλε, όζν θη αλ 

πξνζπαζώ, γηαηί κνπ ιείπεη ε κέζνδνο, κνπ ιείπνπλ νη πξνθαηαξθηηθέο γλώζεηο, πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηέηνηα εξγαζία. Σώξα κόιηο πξνζπαζώ αθόκα λα κάζσ ιίγε ηζηνξία, 

πνπ δελ είρα νύηε ηδέα. Μα ύζηεξα απ‟ απηήλ ηη λα δηαβάζσ; Πε κνπ εζύ, πνπ μέξεηο ηη 

λα δηαβάζσ γηα λα κπνξώ –δελ κνπ ιείπεη ην αίζζεκα– λα μεδνπκίζσ έλα θηινινγηθό 

βηβιίν; Καη θάηη άιιν αθόκα: Πώο λα εξγαζζώ γηα λα θαηαθηήζσ ηε γιώζζα καο; Ση 

είδνπο εξγαζία λα θάκσ; Απηά είλαη όια δεηήκαηα ζπνπδαηόηαηα γηα κέλα, θαη ζα ζε 
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παξαθαιέζσ λα κε νδεγήζεηο, ίζσο λα βξσ ηελ άθξε. Νηώζσ πσο ζ‟ ελνριώ, πώο θάηη 

ζνπ θιέβσ θ‟ ίζσο αξγόηεξα ζ‟ ελνριήζσ πεξηζζόηεξν κε θάηη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

ζνπ δεηήζσ γηα ηελ αξραία Διιεληθή θαη Γεξκαληθή θηινινγία. Μα ζε πνηνλ άιινλ λα 

απνηαζώ; ε θαλέλα δάζθαιν; Κξίλε θαη δηθαίσζέ κε. Μα αλ πάιη ζνπ είλε απνιύησο 

αδύλαην λα κε αιιεινγξαθήζεηο, πε κνπ ην θαη, ζε βεβαηώ, δελ ζα κνπ θαθνθαλή 

θαζόινπ. ηείιε κνπ κηα θάξηα κε ηα ηέζζεξα ιόγηα: “Φίιε κνπ είζαη αλαηδήο”. Να 

είζαη βέβαηνο πσο δε ζα πάςσ νύηε λα ζε ππνιήπηνκαη νύηε λα ζε αγαπώ»
76

. 

 ε απφζπαζκα απφ άιιε επηζηνιή πξνο ηνλ Γεικνχδν (Κχκε, 30 Ηαλνπαξίνπ 

1907), ε νπνία δεκνζηεχηεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1958 ζην πεξηνδηθφ «Νέα Δζηία», ν 

Παπαληθνιάνπ πάιη εθζέηεη ζηνλ θίιν ηνπ ηνπο θηινινγηθνχο ηνπ πξνβιεκαηηζκνχο: 

«πώο ζα κπνξέζσ λα θαηαρηήζσ ηε γιώζζα θαη πώο ζα θαηνξζώζσ λα θηάζσ ζην 

ζεκείν λα βγάδσ όιε ηελ νπζία ελόο θηινινγηθνύ έξγνπ;»
77

 Με αθνξκή ηε 

δεκνζίεπζε νιφθιεξεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζηνιήο, ν Παπαληθνιάνπ -δηεζλνχο 

θήκεο πιένλ επηζηήκνλαο- γξάθεη ζηνλ θίιν ηνπ Νηθφιαν Μαπξή, ζεκαληηθφ 

Γσδεθαλήζην πνιηηεπηή:  

Αγαπεηέ Νίθν, 

 Πνιύ κε εμέπιεμε ε δεκνζίεπζηο ηεο παιαηάο επηζηνιήο κνπ πξνο ηνλ Αιέθν 

Γεικνύδν, έλαλ εθιεθηό θίιν, γηα ηνλ νπνίν είρα πάληνηε ακέξηζηε εθηίκεζε θαη κεγάιε 

επγλσκνζύλε γηα ηελ ηδεαιηζηηθή θαζνδήγεζε πνπ κνπ έδσζε ζε κηα θξίζηκε πεξίνδν 

ηεο δσήο κνπ. [...]
78

 

 Οινθιεξψλνληαο ηνλ θχθιν ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζηελ Αζήλα θαη ιακβάλνληαο 

ην πηπρίν ηεο Ηαηξηθήο, ν Παπαληθνιάνπ θξφληηζε λα εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο 

ηνπ ππνρξεψζεηο. Δπηζηξέθνληαο ζηε γελέηεηξά ηνπ, Κχκε, ν λεαξφο γηαηξφο πέξαζε 

έλα δηάζηεκα έληνλνπ πξνβιεκαηηζκνχ γηα ην κέιινλ ηνπ ειέσ θαη νηθνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ ηεο νηθνγέλεηαο. Καζψο έρεη ιερζεί, νχηε ηελ παηξηθή ζηαδηνδξνκία 

επηζπκνχζε λα αθνινπζήζεη νχηε δερφηαλ ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε πνπ ηνπ πξφηεηλε ν 

παηέξαο ηνπ, λα γίλεη δειαδή ζηξαηησηηθφο γηαηξφο. Πεξλνχζε ηνλ θαηξφ ηνπ 

δηαβάδνληαο θηινζνθία θαη νλεηξνπνινχζε. Σελ ίδηα επνρή πνπ ν Παπαληθνιάνπ 
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βξηζθφηαλ κεηαμχ θζνξάο θαη αθζαξζίαο ζηελ Κχκε, ν επηζηήζηφο ηνπ θίινο, Α. 

Γεικνχδνο, βξηζθφηαλ ήδε ζηελ Ηέλα ηεο Γεξκαλίαο γηα αλψηεξεο ζπνπδέο
79

. ην 

αθφινπζν απφζπαζκα απφ ηελ επηζηνιή κε εκεξνκελία 8 Ννεκβξίνπ 1906, ν 

Παπαληθνιάνπ πεξηγξάθεη ζηνλ θίιν ηνπ ηελ θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

νηθνγέλεηαο, πνπ ηνλ θξαηά θαζεισκέλν ζηελ Κχκε, θαη δεηά ηε γλψκε ηνπ γηα ην 

πψο κπνξεί λα πξνεηνηκαζηεί θαιχηεξα γηα ηελ πνιππφζεηε δηεχξπλζε ησλ ζπνπδψλ 

ηνπ ζηε Γχζε: 

Φίιηαηε Αιέθν, 

 Πνιιέο νηθνγελεηαθέο αλσκαιίεο κε κπόδηζαλ λα ζνπ απαληήζσ ακέζσο, 

όπσο ζα επηζπκνύζα. Οη αλσκαιίεο απηέο ζρεηίδνληαη όιεο κε ην νηθνλνκηθό 

πξόβιεκα, γηα ηε ιύζε ηνπ νπνίνπ ήξζα εδώ ζηελ Κνύκε (ζ.ζ. Κχκε) θαη ζα κείλσ σο 

όηνπ ην εμνκαιύλσ εληειώο, πνπ ειπίδσ λα ην θαηνξζώζσ ράξηο έλα θαιό ρηήκα, πνπ 

πξνζπαζώ λα θάκσ δηθό κνπ θαη λα θαιιηεξγήζσ γηα δηθό κνπ ινγαξηαζκό. Να ζνπ 

πσ, θίιε κνπ Αιέθν: Αλ ήζεια, κπνξνύζα λα πάξσ ηίπνηα κεηξεηά θαη λάξζσ απηνύ 

απάλσ λα ηειεηνπνηήζσ ηηο κειέηεο κνπ: κα ηη ζα κε σθεινύζε; Πώο ζα δνύζα ύζηεξα, 

κηα θαη γύξηδα πίζσ; Δπάγγεικα λα εμαζθήζσ κνπ είλαη αδύλαην, πξνηηκάσ λα 

ζθνησζώ. Δλλνώ λα επηδνζώ ζηε θηινζνθία, ή ζσζηόηεξα, δε κπνξώ παξά λα 

επηδνζώ ζηε θηινζνθία. θέθηεθα ινηπόλ πώο θαιιίηεξν ζα ήηαλ λα δηάβαδα κεξηθά 

ρξόληα απνθιεηζκέλνο εδσπέξα, λα εμαζθάιηδα έλα ηαρηηθό πόξν δσήο θαη λα              

'θακλα αξγόηεξα ην ηαμείδη, πνπ πάληα ινγαξηάδσ λα θάλσ σο ηε Γύζε, ηδίσο ζηε 

Γεξκαλία, Γαιιία θαη Ηηαιία. Γελ είλαη θαιιίηεξα έηζη; Θα ράζσ κελ ό,ηη ζα ράζσ από 

ηε δηαθνξά ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δηαθξίλεη ηελ Κνύκε από ην Μόλαρν, κα ζα 

θεξδίζσ πην πνιύ απ‟ αιινύ, γηαηί δε ζ‟ αλαγθαζηώ πνηέ λα ππνηάμσ ην θεθάιη κνπ 

ζην ζηνκάρη κνπ. Έηζη ζθέθηεθα θ‟ έηζη ζα θάκσ. Ξέξσ Γαιιηθά, ζε ιίγν ζα μέξσ θαη 

Γεξκαληθά, ζα δηαβάζσ όζν κπνξέζσ πεξηζζόηεξν θη‟ ό,ηη βγεη καο βγεη. Ίζσο βγε 

θάηη, ίζσο θαη λα κε βγε ηίπνηα. Απηό εμαξηάηαη από ηόζα θαη ηόζα πξάκαηα, πνπ είλαη 

αδύλαην λα ηα πξνΐδε θαλείο. 

 Σε γλώκε ζνπ, αλ κνπ ηελ πεο ζα ηε κειεηήζσ κε πνιιή πξνζνρή, γηαηί ηε 

ζέβνκαη πνιύ. Δίζαη πνιύ ζνθώηεξόο κνπ, ην είδα ζηελ ηειεπηαία ζπλάληεζή καο, ίζσο 

από θαιιίηεξε θαηαζθεπή ηνπ κπαινύ ζνπ, ίζσο θη από πεξηζζόηεξε θαη 

ζπζηεκαηηθόηεξε κάζεζε. [...] 

ε αζπάδνκαη, 

Γ.Ν. Παπαληθνιάνπ
80
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 Ο Παπαληθνιάνπ αλαγλσξίδεη ην θαζνδεγεηηθφ έξγν ηνπ Γεικνχδνπ, φπσο 

πξνθχπηεη θαη απφ ην παξαθάησ ρσξίν επηζηνιήο: 

Φίιηαηε Αιέθν, 

  Αλ δελ είρα ηελ ηύρε λα ε ζπλαληήζσ ζην δξόκν κνπ, δελ ακθηβάιισ πσο ζα 

ραλόκνπλα κέζα ζη‟ άπεηξα κνλνπάηηα, πνπ κνπ αλνίγνληαη δεμηά θη αξηζηεξά. Σώξα 

δσ, έπεηηα θεη θαη πνηέ πνπζελά. Θα γηλόκνπλα έλαο ληηιεηάληεο κεηξηώηαηνο ή, όπσο 

κνπ ην ιεο θαιύηεξα, έλαο θαθόο εθιερηηθόο. Σώξα ίζσο κπνξέζσ λα θάκσ θάηη ηη 

ζνβαξώηεξν ή κάιινλ ζα κπνξνύζα λα θάκσ θάηη ηη ζνβαξώηεξν, γηαηί δελ κνπ ιείπεη 

ε ζέιεζη...
81

 

 Θα ηνικνχζακε λα πνχκε πσο ε κεηαθίλεζε ηνπ Γεικνχδνπ γηα ζπνπδέο 

ζηε Γεξκαλία ζπλέβαιε θαηά έλα κέξνο, ψζηε ν θαηνπηλφο κεγάινο επηζηήκνλαο λα 

κελ κπνξεί λα ζπκβηβαζηεί κε ηελ «ηαπεηλή» Κχκε, ζέινληαο λα δηεπξχλεη ηνπο 

γλσζηηθνχο ηνπ νξίδνληεο ζ’ έλα πεξηβάιινλ πινχζην ζε πλεπκαηηθά εξεζίζκαηα ζαλ 

θη απηφ ηεο Γεξκαλίαο. Δλ ηέιεη, θάησ απφ ηηο πηέζεηο ηνπ Γηψξγνπ, ν παηέξαο ηνπ 

Νηθφιανο, παξά ηελ νηθνλνκηθή ζηελφηεηα, ζπλαηλεί λα θχγεη ην παηδί ηνπ ζηε 

Γεξκαλία, αλνίγνληαο παξάιιεια ηνλ δξφκν γηα ηελ επαλαζχλδεζε ησλ δχν θίισλ. 

 Πξψηνο ζηαζκφο ηνπ Γηψξγνπ ην Μφλαρν. Απφ ηηο πξψηεο κέξεο εθεί 

θξνληίδεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ θίιν ηνπ, Αιέθν, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Ηέλα θαη λα 

δεηήζεη, θπζηθά, ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ: «Δίκαη εδώ (ζ.ζ. Μφλαρν) από ηαο 

29/VIII κόλνο [...]. Δίδα πσο βπζηδόκνπλ νξηζηηθώο, θαη έθπγα όπσο όπσο. Δδώ ίζσο 

θαηνξζώζσ λα ζσζώ. Σν παλ εμαξηάηαη από ην δξόκν, ηνλ νπνίνλ ζα πάξσ ηώξα ζηελ 

αξρή. Να αξρίζσ ακέζσο κε θιαζηθή θηινζνθία ή θηινινγία ή λα ρηίζσ πξώηα 

επηζηεκνληθά ζεκέιηα; θέπηνκαη λα πξνηηκήζσ ην δεύηεξν θαη λα εξγαζηώ εθέηνο 

απνθιεηζηηθώο ζηε θπζηθή θαη ηε ρεκεία. πγρξόλσο κπνξεί λα δηαβάδσ θαη 

Schopenhauer θαη αξγόηεξα Kant. Σνπ ρξόλνπ λα αθνύζσ βηνινγηθά θαη θπηνινγηθά 

καζήκαηα. Θα ήζεια λα άθνπα έλα ρξόλν θαη ην Haeckel θαη έπεηηα ςπρνινγηθά. 

Ννκίδεηο όηη ζθέπηνκαη θαιά; Θέισ λα κνπ απαληήζεηο, γηαηί ζέβνκαη πνιύ ηε γλώκε 

ζνπ. Δδώ δελ έρσ θαλέλα γλώξηκν, ν νπνίνο λα κνπ ρξεζηκεύζεη σο νδεγόο. [...] 

Καλέλαο δελ έρεη εθείλε ηε γεληθή αλάπηπμε πνπ δεηάσ εγώ. Ήζεια λαξρόκνπλ ζηελ 

Ηέλα, αιιά ίζσο λα κελ ην θαηνξζώζσ εθέηνο. Μπνξεί λα δήζε θαλείο πνιύ θζελά 

απηνύ, όπσο ζα δήζσ εγώ εδσπέξα; Σν Παλεπηζηήκην ππνζέησ λα είλαη επίζεο θαιό. 

ε κέλα άιισζηε δε ρξεηάδεηαη ηόζν Παλεπηζηήκην όζν πεξηβάιινλ. Πεξηκέλσ 
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απάληεζή νπ θαη ε θηιώ. 

Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ»
82

 

            ην Μφλαρν, φκσο, δελ κέλεη ηθαλνπνηεκέλνο νχηε απφ ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν πνπ παξαθνινπζνχζε νχηε απφ ην πεξηβάιινλ πνπ βξήθε εθεί. Μεηά απφ 

ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα παξακνλήο ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Βαπαξίαο, παίξλεη ηελ 

απφθαζε λα κεηαθηλεζεί ζηελ Ηέλα, γξαθηθή πφιε ηεο Θνπξηγγίαο, θεκηζκέλε γηα ην 

παλεπηζηήκηφ ηεο. ηε κηθξή απηή πφιε ζθφπεπε λα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα 

ηνπ μαθνπζηνχ βηνιφγνπ Υαίθει (Ernst Haeckel), κειεηεηή ηεο ζεσξίαο ηεο εμέιημεο 

ηνπ Γαξβίλνπ (Charles Darwin). Παξάιιεια, ζα είρε ηελ επθαηξία λα μαλαζκίμεη κε 

ηνλ θαιφ ηνπ θίιν απφ ηα θνηηεηηθά ρξφληα ζηελ Αζήλα, Αιέθν Γεικνχδν. Γηα ηελ 

απφθαζή ηνπ απηή ελεκεξψλεη πξψηα ηνλ Γεικνχδν κε ηελ αθφινπζε carte postale: 

Μόλαρν 19/IX/07 

Φίιηαηε Αιέθν, 

 Θαξζώ ρσξίο άιιν ζηελ Ηέλα. Πεξηκέλσ ηα βηβιία κνπ, πνπ ηάζηεηια από ην 

Brindisi κε petite vitesse, θη αθόκα δελ ηάιαβα. Άκα έξζνπλ ζα θύγσ ακέζσο. 

Φνβνύκαη όκσο κήπσο ηα ράζσ, γηαηί δελ έρσ απόδεημη. Έρεηο δίθην γηα όζα κνπ είπεο. 

Δδώ ζην Μόλαρν βξήθα έλα ξσκαίηθν πεξηβάιινλ απειπηζηηθό. Αλ κείλσ, δύζθνια ζα 

ζπγθεληξσζώ ζηνλ εαπηό κνπ θαη δε ζα απνθηήζσ πνηέ απηό πνπ ζέισ, ηελ ςπρηθή 

ελόηεηα. [...] 

Γ. Παπαληθνιάνπ
83

 

 Γηα ηε ζρεηηθή ηνπ απφθαζε ν Παπαληθνιάνπ θξνληίδεη, θπζηθά, λα 

ελεκεξψζεη θαη ηνλ παηέξα ηνπ: «ε 2-3 ήκεξεο θεύγσ γηα ηε Γέλα. Δθεί ζα δήζσ 

νηθνλνκηθώηεξα θαη ζα ζπγθεληξσζώ θαιύηεξα ζηε δνπιεηά κνπ. Θα κπνξέζσ λα 

απνκνλσζώ πεξηζζόηεξν θαη ζπγρξόλσο ζα έρσ ηελ νδεγία θαη ηελ πνιύηηκε 

ζπληξνθηά ηνπ Γεικνύδνπ. Ζ Γέλα είλαη κηα κηθξή πόιηο κε θακηά 30ξηά ρηιηάδεο 

αλζξώπνπο, κε παλεπηζηήκην όκσο πνιύ θαιό. Δίλαη κηα πόιηο απνθιεηζηηθή γηα 

ζπνπδέο. Σν Μόλαρν δελ θάλεη ζήκεξα γηα κέλα. Πξέπεη λα θύγσ»
84

. 

 ηελ ηζηνξηθή Ηέλα ηνπ ίιεξ θαη ηνπ Γθαίηε, φπνπ ζεκειηψζεθε ν 

ξνκαληηζκφο, ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ απέπλεε πλεπκαηηθφηεηα, ν Παπαληθνιάνπ είρε 

ηελ ηχρε λα παξαθνινπζήζεη ηηο παξαδφζεηο ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ ζεσξεηηθνχ ηεο 
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εμέιημεο κεηά ηνλ Γαξβίλν
85

. Ο Υαίθει, πξνζσπηθφο θίινο ηνπ Καξι Μαξμ, κε ηνλ 

νπνίν αληάιιαζζαλ απφςεηο πάλσ ζηνλ δηαιεθηηθφ πιηζκφ, απνηεινχζε ίλδαικα ησλ 

θνηηεηηθψλ ρξφλσλ ηνπ Παπαληθνιάνπ θαη βαζηθφ θίλεηξν γηα λα επηιέμεη ηειηθά λα 

εηδηθεπζεί ζηε ζπγθξηηηθή δσνινγία
86

. 

 Φνξψληαο ηελ αλνηρηφρξσκε ηξαγηάζθα ηνπ, ν Παπαληθνιάνπ πεξηδηαβαίλεη 

ζηνλ ειεχζεξφ ηνπ ρξφλν ηε κηθξή ηζηνξηθή πνιηηεία κε ηα κεζαησληθά θηήξηα, ηηο 

γνηζηθέο εθθιεζίεο θαη ηνπο βνηζαισηνχο δξφκνπο ηεο
87

, απνιακβάλνληαο ηελ 

εθιεθηή ζπληξνθηά ηνπ Αιέμαλδξνπ Γεικνχδνπ. Ο Γεικνχδνο ζα ηνλ θέξεη ζε επαθή 

θαη κε άιινπο θαιιηεξγεκέλνπο Έιιελεο θνηηεηέο, φπσο ν Γεψξγηνο θιεξφο θαη ν 

Κσλζηαληίλνο Υαηδφπνπινο, θαη φινη καδί ζα απνηειέζνπλ κηα ζπληξνθηά κε 

επξχηεξα, φπσο ζα δνχκε ζηελ επφκελε ελφηεηα, ελδηαθέξνληα.  

 ε κεηαγελέζηεξε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Γεικνχδν (Νέα Τφξθε, 8 

Απγνχζηνπ 1923), φηαλ ν Παπαληθνιάνπ είρε εμειηρζεί ζε ζεκαληηθφ εξεπλεηή ζηηο 

Ζ.Π.Α., ζπκάηαη κε λνζηαιγία ηελ φκνξθε πεξίνδν ηεο Ηέλαο: «Θα ήζεια λα 

κπνξνύζακε λα ζπλαληεζνύκε θάπνηε γηα λα κηιήζνπκε γηα κεξηθά πξάγκαηα, όπσο 

άιινηε ζηνπο ξσκαληηθνύο εθείλνπο πεξηπάηνπο ηεο Ηέλαο. Σνπο θξαηώ πάληα ζηε 

κλήκε κνπ. Καη ζπκάκαη αθόκα ζαλ λα ήηαλ ρηεο ηηο επγεληθέο κνξθέο ησλ δύν 

παιαηώλ θίισλ καο, ηνπ Υαηδόπνπινπ θαη ηνπ θιεξνύ»
88

. 

 ηελ ηειεπηαία απηή επηζηνιή ηνπ Παπαληθνιάνπ απφ ηε Νέα Τφξθε 

αλαδεηθλχνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν νη θνηλσληθέο αλεζπρίεο θαη νη ηδενινγηθνί 

πξνζαλαηνιηζκνί ηνπ κεγάινπ επηζηήκνλα. Ο Παπαληθνιάνπ δεηάεη απφ ηνλ παιηφ 

ηνπ θίιν Γεικνχδν, θνξπθαίν πηα παηδαγσγφ ζηελ Διιάδα, λα βνεζήζεη ηνλ θίιν ηνπ 

θ. αθειιαξίνπ, ζπνπδαγκέλν ζηηο Ζ.Π.Α. θαη πνπ επξφθεηην λα εγθαηαζηαζεί 

κφληκα ζηελ Διιάδα, λα «εξγαζζή κε θάπνην ηξόπν γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αλαγέλλεζε 

ηνπ ηόπνπ καο»
89

. Αθνινπζνχλ ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα ηεο ελ ιφγσ επηζηνιήο:  

Αγαπεηέ Γεικνύδε, 

 [...] Φαληάδνκαη πσο ιίγνη εθηόο από έλα ζα κπνξνύζαλ λα ηνλ νδεγήζνπλ 

θαη λα ηνλ βνεζήζνπλ γηα λα θέξε ζε πέξαο επηηπρέζηεξα ην έξγν ηνπ. Καη πηζηεύσ πσο 

ιίγνη ζα ην έθαλαλ κε κεγαιείηεξε επραξίζηεζη. 
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 Θα ηδσζείηε θαη ζα κηιήζεηε κε ηνλ θ. αθειιαξίνπ θαη ζα νπ εθζέζε κόλνο 

ηνπ ηαο αληηιήςεηο ηνπ θαη ην πξόγξακκά ηνπ. Γελ λνκίδσ πσο ρξεηάδεηαη λα εθηαζώ 

εγώ επάλσ ζ' απηό ην δήηεκα. 

 Οη ηδέεο ηνπ κνπ θαίλνληαη θαιά κειεηεκέλεο θαη πξαθηηθέο. Ηδηαηηέξσο κε 

ελζνπζηάδεη ε απόθαζίο ηνπ λα εξγαζζή γηα ηελ πξναγσγή ηνπ αζιεηηζκνύ κε ηε 

γεληθώηεξε έλλνηα θαη ηνπ πλεύκαηνο ηεο ζπλεξγαηηθόηεηαο. Καη ηα δύν πνιύ ζπνπδαία 

γηα ηελ Διιάδα. 

 Γελ πηζηεύσ πσο ε ξάηζα καο ζα μαλαλνηώζε, αλ δελ αιιάμε ηξόπν δσήο. 

Πεξηζζόηεξε θίλεζη. Πεξηζζόηεξε άζθεζη ηνπ ζώκαηνο. Πεξηζζόηεξε δξάζη. Θαξξώ 

πσο ην πλεύκα δελ κπνξεί λα δνπιέςε γεξά θαη εζηθά κέζα ζ' έλα ζώκα ηξπθειό. 

Γεκηνπξγήζηε γεξά ζώκαηα θαη ε αλαγέλλεζε ηεο θπιήο καο ζα αθνινπζήζε 

αλαπόθεπθηα. [...] 

 Μέλσ κε ηελ ειπίδα πσο ζην πξόζσπν ηνπ θ. αθειιαξίνπ ζα βξεο έλα θαιό 

θίιν θαη έλα θαιό ζπλεξγάηε. Δίλαη από ηνπο μερσξηζηνύο εθείλνπο ηύπνπο, πνπ δνπλ 

πεξηζζόηεξν κε ηδεώδε θαη πνπ ζεσξνύλ ηε δσή ηνπο ζαλ έλα θαζήθνλ. Ξέξσ πσο ζην 

δηθό ζνπ πξόζσπν ζα βξε έλα θσηηζκέλν νδεγό. 

                                                                               Γηθόο ζνπ κε αγάπε 

                                                                                 Γ. Παπαληθνιάνπ
90

 

 Ο ηζρπξφο απηφο θηιηθφο δεζκφο κεηαμχ Παπαληθνιάνπ θαη Γεικνχδνπ, 

φπσο εχινγα πξνθχπηεη κέζα απφ φζα αλαθέξακε, ππήξμε θαζνξηζηηθφο γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ κεγάινπ εξεπλεηή. Μέζα απφ ηα 

απνζπάζκαηα ησλ επηζηνιψλ ηνπ Παπαληθνιάνπ πξνο ηνλ Γεικνχδν, ηα νπνία 

απνηέιεζαλ ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ζθηαγξαθείηαη ην 

πλεπκαηηθφ θαη θνηλσληθφ πξνθίι ηνπ Γεσξγίνπ Παπαληθνιάνπ, πξνβάιινληαη ηα 

πςειά ηδαληθά ζηα νπνία πίζηεπε, θαζψο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ πξφνδν ηεο 

παηξίδαο πνπ άθεζε πίζσ ηνπ βγαίλνληαο ζηνλ πεγαηκφ γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπ 

Ηζάθε. 
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2.4. Η γλφρηκία κε ηολ ζοζηαιηζκό ζηελ Ιέλα 

 Ζ Γεξκαλία ησλ ηειψλ ηνπ 19νπ θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα, πέξαλ απφ 

θέληξν ησλ επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ, ππήξμε θαη ρψξνο δηακφξθσζεο δηαθφξσλ 

ηδενινγηθψλ ξεπκάησλ. Έηζη, ζην πεξηβάιινλ ηεο Ηέλαο ν Γεψξγηνο Παπαληθνιάνπ, 

έλαο λένο επαηζζεηνπνηεκέλνο ζηα θνηλσληθνπνιηηηθά πξνβιήκαηα ηφζν ηεο 

παηξίδαο ηνπ φζν θαη επξχηεξα, έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ –επξχηαηα δηαδεδνκέλε 

ηφηε ζηνπο θφιπνπο ησλ θνηηεηψλ– ηδενινγία ηνπ ζνζηαιηζκνχ. Φχζεη πξννδεπηηθφο, 

γνεηεχεηαη απφ ηελ πνιηηηθή απηή ηδενινγία, κε ηελ νπνία ηνλ θέξλεη ζε επαθή ε 

ζπληξνθηά ηνπ Αιέμαλδξνπ Γεικνχδνπ θαη ηνπ Γεσξγίνπ θιεξνχ
91

. 

 Ο Γεψξγηνο θιεξφο (πνπ ην πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα ήηαλ Γεψξγηνο 

Κσλζηαληηλίδεο) βξηζθφηαλ ζηελ Ηέλα ηεο Γεξκαλίαο απφ ην 1906, φπνπ ζπνχδαδε 

ηαηξηθή. Σν 1907 εθδίδεηαη ζηελ Αζήλα ην πνιχθξνην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «Σν 

θνηλσληθφλ καο δήηεκα», ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη ζε γεληθέο γξακκέο ηε ζεσξία ηνπ 

ηζηνξηθνχ πιηζκνχ θαη εθζέηεη ζρεκαηηθά ηηο καξμηζηηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ πάιε 

ησλ ηάμεσλ θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ ηζηνξηθψλ εμειίμεσλ ζηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο 

θαη ηδηαίηεξα ζηελ ειιεληθή
92

. Με ην βηβιίν ηνπ απηφ ζεσξείηαη σο ν εηζεγεηήο ηνπ 

καξμηζκνχ ζηελ Διιάδα.  

 Σφζν κε ηε ζπγγξαθηθή ηνπ παξαγσγή φζν θαη κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

αθηηλνβνιία, ν θιεξφο απέθηεζε αδηακθηζβήηεην θχξνο ζηνπο θφιπνπο ησλ 

Διιήλσλ θνηηεηψλ ησλ γεξκαληθψλ παλεπηζηεκίσλ, νδεγψληαο πνιινχο ζηελ 

πηνζέηεζε ησλ καξμηζηηθψλ ηδεψλ. Έλαο απφ απηνχο πνπ ήξζαλ ζε επαθή κε ηε 

καξμηζηηθή ζεσξία, κέζσ ηεο γλσξηκίαο θαη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ θιεξφ, ππήξμε 

θαη ν θίινο ηνπ Παπαληθνιάνπ απφ ηα θνηηεηηθά ρξφληα ζηελ Αζήλα, Α. Γεικνχδνο. 

Ζ γλσξηκία απηή ζεκάδεςε ηε δσή ηνπ, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ ίδηνπ: «Δθείλν 

ηνλ θαηξό γλώξηζα ζηελ Ηέλα έλαλ άλζξσπν πνπ ζεκείσζε ζηαζκό ζηε δσή κνπ: ηνλ 

θιεξό»
93

. 

 Σν θζηλφπσξν ηνπ 1908, ν Γεικνχδνο ππνδέρεηαη ηνλ λενθεξκέλν ζηελ 

ηζηνξηθή πφιε, Γ. Παπαληθνιάνπ, θαη ηνλ γλσξίδεη ζηελ παξέα ηνπ. Σν λέν κέινο ηεο 

παξέαο δελ άξγεζε λα γνεηεπηεί κε ηε ζεηξά ηνπ απφ ηηο ηδέεο ηνπ θιεξνχ πεξί 

ζνζηαιηζηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Μέιε ηεο παξέαο ηνπ 
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θιεξνχ, πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ, ήηαλ θαη ν Γεκήηξεο Γιελφο –παιηφο θίινο 

θη απηφο ηνπ Παπαληθνιάνπ απφ ηελ Αζήλα– ηα αδέξθηα Γηψξγνο θαη Φψηνο 

Πνιίηεο, ν Κψζηαο Υαηδφπνπινο, πνπ ζπνχδαδε ζην Μφλαρν, θαη άιινη. Γηα ηελ 

επηξξνή πνπ αζθνχζε ν θιεξφο ζηα κέιε ηεο παξέαο ηνπ αιιά θαη γεληθφηεξα ζηνπο 

ειιεληθνχο θχθινπο ηεο Γεξκαλίαο πιεξνθνξνχκαζηε θαη απφ ηηο βηνγξαθηθέο 

αλακλήζεηο ηνπ Αξρηεπίζθνπνπ Αζελψλ Υξπζάλζνπ: «Ήην ν θιεξόο ηζρπξά 

θπζηνγλσκία, δεηλόο ζπδεηεηήο, ν νπνίνο όινπο όζνπο επέξαζαλ από ηελ Ηέλαλ ηεο 

Θνπξηγγίαο ηνπο έθακε ζνζηαιηζηάο: Κ. Υαηδόπνπινλ, Α. Γεικνύδνλ, Φώηνλ Πνιίηελ 

[...]»
94

. 

 χκθσλα κε ηνλ Γ. Ν. Αλησλαθφπνπιν, ν Παπαληθνιάνπ κε ηνπο θίινπο 

ηνπ, Α. Γεικνχδν, Γ. θιεξφ θαη Κ. Υαηδφπνπιν, ζπγθξφηεζαλ βξαρχβηα 

ζνζηαιηζηηθή νκάδα
95

. Δλδερνκέλσο, απηή ε νκάδα λα ζρεηίδεηαη κε ηε 

«νζηαιηζηηθή Γεκνθξαηηθή Έλσζε», πνπ ίδξπζε ζην Μφλαρν (1909) ν λνκηθφο θαη 

κεηέπεηηα πνηεηήο Κ. Υαηδφπνπινο, κε ηνλ νπνίν ν Παπαληθνιάνπ ζπδεηνχζε 

δηάθνξα θνηλσληνινγηθήο θχζεο ζέκαηα
96

. H ζνζηαιηζηηθήο θαηεχζπλζεο νκάδα 

ζηελ νπνία εληάρζεθε ν Παπαληθνιάνπ κπνξεί λα κε δηήξθεζε πνιχ, αιιά ηνλ 

νδήγεζε θνληχηεξα ζε εζληθά ηδεψδε ηεο επνρήο θαη ζηνπο Βεληδειηθνχο, πνπ 

αξρίδνπλ λα θπξηαξρνχλ ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή ζθελή
97

. 

2.4.1. Οη ποιηηηθοί προζαλαηοιηζκοί ηοσ λεαρού Παπαληθοιάοσ κέζα από ηης 

επηζηοιές ηοσ προς ηολ Σειέκατο Κφλζηαληάθε 

 Οη ζνζηαιηζηηθνί πξνζαλαηνιηζκνί ηνπ Παπαληθνιάνπ απνηππψλνληαη κέζα 

απφ δχν λεαληθέο ηνπ επηζηνιέο πξνο ηνλ αγαπεκέλν παηδηθφ ηνπ θίιν απφ ηελ Κχκε, 

Σειέκαρν Κσλζηαληάθε. ηελ πξψηε, ζηαικέλε απφ ηελ Ηέλα, πιεξνθνξεί ηνλ 

Κσλζηαληάθε γηα ηε γλσξηκία ηνπ κε ηνλ ζνζηαιηζκφ αιιά θαη γηα ηηο πξψηεο ηνπ 

εληππψζεηο απφ ηελ ηζηνξηθή πφιε ηεο Θνπξηγγίαο: 

       Jena, 3 Οθησβξίνπ 1907 

Αγαπεηέ Σειέκαρε, 

 Σν άξζξν πνπ ζνπ ζηέιλσ, επηζπκώ λα δεκνζηεπζεί ζε κίαλ από ηηο δύν 

εθεκεξίδεο, πνπ εθδίδνληαη απηνύ, πεξηζζόηεξν ζηελ Καξπζηία. Ηδηαηηέξσο ζα ζνπ 
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 Ρ. ηαπξίδε-Παηξηθίνπ, ό. π., ζ. 22, παξαπ. 5 
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 Γ. Ρεγάηνπ, ό. π., ζ. 28 
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 Γ. Ρεγάηνο, «Γεψξγηνο Παπαληθνιάνπ 1883-1962. Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ», ζηα: Δ-Ηζηνξηθά. Οη 
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ζηείισ θαη έλα αληίηππν ηνπ βηβιίνπ ηνπ Γ. Κσλζηαληηλίδνπ (έηζη είλαη ην πξαγκαηηθό 

όλνκα ηνπ Γ. θιεξνύ). νπ ζπληζηώ δε λα γξάςεο λα ζνπ ζηαινύλ από ηαο Αζήλαο 

όια ηα ηειεπηαία θπιιάδηα ηνπ «Ννπκά» από ην 257 θαη θάησ θαη λα δηαβάζεο όια 

όζα εγξάθεζαλ ζρεηηθώο. πνπ δεο ςεπδώλπκν Α. Νηέινο είλαη ν γλσζηόο ζνπ Αιέθνο 

Γεικνύδνο, ν νπνίνο καδί κε ηνλ Κσλζηαληηλίδε απνηεινύλ ην θέληξνλ ησλ λέσλ απηώλ 

ηδεώλ. Ζ έθδνζηο έγηλε δαπάλαηο ηνπ Γεικνύδνπ. Ο Κσλζηαληηλίδεο εζπνύδαδε εδώ, 

ηώξα έρεη πάεη ζην Βεξνιίλν. Ίζσο μαλαγπξίζε γξήγνξα. Θα επηζπκνύζα πνιύ λα ηνλ 

γλσξίζσ. θέπηνληαη λα θάκνπλ ύιινγν, λα εθδώζνπλ θαζεκεξηλή εθεκεξίδα θαη λα 

πξνζειθύζνπλ νπαδνύο γηα λα αλνίμνπλ πνιηηηθό πόιεκν. Θα θαηεβνύλ θη νη δπό ζηελ 

Διιάδα, καδύ θη νη δπό Υαηδόπνπινη από ην Βεξνιίλν. Δίκαη βέβαηνο όηη ηέηνηνο αγώλ 

ζα σθειήζε. Γελ ιέσ όηη ν ζνζηαιηζκόο είλαη ε αιήζεηα, αιιά όηη ν πόιεκνο ζα θέξε 

ηελ πξόνδν. 

 Δίκαη εδώ ζηε Γέλα από ηηο 28 επηεκβξίνπ. Δλνηθίαζα έλα ζαπκάζην 

δσκάηην ζε κηα εμνρηθή έπαπιη, ηξηγπξηζκέλε από έλα καγεπηηθό πεξίβνιν, έλα ηέηαξην 

καθξπά από ηελ πόιη. Απ‟ όμσ από ην ζπήηη (sic) κνπ πεξλάεη ηξάκ. πηηνλνηθνθύξεο 

κνπ είλαη ν δήκαξρνο ηεο Γέλαο. Σν κεζεκέξη ηξώσ pension κε 90 ιεπηά. Δλνίθην 

πιεξώλσ 20 κάξθα. Σν δσκάηηό κνπ είλαη ηειείσο επηπισκέλν θαη πνιύ κεγάιν. Γηα 

ηνλ ρεηκώλα έρεη θαινξηθέξ. Με 20 ιεπηά ηελ εκέξα δέζηε άθζνλε. Σν βξάδπ ηξώσ 

απγά θαη γάια θζελόηαηα. Ζ Γέλα, σο πόιηο, είλαη έμνρε. Σν πνηάκη Saale ηελ ζρίδεη ζε 

δύν κέξε. Έλαο πεξίπαηνο paradies δίπια ζην πνηάκη είλαη ζπάληνο. Σξηγύξσ όιν 

βνπλαιάθηα, κε έλα πύξγν μελνδνρείν ζηελ θνξθή. Ο Γεικνύδνο πξνο ην παξόλ είλαη 

ζην Ννζνθνκείν. ε ιίγεο κέξεο ζαξζή ζην δσκάηηό ηνπ, πνπ είλαη δίπια ζην δηθό κνπ 

θαη ζα κείλε έλα έσο δύν κήλεο. Έπεηηα ζα θαηέβε ζηελ Διιάδα. Δγώ εξγάδνκαη 

ζαπκάζηα, 10-11 ώξεο ηελ εκέξα θαη εζηεξέσζα πθ‟ όιαο ηαο απόςεηο. Απεθάζηζα λα 

εηδηθνπνηεζώ ζηελ ζπγθξηηηθή δσνινγία, αθνύνληαο ηνλ πεξίθεκν Υαίθει θαη ηνλ 

Σζίγθιεξ. Έπεηηα ζα θαηεβώ ζην Διιεληθό παλεπηζηήκην θαη, άκα εμαζθαιίζσ ην ςσκί 

κνπ, ζα επεθηείλσ ηηο θηινζνθηθέο κειέηεο κνπ αιά Υαίθει. Δίκαη πιένλ ζηεξεσκέλνο. 

Παηώ ζε έδαθνο θαη όρη ζηα ζύλλεθα. Αλ κπνξέζε ν παηέξαο κνπ λα κε θξαηήζε εδώ 

2-3 ρξόληα ζα γίλσ εμάπαληνο θάηη. Ζ δηεύζπλζίο κνπ εδώ είλαη: Dr Georg 

Papanikolaou, Domburgerstrasse 87, JENA, Γεξκαλία. ηηο 3 επηεκβξίνπ ζνπ 

έζηεηια κηα θάξηα θαη ζηηο 18 επηεκβξίνπ έλα γξάκκα. Γηαηί δε κνπ απάληεζεο; 

ε θηιώ θαη πεξηκέλσ γξάκκα ζνπ 

Γεώξγνο
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 Οη λεαληθνί ζνζηαιηζηηθνί πξνζαλαηνιηζκνί ηνπ Γ. Παπαληθνιάνπ 

απερνχληαη θαη ζε κία δεχηεξε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Σ. Κσλζηαληάθε (ζηαικέλε 

απφ ην Φξάηκπνπξγθ απηή ηε θνξά), φπνπ πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή θάπνησλ 

πνιηηηθψλ πξαθηηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ησλ εξγαηψλ ζηελ Κχκε. Ζ 

επηζηνιή απηή παξνπζηάδεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ απφ ηελ πξνεγνχκελε, 

απνηειψληαο έλα ηζρπξφ ηεθκήξην ησλ θνηλσληθνπνιηηηθψλ αλεζπρηψλ ηνπ 

θαηνπηλνχ κεγάινπ επηζηήκνλα. Αθνινπζεί απηνχζηα ε επηζηνιή: 

Freiburg (Breisgau) 26.II.1908 

Αγαπεηέ Σειέκαρε, 

 ηαο 26.ΥΗΗ.07 νπ έζηεηια κηα θάξηα ρσξίο λα ιάβσ απάληεζί νπ. Πξν 

εκεξώλ έιαβα ηελ Καξπζηία κε ην δεκνζίεπκά κνπ, όηαλ εγώ ην είρα εληειώο 

ιεζκνλήζεη θαη ζεσξνύζα επηύρεκα όηη δελ είρε ιάβε ηελ ηηκή λα κνπληδνπξώζε ην 

ζηνππόραξην ηνπ Κνπζίζε. Σέινο πάλησλ ε επραξηζηώ θαη ε παξαθαιώ λα κνπ 

γξάςεο ηα ζρόιηα. Δίζαη κα ηελ αιήζεηα θαθνεζέζηαηνο. Γηαηί δε κνπ γξάθεηο; 

Ννκίδεηο όηη, επεηδή έβαλα πίθα λα γίλσ θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην, ζα πάςσ λα 

ιέσ θαη θαιεκέξα ζηνπο θίινπο κνπ; ε βεβαηώ, αγαπεηέ κνπ Σειέκαρε, όηη είζαη θαη 

ζα είζαη πάληα θαιύηεξόο κνπ. 

 Σν ραξαθηήξα νπ, ό,ηη θη αλ θάκσ, δε ζα ηνλ απνθηήζσ πνηέ. Καη νθείισ λα 

νπ πσ πσο απ‟ όινπο ηνπο παιαηνύο θίινπο κνπ είζαη εθείλνο, ηνλ νπνίνλ αγαπώ 

πάληα πεξηζζόηεξν. Καη γηα λα κε θαλώ αράξηζηνο πξέπεη λα νκνινγήζσ πσο ππήξμα 

θαη είκαη αθόκα ζε πνιιά δεηήκαηα ραξαθηήξνο καζεηήο νπ. Αιι‟ απηά είλαη 

αηζζεκαηνινγηθέο αδπλακίεο θαη αο ηηο αθίζσκε. Γηα ην κέιινλ κνπ θαη γηα ην παξόλ 

κνπ ζα απνθύγσ γηα ηνλ ίδην ιόγν λα νπ πσ πεξηζζόηεξα. Δξγάδνκαη θαιά, ζθέπηνκαη 

λα γίλσ έλαο θαιόο δσνιόγνο, λα θαηαιάβσ δεκόζηα ζέζη θαη λα δηεπζύλσ ηηο 

αλώηεξεο κειέηεο κνπ ζηε ζεσξία ηεο Καηαγσγήο θαη ηελ Δπηζηεκνληθή Φηινζνθία. Αλ 

δε κνπ ζπκβή ηίπνηα απξνζδόθεην ειπίδσ λα κείλσ εδώ ηξία ρξόληα θαη λα δώζσ 

δηδαθη. εμεηάζεηο. 

 Δθείλν γηα ην νπνίνλ ήζεια λα νπ κηιήζσ πεξηζζόηεξν είλαη κηα ζθέςηο κνπ, 

ηελ νπνίαλ αλεθνίλσζα πξν εκεξώλ θαη ζην Νάζν. Ννκίδεηο όηη είλαη αδύλαην λα γίλε 

κηα ζπγθεληξσηηθή εξγαζία γηα ηνπο εξγάηεο ηεο Κύκεο; Σνπο ππνινγίδσ σο 100 θαη 

ζπιινγίδνκαη πσο αλ θαζέλαο απ‟ απηνύο άθηλε έλα κηθξόηαην κέξνο ηνπ κηζζνύ ηνπ 

θάζε κήλα ζα κπνξνύζε λα ζπγθεληξνύηαη έλα ζαπκάζην πνζόλ γηα λα θαιπηεξεύε ηνπο 

όξνπο ηεο δσήο ηνπο. Καη πξώηνλ, αλ έλαο αξξσζηήζε, ζα κπνξνύζαλ λα ηνπ 

παξέρνληαη ηδάκπα γηαηξόο θαη θάξκαθα θη αθόκα κηα κηθξή απνδεκίσζη. Γεύηεξνλ, αλ 
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έλαο από ηνπο αγσγηάηεο π.ρ. ράζε ην κνπιάξη ηνπ ζα είρε έλα δαλεηζηή, πνπ ζα ήην 

πξόζπκνο λα ηνπ θάκε όιεο ηηο δπλαηέο επθνιίεο. Σξίηνλ αλ έλαο, πεζαίλνληαο αθίζε 

απξνζηάηεπηε νηθνγέλεηα, ζα ηνπο έκελε κηα πξνζηαζία θαη κηα βνήζεηα. Σέηαξηνλ, αλ 

έλαο κείλε ρσξίο εξγαζία, ζα κπνξή λα ειπίδε ζε θάπνηα ππνζηήξημη επί έλα κηθξό 

ρξνληθό δηάζηεκα. Πέκπηνλ, αλ γίλε αλίθαλνο γηα εξγαζία, κπνξεί λα ειπίδε ζε θάπνηα 

ζύληαμη. 

 ι‟ απηά θαη άιια αθόκα είλαη ηθαλά λα πξνζειθύζνπλ ηνπο εξγάηεο ζε έλα 

ζύλδεζκν αιιειν-ππνζηεξίμεσο, πνπ ζεσξείηαη ε ζηνηρεηώδεο εθδήισζηο ηεο εδώ 

εξγαηηθήο δσήο. Πξέπεη ην δήηεκα απηό λα ην κειεηήζεο, έρεηο θαζήθνλ λα ην 

κειεηήζεο θαη λα θάκεο ό,ηη νπ είλαη δπλαηόλ. Πξέπεη λα κάζεο πώο ιεηηνπξγνύλ 

άιινη παξόκνηνη ύιινγνη θαη όηαλ έξζε έμσ ν Νάζνο, λα ελεξγήζεηε καδύ. Σν 

επεξγέηεκα, πνπ ζα θάκεηε ζε ηόζεο νηθνγέλεηεο ζα είλαη κεγάιν. Καη κεγαιείηεξε ζα 

είλαη ε ππεξεζία πνπ ζα πξνζθέξεηε ζε όινλ ηνλ ηόπν. Γηαηί ε θαιπηέξεπζηο, ηόζν 

θνηλσληθή, όζν θαη πνιηηηθή, κόλνλ από ηνλ εξγάηε είλαη δπλαηή. Καη όηαλ ν εξγάηεο 

γίλε αλεμάξηεηνο από ηνλ ισπνδύηε ηνλ αζηό, ηόηε ζα πάςε λα πνπιάε αζπλείδεηα ηνλ 

εαπηό ηνπ θαη ζα απνθηήζε θάπνηα ζπλαίζζεζη ηνπ αλζξσπηζκνύ ηνπ. Καη όηαλ ν 

εξγάηεο ζπγθεληξσκέλνο ζε έλα ύιινγν, θαηαιάβε πσο ην ζπκθέξνλ ηνπ είλαη πνιύ 

δηαθνξεηηθό από ην ζπκθέξνλ εθείλσλ πνπ ηνλ θπβεξλνύλ θαη ηνλ θιέβνπλ ελ νλόκαηη 

αλαηδεζηάησλ ςεπδώλ ή αληηηάμε έλα ζηέξεν νξγαληζκό κε ζπλείδεζη θαζαξή ηεο 

ππάξμεώο ηνπ θαη ησλ ζπκθεξνληνινγηθώλ ηνπ ζειήζεσλ, ηόηε θαη κόλνλ ζαξρίζε ε 

πνιηηηθή αλαγέλλεζηο θαη ν αγώλ ησλ ηάμεσλ θαη όρη ησλ αηόκσλ. Πξέπεη όινη λα 

μππλήζνπλ καδύ.  

 ην Βόιν άξρηζε θαζαξό ζνζηαιηζηηθό θίλεκα κε ηδηαίηεξε εθεκεξίδα κε ηνλ 

ηίηιν «Δξγάηεο». Πξέπεη λα ηε θέξεο ζηελ Κύκε θαη λα ηε δηαβάδεο. Γελ κπνξώ 

δπζηπρώο λα νπ κηιήζσ εθηελέζηεξα γηαηί δε κνπ κέλεη θαηξόο. Με ηνλ Νάζν κπνξείηε 

λα ηα πήηε θαιύηεξα. θεθζήηε ην δήηεκα θαιά, δεηήζηε πιεξνθνξίεο θαη κε μνδεύεζηε 

ζε ζπδεηήζεηο άζθνπεο. Ζ δξάζηο είλαη κπξνζηά αο θαη αο πεξηκέλεη. Έλαο 

νιόθιεξνο ηόπνο πεξηκέλεη αλαγέλλεζη θαη θνληά ζ‟ απηόλ νιόθιεξε επαξρία. Ο 

εξγάηεο ζηελ Διιάδα είλαη έλαο πινύηνο αλεθκεηάιιεπηνο, πνπ ηνλ θιέβεη ν έλαο θαη ν 

άιινο. Θα κπνξνύζαηε ζπγρξόλσο θαη λα επεξγεηήζεηε θαη λα σθειεζήηε. Γηαβάζηε 

θαιύηεξα ην βηβιίν ηνπ θιεξνύ θαη ό,ηη ζέιεηε, γξάςηε ηνπ απεπζείαο. Herrn Georg 

Konstantinides, Sophienstrasse 35/II, Jena, Γεξκαλία. Θα ζαο απαληήζε πξνζπκόηαηα. 

Κάπνηνο από ηνπο ηειεπηαίνπο Ννπκάδεο ζα δεκνζηεύζε θάπνην άξζξν κνπ. Θα νπ 

ζηείισ έλα αληίηππν θαη ζα ε παξαθαιέζσ λα κνπ πεο ρσξίο άιιν ηε γλώκε νπ. Ο 
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παηέξαο κνπ θαη ε κεηέξα κνπ δελ πξέπεη επ‟ νπδελί ιόγσ λα ην δηαβάζνπλ, γηαηί ιέσ 

αξθεηά ρνληξά ιόγηα γηα ηε Θξεζθεία, ην Κξάηνο θαη ηελ Οηθνγέλεηα. Μόλνλ ε Διέλε 

κπνξεί λα ην δηαβάζε. Φώλαμέ ηελ κηα κέξα θξπθά θαη δόζ‟ ηεο ην. Θα ηεο πξνμελήζε 

κεγάιε ραξά. 

Σελ απάληεζί νπ πεξηκέλσ κεηά ηε ιήςη ηνπ Ννπκά θαη αθνύ κειεηήζεο θαιά ηελ 

πξόηαζί κνπ. 

πγρώξεζε ηελ θαθνγξαθία κνπ, δέμνπ πνιινύο ραηξεηηζκνύο θαη ραίξε. 

Γεώξγηνο 

Dr Georg Papanikolau, Postrestant Freiburg (Breisgau), Γεξκαλία
99

. 

2.4.2. Η αρζρογραθία ζηολ «Νοσκά» 

 Ο Γ. θιεξφο, κέζα απφ ην βηβιίν ηνπ «Σν θνηλσληθφλ καο δήηεκα» θαη 

κέζα απφ ηελ αξζξνγξαθία ηνπ ζην αζελατθφ θηινινγηθφ πεξηνδηθφ «Ννπκάο», 

πξνέβε ζε κηα καξμηζηηθή ζεψξεζε θαη ηνπ δεκνηηθηζηηθνχ θηλήκαηνο
100

. Να 

ζεκεησζεί παξελζεηηθά φηη ν «Ννπκάο» ππήξμε φξγαλν ηνπ δεκνηηθηζκνχ, κέζα απφ 

ηηο ζειίδεο ηνπ νπνίνπ δηάθνξνη δεκνηηθηζηέο δηαλννχκελνη κάρνληαλ γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε. Ζ καξμηζηηθή απηή πξνζέγγηζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ απφ 

πιεπξάο θιεξνχ πξνθάιεζε κηα ζπδήηεζε αλάκεζα ζηνπο δεκνηηθηζηέο ηεο επνρήο 

κέζα απφ ηηο ζηήιεο ηνπ πξναλαθεξζέληνο δεκνηηθηζηηθνχ εληχπνπ, ε νπνία θξάηεζε 

δχν ρξφληα (1907-1909)
101

. Με βάζε ηηο ζέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ κέζα απφ ηηο 

ζηήιεο ηνπ «Ννπκά» ηε δηεηία απηή, δηακνξθψζεθαλ δχν ηδενινγηθά ζηξαηφπεδα 

αλάκεζα ζηνπο δεκνηηθηζηέο. Απφ ηε κία πιεπξά νη δεκνηηθηζηέο πνπ εκθνξνχληαλ 

απφ εζληθηζηηθέο αληηιήςεηο, ππξήλαο ησλ νπνίσλ ππήξμε ν Ίσλ Γξαγνχκεο, θαη απφ 

ηελ άιιε νη δεκνηηθηζηέο κε ζνζηαιηζηηθέο ή ζνζηαιίδνπζεο αληηιήςεηο, κε 

πξσηαγσληζηή ηνλ Γ. θιεξφ
102

. ηελ πνιχθξνηε απηή ζπδήηεζε έζπεπζαλ λα 

εκπιαθνχλ κε ζνζηαιίδνπζεο ηνπνζεηήζεηο θαη ν Α. Γεικνχδνο αιιά θαη ν Γεψξγηνο 

Παπαληθνιάνπ. Ο ηειεπηαίνο κάιηζηα παξαθνινπζνχζε αλειιηπψο ηελ εμέιημε ηεο 

ζπδήηεζεο θαη πξνέηξεςε θαη ηνλ Σειέκαρν Κσλζηαληάθε λα θάλεη ην ίδην, φπσο 

είδακε ζηελ επηζηνιή ηνπ κε εκεξνκελία 3 Οθησβξίνπ 1907
103

. 

 Αθνξκή γηα ηελ εκπινθή ηνπ 25ρξνλνπ –άζεκνπ ηφηε– Παπαληθνιάνπ, 
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 . Γ. Μαξθέηνο, ό. π., ζ. 55-56 
100

 Ρ. ηαπξίδε-Παηξηθίνπ, ό. π., ζ. 21 
101

 Ρ. ηαπξίδε-Παηξηθίνπ, ό. π., ζ. 21 
102

 Γ. Κφθθηλνο, «Κνζκνζεσξία, ηδενινγία, πνιηηηθή ζηξάηεπζε. Ζ πεξίπησζε ηνπ Αιέμαλδξνπ 

Γεικνχδνπ (1880-1956)», ζην: Μλήκσλ, η. 24 (2002), ζ. 233 
103

 βι. ζ. 36-37 ηνπ παξφληνο 
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θνηηεηή ζην Φξάηκπνπξγθ (πφιε ζηελ νπνία κεηέβε γηα ζπνπδέο κεηά ηελ Ηέλα), ήηαλ 

ε ηνπνζέηεζε θάπνηνπ απφ ην εζληθηζηηθφ ζηξαηφπεδν ησλ δεκνηηθηζηψλ, κε 

θηινινγηθφ ςεπδψλπκν «Γνχινο Γνπιεχηεο». Γηα λα αληηθξνχζεη, ινηπφλ, ηηο 

απφςεηο ηνπ Γνπιεχηε, ν Παπαληθνιάνπ δεκνζηεχεη έλα ελππφγξαθν καρεηηθφ άξζξν 

ζηνλ «Ννπκά», κε ηίηιν «Γηα ηνλ εγσηζκφ θαη ηνπο εγσηζηάο». Μέζα απφ ην ελ ιφγσ 

άξζξν, ην νπνίν δεκνζηεχηεθε ζε ηξία κέξε (θχιια 319 έσο 321 ηνπ 1908), ν λεαξφο 

Παπαληθνιάνπ εθθξάδεη ηηο λεαληθέο θηινζνθηθέο ηνπ αλαδεηήζεηο θαη ηάζζεηαη 

ππέξ κηαο ηδεαηήο ζνζηαιηζηηθήο θνηλσλίαο. Λίγν αξγφηεξα ζα δεκνζηεχζεη ζην ίδην 

πεξηνδηθφ θαη ην άξζξν «Απφ ηελ ςπρή καο θαη ηε δσή», ζε δχν κέξε (θχιια 443 θαη 

445). Σελ πξνζέγγηζή καο ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζθέςε ηνπ Παπαληθνιάνπ 

εμππεξεηεί ην ηξίην κέξνο ηνπ άξζξνπ «Γηα ηνλ εγσηζκφ θαη ηνπο εγσηζηάο» (θχιιν 

321), ραξαθηεξηζηηθφ απφζπαζκα ηνπ νπνίνπ παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

 Έηζη θαη ν ζνζηαιηζκόο, κε ηνλ αγώλα ησλ ηάμεσλ, καο παξνπζηάδεηαη σο 

αλαγθαζηηθό απνηέιεζκα λέσλ νηθνλνκηθώλ όξσλ θαη όρη σο “αξξσζηηάξηθε ηάζηο 

βγαικέλε από ξσκαληηθά (!) βηβιία”, όπσο ζέιεη ν θ. Γνπιεύηεο. Οη κεγάιεο ηερληθέο 

ηειεηνπνηήζεηο ησλ παξαγσγηθώλ κέζσλ, κε ηελ πξννδεπηηθή ζπγθέληξσζε ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ πξνθάιεζαλ, αλέπηπμαλ κηα ηάμε αλζξώπσλ κε θνηλά ζπκθέξνληα, ηεο 

νπνίαο ε αληίδξαζηο, ζηελ αξρή αζπλείδεηε θαη αζπζηεκαηνπνίεηε, θαηέιεμε ζηε 

δεκηνπξγία ελόο ζπλεπνύο θαη θαζνξηζκέλνπ ηδαληθνύ. Καη ηδνύ όηη ζήκεξα 

εθαηνκκύξηα αλζξώπσλ ζε όιν ηνλ θόζκν έρνπλ δώζεη ηα ρέξηα ζε κηα θνηλή 

ζπλεξγαζία, ε νπνία θάζε κέξα εμαθνινπζεί λα γίλεηαη πιαηύηεξε θαη δπλαηόηεξε. 

 Aιιά ζηελ Διιάδα, θσλάδνπλ κεξηθνί, ε επηδεκία απηή είλαη άγλσζηε. Απηό 

κνηάδεη κε ηηο δηαβεβαηώζεηο κεξηθώλ πνηεηώλ όηη ζηελ Διιάδα όια είλαη γαιάδηα θαη 

ρξπζά. Αιι‟ απηνί νη αησλίσο ζθνληζκέλνη θαη θαπληζκέλνη όγθνη πνπ ιέγνληαη 

θάκπξηθεο ηη είλαη; 

 Κάηη άιιεο καύξεο ηξύπεο πνπ νδεγνύλ θάησ από ηε γε ηη είλαη; Καη θάηη όληα 

αησλίσο ζθπκκέλα θαη θνπξαζκέλα ηη είλαη; Μήπσο είλαη απηνί νη Δξγάηεο; Μήπσο 

είλαη νη ζθιάβνη θη νη αδύλαηνη, πνπ πιάζηεθαλ γηα λα ηξέθνπλ εκάο ηνπο ειεύζεξνπο 

(!) θαη ηνπο δπλαηνύο (!!); Κη απηά πνπ ιέλε πξώηεο ύιεο θαη πιεκκπξίδνπλ ηα βνπλά 

καο; Καη νη ύιινγνη, θη νη απεξγίεο, θαη Ο Παλεξγαηηθόο ηεο Θεζζαιίαο, θαη νη 

ύιινγνη ηεο Άξηαο θαη ηεο Αζήλαο θαη νη Δξγάηεο ηνπ Βόινπ θαη ηεο κύξλεο; Κη νη 

θαπγάδεο πνπ έδσζαλ θαη πήξαλ ζηνλ Ννπκά; Ση είλαη όια απηά; Δίλαη 

πξαγκαηηθόηεηεο ή όρη; Καη καο δηθαηνινγνύλ όηαλ πηζηεύνπκε όηη θη ε Διιάο, αξγά ή 

γξήγνξα, ζα αθνινπζήζεη ηνλ παγθόζκην δξόκν; Πνηνο είλαη ν ιόγνο πνπ ζα καο 
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αλαγθάζεη λα μερσξίζνπκε; Πνηεο είλαη νη αθνξκέο πνπ ζα θαζνξίζνπλ δηαθνξεηηθή 

δηεύζπλζε ζηελ νηθνλνκηθή καο; Γηαηί δελ πξέπεη λα μερλνύκε όηη ν νζηαιηζκόο είλαη 

γέλλεκα νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ θαη όρη πξντόλ δηαλνεηηθώλ ηάζεσλ. ι' απηά δε καο 

ηα εμήγεζε θαλέλαο. Κη εθείλν πνπ ραξαθηεξίδεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο θξηηηθνύο είλαη ε 

ζύγρπζε αηηηώλ θαη απνηειεζκάησλ. Γε ζέινπλ λα θαηαιάβνπλ όηη ε ζνζηαιηζηηθή ηδέα 

έρεη βάζε θαζαξώο νηθνλνκηθή. Ννκίδνπλ όηη ην ζνζηαιηζκό ηνλ γέλλεζαλ νη 

πλεπκαηηθνί ηνπ ππέξκαρνη. Καη πηζηεύνπλ όηη πνιεκώληαο ην καξμηζηηθό ζύζηεκα π.ρ., 

κπνξνύλ λα αλαηξέζνπλ ηελ ζνζηαιηζηηθή πξαγκαηηθόηεηα. Δίλαη ζα λα ζέιεη θαλείο λα 

μεπαζηξέςεη ηνλ αηνκηζκό ρηππώληαο ην Νίηζε, ην ηίξλεξ, ηνλ Σζίξθεξγνξη ή ηνλ Ίςελ. 

Δδώ έγθεηηαη αθξηβώο ε νπηνπία, ηελ νπνίαλ ηόζν θαζαξά έδεημε ν θιεξόο. Γηαηί 

πίζσ από έλα αηνκηζηή ή έλα ζνζηαιηζηή ππάξρεη κηα αζπλείδεηε ηάζηο θη έλα αίζζεκα, 

θαη πίζσ από απηά έλαο νηθνλνκηθόο ιόγνο, θαη πίζσ από ηνλ νηθνλνκηθό ιόγν κηα 

παξαγσγηθή ηδέα θαη πίζσ από ηελ παξαγσγηθή ηδέα κηα θνηλσληθή ζπλζήθε θαη νύησ 

θαζεμήο επ' άπεηξνλ. Απηά ηα πξάγκαηα είλαη ηόζν απιά θαη θαλεξά, πνπ κνπ θαίλεηαη 

παξάμελν πσο ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ηα αξλνύληαη. Μα ηώξα ηειεπηαία όια ηα 

δεηήκαηα ηεο ζθέςεσο θαηάληεζαλ δεηήκαηα... ραξαθηήξνο. Γηα λα θηινζνθήζεη θαλείο 

δε ρξεηάδεηαη λα ππνηάμεη θαη λα πξνζαξκόζεη ην πλεύκα ηνπ ζηελ εμσηεξηθή 

πξαγκαηηθόηεηα. Απηό πνπ θάλεη ε ζβνύξα είλαη αξθεηό: γπξίδεη γύξσ από ηνλ εαπηό 

ηεο θη έηζη κεηαβάιιεηαη ζ' έλα θέληξν, γύξσ ζην νπνίν πεξηζηξέθνληαη θαη' αλάγθελ, 

έζησ θαη κε δηαθνξεηηθή δηεύζπλζε θαη ν Κόζκνο θαη ε Εσή. 

Freiburg 

Γ.Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ
104

  

 Γηα ηε δεκφζηα απηή –ζνζηαιίδνπζα– ηνπνζέηεζή ηνπ, ν Παπαληθνιάνπ δελ 

ζέιεη λα γλσξίδνπλ ηίπνηα νη γνλείο ηνπ, θαζψο ιέεη «ρνληξά ιόγηα γηα ηε Θξεζθεία, 

ην Κξάηνο θαη ηελ Οηθνγέλεηα», φπσο εθκπζηεξεχεηαη ζηνλ Σειέκαρν Κσλζηαληάθε 

κέζα απφ ηελ επηζηνιή ηνπ, ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 1908
105

. 

 Ωζηφζν, παξά ηε γνεηεία πνπ ηνπ άζθεζε ν ζνζηαιηζκφο ζηα λεαληθά ηνπ 

ρξφληα, ν κεγάινο εξεπλεηήο πνηέ δελ ζηξαηεχηεθε ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ 

θνκκαηηθά. πσο ππνζηεξίδεη ν π. Μαξθέηνο «θακκία ηδενινγία δελ ζηάζεθε 

ηζρπξόηεξε από ηελ επξύηεξε πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηά ηνπ θαη ηίπνηα δελ ήηαλ ηεξόηεξν 

από ηελ έξεπλα ηεο βηνινγίαο, ηεο θηινζνθίαο ηεο δσήο, ζηηο νπνίεο επηδόζεθε κεηά 

                                                           
104

 Γ. Ν. Παπαληθνιάνπ, «Γηα ηνλ εγσηζκφ θαη ηνπο εγσηζηάο», ζην: Ο Ννπκάο, ηρ. 321 (1908), ζ. 6-7 
105

 . Γ. Μαξθέηνο, ό. π., ζ. 56. Βι. θαη ζ. 40 ηνπ παξφληνο 
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καλίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κειινληηθώλ ηνπ ζρεδίσλ»
106

. Δηο επίξξσζηλ 

απηψλ, ν Παπαληθνιάνπ, φηαλ βξήθε ηνλ επηζηεκνληθφ ηνπ δξφκν, γξάθεη ηα εμήο 

θαζεζπραζηηθά ιφγηα ζηνλ παηέξα ηνπ: «Γελ είκαη πιένλ νλεηξνπόινο. Ζ επηζηήκε κε 

άξπαμε από ηα ρέξηα ηνπ Νίηζε. Παηώ απάλσ ζε έδαθνο ζηεξεό...»
107

. 

2.5. Γ. Παπαληθοιάοσ θαη Ί. Γραγούκες 

 Οη λεαληθέο πνιηηηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ Γεσξγίνπ Παπαληθνιάνπ, φπσο 

είδακε, ηνλ έθεξαλ ζε επαθή κε ζεκαληηθά πνιηηηθά πξφζσπα ηεο επνρήο ηνπ, φπσο 

ν Γ. θιεξφο, ν Α. Γεικνχδνο, ν Γ. Γιελφο, ν Κ. Υαηδφπνπινο θ.ά. Ζ πξνζήισζή 

ηνπ ζηνλ ζνζηαιηζκφ θαη δε ζην ζνζηαιηζηηθφ ζηξαηφπεδν ησλ δεκνηηθηζηψλ 

θαζφινπ δελ ηνλ εκπφδηζε, σζηφζν, λα ζπλδεζεί θαη κε δηαλννπκέλνπο ηνπ αληηπάινπ 

–εζληθηζηηθνχ– ζηξαηνπέδνπ ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Δμάιινπ, ν δνγκαηηζκφο θαη ν 

θαλαηηζκφο πνηέ δελ απνηέιεζαλ ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ κεγάινπ επηζηήκνλα. 

ε φιε ηνπ ηε δσή ππήξμε αλνηρηφκπαινο, αθνχγνληαο θαη θξίλνληαο φιεο ηηο 

απφςεηο.  

 Έλαο απφ ηνπο εζληθηζηέο δηαλννχκελνπο-νπαδνχο ηνπ δεκνηηθηζκνχ κε ηνλ 

νπνίν ν Παπαληθνιάνπ αλέπηπμε θηιηθνχο δεζκνχο ήηαλ ν δηπισκάηεο Ίσλαο 

Γξαγνχκεο, εμέρνλ πξφζσπν ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο ζθελήο θαηά ηηο δχν πξψηεο 

δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα. Ο Ί. Γξαγνχκεο, κάιηζηα, ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπ κε ηνλ 

Παπαληθνιάνπ ηνχ είρε εθκπζηεξεπηεί πνιηηηθέο ζθέςεηο θαη θξίζεηο κε ηδηαίηεξε 

ζεκαζία, φπσο εμνκνινγείηαη αξγφηεξα ν ίδηνο ν Παπαληθνιάνπ ζηελ αληςηά ηνπ, 

Μαξία Κφθθνξε
108

. 

 ην αξρείν Ίσλνο Γξαγνχκε ζηελ Ακεξηθαληθή ρνιή Κιαζηθψλ πνπδψλ 

(Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε) δηαζψδεηαη κηα ζπάληα επηζηνιή ηνπ Παπαληθνιάνπ πξνο 

ηνλ Γξαγνχκε, ζηαικέλε απφ ην Παξίζη κε εκεξνκελία 13.1.1912. Δθείλε ηελ 

πεξίνδν ν Παπαληθνιάνπ είρε εμνξκήζεη γηα ηξίηε θνξά ζηελ Δπξψπε, γηα 

κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα. θνπφο ηεο επηζηνιήο ηνπ Παπαληθνιάνπ είλαη ε 

κεζνιάβεζε ηνπ Γξαγνχκε γηα ηελ θαηάιεςε ηεο ζέζεο ηνπ επηκειεηή ζην 

δσνινγηθφ εξγαζηήξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ απφ πιεπξάο ηνπ θαηνπηλνχ 

κεγάινπ εξεπλεηή. Κξίλακε εμαηξεηηθά ρξήζηκε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ 

επηζηνιήο ζηελ έξεπλά καο, θαζψο κέζα απφ ηα γξαθφκελα ηνπ Παπαληθνιάνπ 

αλαδεηθλχεηαη γηα αθφκα κηα θνξά ην ελδηαθέξνλ θαη ε αγάπε ηνπ γηα ηνλ ηφπν ηνπ. 
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 . Γ. Μαξθέηνο, ό. π., ζ. 41 
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Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε άπνςή ηνπ γηα ην «αλαδηνξγαλσηηθό» έξγν ηεο λέαο 

θπβέξλεζεο. Φπζηθά αλαθέξεηαη ζην εθζπγρξνληζηηθφ έξγν ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Δι. 

Βεληδέινπ, ηε δηεηία 1911-12. Παξαθάησ παξαηίζεηαη απνζπαζκαηηθά ε ζπάληα απηή 

επηζηνιή: 

Paris le 13.I.1912 

Αμηόηηκε θύξηε Γξαγνύκε, 

 Σν ελδηαθέξν, πνπ μέξσ πσο έρεηε γηα ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμηλ ηνπ ηόπνπ 

καο, κνπ δίλε ην ζάξξνο λα αο θάκσ κηα κηθξή παξάθιεζε. [...] 

Να αο παξαθαιέζσ λα δηαβάζεηε ηελ εζώθιεηζηε αίηεζε, θαη, αλ ηελ βξήηε θαιή, λα 

ηελ επηδώζεηε ζην αξκόδην Τπνπξγείν. Σν ζσζηό ήηνλ λα ηελ ζηείισ από δσ δηά ηεο 

Βαζηιηθήο Πξεζβείαο, κα θνβήζεθα κήπσο δελ ήηνλ θαηάιιειε κε ην πλεύκα πνπ 

θπξηαξρεί απηνύ. εηο, πνπ είζζε θνληά, μέξεηε θαη ηα πξόζσπα θαη ηα πξάκαηα ηόζν 

θαιά, πνπ κπνξείηε λα θαηαιάβεηε πώο πξέπε λα δηαηππσζή, πνύ πξέπεη λα απεπζπλζή 

θαη πώο λα ππνζηεξηρζή γηα λα θζάζε αζθαιέζηεξα ζηελ επηηπρία. 

 πσο ζα δήηε, έθακα ηελ απόθαζε λα θαηεβώ ζηελ Διιάδα. Βξίζθσ πνπ εθεί 

είλαη γηα κέλα ε δξάζε, εθεί θαη ην θαζήθνλ κνπ. Πνλώ λα βιέπσ ηνλ ηόπν κνπ ζ‟ απηή 

ηελ πλεπκαηηθή θαηάπησζε θαη δελ ππάξρεη εδώ έμσ θακκηά επηηπρία ηθαλή λα κε 

απνδεκηώζε γη‟ απηό ηνλ πόλν. Γη‟ απηό ζέισ λα έξζσ θάησ, λα αθηεξώζσ όιε ηελ 

ύπαξμε θαη όιεο ηηο δπλάκεηο κνπ ζηελ πλεπκαηηθή αλύςσζε ηεο θπιήο καο. 

 Με ηελ πεπνίζεζε, πσο απηό αληαπνθξίλεηαη θαη ζηε δηθή αο επηζπκία, 

ιακβάλσ ην ζάξξνο λα αο επηβαξύλσ κε ην ζεκεξηλό γξάκκα κνπ, ειπίδνληαο πσο ζα 

θαηαβάιεηε όιε ηελ πξνζσπηθή επηξξνή αο γηα ηελ επηηπρία ηεο πξόηαζήο κνπ. 

 πσο ζα μέξεηε ίζσο, έγηλε κε ην λέν Παλεπηζηεκηαθό Οξγαληζκό κηα λέα 

ζέζε έθηαθηνπ θαζεγεηή θαη κηα άιιε επηκειεηή ηνπ δσνινγηθνύ εξγαζηεξίνπ. Γηα ηελ 

πξώηε θνβνύκαη πσο ζα βξεζή κηα δπζθνιία: όηη ην δίπισκά κνπ ησλ θπζηθώλ 

επηζηεκώλ ην έρσ κόιηο από δπό ρξόληα, ελώ ρξεηάδνληαη, ζαξξώ, πέληε, γηα λα γίλε 

θαλείο έθηαθηνο θαζεγεηήο. Σν δίπισκα ηεο Ηαηξηθήο, πνπ έρσ, είλαη από ηα 1903, κα 

δελ μέξσ αλ κπνξή λα ρξεζηκνπνηεζή. [...] 

 Γηα ηε ζέζε ηνπ επηκειεηή πηζηεύσ λα κελ ππάξρνπλ δπζθνιίεο. Μόλν πνπ 

πξέπεη λα θάκε πξνηήηεξα (sic) πξόηαζε ν θαζεγεηήο θ. Απνζηνιίδεο θ‟ έπεηηα λα γίλε 

ν δηνξηζκόο. Μα πηζηεύσ, πσο, άκα έλαο Τπνπξγόο ην ζειήζε, ε πξόηαζε ηνπ θ. 

Απνζηνιίδε ζα γίλε ζηε ζηηγκή. Άιισο ηε, όζν μέξσ, ν θ. Απνζηνιίδεο δελ έρεη ηίπνηα 

καδύ κνπ, απελαληίαο είλαη πνιύ επραξηζηεκέλνο, γηαηί απ‟ όινπο ηνπο λένπο 

επηζηήκνλεο είκαη ίζσο ν κόλνο πνπ δε ζέιεζε λα θαηεβή ζε δεκνζηνγξαθηθό πόιεκν 
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ελαληίνλ ησλ αληηπάισλ ηνπ. Ζ γλώκε κνπ είλαη πσο ν άλζξσπνο πξέπεη, όζν ηνπ είλαη 

δπλαηόλ, λα δεηάεη ζηε ζπλεξγαζία θαη όρη ζηνλ αγώλα ηελ πξόνδν. Αλ απηή ε 

αληίιεςε θπξηαξρνύζε γεληθώηεξα ζηελ Διιάδα, ε ειιεληθή επηζηήκε δε ζα είρε 

θαηαπέζεη θαη δε ζα είρε εμεπηειηζηεί ηόζν πνιύ. [...] 

 Έρσ ηελ ειπίδα πσο απηή ηε θνξά ηα πξάκαηα ζα ηειεηώζνπλ πεην επράξηζηα, 

γηαηί βιέπσ, πσο ε λέα Κπβέξλεζε άξρηζε ζνβαξώηεξα ην αλαδηνξγαλσηηθό ηεο 

έξγν[...] 

 Με ηελ ειπίδα πσο ζα ιάβεηε ηελ θαισζύλε λα ελεξγήζεηε ακέζσο απηή ηελ 

ππόζεζε θαη λα κε ηηκήζεηε κε δπό ιόγηα αο, γηα λα μέξσ πώο πξέπεη λα θαλνλίζσ ηα 

ηνπ κέιινληόο κνπ, ρσξίο λα ράλσ πνιύηηκν θαηξό,  

 αο ραηξεηώ κε κεγάιε ηηκή θαη ππόιεςε, δεηώληαο θαη πάιη ζπγρώξεζε γηα 

ηελ ελόριεζε πνπ αο δίλσ. 

Γ. Παπαληθνιάνπ
109

 

 Ζ ηζηνξία, φκσο, γηα ην θαιφ ηεο αλζξσπφηεηαο γξάθηεθε αιιηψο. Ο 

θαηνπηλφο κεγάινο επηζηήκνλαο δελ θαηέιαβε πνηέ ζέζε ζην ειιεληθφ δεκφζην. 

Γηςψληαο γηα έξεπλα θαη δηάθξηζε θαη δηαπηζηψλνληαο πσο ην ειιεληθφ θξάηνο δελ 

ηνπ παξείρε ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα εξεπλεηηθή ζηαδηνδξνκία, ηφικεζε ην 

κεγάιν βήκα γηα εγθαηάζηαζε ζηνλ Νέν Κφζκν. Δθεί έκειιε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηα 

πξσηνπνξηαθά ηνπ πεηξάκαηα, αλνίγνληαο λένπο δξφκνπο ζηελ Δπηζηήκε. Παξφηη 

γεχηεθε ηελ απνγνήηεπζε απφ ηελ παηξίδα ηνπ απφ επηζηεκνληθήο πιεπξάο, πνηέ δελ 

έπαςε λα ηελ αγαπά θαη λα ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξφνδφ ηεο. Καη φηαλ ε παηξίδα 

βξέζεθε, θαηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ζηνλ έζραην θίλδπλν, ν Παπαληθνιάνπ, σο 

εμέρνλ κέινο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ησλ Ζ.Π.Α., επηζηξάηεπζε φιεο ηνπ ηηο 

δπλάκεηο γηα λα ηε βνεζήζεη, απνδεηθλχνληαο έκπξαθηα ηε θηινπαηξία ηνπ. ην 

θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα παξαθνινπζήζνπκε ηε δξάζε ηνπ θνξπθαίνπ 

επηζηήκνλα, πξνο φθεινο ηεο παηξίδαο, ζηελ αληίπεξα φρζε ηνπ Αηιαληηθνχ. 
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Γ΄ Κεθάιαηο 

Η άγλφζηε παηρηφηηθή δράζε ηοσ Γ. Παπαληθοιάοσ ζηης Η.Π.Α. 

3.1. Ο Παπαληθοιάοσ δραζηήρηο κέιος ηες Οκογέλεηας 

 Σν θζηλφπσξν ηνπ 1913, ν Γεψξγηνο Ν. Παπαληθνιάνπ, ζπλνδεπφκελνο απφ 

ηε ζχδπγφ ηνπ Μάρε, δηαζρίδεη ηνλ Αηιαληηθφ θηινδνμψληαο λα δηαθξηζεί ζην 

πξφζθνξν γηα έξεπλα ακεξηθαληθφ έδαθνο. Παξφηη δηέζεηε δειεπηά επηζηεκνληθά 

εθφδηα θαη επξχηαηε κφξθσζε, ε επαγγεικαηηθή θαη θαη’ επέθηαζε ε νηθνλνκηθή ηνπ 

απνθαηάζηαζε ζηε Νέα Τφξθε ήηαλ ζηελ αξρή δχζθνιε. Αλαγθάζηεθε γηα 

βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο λα εηεξναπαζρνιεζεί, ζαλ έλαο θνηλφο αλεηδίθεπηνο 

κεηαλάζηεο, γεγνλφο πνπ ηνπ πξνθαινχζε κεγάιε απνγνήηεπζε. Ωζηφζν, κε ζθιεξφ 

αγψλα θαη αθνζίσζε ζηνλ ζηφρν, θαηφξζσζε γξήγνξα λα βξεη ηνλ επηζηεκνληθφ ηνπ 

δξφκν θαη πξννδεπηηθά λα γίλεη γλσζηφο ζηνπο θφιπνπο ηεο ακεξηθαληθήο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο. 

  Ζ θήκε ηνπ Παπαληθνιάνπ δελ άξγεζε λα μεπεξάζεη ηα ακεξηθαληθά 

ζχλνξα θαη λα θηάζεη κέρξη ηελ παηξίδα ηνπ. Ο ίδηνο ν πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο, 

Διεπζέξηνο Βεληδέινο, ηνλ κεηαθαιεί ζηε ρψξα πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ηελ έδξα 

ηεο Εσνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Ο Παπαληθνιάνπ ππήξμε ζαπκαζηήο ηνπ 

Βεληδέινπ θαη ζπγθηλήζεθε πνιχ απφ ηελ ηδηαίηεξε απηή πξφζθιεζε ηνπ κεγάινπ 

πνιηηηθνχ
110

. Σελ πξφζθιεζε απηή ηε ζεψξεζε πνιχ κεγάιε ηηκή πξνο ην πξφζσπφ 

ηνπ, εληνχηνηο επγεληθά ηελ απέξξηςε, αθνχ ηνπ ήηαλ δχζθνιν λα αθήζεη 

αλνινθιήξσηεο ηηο επηζηεκνληθέο ηνπ κειέηεο ζην Παλεπηζηήκην Κνξλέι θαη γεληθά 

λα ζπζηάζεη ηηο ζπλζήθεο γηα έξεπλα πνπ βξήθε ζηηο Ζ.Π.Α.
111

. Ζ ήηηα ηνπ Βεληδέινπ 

ζηηο θξίζηκεο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1920 έθιεηζε νξηζηηθά ην ζέκα ηνπ 

επαλαπαηξηζκνχ ηνπ θνξπθαίνπ Έιιελα επηζηήκνλα. 

 Ζ θαζεκεξηλή δσή ηνπ Παπαληθνιάνπ ήηαλ ζθιεξή, γεκάηε ζηεξήζεηο,  

αθηεξψλνληαο πνιιέο ψξεο ηεο εκέξαο πάλσ απφ ην κηθξνζθφπην. «Αζθεηηθό 

επηζηήκνλα θαη ηαπηόρξνλα θνηλσληθό άλζξσπν», ραξαθηεξίδεη ηνλ Παπαληθνιάνπ ν 

π. Μαξθέηνο
112

. Πξάγκαηη, νη επηζηεκνληθέο έξεπλέο ηνπ δελ ήηαλ νη κφλεο 

ππνζέζεηο πνπ ηνλ απαζρνινχζαλ. Απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηε 

Νέα Τφξθε, ν κεγάινο εξεπλεηήο εθδήισζε ζεξκφ ελδηαθέξνλ γηα ηα θνηλά ηεο 
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111
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ειιεληθήο νκνγέλεηαο, φληαο ελεξγφ θαη δξαζηήξην κέινο ηεο.  

 Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ ζηα θνηλά αξρίδεη απφ ηνλ γλψξηκν γη’ απηφλ ρψξν 

ηεο ηαηξηθήο, ζπκβάιινληαο ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ειιελνακεξηθαληθήο 

ηαηξηθήο θνηλφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξσηνζηάηεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

ζπιιφγνπ «Διιελν-Ακεξηθαληθή Ηαηξηθή Αδειθφηεο» (Greek-American Medical 

Fraternity), ηεο νπνίαο κάιηζηα αλέιαβε θαη πξφεδξνο ην 1918
113

. Ο ελ ιφγσ 

ζχιινγνο κεηνλνκάζηεθε, ην 1936, ζε «Διιεληθή Ηαηξηθή Δηαηξεία Νέαο Τφξθεο» 

(Hellenic Medical Society of NY) θαη ιεηηνχξγεζε σο επαγγεικαηηθή-επηζηεκνληθή 

νξγάλσζε κε ζθνπνχο φπσο ε δεκηνπξγία δηθηχνπ Διιελν-Ακεξηθαλψλ ηαηξψλ γηα 

ζχζθηγμε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο θαη ε ζπκκεηνρή ζηε δηαηήξεζε ηεο δεκφζηαο 

πγείαο, ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ηαηξηθέο εηαηξείεο
114

. Αλάκεζα ζηα ζρέδηα ηεο 

Δηαηξείαο ήηαλ θαη ε θαηαζθεπή ειιελνακεξηθαληθήο ηαηξηθήο βηβιηνζήθεο θαζψο 

θαη λνζνθνκείνπ ζηε Νέα Τφξθε, σζηφζν ν Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο αλέηξεςε ηα 

ζρέδηα απηά
115

. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ν Γεψξγηνο 

Παπαληθνιάνπ, σο εμέρνλ ζηέιερνο ηεο «Διιεληθήο Ηαηξηθήο Δηαηξείαο», 

θηλεηνπνίεζε ζε ζπλεξγαζία κε άιια επηθαλή ζηειέρε, νιφθιεξε ηελ ηαηξηθή 

θνηλφηεηα ηεο Νέαο Τφξθεο λα πξνζθέξεη ηε ζπλδξνκή ηεο πξνο ηελ Greek War 

Relief
116

 (βι. επφκελε ελφηεηα). 

 Μηα άιιε εμίζνπ ζεκαληηθή δξάζε ηνπ Γ. Παπαληθνιάνπ πξνο φθεινο ηεο 

ειιελνακεξηθαληθήο θνηλφηεηαο έρεη ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε. ηα 1920 βξίζθνπκε 

ηνλ θηιφπαηξη επηζηήκνλα, παξάιιεια κε ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, λα 

δηαηειεί θαη πξφεδξνο ηνπ Διιελν-Ακεξηθαληθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Νέαο Τφξθεο. Σν 

Διιελν-Ακεξηθαληθφ Δθπαηδεπηήξην Νέαο Τφξθεο ηδξχζεθε ηνλ Μάην ηνπ 1912 θαη 

ήηαλ ην πξψην ειιελνακεξηθαληθφ ζρνιείν ζηελ ακεξηθαληθή κεγαινχπνιε. ήκεξα 

απνηειεί ην παιαηφηεξν ζε ζπλερφκελε ιεηηνπξγία ειιελνξζφδνμν ζρνιείν ζηηο 

Ζ.Π.Α., απνζθνπψληαο ζηε κεηάδνζε ησλ αμηψλ ηνπ Διιεληζκνχ
117

. 

 Ζ άγλσζηε απηή ηδηφηεηα ηνπ Παπαληθνιάνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε 

Νέδα Βνπηζά-Πεξδίθε, κία εθ ησλ βνεζψλ θαη ζπλεξγάηηδψλ ηνπ ζην New York 
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Hospital ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνξλέι, ζην βηβιίν ηεο «Dr Γεψξγηνο & Μάρε-Μαίξε 

Παπαληθνιάνπ. πσο ηνπο έδεζα». Ζ Ν. Βνπηζά-Πεξδίθε, αλαθεξφκελε ζηελ πξψηε 

ηεο ζπλάληεζε κε ηνλ θνξπθαίν εξεπλεηή ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50, γξάθεη ηα 

εμήο: «Σν ελδηαθέξνλ ηνπ ήηαλ πξνο θάζε θαηεύζπλζε γηα ηνλ Διιεληζκό ηεο Ακεξηθήο. 

Με ξώηεζε αλ ε Αγιαΐα Βνπηζά ήηαλ ζπγγελήο κνπ, ηνπ ιέσ, αδειθή ηνπ παηέξα κνπ. 

Ζ ζεία Αγιαΐα είρε έξζεη ζηελ Ακεξηθή ζαλ “λύθε”, δελ ηεο άξεζε όκσο ν γακπξόο θαη 

βξήθε δνπιεηά σο δαζθάια, ζην 1ν ειιεληθό ζρνιείν ηεο Νέαο Τόξθεο. Ο 

Παπαληθνιάνπ ήηαλ ν πξόεδξνο ηνπ ρνιείνπ»
118

. 

Πνιχηηκν ηεθκήξην γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δξάζε ηνπ Παπαληθνιάνπ απνηειεί 

θη έλα ζσδφκελν έγγξαθν ηνπ Διιελν-Ακεξηθαληθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Νέαο Τφξθεο, 

πνπ θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ. Πξφθεηηαη γηα επηζηνιή, κε άγλσζην παξαιήπηε, πνπ 

αθνξά ηε δηνξγάλσζε θηιαλζξσπηθήο εθδήισζεο απφ πιεπξάο ηνπ Δθπαηδεπηεξίνπ. 

Αθνινπζεί απηνχζηα ε επηζηνιή: 

ΔΛΛΖΝΟ-ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΟΝ ΝΔΑ ΤΟΡΚΖ 

GREEK-AMERICAN INSTITUTE OF NEW YORK 

905-909 EAGLE AVENUE  

NEW YORK 

NEW YORK Φεβξ. 2a 1920 

Αμ. Κε Πξόεδξε, 

Δζσθιείζησο απνζηέιινκελ πκίλ δέθα (αξ. 10) εηζηηήξηα δηά ηελ πξνζερή 

ρνξνεζπεξίδα ηνπ Διιελν-Ακεξηθαληθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Νέαο Τόξθεο, γελεζνκέλελ 

ηελ 4ελ Μαξηίνπ 1920 ελ Palm-Garden ηεο πόιεώο καο, ηα όπνηα ζαο παξαθαινύκελ 

όπσο δηαζέζεηε κεηαμύ ησλ κειώλ ζαο, ζπκθώλσο πξνο ηελ ελ απηνίο νξηδνκέλελ 

ηηκήλ. 

 Ζ εηεζία ρνξνεζπεξίο ηνπ ρνιείνπ είλαη γλσζηνηάηε κεηαμύ ηνπ Διιεληζκνύ 

ηεο Ακεξηθήο, δεδνκέλνπ δέ όηη ν ζθνπόο απηήο είλαη ηειείσο επεξγεηηθόο δελ 

ακθηβάιινκελ πνζώο, όηη ηα νιίγα ηαύηα εηζηηήξηα ζέινπζηλ επρεξέζηαηα δηαηεζή 

κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ εγθξίηνπ πκώλ σκαηείνπ θαη όηη ζπληόκσο ζέιεηε καο δεηήζε 

θαη λέα, άηηλα ζα είκεζα επηπρείο λα ζαο ηαρπδξνκήζσκελ άκα ηε αηηήζε (sic) ζαο. 

Δπραξηζηνύληεο πκάο εθ ησλ πξνηέξσλ  

 

                                                           
118

 Dr Ν. Βνπηζά-Πεξδίθε, Dr Γεώξγηνο & Μάρε-Μαίξε Παπαληθνιάνπ. πσο ηνπο έδεζα, Αζήλα 

2016, ζ. 72 



49 

 

Γηαηεινύκελ κεζ‟ ππνιήςεσο, 

                       ν Γξακκαηεύο                                                                          ν Πξόεδξνο 

                     Γήκνο Κ. Παίηει                                                    Γξ. Γ. Παπαληθνιάνπ
119

 

 Σν δσεξφ ελδηαθέξνλ ηνπ Γ. Παπαληθνιάνπ γηα ηελ παηδεία πνπ ιάκβαλαλ ηα 

Διιελφπνπια ηεο Ακεξηθήο απνδεηθλχεηαη εκκέζσο θαη απφ ην αθφινπζν 

απφζπαζκα άξζξνπ ηνπ «Δζληθνχ Κήξπθα», κέζσ ηνπ νπνίνπ ν αξζξνγξάθνο 

απεπζχλεη πξφζθιεζε ζηελ ειιεληθή παξνηθία λα παξεπξεζεί ζηελ εθδήισζε ηνπ 

Διιελνακεξηθαληθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ: «Καη είλαη επρήο έξγνλ ε ππνζηήξημηο ηνπ 

θνηλσθειεζηέξνπ ζθνπνύ ηνλ νπνίνλ έρεη λα επηδείμε ε παξνηθία καο δηά κηαο ηνηαύηεο 

ζπγθεληξώζεσο, ώζηε λα εθδεισζή ε αγάπε ησλ νκνγελώλ πξνο ην ζρνιείνλ καο θαη 

λα θαλή ε ζπλνρή απηώλ πξνο ηα Διιελόπνπια, ηα νπνία ζέινπλ λα κείλνπλ 

πξνζεισκέλα εηο ηελ παηξηθήλ γιώζζαλ θαη ηελ ζξεζθείαλ ησλ πξνγόλσλ ησλ θαη ελ 

γέλεη εηο ηα παηξνπαξάδνηα. Γελ θξνλνύκελ, όηη είλαη δίθαηνλ λα πξνηξέςσκελ πάληαο 

ηνπο νκνγελείο θαη πάζαο λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ρνξνεζπεξίδα ηνπ Διιελνακεξηθαληθνύ 

Δθπαηδεπηεξίνπ Νέαο Τόξθεο, δηόηη είκεζα βέβαηνη, όηη έθαζηνο γλσξίδεη ην θαζήθνλ 

ηνπ θαη ηελ ππνρξέσζηλ, ηελ νπνίαλ έρεη, λα βνεζήζε έλα ηόζνλ θνηλσθειή ζθνπόλ. Σν 

ζρνιείνλ ειπίδεηαη ηαρέσο λα ιάβε ηελ ηαθηηθήλ πνξείαλ ηνπ, δηόηη ην δηνηθεηηθόλ 

ζπκβνύιηόλ ηνπ ηνπ έηνπο ηνύηνπ έρεη ζθνπόλ λα αθήζε θαιάο αλακλήζεηο θαη λα ζέζε 

ηελ παηδείαλ εηο ηελ ζέζηλ ηεο. Πξέπεη, πξνο ηνύηνηο, λα ζπγθεληξσζή εθεί όιε ε 

παξνηθία, δηόηη ην πξόγξακκα είλαη ην θαηαιιειόηεξνλ πξνο ηέξςηλ θαη ησλ κηθξώλ θαη 

ησλ κεγάισλ θαη δηόηη ε κεγάιε ζπγθέληξσζηο ζα εληζρύζε ηνπο αθηινθεξδώο 

εξγαδνκέλνπο ππέξ απηνύ λα θαηαβάισζη κείδνλαο πξνζπαζείαο πξνο ηειείαλ 

αλαζηήισζηλ εηο πεξησπήλ αμίαλ ηνπ πξννξηζκνύ ηνπ θαη ησλ πόζσλ ησλ γνλέσλ θαη 

όινπ ηνπ Διιεληζκνύ. Τπνζέηνκελ, όηη δελ δηαθεύγεη νπδελόο ηελ αληίιεςηλ, όηη ην 

έξγνλ, ζηεξηδόκελνλ εηο ηελ πιηθήλ βνήζεηαλ ησλ δπλακέλσλ λα ην ππνζηεξίμσζη, δελ 

έρεη αλάγθελ παξνηξύλζεσο πξνο ηνύην. Έλα κόλνλ ζεκεηνύκελ ελ ηέιεη, όηη δελ πξέπεη 

θαλείο λα ιείςε από ηελ ρνξνεζπεξίδα ηνπ Διιελνακεξηθαληθνύ Ηλζηηηνύηνπ. Σν έξγνλ 

κέγα, ν ζθνπόο ηεξόο»
120

. 

 Ο ξφινο ηνπ κεγάινπ εξεπλεηή ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ηεο ειιεληθήο 

παξνηθίαο ζηε Νέα Τφξθε ζα πξέπεη λα ήηαλ επξχηεξνο απ’ φ,ηη θαίλεηαη, αλ 
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βαζηζηνχκε θαη ζε κία ηδηφρεηξε ζπζηαηηθή επηζηνιή πνπ ζπλέηαμε θαη δηεβίβαζε ν 

ίδηνο ζην ΤΠΔΞ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1921. ηελ επηζηνιή απηή ν Παπαληθνιάνπ 

επηδνθηκάδεη ηνλ δηνξηζκφ ηεο Ζιέθηξαο Εαινχρνπ-Anderton ζηε ζέζε ηεο 

επηζεσξήηξηαο ησλ ζρνιείσλ ηεο νκνγέλεηαο. «Δίλαη αλακθηζβήηεηνλ όηη ε Κα 

Εαινύρνπ δηαθξίλεηαη δηά ηελ ζαπκαζηήλ ηεο εξγαηηθόηεηα θαη επεξγεηηθόηεηα θαη είκαη 

βέβαηνο όηη νηαδήπνηε εξγαζία θαη αλ ηεο αλαηεζή ζα ηελ εθηειέζε κεηά κεγάινπ δήινπ 

θαη ζα ηελ θέξε εηο αίζηνλ πέξαο» έγξαθε, κεηαμχ άιισλ, ν Παπαληθνιάνπ, 

απεπζπλφκελνο πξνο ηνλ Έιιελα Γ. Πξφμελν ζηε Ν. Τφξθε
121

. 

 Ο ηειεπηαίνο πάλησο, δηαβηβάδνληαο ηελ επηζηνιή Παπαληθνιάνπ πξνο ηελ 

επνπηεχνπζα Αξρή ηεο Διιάδαο ζηελ Οπάζηλγθηνλ, ζεκείσλε κε άθξα 

επηθπιαθηηθφηεηα: «Δμεηαζηένλ θαηά πόζνλ ε πξνηεηλνκέλε ρξεζηκνπνίεζίο ηεο (ελλ. 

ηεο Εαινχρνπ) δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζή», θαζφζνλ «αη Ακεξηθαληθαί Αξραί 

αλέθαζελ θαη ηδίσο ηειεπηαίσο ήζαλ ιίαλ επαίζζεηνη εηο παλ ό,ηη εδύλαην λα 

ραξαθηεξηζζή σο πξνζπάζεηα μέλσλ Κπβεξλήζεσλ όπσο αληηδξάζσζηλ εηο ηελ ιίαλ 

δξαζηεξίσο δηεμαγνκέλελ πξνπαγάλδαλ εμακεξηθαληζκνύ ησλ ελ Ακεξηθή αιινδαπώλ», 

κε ζπλέπεηα ηελ ππνρξέσζε ησλ γνλέσλ «λα απνζηέιισζη ηα ηέθλα απηώλ εηο ηα 

Ακεξηθαληθά ρνιεία» θαη ηνλ πεξηνξηζκό «δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζώλ εηο κίαλ 

ώξαλ θαζ‟ εθάζηελ κεηά ην πέξαο ησλ ινηπώλ καζεκάησλ»
122

. 

 Με βάζε φζα εθζέζακε παξαπάλσ, πξνθχπηεη εχινγα ην ζπκπέξαζκα πσο ν 

Γ. Παπαληθνιάνπ ππήξμε έλα ζεκαίλνλ θαη αμηνζέβαζην κέινο ηεο ειιεληθήο 

νκνγέλεηαο. Σε ζέζε ηνπ απηή θαζψο θαη ηε δηθηχσζή ηνπ ζα αμηνπνηήζεη ν 

δηαπξεπήο επηζηήκνλαο, φπσο ζα δνχκε ζηα ππνθεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ, γηα λα 

ζηεξίμεη ηε δνθηκαδφκελε παηξίδα ηνπ ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο. 

 

3.2. Η ζσκκεηοτή ηοσ Παπαληθοιάοσ ζε ειιελοακερηθαληθές οργαλώζεης ηελ 

περίοδο ηοσ Β΄ Παγθοζκίοσ Ποιέκοσ 

 ηελ απγή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, πνπ ν Γεψξγηνο Παπαληθνιάνπ 

ηζρπξνπνηνχζε φιν θαη πεξηζζφηεξν ηε ζέζε ηνπ ζην δηεζλέο επηζηεκνληθφ θαη 

εξεπλεηηθφ ζηεξέσκα, ε αλζξσπφηεηα ζπαξαζζφηαλ απφ ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν. 

ηε ιαίιαπα ηνπ πνιέκνπ αλαγθάζηεθε λα ξηρηεί θαη ε Διιάδα κεηά ηελ απφδνζε 

ηνπ ηηακνχ ηειεζηγξάθνπ ηνπ Ηηαινχ πξεζβεπηή, Δ. Γθξάηζη, πξνο ηνλ πξσζππνπξγφ 
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Η. Μεηαμά (28.10.1940). Ο ειιεληθφο ζηξαηφο φρη κφλν απέθξνπζε κε ζζέλνο ηελ 

απξφθιεηε ηηαιηθή εηζβνιή αιιά θαηφξζσζε λα πξνειάζεη ζξηακβεπηήο ζηα εδάθε 

ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ, αλαγθάδνληαο ηνπο Ηηαινχο θαζίζηεο ζε νπηζζνρψξεζε. Σν 

Αιβαληθφ Έπνο, ε νιφρξπζε απηή ζειίδα ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, πξνθάιεζε πάηαγν 

σο ηα πέξαηα ηεο νηθνπκέλεο!  

 Σα ρακφγεια ηεο λίθεο ησλ Διιήλσλ απέλαληη ζηνπο Ηηαινχο, σζηφζν, 

μεζψξηαζαλ γξήγνξα, αθνχ ν ειιεληθφο ζηξαηφο θιήζεθε ζε κηα άληζε αλακέηξεζε, 

απηή ηε θνξά κε ηηο παλίζρπξεο λαδηζηηθέο δπλάκεηο. Μεηά ηε γεξκαληθή επέκβαζε 

ζηε ρψξα, ν ειιεληθφο ιαφο έκειιε λα γλσξίζεη ηε βαξβαξφηεηα ησλ θαηαθηεηψλ ζε 

φιν ηεο ην κεγαιείν. Ζ ηξηπιή θαηνρή (Γεξκαλνί, Ηηαινί, Βνχιγαξνη), πνπ 

επηβιήζεθε κεηά ηελ πηψζε ηεο Διιάδαο, ζπλνδεχηεθε απφ θαηλφκελα πνπ δελ είραλ 

έσο ηφηε παξνπζηαζηεί ζε θακία άιιε θαηερφκελε ρψξα
123

. Σν ζεκαληηθφηεξν απφ 

απηά ήηαλ ε νμχηαηε επηζηηηζηηθή θξίζε ηεο πεξηφδνπ 1941-1942, πνπ πξνθάιεζε 

εθαηφκβεο ζπκάησλ απφ ηελ αζηηία. Τπεχζπλνη γηα ηελ πξφθιεζε ηνπ ιηκνχ ήηαλ 

θπξίσο νη Ηηαινί θαη νη Γεξκαλνί, πνπ άξρηζαλ λα επηηάζζνπλ θαη λα νηθεηνπνηνχληαη, 

απφ ηηο πξψηεο κέξεο ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηε ρψξα, φζα ηξφθηκα θαη άιια αγαζά 

βξέζεθαλ ζηηο θξαηηθέο απνζήθεο, θαζψο θαη ηα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ησλ 

ηξαπεδψλ
124

. Ηδηαίηεξα νη Γεξκαλνί πξνέβαηλαλ ζηε ζπγθνκηδή αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ φρη κφλν γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζηξαηεπκάησλ ηνπο αιιά ηα 

πξνσζνχζαλ θαη ζηελ παηξίδα ηνπο. Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο ησλ Ηηαιψλ θαη 

Γεξκαλψλ ζπληζηνχζαλ θαηάθσξε θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ πνπ 

είραλ ππνγξάςεη θαη νη νπνίεο ηνπο ππνρξέσλαλ λα ζπληεξνχλ ηα ζηξαηεχκαηά ηνπο 

κε ίδηνπο πφξνπο θαη φρη εηο βάξνο ηεο ρψξαο πνπ ππέηαμαλ
125

.  

 Τπεχζπλνη γηα ηελ πείλα ηεο θαηνρηθήο πεξηφδνπ ππήξμαλ θαη νη χκκαρνη, 

νη νπνίνη, γλσξίδνληαο ηηο βιέςεηο ησλ Γεξκαλψλ γηα ηνλ γεσζηξαηεγηθφ έιεγρν ηεο 

Μεζνγείνπ, επέβαιαλ πιήξε λαπηηθφ απνθιεηζκφ ησλ ειιεληθψλ ιηκαληψλ, 

απνηξέπνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εηζαγσγή ηξνθίκσλ ζηε ρψξα
126

. 

 Κη ελψ χκκαρνη θαη θαηνρηθέο δπλάκεηο είραλ εκπιαθεί ζ’ έλα γατηαλάθη 

αληεγθιήζεσλ θαη απφδνζεο επζπλψλ κεηαμχ ηνπο γηα ηηο εθαηφκβεο ησλ ζπκάησλ 

πνπ ζξελνχζε ε ρψξα ιφγσ ηεο πείλαο, ήξζε λα πξνζηεζεί θαη ην δξηκχ ςχρνο ηνπ 
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ρεηκψλα ηνπ 1941-1942, ην νπνίν κεγέζπλε έηη πεξηζζφηεξν ην δξάκα ηνπ ειιεληθνχ 

ιανχ. Σν θξχν έθαλε αθφκα πην επάισην ηνλ ππνζηηηζκέλν πιεζπζκφ ηεο ρψξαο, ελψ 

ζε πξαγκαηηθά δεηλή θαηάζηαζε βξέζεθαλ φζνη ήηαλ άζηεγνη. Ζ πην ζπλεζηζκέλε 

αηηηνινγία ζαλάηνπ, ζχκθσλα κε ηηο γλσκαηεχζεηο ησλ γηαηξψλ εθείλν ηνλ ζθιεξφ 

ρεηκψλα, ήηαλ «αζηηία θαη ςύμηο»
127

. 

 Ζ παξαπάλσ δξακαηηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο 

δελ κπνξνχζε λα αθήζεη αζπγθίλεηνπο ηνπο Έιιελεο κεηαλάζηεο ζηελ άιιε φρζε 

ηνπ Αηιαληηθνχ. Ζ πείλα θαη ε εμαζιίσζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ πεξηγξάθνληαλ 

αλαιπηηθά κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ ειιελνακεξηθαληθνχ Σχπνπ, επαηζζεηνπνηψληαο 

φιν θαη πεξηζζφηεξνπο νκνγελείο ηφζν ησλ Ζ.Π.Α. φζν θαη ηνπ Καλαδά. Έηζη, ρσξίο 

ρξνλνηξηβή, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα απνβεί θαηαζηξνθηθή γηα ηνπο δνθηκαδφκελνπο 

ζπκπαηξηψηεο ηνπο, Διιελνακεξηθαλνί θαη Διιελνθαλαδνί ζπεχδνπλ λα 

ζπγθξνηήζνπλ νξγαλψζεηο κε ζηφρν ηελ παξνρή βνήζεηαο –κε θάζε δπλαηφ ηξφπν– 

πξνο ηε κεηέξα παηξίδα. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Γηνχιεο Π. Κφθθνξε, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο απφ ηελ έλαξμε ηνπ Διιελντηαιηθνχ Πνιέκνπ κέρξη θαη ην 

ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, είραλ ζπζηαζεί ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ηνλ Καλαδά νη 

αθφινπζεο νξγαλψζεηο: American Friends of Greece, Greek War Relief-USA, Greek 

War Relief Fund-Canada θαη National Committee for the Restoration of Greece
128

. 

 Σελ παξνχζα κειέηε ζα απαζρνιήζνπλ δχν εμ απηψλ ησλ νξγαλψζεσλ: ε 

Greek War Relief-USA θαη ε National Committee for the Restoration of Greece. Ο 

ιφγνο, θπζηθά, γηαηί ζε απηέο ηηο δχν ζπκκεηείρε ν κεγάινο Έιιελαο εξεπλεηήο θαη 

έλζεξκνο παηξηψηεο, Γ. Παπαληθνιάνπ, ν νπνίνο εθκεηαιιεπφκελνο ην θχξνο θαη ηηο 

γλσξηκίεο ηνπ, πξνζπάζεζε λα αληαπνθξηζεί ζην θάιεζκα ηεο παηξίδαο γηα βνήζεηα.  

3.2.1. Ο Παπαληθοιάοσ εηδηθός ζύκβοσιος ηες Greek War Relief 

 Ζ παλνκνγελεηαθή θαη παλακεξηθαληθή Greek War Relief Association 

(«Οξγάλσζε γηα ηελ αλαθνχθηζε ηεο εκπφιεκεο Διιάδαο») ππήξμε ε πην ζεκαληηθή 

νξγάλσζε πνπ ζπζηάζεθε, θαηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο 

πξνο ηελ Διιάδα. Ζ πξσηνβνπιία ηεο ζχζηαζήο ηεο αλήθε ζε νκάδα εμερφλησλ 

Διιελνακεξηθαλψλ, ιίγν κεηά ηελ εθδήισζε ηεο ηηαιηθήο επίζεζεο ζηελ Διιάδα. 

Δπηθεθαιήο ηεο νξγάλσζεο (National President) ηέζεθε ν επηθαλήο 

Διιελνακεξηθαλφο επηρεηξεκαηίαο πχξνο θνχξαο (1893-1971). Ο θνχξαο ππήξμε 
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κεγηζηάλαο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο βηνκεραλίαο ηνπ Υφιπγνπλη (πξφεδξνο ηεο 20th 

Century Fox απφ ην 1942 έσο θαη ην 1962), άλζξσπνο κε κεγάιε επηξξνή ζηνπο 

θπβεξλεηηθνχο θχθινπο θαη ηα ακεξηθαληθά κέζα ελεκέξσζεο θαη παξάιιεια 

θινγεξφο ππεξαζπηζηήο ησλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ ζηηο Ζ.Π.Α.
129

. 

πκπαξαζηάηεο ηνπ θνχξα θαη ν Αξρηεπίζθνπνο Αζελαγφξαο, πξνθαζήκελνο ηεο 

Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Βνξείνπ θαη Ννηίνπ Ακεξηθήο, ν νπνίνο αλέιαβε ρξέε εζληθνχ 

πξνέδξνπ (National Chairman) ηεο νξγάλσζεο. ηε ζέζε ηνπ επίηηκνπ πξνέδξνπ 

(Honorary National Chairman) ηνπνζεηήζεθε ν θηιέιιελαο επηρεηξεκαηίαο Υάξνιλη 

Βάληεξκπηιη (Harold G. Vanderbilt), ελψ πνιχηηκε ζε ζέκαηα νξγάλσζεο ππήξμε ε 

βνήζεηα ηνπ Νφξκαλ Νηέηβηο (Norman Davis), πξνέδξνπ ηνπ Ακεξηθαληθνχ Δξπζξνχ 

ηαπξνχ. 

 Απφ ην πξψην θηφιαο δηάζηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο (Ννέκβξηνο 1940) ε 

G.W.R. θαηάθεξε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αξρηεπηζθνπή, λα ζπζπεηξψζεη νιφθιεξε 

ηελ Οκνγέλεηα, ψζηε λα ζπκπαξαζηαζεί κε θάζε ηξφπν ζηνπο δεηλνπαζνχληεο 

αδειθνχο ζηελ παηξίδα. ηελ ελζνπζηψδε αληαπφθξηζε ηνπ απφδεκνπ Διιεληζκνχ 

ησλ Ζ.Π.Α. ζπλέβαιαλ θαη νη δηαδνρηθέο λίθεο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηα βνπλά ηεο 

Αιβαλίαο, νη νπνίεο γέκηδαλ ηνπο μεληηεκέλνπο κε αηζζήκαηα εζληθήο ππεξεθάλεηαο.  

ε αιιεπάιιεινπο εξάλνπο θαη άιιεο θηιαλζξσπηθέο εθδειψζεηο (ρνξνεζπεξίδεο, 

tag days-εκέξεο γεληθήο εμφξκεζεο) ζε θάζε γσληά ησλ Ζ.Π.Α., ε G.W.R. 

ζπγθέληξσζε κέζα ζηνπο πξψηνπο κήλεο πάλσ απφ πέληε εθαηνκκχξηα δνιάξηα, ελψ 

άιια δχν εθαηνκκχξηα δνιάξηα πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ Ακεξηθαληθφ Δξπζξφ ηαπξφ 

ζε θάξκαθα, ηξφθηκα, θαη ξνπρηζκφ
130

. Σαπηφρξνλα, ν ειιελνακεξηθαληθφο Σχπνο 

αλέιαβε εθζηξαηεία δηαθψηηζεο ηεο θνηλήο γλψκεο, πξνπαγαλδίδνληαο ην έξγν ηεο 

G.W.R. ηελ εθζηξαηεία δηαθψηηζεο ηνπ επξχηεξνπ ακεξηθαληθνχ θνηλνχ γχξσ απφ 

ηα ειιεληθά δεηήκαηα επηζηξαηεχηεθαλ αθφκε θαη δηάζεκα πξφζσπα κε ειιεληθήο 

θαηαγσγήο, ζπκκεηέρνληαο ζε ξαδηνκαξαζσλίνπο φπσο ην «America Calling». 

 Ζ ελζνπζηψδεο απηή καδηθή θηλεηνπνίεζε ζηελ αληίπεξα φρζε ηνπ 

Αηιαληηθνχ ππέξ ηεο Διιάδαο απνηππψζεθε θαη ζηνλ ειιεληθφ Σχπν. ην 

πξσηνζέιηδν ηεο εθεκεξίδαο «Αθξφπνιηο» ηεο 28εο Ννεκβξίνπ 1940 δηαβάδνπκε: 

«Εσεξά θίλεζηο εηο Ακεξηθήλ ππέξ ηνπ Διιεληθνύ Δζληθνύ Δξάλνπ, Έθθιεζηο 

Παλακεξηθαληθήο Δπηηξνπήο. Πξσηνβνπιία επηθαλώλ Ακεξηθαληθώλ πξνζσπηθνηήησλ 
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ζπλεζηήζε ελ Νέα Τόξθε Παλακεξηθαληθή Δπηηξνπή Δξάλσλ ππό ηελ πξνεδξίαλ ηνπ θ. 

Υάξνιδ Βάληεξκπηιη, όζηηο θαη απεύζπλε πξνο ηνλ Ακεξηθαληθόλ ιαόλ ηελ θάησζη 

έθθιεζηλ: 

[...] Γελ είλε απνξίαο άμηνλ δηαηί επραξίζησο δέρνκαη ηελ πξόζθιεζηλ ηεο «Δλώζεσο 

Πεξηζάιςεσο Διιεληθνύ Πνιέκνπ», όπσο αλαιάβσ ηελ επίηηκνλ πξνεδξίαλ θαη 

ζπλεξγαζζώ κεη' εθείλσλ, νη νπνίνη αθηέξσζαλ ηνλ ρξόλνλ θαη ηαο πξνζπαζείαο ησλ, 

ίλα ζπιιέμνπλ πνζόλ 10.000.000 δνιιαξίσλ δηά ηελ αγνξάλ αλαγθαίσλ πξνκεζεηώλ 

θαη ηαηξηθήο βνεζείαο δη‟ εθείλνπο ελ Διιάδη, νίηηλεο πάζρνπλ εθ ηνπ αληηθηύπνπ ηεο 

κνλνκεξνύο ηαύηεο θαη απξνθιήηνπ επηδξνκήο ελαληίνλ ηεο νπνίαο ε Διιάο 

ππεξαζπίδεηαη εαπηήλ ηόζνλ ζαπκαζίσο. Καηά ηελ ώξαλ απηήλ ηεο αλάγθεο θαη ελ όςεη 

ηνπ ηη ζπκβνιίδεη ελ ηνηο πλεύκαζη όισλ ησλ αγαπώλησλ ηελ ειεπζεξίαλ ιαώλ, 

πέπνηζα, όηη ε έθθιεζηο δηά ηελ αλαθνύθηζηλ ηνπ Διιεληθνύ πνιέκνπ, ζα ηύρε 

Ακεξηθαληθήο απαληήζεσο ππεξβαιινκέλεο κόλνλ ππό ηεο βαζύηεηνο ησλ αηζζεκάησλ 

καο πξνο ηελ Διιάδα θαη ηα ηδαληθά, δηά ηα νπνία αγσλίδεηαη. Δπί πιένλ ησλ 

δηαθεθξηκέλσλ Ακεξηθαλώλ θαη Διιελνακεξηθαλώλ, νη νπνίνη ιίαλ γελλαηνθξόλσο 

πξνζέθεξνλ ηαο ππεξεζίαο ησλ δηά ηελ επηηπρίαλ ηνπ ζθνπνύ απηνύ εληαύζα, 

θαηαξηίδνκελ επηηξνπήλ ελ Διιάδη απαξηηδνκέλελ από δηαθεθξηκέλνπο αλζξώπνπο. Ζ 

επηηξνπή αύηε ζα αληηπξνζσπεύε ηνλ ύλδεζκνλ εληζρύζεσο Διιεληθνύ Πνιέκνπ ελ 

Διιάδη θαη ζέιεη κεξηκλά πεξί ησλ ηειεγξαθηθώλ εκβαζκάησλ εηο κεηξεηά, σο θαη δηά 

ηαο πξνκεζείαο, ηαηξηθά εθόδηα θαη είδε ξνπρηζκνύ θ.ιπ., άηηλα ζα θνξηώλνληαη εθ ηεο 

ρώξαο ηαύηεο. Δηο πιένλ ησλ 350 θνηλνηήησλ αλά ηελ ρώξαλ ππάξρνπλ πεξί ηαο δύν 

ρηιηάδαο ιέζραη θαη ζύλδεζκνη, νη νπνίνη απζνξκήησο σξγαλώζεζαλ ίλα βνεζήζνπλ 

ηελ ρώξαλ ηεο γελλήζεώο ησλ θαη πξνζέθεξνλ γελλαηνθξόλσο ηνλ ρξόλνλ, ηαο 

πννζπαζείαο θαη ηα ρξήκαηα απηώλ, δη‟ άπεξ ε Έλσζηο εθθξάδεη ηελ επγλσκνζύλελ 

απηήο»
131

. ηνλ ειιεληθφ Σχπν ηεο επνρήο θηινμελνχληαη έθηνηε, αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, εγθσκηαζηηθά άξζξα γηα ην ππεξαηιαληηθφ θηιαλζξσπηθφ έξγν ππφ ηελ 

επνπηεία ηεο G.W.R. 

 Σελ ψξα πνπ ν ειιεληθφο ζηξαηφο έγξαθε ηελ Αιβαληθή Δπνπνηία, ε 

G.W.R. θφξησζε ζε ηέζζεξα ειιεληθήο ηδηνθηεζίαο πινία εθφδηα αμίαο ηξηψλ ζρεδφλ 

εθαηνκκπξίσλ, κε πξννξηζκφ ηελ Διιάδα, φκσο ην έλα απφ ηα πινία απηά ην βχζηζαλ 

γεξκαληθά ππνβξχρηα ζηνλ Αηιαληηθφ, ελψ ηα άιια ηξία δελ θαηφξζσζαλ λα 
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θζάζνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο πξηλ απφ ηε γεξκαληθή εηζβνιή
132

. Μεηά ηελ ηξηπιή 

θαηνρή θαη ηνλ λαπηηθφ απνθιεηζκφ πνπ επηβιήζεθε ζηε ρψξα, ε παξνρή βνήζεηαο 

πξνο ηε ρεηκαδφκελε Διιάδα έγηλε αθφκα δπζθνιφηεξε. θνπφο πιένλ ηεο Greek 

War Relief  –θαη πξνζσπηθφ ζηνίρεκα ηνπ θνχξα– ήηαλ ε άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ 

ηεο ρψξαο απφ ηνλ ζπκκαρηθφ ζηφιν θαη ε έλαξμε ηεο ηξνθνδνζίαο πξνο ηνπο 

δνθηκαδφκελνπο νκνεζλείο ηνπ. πσο εμνκνινγείηαη ν θνχξαο ζε εθηελέο 

απηνβηνγξαθηθφ ζεκείσκά ηνπ: «Σνλ Οθηώβξην ηνπ 1940 ζπζηήζακε ηελ Έλσζε γηα 

ηε Βνήζεηα ζηελ Δκπόιεκε Διιάδα (Greek War Relief Association), ε νπνία έγηλε ε 

πην επηηπρεκέλε θαη ππνδεηγκαηηθή νξγάλσζε εμσηεξηθήο βνήζεηαο, επεηδή 

ζπγθέληξσζε πάλσ από 40 εθαηνκκύξηα δνιάξηα ζε ξεπζηό. Ήηαλ έλα επίηεπγκα πνπ 

θαλείο δελ πεξίκελε. [...]  

 Οη Έιιελεο είραλ ζπγθεληξώζεη ηελ πξνζνρή ηεο πθειίνπ κε ηελ εξσηθή ηνπο 

ζηάζε απέλαληη ζηνπο θαζίζηεο θαη εγθαξδίσζαλ ηνπο ππεξαζπηζηέο ηεο ειεπζεξίαο, 

δηεζλώο, εηηώληαο ηα θαζηζηηθά ζηξαηεύκαηα θαη απνκπζνπνηώληαο ηηο έσο ηόηε 

αήηηεηεο Γπλάκεηο ηνπ Άμνλα. Αλ νη λαδί δελ έξρνληαλ ζε βνήζεηα ησλ θαζηζηώλ, ηα 

ειιεληθά ζηξαηεύκαηα πηζαλόλ ζα είραλ θαηαηξνπώζεη ηνπο ηειεπηαίνπο θαη ζα ηνπο 

έζπξσρλαλ ζηελ Αδξηαηηθή Θάιαζζα. ηαλ νη λαδί επηηέζεθαλ, νη Έιιελεο δελ 

κπνξνύζαλ λα αληηζηαζνύλ ζηε ζπληξηπηηθή ππεξνρή ησλ λαδηζηηθώλ θαη θαζηζηηθώλ 

ζηξαηεπκάησλ θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 1941 ε Διιάδα ήηαλ ππό πιήξε θαηνρή. Μέζα ζ' 

έλαλ ρξόλν ήηαλ απνθιεηζκέλε από ηνλ ερζξό θαη ε επηθνηλσλία ηεο κε ηνλ εμσηεξηθό 

θόζκν δηεθόπε. Μεηά αθνύζακε από αλεπίζεκεο πεγέο γηα ηελ νηθηξή θαηάζηαζε ησλ 

Διιήλσλ, πνπ πέζαηλαλ θαηά ρηιηάδεο ζηνπο δξόκνπο ησλ πόιεσλ από ηελ αζηηία. 

 Σόηε έζεζα σο ην κεγαιύηεξν ζθνπό ζηε δσή κνπ ηελ άξζε ηνπ απνθιεηζκνύ, 

ώζηε ηξόθηκα θαη ηαηξηθή βνήζεηα λα θηάζνπλ ζηελ Διιάδα. Μνινλόηη πηζηώζεθα 

απνθιεηζηηθά απηή ηελ ελέξγεηα, ηνύην δελ αιεζεύεη. Με βνήζεζαλ θάπνηα κέιε ηεο 

Έλσζεο αλάκεζα ζηα νπνία ήηαλ ν Αξρηεπίζθνπνο Αζελαγόξαο (πνπ είλαη ηώξα ν 

Παηξηάξρεο ηεο Διιεληθήο Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο ζηελ Σνπξθία), ν Stephen C. 

Stephano, ν E.T. Hardaloupas, ν Thomas A. Pappas, ν Andre Embiricos, ν Harold G. 

Vanderbilt θαη [...] ν Norman Davis, αξγόηεξα πξόεδξνο ηνπ Ακεξηθαληθνύ Δξπζξνύ 

ηαπξνύ. [...]
133

  

 Ζ άξζε ηνπ ζπκκαρηθνχ απνθιεηζκνχ θαη ε απνζηνιή αλζξσπηζηηθήο 
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βνήζεηαο πξνο ηελ Διιάδα δελ ήηαλ εχθνιε ππφζεζε, φπσο εηπψζεθε. Γη’ απηφ ν 

θνχξαο, εθκεηαιιεπφκελνο ηηο γλσξηκίεο ηνπ, επηρείξεζε λα αζθήζεη ν ίδηνο πίεζε 

πξνο ηελ ακεξηθαληθή θπβέξλεζε θαη ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο ππέξ ησλ ειιεληθψλ 

δηθαίσλ. Γελ δίζηαζε, κάιηζηα, λα επηζθεθηεί σο επηθεθαιήο αληηπξνζσπείαο ηεο 

G.W.R. ηνλ πξφεδξν Ρνχδβειη, δεηψληαο ηνπ λα κεζνιαβήζεη ψζηε λα πεηζηεί ν 

Οπίλζηνλ Σζψξηζηι γηα άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ
134

. Ο Ακεξηθαλφο πξφεδξνο απάληεζε 

ζηνλ θνχξα φηη ν ζπκκαρηθφο απνθιεηζκφο ζα ήξεην εθφζνλ ε νξγάλσζε έβξηζθε 

ηξφπν λα λαπιψζεη πινία γηα ηελ απνζηνιή ηεο βνήζεηαο
135

. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη 

επηθεθαιήο ηεο G.W.R. πξφηεηλαλ λα αλαιάβεη κηα νπδέηεξε δχλακε ηε δηαλνκή ησλ 

εθνδίσλ, ελψ θαη νη Γεξκαλνί έζεζαλ σο απαξάβαην φξν γηα ηελ απνδνρή ηεο 

βνήζεηαο λα κελ απνθαιπθζεί ζηνλ ειιεληθφ ιαφ ε πξνέιεπζή ηνπο
136

. 

 Σε δηεθπεξαίσζε, ελ ηέιεη, ηεο απνζηνιήο ησλ εθνδίσλ πνπ ζπγθέληξσλε ε 

G.W.R. αλέιαβε ν ζνπεδηθφο Δξπζξφο ηαπξφο, ζέηνληαο ζηε δηάζεζε ηεο 

νξγάλσζεο νθηψ πινία
137

. Απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1942, φηαλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε 

ην πξψην ηαμίδη πξνο ηελ Διιάδα κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ 1945, φηαλ θαη αλέιαβε ηνλ 

επηζηηηζκφ ηεο Διιάδαο ε U.N.R.R.A., πξαγκαηνπνηήζεθαλ πάλσ απφ 100 ηαμίδηα, 

κεηαθέξνληαο 700.000 πεξίπνπ ηφλνπο ηξνθίκσλ, ελδπκάησλ, θαξκάθσλ, θαπζίκσλ 

θ.ιπ.
138

 Σν ζπλνιηθφ έξγν ηεο G.W.R., αλακθηζβήηεηα, ζηέθζεθε απφ απφιπηε 

επηηπρία, θαζψο ε ππεξαηιαληηθή βνήζεηα θαηάθεξε λα ζψζεη ην 1/3 ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο Διιάδαο απφ ηελ πείλα
139

. Σν αλζξσπηζηηθφ έξγν ηεο G.W.R., θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο Καηνρήο, απνηειεί έλαλ πεξίιακπξν ηίηιν ηηκήο γηα ηελ Οκνγέλεηα ηεο Ακεξηθήο 

θαη ηδηαίηεξα γηα φινπο εθείλνπο, ηνπο γλσζηνχο θαη ηνπο αθαλείο, πνπ κφρζεζαλ γηα 

ηε ζσηεξία ησλ δνθηκαδφκελσλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο
140

. 

 Έλαο απφ απηνχο ηνπο θινγεξνχο παηξηψηεο πνπ εξγάζηεθαλ ζθιεξά γηα ηε 

ζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο Greek War Relief ήηαλ θαη ν κεγάινο καο επηζηήκνλαο, Γ. 

Παπαληθνιάνπ, δηαπξεπήο εξεπλεηήο θαη εμέρνλ κέινο ηεο Οκνγέλεηαο. Σν φλνκα ηνπ 

Παπαληθνιάνπ εληνπίδεηαη ζε έγγξαθν ηεο G.W.R., ην νπνίν αθνξά νλνκαζηηθή 

θαηάζηαζε ησλ κειψλ ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Πνιηηψλ (National Citizens 

Committee), φπσο απηή είρε δηακνξθσζεί ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1940 (βι. 
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παξάξηεκα ζ. 85)
141

. Απνδεηθλχεηαη πεξίηξαλα, ινηπφλ, πσο ν κεγάινο εξεπλεηήο 

έζπεπζε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ παλακεξηθαληθή απηή νξγάλσζε απφ ην πξψην θηφιαο 

δηάζηεκα ηεο ζχζηαζήο ηεο. Πνηνο φκσο ήηαλ ν ξφινο ηνπ ζηελ νξγάλσζε;  

 πσο εηπψζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, ν Γ. Παπαληθνιάνπ, σο 

ζεκαίλνλ ζηέιερνο ηεο «Διιεληθήο Ηαηξηθήο Δηαηξείαο», αμηνπνίεζε ην θχξνο ηνπ 

πξνθεηκέλνπ λα θηλεηνπνηήζεη ηελ ηαηξηθή θνηλφηεηα ηεο Νέαο Τφξθεο λα πξνζθέξεη 

ηε ζπλδξνκή ηεο ζηελ Greek War Relief. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν κεγάινο εξεπλεηήο 

πξφζθεξε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ νξγάλσζε σο εηδηθφο ζχκβνπινο, θαηνξζψλνληαο 

κε ηηο γλσξηκίεο ηνπ λα πεηχρεη κεγάιεο δσξεέο θαξκάθσλ θαη γεληθφηεξα 

πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ απφ κεγάιεο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο
142

. ην αθφινπζν 

απφζπαζκα απφ γξάκκα πξνο ηνλ αδειθφ ηνπ, Νάζν, ν κεγάινο επηζηήκνλαο 

εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηελ Διιάδα θαη παξάιιεια δίλεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ξφιν ηνπ ζηελ G.W.R.:  

Νέα Τόξθε, 26 Ηνπιίνπ 1945 

Αγαπεκέλε Νάζν, 

 Μεγάιε ραξά κάο πξνμέλεζαλ ηα γξάκκαηά αο θαη ε είδεζηο όηη είζηε όινη 

θαιά. Αλ θαη παίξλακε πάληα πιεξνθνξίεο από δσ θαη θεη γηα όινπο αο, δελ είκεζα 

εληειώο βέβαηνη όηη νη πιεξνθνξίεο απηέο ήηαλ ζσζηέο. Δίρακε θάπνηα αλεζπρία, ε 

νπνία επηπρώο δηειύζε. Δίλαη αιεζηλό ζαύκα πώο θαησξζώζαηε λα πεξάζεηε όιεο 

απηέο ηηο ηαιαηπσξίεο θαη ηηο ζηεξήζεηο ρσξίο λα πάζεηε ηίπνηε. ια απηά ήηαλ κηα 

ηξνκεξή δνθηκαζία από ηελ νπνίαλ ειπίδσ λα βγήηε όινη δπλαηώηεξνη. 

 Φαληάδνκαη όηη έρεηε κεγάιεο ειιείςεηο από θάζε ηη, αιιά θαη εκείο δελ 

μέξνκε ηη ρξεηάδεζζε πεξηζζόηεξν γηα λα αο ζηείισκε. Σελ απνζηνιή ξνύρσλ ηελ 

αλαιακβάλεη ην Greek war Relief, ηνπ νπνίνπ είκαη εηδηθόο ζύκβνπινο. Σξόθηκα 

κπνξνύλ λα ζηαινύλ κόλνλ κέζσ ηνπ ηαρπδξνκείνπ ζε κηθξή πνζόηεηα. Γξάςε κνπ 

επίζεο θαη γηα ηελ θαηάζηαζη ζηελ Κύκε θάπσο ιεπηνκεξέζηεξα. [...]
143

 

 Ο Δξπζξφο ηαπξφο, φπσο αλαθέξζεθε, ππήξμε αξσγφο ηνπ θνινζζηαίνπ 

έξγνπ πνπ αλέιαβε λα θέξεη εηο πέξαο ε Greek War Relief. πσο ηεθκαίξεηαη απφ 

ηελ αιιεινγξαθία ηνπ Γ. Παπαληθνιάνπ κε ηνλ Γσδεθαλήζην γηαηξφ, Νηθφιαν 

Μαπξή, ν Παπαληθνιάνπ επηηεινχζε θαη ζηνλ παγθφζκην απηφλ αλζξσπηζηηθφ 
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νξγαληζκφ ζεκαληηθφ έξγν. Παξαζέηνπκε απνζπάζκαηα ησλ αληαιιαγεηζψλ 

επηζηνιψλ κεηαμχ ησλ δχν αλδξψλ, κέζα απφ ηα νπνία αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ηνπ 

Παπαληθνιάνπ ζηνλ Ακεξηθαληθφ θαη Διιεληθφ Δξπζξφ ηαπξφ κε ζθνπφ ηνλ 

επηζηηηζκφ ηεο παηξίδαο ηνπ:  

1) Παπαληθνιάνπ πξνο Μαπξή (10.2.1943): «Δηνηκαδόκεζα γηα ηνλ έξαλνλ ηνπ Ακεξ. 

Δξπζξνύ ηαπξνύ, ν νπνίνο ζα αξρίζε ηελ 1ελ Μαξηίνπ»
144

, 

2) Παπαληθνιάνπ πξνο Μαπξή (28.2.1943): «Δίκαη θνβεξά πληγκέλνο κε ην Drive 

(ζ.ζ. δηαρείξηζε, νξγάλσζε) ηνπ Δξπζξνύ ηαπξνύ πνπ αξρίδε αύξηνλ. Υξεηάδεηαη 

πάξα πνιύ (sic) δνπιεηά θαη θνβνύκαη πσο πνιύ δύζθνια ζα καδέςσκε ρξήκαηα απηή 

ηελ επνρή. [...] The advisory work (ζ.ζ. ην ζπκβνπιεπηηθφ έξγν) γηα ηνλ Διιεληθό 

Δξπζξό ηαπξό απαηηεί θαη απηό αξθεηή εξγαζία, αιιά είλαη κηα πνιύ πιένλ 

ελδηαθέξνπζα ελαζρόιεζε. Δίλαη επράξηζην όηη επεηξάπε λα ζηαιή codliver oil (ζ.ζ. 

κνπξνπλέιαην) εηο ηελ Διιάδα, ελ ζπλόισ 150 ηόλλνη (sic) γηα εμ κήλεο. Μεγάιαη 

δπζθνιίαη ππάξρνπλ γηα ηελ απνζηνιή επαξθνύο πνζόηεηνο αηαβξίλεο (substitute for 

quinine) (ζ.ζ. ππνθαηάζηαην ηεο θηλίλεο). Αη πνζόηεηεο πνπ ζηέιινληαη επί ηνπ 

παξόληνο είλαη αλεπαξθείο»
145

. 

3) Μαπξήο πξνο Παπαληθνιάνπ (12.3.1943): «ξκηζα (sic) λα απαληήζσ ζην γξάκκα 

ζαο γηαηί μέξσ πόζν ηώξα ζα είζζε απνξξνθεκέλνο κε ηνλ Δξπζξόλ ηαπξόλ». [...]
146

 

 Οη ππεξεζίεο ηνπ αλζξσπηζηή επηζηήκνλα θαη κεγάινπ παηξηψηε, Γ. 

Παπαληθνιάνπ, πξνο ηε ρεηκαδφκελε Διιάδα δελ εμαληιήζεθαλ κφλν κε ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ Greek War Relief θαη ζην δίθηπν ηνπ Δ.. Παξάιιεια, 

πξνήδξεπε ηεο National Committee for the Restoration of Greece, νκνγελεηαθήο 

πνιηηηθήο νξγάλσζεο κε εμίζνπ ζεκαληηθή δξάζε ππέξ ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ. 

3.2.2. Ο Παπαληθοιάοσ πρόεδρος ηες National Committee for the Restoration of 

Greece 

 Δλφζσ ε ηηηάληα πξνζπάζεηα ηεο Greek War Relief, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Δξπζξφ ηαπξφ, γηα απνζηνιή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζηελ Διιάδα βξηζθφηαλ ζε 

πιήξε εμέιημε, νη Διιελνακεξηθαλνί ζπγθξφηεζαλ θαη πνιηηηθέο νξγαλψζεηο κε 

ζηφρν ηελ ππεξάζπηζε ησλ εζληθψλ δηθαίσλ.  

                                                           
144

 Δπηζηνιή Γ. Παπαληθνιάνπ πξνο Ν. Μαπξή ηεο 10εο Φεβξνπαξίνπ 1943, Ακεξηθαληθή ρνιή 

Κιαζηθψλ πνπδψλ, Αξρείν Νηθνιάνπ Μαπξή: Δλφη. I/ Φάθ. 10/ Τπνθ. 10.1 
145

 Δπηζηνιή Γ. Παπαληθνιάνπ πξνο Ν. Μαπξή ηεο 28εο Φεβξνπαξίνπ 1943, Ακεξηθαληθή ρνιή 

Κιαζηθψλ πνπδψλ, Αξρείν Νηθνιάνπ Μαπξή: Δλφη. I/ Φάθ. 10/ Τπνθ. 10.1 
146

 Δπηζηνιή Ν. Μαπξή πξνο Γ. Παπαληθνιάνπ ηεο 12εο Μαξηίνπ 1943, Ακεξηθαληθή ρνιή 

Κιαζηθψλ πνπδψλ, Αξρείν Νηθνιάνπ Μαπξή: Δλφη. I/ Φάθ. 10/ Τπνθ. 10.1 



59 

 

 Ζ ζεκαληηθφηεξε απφ απηέο ηηο νξγαλψζεηο ήηαλ ε National Committee for 

the Restoration of Greece («Δζληθή Δπηηξνπή πξνο Απνθαηάζηαζε ησλ Διιεληθψλ 

Γηθαίσλ»). Ζ Δπηηξνπή ηδξχζεθε ζηε Νέα Τφξθε ζηηο 24 Ηνπιίνπ 1941 θαη είρε σο 

έκβιεκά ηεο ηνλ αλαγελλψκελν θνίληθα. Έδξα ηεο νξγάλσζεο ε ακεξηθαληθή 

κεγαινχπνιε, ελψ δεκηνπξγήζεθαλ θαη θαηά ηφπνπο παξαξηήκαηα ζε πνιιέο πφιεηο 

ησλ Ζ.Π.Α. Οη νηθνλνκηθνί πφξνη γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο ηεο 

Δπηηξνπήο ζα πξνέξρνληαλ απφ δσξεέο. χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο νξγάλσζεο, 

ε δηνίθεζή ηεο ζα αλεηίζεην ζε έλα πκβνχιην Δπηηξφπσλ (Board of Trustees) θαη ζε 

κηα Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (Executive Committee)
147

. 

 ην πκβνχιην Δπηηξφπσλ ζπκκεηείραλ απφ έλαο εθπξφζσπνο ησλ δχν 

θαζεκεξηλψλ ειιεληθψλ εθεκεξίδσλ, «Αηιαληίο» θαη «Δζληθφο Κήξπμ», απφ έλαο 

εθπξφζσπνο ησλ δχν εζληθψλ νξγαλψζεσλ, AHEPA θαη GAPA, έλαο εθπξφζσπνο 

απφ θάζε άιιε εζληθή ειιελνακεξηθαληθή νξγάλσζε, έλαο εθπξφζσπνο ηεο G.W.R., 

εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ ειιελνξζφδνμσλ θνηλνηήησλ θαη ησλ ειιελνακεξηθαληθψλ 

ζπιιφγσλ ζε δηάθνξα θέληξα ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηέινο, κεκνλσκέλα άηνκα, πνπ κε ηε 

ζηάζε ηνπο ζεσξνχληαλ πνιχηηκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο 

νξγάλσζεο
148

. 

 ηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο εμειέγε ν δηαπξεπήο 

εξεπλεηήο, Γξ Γ. Παπαληθνιάνπ, πξφζσπν πνπ έραηξε κεγάιεο εθηίκεζεο ζηελ 

επξχηεξε ακεξηθαληθή θνηλσλία. Υξέε γεληθνχ γξακκαηέα αλέιαβε ν Γξ Νηθφιανο 

Μαπξήο, κεηέπεηηα πξψηνο γεληθφο δηνηθεηήο Γσδεθαλήζνπ. Ο Μαπξήο ήηαλ θαη ν 

εκπλεπζηήο ηεο πξσηνβνπιίαο ίδξπζεο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο, πξνζθνκίδνληαο ηελ 

πείξα ηνπ απφ ην «Δζληθφ Γσδεθαλεζηαθφ πκβνχιην» (National Dodecanesian 

Council), ηνπ νπνίνπ ππήξμε ηδξπηήο (1940). Άιια ζεκαληηθά κέιε ήηαλ ν ηακίαο 

ηεο Δπηηξνπήο, Δκκ. Κνπινπθνπλδήο, ν Γξ ηεθ. Λαδάο, ν Σέιεο Ρνπζζφπνπινο 

θ.ιπ. Honorary chairman εμειέγε νκφθσλα ν Αξρηεπίζθνπνο Βνξείνπ θαη Ννηίνπ 

Ακεξηθήο, Αζελαγφξαο, ν νπνίνο κε επραξηζηήξηα επηζηνιή ηνπ (18 Ννεκβξίνπ 

1941) πξνο ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, δήισζε ηα εμήο: «Πξναγόκελνο εηο απάληεζηλ 

επηζπκώ λα επραξηζηήζσ πκάο νινςύρσο επί ηνύησ, αιιά ζπλάκα θαη λα ζαο ζπγραξώ 

δηά ηνλ ελζνπζηαζκόλ κε ηνλ νπνίνλ αλειάβεηε ην ηεξόλ ηνύην έξγνλ, θαη δηά ηελ 
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επηηπρίαλ, ηελ νπνίαλ ήδε ζεκεηώλεηε εηο ηελ εμάζθεζηλ απηνύ»
149

. Δπίηηκνο πξφεδξνο 

ηεο νξγάλσζεο εμειέγε ν πξεζβεπηήο ηεο Διιάδαο ζηελ Οπάζηλγθηνλ, Κίκσλ 

Γηακαληφπνπινο, κε ηνλ νπνίν ν πξφεδξνο Παπαληθνιάνπ δηαηεξνχζε ηαθηηθή 

επηθνηλσλία.  

 θνπνί ηεο National Committee for the Restoration of Greece ήηαλ νη εμήο: 

1) λα εξγαζηεί κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ειεπζεξίαο ζηελ Διιάδα, 2) λα 

ζπκβάιεη ψζηε λα θξαηεζεί δσληαλφ ην πλεχκα ηεο ειεπζεξίαο ζηνλ ειιεληθφ ιαφ, 3) 

λα ππνζηεξίμεη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ακεξηθαληθήο θπβέξλεζεο, πνπ ζηνρεχεη 

ζηελ αλαγέλλεζε ηεο ειεπζεξίαο ζηνλ θφζκν, 4) λα πιεξνθνξήζεη ηελ ακεξηθαληθή 

θνηλή γλψκε αλαθνξηθά κε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα 

θαη λα εμεγήζεη ηε ζεκαζία ηνπ αγψλα πνπ δηεμάγεη ην ειιεληθφ έζλνο γηα ηελ 

ππεξάζπηζε ησλ δηθαίσλ ηνπ, 5) λα ιάβεη κέξνο ζε φιεο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

ππεξάζπηζε ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηνπ πληάγκαηφο ηνπο, ησλ ειεχζεξσλ ηδξπκάησλ θαη 

ησλ ηδαληθψλ ηνπο
150

. 

 Οη εξγαζίεο ηεο νξγάλσζεο πξνο πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ άξρηζαλ 

ην θζηλφπσξν ηνπ 1941. Πξψηε ελέξγεηα ηεο Δπηηξνπήο ππήξμε ε απνζηνιή πξνο ηηο 

κεγάιεο ακεξηθαληθέο εθεκεξίδεο ζεκεηψκαηνο πνπ ππελζχκηδε ηελ ηζηνξηθή 

ζεκαζία ηεο 28εο Οθησβξίνπ θαη ην νπνίν αλαθνίλσλε ηελ ίδξπζε ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο
151

. χκθσλα κε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο
152

, νη κεγαιχηεξεο ακεξηθαληθέο 

εθεκεξίδεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ ηζηνξηθή απηή Δπέηεην, ελψ άιιεο δεκνζίεπζαλ θαη 

ηελ αγγειία ίδξπζεο ηεο Δπηηξνπήο. Σελ ίδξπζε ηεο Δπηηξνπήο αλήγγεηιαλ επίζεο 

θαη πέληε ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί ηεο Νέαο Τφξθεο. 

 Βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ ε έθδνζε δειηίσλ (releases), ζηα 

νπνία γηλφηαλ αλαζθφπεζε ηνπ ακεξηθαληθνχ θαη ηνπ δηεζλνχο Σχπνπ αλαθνξηθά κε 

ηελ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα
153

. θνπφο ηεο έθδνζήο ηνπο ππήξμε «ε ηόλσζηο ηνπ 

εζηθνύ κεηαμύ ησλ Διιήλσλ θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζηο εηο ηελ εθηίκεζηλ απηώλ, ηνπ έξγνπ 
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ηεο Δπηηξνπήο»
154

. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην θάζε δειηίν Σχπνπ νινθιεξσλφηαλ κε 

ηε ζεξκή παξάθιεζε εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο πξνο «ηνπο ελ Ακεξηθή νκνγελείο όπσο 

απνθόπηνπλ θαη απνζηέιινπλ εηο ηα γξαθεία ηεο Room 1708, 30, Rockefeller Plaza, 

Νέαο Τόξθεο (ηει.Col.5-0309) παλ δεκνζίεπκα ησλ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθώλ ηεο 

πεξηθεξείαο ησλ ζρεηηδόκελνλ πξνο ηελ Διιεληθήλ ππόζεζηλ, κε ηελ βεβαηόηεηα όηη 

νύησ ζα πξνζθέξνπλ πξαγκαηηθήλ ππεξεζίαλ εηο ηελ θνηλήλ ππέξ ηεο γελεηείξαο 

πξνζπάζεηαλ»
155

.  

 ην πξψην δειηίν Σχπνπ (6 Ννεκβξίνπ 1941) πνπ εμέδσζε ε N.C.F.R.G. 

πιεξνθνξνχκαζηε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ νξγάλσζε θαζψο θαη γηα ηνλ ζθνπφ 

ηεο: «Ζ Δζληθή Δπηηξνπή πξνο ππεξάζπηζηλ ησλ Διιεληθώλ Γηθαίσλ (National 

Committee for the Restoration of Greece) εηο ηελ νπνίαλ, σο γλσζηόλ, ζπκκεηέρνπλ 

πιελ ησλ αξηζηήλδελ εθιεγέλησλ κειώλ ηεο, αη δύν θαζεκεξηλαί εθεκεξίδεο, αη 

Οκνζπνλδηαθαί Οξγαλώζεηο ηεο Γθάπα, Παγθξεηηθήο, Παιιαθσληθήο, ησλ Ζλσκέλσλ 

Υηαθώλ σκαηείσλ, ηνπ Παξξνδηαθνύ Απόιισλνο, ηεο Παλζακηαθήο, Παληθαξηαθήο, 

ηνπ Δζληθνύ Γσδεθαλεζηαθνύ πκβνπιίνπ, ηεο Οξγαλώζεσο ησλ Διιήλσλ Απνκάρσλ 

θαη ησλ Σνπηθώλ σκαηείσλ ηεο Μείδνλνο Νέαο Τόξθεο, θαη ηεο νπνίαο Honorary 

President είλαη ε Α.Δ. ν Πξεζβεπηήο ηεο Διιάδνο ελ Οπαζηγθηώλη, θ. Κ. 

Γηακαληόπνπινο, θαη Honorary Chairman ε A.. ν Αξρηεπίζθνπνο Βνξείνπ θαη Ννηίνπ 

Ακεξηθήο θ.θ. Αζελαγόξαο, ήξρηζελ ήδε ηαο εξγαζίαο ηεο πξνο δηαθώηηζηλ ηεο 

Ακεξηθαληθήο Κνηλήο Γλώκεο ζρεηηθώο κε ηα Διιεληθά εζληθά δεηήκαηα»
156

.  

 ην πέκπην δειηίν Σχπνπ (19 Ννεκβξίνπ 1941), ε νξγάλσζε δεκνζίεπζε 

επηζηνιή ηνπ επίηηκνπ πξνέδξνπ, πξεζβεπηή Κ. Γηακαληφπνπινπ, ζηελ νπνία 

ζπγραίξεη ηνλ Γ. Παπαληθνιάνπ θαη κέζνπ απηνχ φια ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο:  

Φίιε θ. Καζεγεηά,  

 Παξαθνινπζώλ ηελ δξάζηλ ηεο ππό ηελ Πξνεδξίαλ πκώλ Δζληθήο Δπηηξνπήο 

θαη ιαβώλ γλώζηλ ησλ ζρεηηθώλ δεκνζηεύζεσλ, επηζπκώ λα εθθξάζσ πξνο πκάο θαη 

δη‟ πκώλ πξνο άπαληα ηα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο ηα ζπγραξεηήξηά κνπ θαη ηαο επράο κνπ 

πξνο επόδσζηλ ηνπ ππ‟ απηήο αλαιεθζέληνο εζλσθεινύο έξγνπ δηαθσηίζεσο ηεο θνηλήο 
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γλώκεο θαη πξναζπίζεσο ησλ δηθαίσλ ηεο Διιάδαο
157

. 

 Θεηηθά δηαθείκελα πξνο ηε N.C.F.R.G. ππήξμαλ θαη εμέρνληα πξφζσπα ηεο 

ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο ζθελήο. ην έβδνκν δειηίν Σχπνπ (27 Ννεκβξίνπ 1941), ν 

Γήκαξρνο ηεο Νέαο Τφξθεο, F. La Guardia, εθθξάδεη δεκνζίσο ηελ ππνζηήξημή ηνπ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή: «πκπαζώ απνιύησο ηα δεκνθξαηηθά ηδεώδε, ηα νπνία από ησλ 

αξραηνηάησλ ρξόλσλ ελέπλεπζαλ ηελ Διιάδα. Δίκαη ιίαλ επηπρήο παξέρσλ ηελ 

πξνζσπηθήλ κνπ ππνζηήξημηλ εηο ηελ National Committee for the Restoration of 

Greece, ε νπνία σο ζθνπόλ έρεη ηελ απνθαηάζηαζε κηαο ειεπζέξαο Διιάδνο θαη ηελ 

πξναγσγήλ ηνπ ππέξ ησλ αλζξσπίλσλ ειεπζεξηώλ αγώλνο»
158

. 

 ην ίδην δειηίν δεκνζηεχνληαη θαη απνζπάζκαηα επηζηνιψλ Πξέζβεσλ 

δηαθφξσλ ρσξψλ, κέζσ ησλ νπνίσλ εμέθξαζαλ ηελ επηδνθηκαζία ηνπο πξνο ην έξγν 

ηεο Δπηηξνπήο: «Ζ Α.Δ. ν θ. C. Fνtitch, Πξεζβεπηήο ηεο Γηνπγθνζιαπΐαο, γξάθεη: 

Αηζζαλόκελνο θαη εγώ ηα βαζύηαηα αηζζήκαηα, ηα νπνία ν Λαόο κνπ αηζζάλεηαη δηά 

ηελ Διιάδα θαη ηνλ εξσηθόλ απηήο Λαόλ, ζα είκαη πάληνηε επηπρήο επξηζθόκελνο εηο 

επαθήλ κεηά ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία εηο ηόζνλ γελλαίνπο ζθνπνύο απνβιέπεη.  

 Ζ Α.Δ. ν Dr. A. Loudon, Πξεζβεπηήο ηεο Οιιαλδίαο, γξάθεη επίζεο: Δίλαη 

πξάγκαηη εγθαξδησηηθόλ ην γεγνλόο όηη εζρεκαηίζζε Δπηηξνπή πξνο Απνθαηάζηαζηλ ηεο 

Διιάδνο. Ηδίσο ραίξσ δηά ηνπο ζαπκαζίνπο ζθνπνύο, δηά ηνπο νπνίνπο εξγάδεζζε 

ηόζνλ πκείο όζνλ θαη νη ινηπνί νκνγελείο ζαο. Απηνύο ηνπο ηδίνπο επγελείο ζθνπνύο 

ζπκκεξίδνληαη θαη νη Απαληαρνύ Οιιαλδνί θαη ε ζεξκνηέξα καο επρή είλαη ε πιήξεο 

πξαγκαηνπνίεζίο ησλ. Πηζηεύζαηε όηη είκαη απνιύησο ζύκθσλνο κε πκάο θαη κε όινπο 

ηνπο Έιιελαο παηξηώηαο. 

 Ζ Α.Δ. Δπηηεηξακκέλνο ηεο U.S.S.R., θ. A. Gromyko, γξάθεη: Δύρνκαη πάζαλ 

επηηπρίαλ πξνο όια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζαο, ήηηο εξγάδεηαη δηά ηελ πξναγσγήλ ελόο 

θνηλνύ δη‟ όινπο ηνπο θηιειεπζέξνπο Λανύο ηνπ θόζκνπ αγώλνο, δηά ηελ ηειηθήλ 

δειαδή θαηαζηξνθήλ ηεο Υηηιεξηθήο Γεξκαλίαο»
159

. 

 Σα δειηία Σχπνπ (releases) ηεο Δπηηξνπήο εθδίδνληαλ ηαθηηθά θαη είραλ 

κεγάιε απήρεζε ζηνπο θφιπνπο ηεο Οκνγέλεηαο. Μάιηζηα, ν Αξρηεπίζθνπνο 

Αζελαγφξαο πξφηεηλε ηα δειηία απηά λα δηαβάδνληαη ζηηο ειιεληθέο εθθιεζίεο ζηε 
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ζέζε ηνπ θαζηεξσκέλνπ θεξχγκαηνο
160

. Λφγσ ηεο απήρεζήο ηνπο, ε Δπηηξνπή απφ 

ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ 1941 άξρηζε λα ηα εθδίδεη θαη ζηα αγγιηθά (NEWS FROM 

GREECE) γηα ηε δηαθψηηζε ηεο ακεξηθαληθήο θνηλήο γλψκεο
161

. Ο πξφεδξνο 

Παπαληθνιάνπ, κέζσ επηζηνιήο ηνπ ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 1942, ελεκεξψλεη ζρεηηθά 

κε ηα δειηία Σχπνπ ηνλ γεληθφ γξακκαηέα Ν. Μαπξή, ν νπνίνο βξηζθφηαλ εθηφο Νέαο 

Τφξθεο: «Από ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα αξρίζακε θάπσο ηαθηηθώηεξα ηα releases, 

ακεξηθαληθά θαη ειιεληθά»
162

. Μέρξη ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 1942 

είραλ θπθινθνξήζεη 18 δειηία, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ αλαδεκνζηεχηεθαλ ζε δηάθνξα 

έγθξηηα ακεξηθαληθά θχιια
163

.  

 Αλάκεζα ζηηο δξάζεηο ηεο νξγάλσζεο ήηαλ θαη ε πξνζπάζεηα γηα 

ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε άιιεο κεγάιεο νξγαλψζεηο φπσο ε G.W.R. θαη ν 

Ακεξηθαληθφο Δξπζξφο ηαπξφο. Πην αλαιπηηθά, ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 1941, ν γ.γ. ηεο 

N.C.F.R.G., Ν. Μαπξήο, ζπλάληεζε ηνλ π. θνχξα, ν νπνίνο ηνπ ηφληζε φηη «ε 

G.W.R. είλαη δηαηεζεηκέλε λα παξάζρεη θάζε εζηθή ππνζηήξημε πνπ ήζειε δεηεζεί»
164

. 

Ο θνχξαο κάιηζηα παξήγγεηιε λα ραξηζηνχλ απφ ηελ G.W.R. ζηε N.C.F.R.G. 50 

Λεπθέο Βίβινη ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο
165

. Παξάιιεια, ε Δζληθή Δπηηξνπή 

παξέζρε θηινμελία ζηα Γξαθεία ηεο ζην Διιεληθφ Σκήκα ηνπ Ακεξηθαληθνχ 

Δξπζξνχ ηαπξνχ θαη ηε δσξεάλ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ηειεθψλνπ θαη ηεο 

δαθηπινγξάθνπ ηνπ Γξαθείνπ
166

. 

 Άιιε κία ζεκαληηθή ελέξγεηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εληφο ηνπ πξψηνπ 

ηεηξακήλνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο, ζε ζπλεξγαζία κε Γσδεθαλεζηαθέο 

νξγαλψζεηο, ήηαλ θαη ε ππνβνιή ππνκλήκαηνο πξνο ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ησλ 

Ζ.Π.Α. πνπ αθνξνχζε ηνπο Γσδεθαλεζίνπο. Οη Γσδεθαλήζηνη, εμαηηίαο ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ηα λεζηά ηνπο βξίζθνληαλ ππφ ηηαιηθή θαηνρή θαη ε Ηηαιία αλήθε ζηνλ 

Άμνλα, ζεσξνχληαλ ζηηο Ζ.Π.Α. ερζξνί αιινδαπνί. Σν ελ ιφγσ ππφκλεκα, ζπληαρζέλ 

απφ ηνλ Ν. Μαπξή κε ηίηιν «Οη Γσδεθαλήζηνη δελ είλαη ερζξνί αιινδαπνί» (The 

Dodecanesians are not enemy aliens) δφζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ζηε δεκνζηφηεηα 

κέζσ ηεο εθεκεξίδαο «Δζληθφο Κήξπμ», πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ φινη νη 
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ελδηαθεξφκελνη
167

. Σν ππφκλεκα ηειηθά πέηπρε ηνλ ζηφρν ηνπ, θαζψο ην Τπνπξγείν 

Γηθαηνζχλεο κε λέα απφθαζή ηνπ απάιιαμε φινπο ηνπο Γσδεθαλεζίνπο ησλ Ζ.Π.Α. 

απφ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαγξαθνχλ θαη λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηνπο λφκνπο πνπ 

αθνξνχζαλ ηνπο ερζξνχο αιινδαπνχο
168

. Αιπζηδσηή ζπλέπεηα ηνπ παξαπάλσ 

δηαβήκαηνο ήηαλ θαη ε δεκφζηα αλαγλψξηζε ηεο ειιεληθφηεηαο ησλ Γσδεθαλήζσλ 

απφ ηνλ αληηθαζίζηα Ηηαιφ θφκε θφξηζα
169

. Ο ξφινο ηνπ Ν. Μαπξή ήηαλ θνκβηθφο 

ζηελ πξνβνιή ηνπ Γσδεθαλεζηαθνχ δεηήκαηνο, κε απνηέιεζκα, κεηά  ηελ 

πξνζάξηεζή ησλ Γσδεθαλήζσλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, λα ρξηζηεί πξψηνο 

Γεληθφο Γηνηθεηήο Γσδεθαλήζσλ. 

 Γεληθψο, ηα εθδνζέληα έληππα ηεο N.C.F.R.G. έραηξαλ ηδηαίηεξεο εθηίκεζεο, 

αλ θξίλνπκε θαη απφ κία δηαζσζείζα επηζηνιή ηεο U.N.R.R.A. (United Nations Relief 

and Rehabilitation Administration) πξνο ηελ Δπηηξνπή, κε εκεξνκελία 21 Ηνπλίνπ 

1944
170

. ηελ ελ ιφγσ επηζηνιή απνδίδνληαη επραξηζηίεο πξνο ηελ Δζληθή Δπηηξνπή 

γηα ηελ απνζηνιή δχν αληηηχπσλ ηνπ θπιιαδίνπ «GREECE UNDER NAZI AND 

FASCIST RULE», έληππν ην νπνίν εθδφζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ην 1941 (βι. 

παξάξηεκα ζ. 86). 

 ηηο 4 Μαξηίνπ 1942, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλεδξίαζε ησλ κειψλ ηεο 

Δπηηξνπήο –απνινγηζηηθνχ ραξαθηήξα– γηα ην πξψην ηεηξάκελν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Ζ Δπηηξνπή πξνέβε θαη ζηελ εθπφλεζε ζρεηηθήο έθζεζεο ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο, ε 

νπνία απνζθνπνχζε ζην λα ιάβνπλ γλψζε γη’ απηά θαη ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο πνπ 

βξίζθνληαλ καθξηά απφ ηε Νέα Τφξθε. ηελ έθζεζε επηζεκαίλνληαη ηα φζα 

ζεκαληηθά είραλ πινπνηεζεί ζην νιηγφκελν δηάζηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο, 

απνηειέζκαηα ηεο απφιπηεο ελφηεηαο θαη νκφλνηαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο
171

. 

Ωζηφζν, ηνληδφηαλ θαη ην νηθνλνκηθφ δήηεκα, ην νπνίν ηαιάληδε ηελ Δπηηξνπή απφ 

ηελ ίδξπζή ηεο. Ο πξφεδξνο Παπαληθνιάνπ παξνπζίαζε ελψπηνλ ησλ παξηζηακέλσλ 

κειψλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, νη πφξνη ηεο νπνίαο κεηά βίαο ήηαλ 

ηθαλνί λα θαιχςνπλ ηα ηαθηηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ ηεο
172

. 

 Δπαθφινπζν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ήηαλ νη ηξηβέο πνπ 

πξνθιήζεθαλ, ιίγν αξγφηεξα, αλάκεζα ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, γεγνλφο πνπ 

                                                           
167

 Έθζεζηο ησλ πεπξαγκέλσλ 1εο ηεηξακελίαο, ό. π. 
168

 Έθζεζηο ησλ πεπξαγκέλσλ 1εο ηεηξακελίαο, ό. π. 
169

 Γ. Π. Κφθθνξε, ό. π., ζ. 64 
170

 Δπηζηνιή U.N.R.R.A. πξνο N.C.F.R.G. ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1944, Ακεξηθαληθή ρνιή Κιαζηθψλ 

πνπδψλ, Αξρείν Νηθνιάνπ Μαπξή: Δλφη. II / Φάθ. 17/ Τπνθ. 17.1 
171

 Έθζεζηο ησλ πεπξαγκέλσλ 1εο ηεηξακελίαο, ό. π. 
172

 Έθζεζηο ησλ πεπξαγκέλσλ 1εο ηεηξακελίαο, ό. π. 



65 

 

γελλνχζε θφβνπο γηα πιήξε δηάιπζή ηεο. Αθφκε, ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο θηλδχλεπε 

λα επηζθηαζηεί θη απφ άιιεο ειιελνακεξηθαληθέο νξγαλψζεηο πνπ δξνχζαλ 

παξάιιεια πξνο απηήλ. Γηα ηελ θαηάζηαζε απηή πιεξνθνξνχκαζηε ιεπηνκεξψο απφ 

ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα επηζηνιήο ηνπ Γ. Παπαληθνιάνπ πξνο ηνλ γ.γ., Ν. 

Μαπξή (10 Απξηιίνπ 1942): «Ζ θαηάζηαζηο είλαη πξαγκαηηθώο πνιύ αλώκαινο. Σν 

γξαθείνλ καο επξίζθεηαη εηο πιήξε ζρεδόλ απνζύλζεζηλ. Σελ εκέξα πνπ αο 

ηειεγξάθεζα ν θ. Σζάθσλαο κνπ αλεθνίλσζε όηη ζα απνζπξζή από ην γξαθείνλ καο 

θαη ζα δώζε όινλ ηνλ θαηξόλ ηνπ εηο ην γξαθείνλ ηνπ θ. Θενθαλίδνπ. Ο θ. 

Αζαλαζηάδεο πεγαίλεη κόλν ηελ λύθηα, νζάθηο είλαη εύθαηξνο. Ο θ. Ρνπζζόπνπινο 

πεγαίλεη ηώξα θάζε πξσί κεξηθέο ώξεο θαηόπηλ παξαθιήζεώο κνπ άλεπ ακνηβήο, αιιά 

κε ηέηνην πξνζσξηλό arrangement δελ κπνξεί λα αλαιάβεη κόληκνλ θαη δεκηνπξγηθήλ 

εξγαζίαλ. [...] αο νκνινγώ όηη επξίζθνκαη εηο πξαγκαηηθήλ ζύγρπζηλ. Γελ ζέισ λα 

ιάβσ νηαζδήπνηε ξηδηθάο απνθάζεηο ή λα θάκσ κνλίκνπο κεηαβνιάο πξνζσπηθνύ 

ρσξίο λα είζζε εηο εδώ, παξ‟ όιελ ηελ ιίαλ επγελώο παξαρσξνπκέλελ κνη εθ κέξνπο 

αο δηθαηνδνζίαλ. Δμ‟ άιινπ αηζζάλνκαη όηη ε ζέζηο καο είλαη εμαηξεηηθώο θξίζηκνο 

θαη θάζε κέξα καο αθαηξεί θάηη από ηελ δσηηθόηεηα θαη ην εζηθόλ καο. Ηδηαηηέξσο 

θαζηζηά ηελ ζέζηλ καο δπζθνισηέξαλ ε ζαπκαζία νξγάλσζηο ηνπ γξαθείνπ ηνπ θ. 

Θενθαλίδνπ θαη ε ιίαλ επδόθηκνο δξάζε ησλ American friends of greece (sic). Ζ 

εζηθή πίεζε είλαη βαξπηάηε. Αληηιακβάλσκαη όηη αλ δελ νξγαλσζώκελ ακέζσο θαη δελ 

αξρίζσκελ ζνβαξσηέξαλ εξγαζίαλ, κία από ηαο αλσηέξσ δύν νξγαλώζεηο ζα αλαιάβε 

ην δήηεκα ηεο publicity θαη ηεο επαθήο κε ηνλ Ακεξηθαληθόλ ηύπνλ, νύησο ώζηε δελ ζα 

καο κείλε πιένλ έδαθνο εηδηθήο δξάζεσο θαη ε ζέζηο καο απέλαληη ησλ άλσ δύν 

νξγαλώζεσλ ζα γίλε εθηάθησο δπζρεξήο –θαηά πνιύ δπζρεξεζηέξα από ό,ηη είλαη ήδε 

ζήκεξνλ. ήκεξα ην βξάδπ έρνκελ ζπλεδξίαζηλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ίζσο 

πξνθιεζή ζπδήηεζε δηόηη ε αηκόζθαηξα είλαη γεκάηε από ειεθηξηζκόλ. Ίζσο ζα ήην 

θαιό από κηαο απόςεσο λα πξνθαιέζσ ηελ ζπδήηεζε εγώ ν ίδηνο εθζέησλ ηνπο ιόγνπο 

ησλ ζεκεξηλώλ αλσκαιηώλ καο θαη ηνλίδσλ ηελ αλάγθελ απμήζεσο ησλ πόξσλ καο, 

άλεπ ηεο νπνίαο ε νξγάλσζίο καο επί ζνβαξάο βάζεσο είλαη αδύλαηνο. Ήδε εξγάδνκαη 

επ‟ απηνύ κε ηνπο θ.θ. Κνπινπθνπλδήλ, Κνπκαληάξνλ, Κσλζηαληαιάθελ θαη ειπίδσ όηη 

θάηη ζα θαηνξζσζή. Απηή είλαη ελ νιίγνηο ε θαηάζηαζε. [...]»
173

. 

 Παξά ηα πξνβιήκαηα, ε Δπηηξνπή ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί ράξε ζηηο δσξεέο 

πνπ ιάκβαλε θαηά δηαζηήκαηα αιιά θαη ράξε ζηελ έθδνζε ελφο δειηίνπ (bulletin), 
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εηδηθψλ κειεηψλ γηα ηα δίθαηα αιπηξψησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ θαη άιισλ ζεκάησλ 

πνπ αθνξνχζαλ ηελ αλαζχζηαζε ηεο Διιάδαο κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ
174

. 

Παξάιιεια, ε Δπηηξνπή ζπλέρηζε λα εθδίδεη δσξεάλ ηα δειηία Σχπνπ ζηελ αγγιηθή 

(NEWS FROM GREECE) κεηά απφ νκφθσλε απφθαζε πνπ πάξζεθε ζηε 

ζπλεδξίαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Μαΐνπ 1942
175

 (βι. παξάξηεκα ζ. 

87), εθφζνλ ππήξρε έληνλν ελδηαθέξνλ γη’ απηά. ηα αξρεία ηεο Δπηηξνπήο 

εληνπίδνληαη πνιιέο επηζηνιέο κεκνλσκέλσλ αηφκσλ αιιά θαη πνιιψλ νξγαληζκψλ, 

αηηνπκέλσλ λα πξνζηεζεί ην φλνκά ηνπο ζηε ιίζηα παξαιεπηψλ ηνπ «NEWS FROM 

GREECE». Δλδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε πσο αλάκεζα ζε απηνχο βξίζθνληαλ νη 

Bηβιηνζήθεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ Harvard, Columbia, Washington, Illinois, Berkeley 

θαη Michigan, ε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε ηεο Νέαο Τφξθεο, πνιιά θαλαδηθά ηδξχκαηα 

θ.ιπ.
176

 

 Μία αθφκε εθ ησλ δξάζεσλ ηεο N.C.F.R.G. ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηεο ζην 

ζπλέδξην «Second world congress on democratic victory and world organization», 

πνπ νξγαλψζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Free World Association
177

. Σελ Δζληθή Δπηηξνπή 

αλέιαβε λα εθπξνζσπήζεη κε νκηιία ηνπ ν Β. Βιαβηαλφο, εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο 

«Δζληθφο Κήξπμ» θαη ζεκαίλνλ ζηέιερνο ηεο Δπηηξνπήο. 

 Σνλ Ηνχλην ηνπ 1942, ν βαζηιηάο ηεο Διιάδαο Γεψξγηνο Β΄, ζπλνδεπφκελνο 

απφ ηνλ Έιιελα πξσζππνπξγφ, Δκκ. Σζνπδεξφ, πξαγκαηνπνίεζε επίζεκε επίζθεςε 

ζηηο Ζ.Π.Α. Πξψηνο ζηαζκφο ηνπ ηαμηδηνχ ησλ δχν εγεηψλ ε πξσηεχνπζα 

Οπάζηλγθηνλ, φπνπ είραλ ζεηξά επαθψλ κε ηελ ακεξηθαληθή πνιηηηθή εγεζία. 

Δπφκελνο ζηαζκφο ησλ δχν πνιηηηθψλ εγεηψλ ε Νέα Τφξθε. Με ηελ αθνξκή ηεο 

άθημεο ησλ Διιήλσλ εγεηψλ ζηε Ν. Τφξθε, ν Ν. Μαπξήο –ζην πιαίζην ησλ δξάζεσλ 

ηεο Δπηηξνπήο– αλέιαβε λα ζπληάμεη ππφκλεκα κε ηίηιν «Ξέλαη πξνπαγάλδαη ελ 

Ακεξηθή θαη ε αλάγθε ιήςεσο κέηξσλ πξνο δηαθψηηζηλ ηεο θνηλήο γλψκεο θαη 

ππεξάζπηζηλ ησλ ειιεληθψλ δηθαίσλ», ην νπνίν θαη απέδσζε ζηνλ Έιιελα 

πξσζππνπξγφ
178

. Ζ απφδνζε ηνπ ππνκλήκαηνο, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ζα 
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πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αλεπίζεκνπ γεχκαηνο πνπ παξέζεζε ε 

Δζληθή Δπηηξνπή πξνο ηηκήλ ηνπ Δκκ. Σζνπδεξνχ, ζηηο 23 Ηνπλίνπ 1942
179

, φπνπ ν 

Έιιελαο πξσζππνπξγφο ζα είρε ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζεί γηα ηελ πνιηηηθή δξάζε 

ηεο Οκνγέλεηαο. 

 Δλ ησ κεηαμχ, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νξγάλσζεο εμαθνινπζνχζε λα 

είλαη δπζρεξήο θαη γη’ απηφ πάξζεθε ε πξσηνβνπιία έθδνζεο ελφο ράξηε ηεο 

Διιάδαο πξνο εμαζθάιηζε εζφδσλ. ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ Παπαληθνιάνπ πξνο 

ηνλ Μαπξή, κε εκεξνκελία 10 Φεβξνπαξίνπ 1943, πιεξνθνξνχκαζηε γηα ηελ 

ακεηάβιεηε θαηάζηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο νξγάλσζεο αιιά θαη γηα ηελ επηθείκελε 

έθδνζε ηνπ ράξηε: «Μεηά ηελ αλαρώξεζίλ αο δηεξρόκεζα κίαλ πεξίνδνλ ρεηκεξίαο 

λάξθεο, ηελ νπνίαλ επηηείλεη ε ανξηζηία ηνπ νηθνλνκηθνύ δεηήκαηνο. Πεξηκέλνκελ 

αλππνκόλσο ηόζνλ ηελ επηζηξνθήλ αο όζνλ θαη ηελ εθηύπσζηλ ηνπ ράξηνπ ηεο 

Διιάδνο δηά λα απνηηλάμσκελ ηα θξύζηαιια, ηα νπνία καο εθάιπςαλ»
180

. ηνλ ίδην 

ηφλν θαη ε επηζηνιή Παπαληθνιάνπ πξνο Μαπξή, ηεο 28εο Φεβξνπαξίνπ 1943: 

«Δθείλν πνπ κε ιππεί θαη κε ζηελνρσξεί θνβεξά είλαη ε εμαθνινύζεζε ηεο 

λεθξνθαλείαο καο. Οκηιώ γηα ηελ Δπηηξνπή καο. Γηαηξέρνκελ θαη πάιηλ κίαλ πεξίνδνλ 

ιίαλ θξίζηκνλ. Θα ήζεια λα αο πσ πνιιά πξάγκαηα ζρεηηθώο, αιιά ζα ήην αλσθειέο. 

Πεξηκέλσ κε αλππνκνλεζίαλ ηελ επηζηξνθήλ αο γηα λα δνύκε πώο ζα κπνξέζσκε λα 

επαλέιζσκελ εηο ηελ δσήλ θαη λα δηθαηνινγήζσκελ ηελ ύπαξμίλ καο»
181

. 

 Ζ εθηχπσζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο ράξηε (βι. παξάξηεκα ζ. 87) επαλέθεξε, 

ζα ιέγακε, ζηε δσή ηελ Δπηηξνπή κεηά απφ ηε ιήςε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο. ε 

ζρεηηθή επηζηνιή ηεο Δπηηξνπήο πξνο ηελ Αξρηεπηζθνπή (15 Μαΐνπ 1943), 

ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Ν. Μαπξή, δηαβάδνπκε: «έρνκελ ηελ ηηκήλ λα ζαο 

απνζηείισκελ δη‟ ηδηαηηέξνπ θαθέιινπ δύν ηζηνξηθνύο θαη εζλνινγηθνύο ράξηαο ηεο 

Διιάδνο, ηνπο νπνίνπο κόιηο εμέδσζελ ε Δζληθή Δπηηξνπή ράξηο εηο ηελ γελλαηνδσξίαλ 

ηξηώλ νκνγελώλ καο»
182

. ε κεηαγελέζηεξε επηζηνιή ηνπ (14 Ηνπλίνπ 1943), ν Ν. 

Μαπξήο επραξηζηεί ηνλ πξνθαζήκελν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Βνξείνπ θαη Ννηίνπ 

Ακεξηθήο γηα ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ πξνο ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο: «Ο εκέηεξνο, 

Πξόεδξνο Γξ Γ. Παπαληθνιάνπ κάο αλεθνίλσζε ηελ επγελή Τκώλ πξνζπκίαλ όπσο 
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εθδόζεηε εγθύθιηνλ πξνο ηαο Κνηλόηεηαο θαη ηα ρνιεία δηά ηελ επξπηέξαλ δηάδνζηλ 

ηνπ εζλνινγηθνύ ράξηνπ, ηνλ νπνίνλ εμέδσθελ εζράησο ε Δζληθή Δπηηξνπή»
183

. 

 ηα ηέιε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1944, ε δηνξγάλσζε ελφο ζπιιαιεηεξίνπ απφ 

πιεπξάο ηεο εθεκεξίδαο «Δζληθφο Κήξπμ» απνηέιεζε αθνξκή γηα παξεμεγήζεηο 

αλάκεζα ζηα κέιε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο. ην επίθεληξν βξέζεθε ν ίδηνο ν πξφεδξνο 

Γ. Παπαληθνιάνπ, ν νπνίνο απέξξηςε ηελ πξφηαζε ηνπ εθδφηε ηνπ «Δζληθνχ 

Κήξπθα», Β. Βιαβηαλνχ, λα αλαιάβεη ηελ πξνεδξία ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθδήισζεο. 

Ο ιφγνο ήηαλ πσο ζηελ Δπηηξνπή εθπξνζσπνχληαλ θαη νη δχν ζεκαληηθφηεξεο 

ειιεληθέο εθεκεξίδεο ηεο Νέαο Τφξθεο, κε αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα κεηαμχ ηνπο 

αιιά θαη ηδενινγηθέο δηαθνξέο, θαη ε εκπινθή ηνπ ζε δξάζεηο ηεο κίαο ή ηεο άιιεο 

εθεκεξίδαο ζα δεκηνπξγνχζε θιίκα δηραζκνχ. Ο Παπαληθνιάνπ πιεξνθνξεί ηνλ 

Μαπξή (6 Φεβξνπαξίνπ 1944) γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξφηαζεο Βιαβηαλνχ, 

εκκέλνληαο ζηε ζέζε ηνπ ππέξ ηεο νπδεηεξφηεηαο: «Δγώ πξνζσπηθώο νκνινγώ όηη 

ζα εζζαλόκελ όηη παξέβελ ηελ ππόζρεζηλ ηεο απνιύηνπ νπδεηεξόηεηνο θαη πιήξνπο 

αλεμαξηεζίαο, ηελ νπνίαλ έδσθα θαη πξνο ηνλ εαπηόλ κνπ θαη πξνο ηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο όηαλ αλέιαβα ηελ πξνεδξίαλ, αλ απεθάζηδα λα παξεπξεζώ»
184

. 

 Σε ζέζε ηνπ ν Παπαληθνιάνπ ζπεχδεη λα μεθαζαξίζεη θαη κε επηζηνιή ηνπ 

πξνο ηνλ Βιαβηαλφ (14 Φεβξνπαξίνπ 1944):  «Θεσξώ θαζήθνλ κνπ λα αο γξάςσ 

νιίγαο ιέμεηο ζρεηηθώο κε ην ζέκα ηνπ πιιαιεηεξίνπ δηά λα θαζαξίζσ ηελ ζέζηλ κνπ 

ηόζνλ απέλαληί αο όζνλ θαη απέλαληη ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο. [...] Πάλησο αο 

δηαβεβαηώ όηη ε ζηάζηο κνπ απηή δελ ήην απόξξνηα νπδεκίαο ππνδείμεσο ή πηέζεσο εθ 

κέξνπο νπδελόο θαη ζπλεπώο ππέρσ αθεξαίαλ ηελ επζύλελ. Αηζζάλνκαη ελ ηνύηνηο όηη 

απηό ην νπνίνλ έθακα ήην ην κόλνλ πνπ κπνξνύζα λα θάκσ ρσξίο λα ζεσξήζσ ηνλ 

εαπηόλ κνπ παξαβαίλνληα ηελ αξρηθήλ κνπ απόθαζηλ θαη ππόζρεζηλ όπσο σο 

Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο απνθύγσ θάζε ηη δηά ην νπνίνλ δελ ζα ήκνπλ απνιύησο 

βέβαηνο όηη ζα εηύγραλε ηεο νκνθώλνπ εγθξίζεσο όισλ ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ. 

Δηο ηελ πνιηηηθήλ απηήλ ηεο απνιύηνπ νκνθσλίαο θαη ελόηεηνο μεύξεηε όηη ππήξμα έσο 

ηώξα εηιηθξηλώο ζπλεπήο, θάπνηε ίζσο κέρξη ζρνιαζηηθόηεηνο»
185

. 

 Ζ άξλεζε ηνπ Παπαληθνιάνπ δελ άξεζε ζηνλ Βιαβηαλφ θαη έηζη νη ζρέζεηο 

N.C.F.R.G. θαη «Δζληθνχ Κήξπθα» ςπρξάζεθαλ. Αξγφηεξα ν Βιαβηαλφο εθδήισζε 
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ηελ πξφζεζε λα απνρσξήζεη απφ ηελ νξγάλσζε. Ο Παπαληθνιάνπ θαίλεηαη λα 

βξίζθεηαη ζε απφγλσζε κεηά ηελ ελδερφκελε απνρψξεζε ηνπ Βιαβηαλνχ. 

Απεπζπλφκελνο ζηνλ Ν. Μαπξή ηνχ εμνκνινγείηαη ηα εμήο: «Σώξα ηη ζα γίλεη αλ 

απνρσξήζε ν θ. Βιαβηαλόο; Θα γίλνπλ κνηξαία δύν Δζληθαί Δπηηξνπαί. Καη ην θαθό 

ζα είλαη όηη ε κία ζα ππνζηεξίδεηαη από ηελ κίαλ εθεκεξίδα θαη ε άιιε από ηελ άιιελ. 

πλεπώο εηο ηα κάηηα ησλ Διιήλσλ ηεο Ακεξηθήο ε δηθή καο ε Δπηηξνπή ζα πάξεη κίαλ 

σξηζκέλελ θνκκαηηθήλ θαη όρη πνιηηηθήλ απόρξσζηλ. Θα αο ήην επράξηζηνλ λα 

ζπλερίζεηε ηελ δξάζηλ αο εηο κίαλ ηνηαύηελ Δπηηξνπήλ; Δηο εκέλα νκνινγώ όηη δελ ζα 

ήην επράξηζηνλ. Γηόηη δελ ζα ήζεια πνηέ λα δηαηεξήζσ ππεύζπλνλ ζέζηλ εηο κίαλ 

νξγάλσζηλ, ε νπνία θαιώο ή θαθώο ζα είρε θνκκαηηθήλ ρξνηάλ. Θα εζζαλόκνπλ όηη ζα 

εγηλόκνπλ ζπλέλνρνο ηεο δηαηξέζεσο ηνπ Διιεληζκνύ ηεο Ακεξηθήο εηο δύν θόκκαηα 

αληίζεηα πξνο ηαο αληηιήςεηο θαη ηαο αξράο κνπ»
186

. 

 Σα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα αιιά θαη νη πνιηηηθέο αληηπαξαζέζεηο, πνπ 

πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ γίλνληαλ εληνλφηεξεο, απεηινχζαλ δηαξθψο ηελ Δπηηξνπή κε 

δηάιπζε. Ζ θαηάζηαζε απηή νδήγεζε επαλεηιεκκέλα ηνλ Παπαληθνιάνπ ζε ζθέςεηο 

παξαίηεζεο απφ ηελ πξνεδξία ηεο Δπηηξνπήο. Σνπο λένπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ 

κνηξάδεηαη ζε γξάκκα ηνπ πξνο ηνλ Ν. Μαπξή (19 Γεθεκβξίνπ 1944): «ρεηηθώο κε 

ηελ Δπηηξνπή καο ε ζέζηο κνπ γίλεηαη πεην δύζθνιε θαη πεην πξνβιεκαηηθή. Θα έζηειια 

ηελ παξαίηεζί κνπ σο Πξνέδξνπ, αλ δελ θνβόκνπλα κήπσο παξεμεγεζώ ή κήπσο γίλσ 

αθνξκή κηαο επηπξνζζέηνπ θξίζεσο. [...] Δηο ην κεηαμύ ζα έρεη ίζσο θαζαξίζε θαη ε 

θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα. ‟ απηέο ηηο θξίζηκεο ζηηγκέο ζα ήην θαιό λα πεξηκέλσκε ιίγν 

πξηλ πάξσκε νξηζηηθήλ απόθαζη»
187

. 

 Οη αιιεπάιιεινη εζσηεξηθνί θιπδσληζκνί, ζε ζπλδπαζκφ κε ην νηθνλνκηθφ 

αδηέμνδν, κνηξαία επέθεξαλ ην ηέινο ηεο νξγάλσζεο. Ο Παπαληθνιάνπ θξαηά 

δηαξθψο ελήκεξν ηνλ Μαπξή γηα ηηο εμειίμεηο: «Ο θ. Κνπινπθνπλδήο εμεθξάζζε 

αδηζηάθησο ππέξ ηεο δηαηεξήζεσο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ θαζεζηώηνο επί έλα κήλα, 

εληόο ηνπ νπνίνπ είρε ηελ ηδέαλ όηη ζα εμεθαζάξηδε θάπσο θαη ε ελ Διιάδη θαηάζηαζε. 

Ννκίδεη όηη ν ύιινγνο ησλ Δθνπιηζηώλ ζα ζπγθαηεηίζεην λα δώζε ζηελ Δπηηξνπή καο 

ην εηο ησλ άιισλ Δπηηξνπώλ ππνζρεζέλ πνζόλ, αλ ήην δπλαηόλ λα ζπκπιεξσζή δηά 

λένπ εξάλνπ ην αξρηθώο απνθαζηζζέλ ζύλνινλ ησλ 50.000. Απηό είλαη βεβαίσο 

αδύλαηνλ επί ηνπ παξόληνο, γη‟ απηό εγώ επξόηεηλα λα θιείζσκε ην γξαθείν καο θαη λα 
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ζηακαηήζσκε όια καο ηα έμνδα [...] Ο θ. Κσλζηαληηλίδεο (ζ.ζ. ν εθδφηεο ηεο εθεκ. 

“Αηιαληίο”) θαίλεηαη όηη απνθιίλεη ππέξ ηεο ηδέαο ηεο δηαιύζεσο ηεο παξνύζεο 

Δπηηξνπήο θαη ηεο νξγαλώζεσο κηαο λέαο απνηεινπκέλεο από πξόζσπα ζπκθσλνύληα 

πεξηζζόηεξνλ εηο ηα γεληθάο αληηιήςεηο ησλ. 

 Φνβνύκαη όηη κεηά έλα κήλα ε θαηάζηαζε ζα είλαη ε ηδία θαη όηη κνηξαίσο ζα 

αλγθαζζνύκε ή λα θιείζσκε ηα γξαθεία καο ή λα δηαιύζσκε ηελ Δπηηξνπή. Παξέιεηςα 

λα αο πσ όηη θαη ν θ. Γαδήο είλαη ππέξ ηεο αλαβηώζεσο ηεο λέαο Δπηηξνπήο»
188

. 

 Ζ αξρεηαθή καο έξεπλα δελ εληνπίδεη ηα ίρλε ηεο National Committee for the 

Restoration of Greece απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1945 θαη κεηά. Ζ νξγάλσζε, σζηφζν, 

θαίλεηαη λα ζπλερίδεη ππφ λέα κνξθή ην 1946, κε ηελ επσλπκία «Παλειιήληνο 

Δπηηξνπή δηα ηελ Τπεξάζπηζηλ ησλ Διιεληθψλ Γηθαίσλ» (Panhellenic Committee for 

the Defence of Greek Rights)
189

. Γελ πξνθχπηεη φκσο απφ πνπζελά αλ ν Γ. 

Παπαληθνιάνπ είρε θάπνηα αλάκημε ζηε λέα απηή νξγάλσζε. 

 πσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ ηαθηηθή αιιεινγξαθία πνπ δηαηεξνχζαλ 

κεηαμχ ηνπο Παπαληθνιάνπ θαη Μαπξήο –πνιπηηκφηαην πιηθφ γηα ηελ έξεπλά καο–, ν 

δηαθεθξηκέλνο εξεπλεηήο είρε έλαλ θαζνξηζηηθφ νξγαλσηηθφ ξφιν ζηελ Δζληθή 

Δπηηξνπή. Ήηαλ έλα πξφζσπν πςεινχ ήζνπο, πηζηφ ζηηο αξρέο ηνπ θαη ακεξφιεπην, 

πνπ απνιάκβαλε ηεο απνδνρήο θαη ηνπ ζεβαζκνχ φισλ. Με ηε κεηξηνπαζή ζηάζε θαη 

ηε δηαιιαθηηθφηεηά ηνπ είρε ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκβηβάδεη αληίξξνπεο ηάζεηο πνπ 

εθδειψλνληαλ ζηνπο θφιπνπο ηεο νξγάλσζεο θαη λα ιεηηνπξγεί σο ελνπνηεηηθφ 

ζηνηρείν. Παξάιιεια, ήηαλ έλα πξφζσπν-θιεηδί, κε πνιιέο δηαζπλδέζεηο θαη 

επηθνηλσληαθφ ράξηζκα, πνπ κε ηελ αθηηλνβνιία ηνπ κπνξνχζε λα αζθήζεη κεγάιε 

επηξξνή ζε ηζρπξνχο νκνγελεηαθνχο παξάγνληεο, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ νη 

απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο νξγάλσζεο πφξνη. Υσξίο λα πξνζβιέπεη ζε 

πξνζσπηθφ φθεινο, ζπζίαδε πνιχηηκν ρξφλν απφ ηηο επηζηεκνληθέο έξεπλέο ηνπ γηα 

λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνο ηελ παηξίδα. Αλακθηζβήηεηα, ην έξγν πνπ 

άθεζε ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ, ζπκβάιινληαο ζηελ επξχηεξε 

αλάδεημε ησλ εζληθψλ δεηεκάησλ, ζε κηα πεξίνδν ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ηνλ 

Διιεληζκφ.  
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3.3. Σο ελδηαθέρολ ηοσ Γ. Παπαληθοιάοσ γηα ηα εζληθά δεηήκαηα κεηά ηολ Β΄ 

Παγθόζκηο Πόιεκο θαη ε ζτέζε ηοσ κε ηολ ποιηηηθό θόζκο 

 Ο κεγάινο Έιιελαο επηζηήκνλαο θψλαμε βξνληεξά ην «παξψλ» φηαλ ε 

παηξίδα ρξεηάζηεθε ηηο ππεξεζίεο ηνπ, επξηζθφκελε κέζα ζηε δίλε ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Καη παξφηη, κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, δελ αλακίρζεθε ζε 

θάπνηα νκνγελεηαθή πνιηηηθή νξγάλσζε, πνηέ δελ αηφλεζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ 

πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο θαη γηα ηα εζληθά δεηήκαηα ελ γέλεη. Γηα ηηο 

εμειίμεηο ζηελ Διιάδα θξφληηδε λα ελεκεξψλεηαη ηφζν κέζα απφ ηνλ Σχπν φζν θαη 

κέζα απφ ηηο επαθέο πνπ δηαηεξνχζε κε πνιηηηθά πξφζσπα. Γηα παξάδεηγκα, ε θηιία 

ηνπ κε ηνλ Νηθφιαν Μαπξή δηαηεξήζεθε θαη κεηά ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπ ηειεπηαίνπ 

θαη ηελ αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο ησλ Γσδεθαλήζσλ. Πξνο επίξξσζηλ ησλ παξαπάλσ, 

παξαζέηνπκε απφζπαζκα απφ κεηαπνιεκηθή επηζηνιή ηνπ Παπαληθνιάνπ πξνο ηνλ 

Μαπξή: 

 Αγαπεηέ κνπ, 

Ζ ηδέα ζνπ λα πξνζθέξεηο κηα πξνεδξηθή ζθύξα από μύιν ηνπ πιαηάλνπ ηνπ 

Ηππνθξάηνπο ζηνλ Πξόεδξν ηεο New York Academy of Medicine ήηνλ πάξα πνιύ θαιή 

θαη έγηλε ιίαλ αζκέλσο απνδεθηή, όπσο ζα ηδήο από ηα εζώθιεηζηα αληίγξαθα ηεο 

επηζηνιήο ηνπ Dr Martin, Πξνέδξνπ θαη ηνπ Dr Graig, Γηεπζπληνύ ηεο Ηαηξηθήο 

Αθαδεκίαο.  

Ζ παξνπζίαζε σξίζζε γηα ηαο 6 Μαΐνπ θαη ζα γίλε από ηνλ Πξόμελνλ ηεο 

Διιάδνο ελ Νέα Τόξθε θνλ Υξήζηνλ (Christian) Αμειόλ, κε ηνλ νπνίνλ σκίιεζα 

ηειεθσληθώο θαη απεδέρζε ηελ εληνιήλ ιίαλ πξνζύκσο. Καηόπηλ νκηιίαο κνπ κε ηνλ 

παιαηό κνπ θίιν Dr Graig εζεσξήζε όηη ε παξνπζίαζηο ζα είρε επηζεκόηεξν 

ραξαθηήξα αλ εγίλεην από ηνλ Πξόμελν ηεο Διιάδνο παξά από εκέ. πλεπώο ε ζθύξα 

πξέπεη λα ζηαιή εηο ηνλ θνλ Αμειόλ.  

Πνιύ κε επραξηζηεί όηη ε θαιή απηή ζθέςηο νπ έγηλε αθνξκή λα 

επηθνηλσλήζσ καδί νπ. [...] 

Με πνιιή αγάπε, 

Γ. Παπαληθνιάνπ
190

 

Υαξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηνπ δσεξνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ Dr Pap γηα ηηο εζληθέο 

ππνζέζεηο απνηεινχλ θαη ηα αθφινπζα απνζπάζκαηα απφ επηζηνιή ηνπ (γξακκέλε 

ζηηο 9 θαη 11 Μαξηίνπ 1956) πξνο ηνλ Καζεγεηή Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο ηνπ 
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Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Βαζίιεην Κνπηήθαξε: 

 Αγαπεηέ κνπ θίιε, 

[...] Πνιύ επραξηζηήζεθα πνπ πήξα λέα αο. Κξίκα πνπ ε Διιάο κπήθε πάιη 

ζε λέα θξίζε, αθνύ θαλείο δελ μέξεη πόηε θαη πώο ζα ηειεηώζεη. Ζ επηθξάηεζηο ηνπ 

Καξακαλιή είρε δσ πνιύ θαιή απήρεζε. Αηπρώο εδώ ε θνηλή γλώκε, εηδηθόηεξα γηα ην 

δήηεκα ηεο Κύπξνπ, επεξεάδεηαη από ηελ έληερλε Αγγιηθή πξνπαγάλδα, ε νπνία 

εληζρύεηαη από ηελ αλεζπρία πνπ πξνθαιεί ε εμαηξεηηθά αλώκαιε θαηάζηαζηο πνπ 

επηθξαηεί ζηε Μέζε Αλαηνιή. ,ηη θαη αλ γίλεη, ε δηθαηνζύλε δε κπνξεί παξά λα 

επηθξαηήζεη θάπνηε.  

 [...] ινη καο είκεζα θαηάπιεθηνη από ηελ είδεζε ηεο απειάζεσο ηνπ 

Μαθαξίνπ από ηελ Κύπξν. Πνιύ θαιά ηελ εραξαθηήξηζαλ νη εξγαηηθνί ζηελ Αγγιία σο 

an act of folly. Έκαζα κε επραξίζηεζε όηη αύξην 17 Ακεξηθαλνί βνπιεπηαί ζα θέξνπλ ην 

δήηεκα ζην Congress θαη ζα δεηήζνπλ ηελ έγθξηζηλ, ςεθίζκαηνο δηά ηνπ νπνίνπ ζα 

εθθξάδεηαη ε επρή ηεο ιύζεσο ηνπ Κππξηαθνύ δεηήκαηνο δηά ηεο παξαρσξήζεσο 

απηνδηαζέζεσο. Αλ απηό γίλεη, ζα έρεη αζθαιώο θάπνηα απήρεζε ζηελ θνηλή γλώκε
191

. 

 Δγθαηεζηεκέλνο ζηελ θαξδηά ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηε Νέα Τφξθε, ν 

Παπαληθνιάνπ είρε ηελ επθαηξία λα γλσξίζεη απφ θνληά ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο 

ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο ζθελήο, φπσο ν πξσζππνπξγφο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο. 

Ο θνξπθαίνο επηζηήκνλαο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ αλσηέξσ επηζηνιή, ζαχκαδε 

πνιχ ηνλ εθζπγρξνληζηή πνιηηηθφ. ην κνλαδηθφ ηαμίδη ηνπ δεχγνπο Παπαληθνιάνπ 

ζηελ Διιάδα (αθφηνπ έθπγαλ κφληκα γηα ηελ Ακεξηθή), ην 1957, νη δχν ζπνπδαίνη 

άλδξεο μαλαζπλαληήζεθαλ ζηελ Αζήλα θαη πξαγκαηνπνίεζαλ κηα γεκάηε απφ πνιχ 

ελδηαθέξνληα ζέκαηα ζπλνκηιία
192

. Σν 1983, κε αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε κηαο 

100εηίαο απφ ηε γέλλεζε ηνπ κεγάιε εξεπλεηή, ν ηφηε Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο 

θαη εγθάξδηνο θίινο ηνπ Παπαληθνιάνπ, Κ. Καξακαλιήο, έδσζε επίζεκε δεμίσζε 

ζην Πξνεδξηθφ Μέγαξν γηα λα ηηκεζεί ε κλήκε ηνπ επεξγέηε ηεο αλζξσπφηεηαο
193

. 

Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ Έιιελαο ΠηΓ ηηκνχζε κεηαζαλαηίσο έλαλ Έιιελα 

επηζηήκνλα
194

. 
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Δπίιογος 

 Ζ αλά ρείξαο δηαηξηβή επηρείξεζε λα θσηίζεη ηελ αζέαηε πιεπξά ηνπ 

κεγάινπ Έιιελα επηζηήκνλα θαη επεξγέηε ηεο αλζξσπφηεηαο, φπνπ, πξάγκαηη, 

θξπβφηαλ έλαο άλζξσπνο κε έληνλεο θνηλσληθνπνιηηηθέο αλεζπρίεο θαη αγλφ 

παηξησηηζκφ. Απηέο ηηο αλεζπρίεο άξρηζε λα εθδειψλεη απφ ηα πξψηα λεαληθά ηνπ 

ρξφληα, δηαβάδνληαο θηινζνθία θαη παξαθνινπζψληαο ηα πξννδεπηηθά ηδενινγηθά 

ξεχκαηα ηεο επνρήο ηνπ. Με λεαληθφ ελζνπζηαζκφ αιιά θαη πίζηε ζε έλαλ πςειφ 

ζθνπφ, αξλείηαη εμαξρήο έλαλ ζπκβαηηθφ ηξφπν δσήο θαη ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ 

ζηξαηηψηε πνπ πξέπεη λα αγσληζηεί γηα ηελ πξφνδν ηνπ αλζξψπνπ: «ζέισ λα 

πνιεκήζσ εκπξόο εηο ηελ πξώηελ γξακκήλ θαη ή λα πέζσ ηίκηα ή λα θέξσ εθ ησλ 

πξώησλ ηελ ζεκαίαλ ηεο πξνόδνπ εηο ηνλ δξόκνλ ηνπ κέιινληνο»
195

. 

 Αηαιάληεπηα πξνζεισκέλνο ζηελ πξφνδν, ζαγελεχεηαη απφ θάζε πνιηηηθή 

αληίιεςε πνπ επαγγέιιεηαη ηελ αλακφξθσζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ. 

Πξψηα ξνκαληηθφο νπαδφο ηνπ ζνζηαιηζκνχ, ζπκκεηέρνληαο ζε ζνζηαιηζηηθέο 

νκάδεο θαη δηαηππψλνληαο ξηδνζπαζηηθέο πεπνηζήζεηο κέζσ καρεηηθψλ άξζξσλ. 

Βιέπνληαο ην ζνζηαιηζηηθφ φξακα ηεο ληφηεο ηνπ λα κέλεη απξαγκαηνπνίεην, –ζε 

σξηκφηεξε ειηθία– αλαδεηά πην ξεαιηζηηθνχο πνιηηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο. Υσξίο 

λα είλαη πιήξσο απαιιαγκέλνο απφ ηδεαηά ζηνηρεία, ζαλ ηέηνηνο θαληάδεη ν 

βεληδειηζκφο, πξνο ηνλ νπνίν εθθξάδεη ηε ζπκπάζεηά ηνπ ν κεγάινο εξεπλεηήο, 

γνεηεπκέλνο απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην έξγν ηνπ Κξεηηθνχ εγέηε. Πηζηφο ζην 

ηδεψδεο ηεο πξνφδνπ θαη αδνγκάηηζηνο, δελ δηζηάδεη πξνο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ λα 

αιιάμεη πνιηηηθή θαηεχζπλζε θαη λα απνθαιχςεη αλνηρηά ηνλ ζαπκαζκφ ηνπ γηα ην 

εθζπγρξνληζηηθφ έξγν ελφο άιινπ κεγάινπ πνιηηηθνχ, ηνπ Κ. Καξακαλιή. Δχινγα, 

ινηπφλ, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ν κεγάινο επηζηήκνλαο νπδέπνηε ζηξαηεχηεθε 

θνκκαηηθά αιιά, φληαο πγηψο πνιηηηθνπνηεκέλνο, ζπληαζζφηαλ κε ηελ ηδενινγία θαη 

ην πνιηηηθφ πξφγξακκα εθείλν, ην νπνίν, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ζα έθεξλε ηελ πξφνδν 

ζηελ παηξίδα ηνπ θαη ζα εμππεξεηνχζε γεληθψο ηηο εζληθέο επηδηψμεηο. 

 Ο θηιφπαηξηο επηζηήκνλαο, αλ θαη ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηελ 

παηξίδα, δελ παξέκελε απιφο παξαηεξεηήο ησλ εθεί εμειίμεσλ· θηιφπαηξηο κφλν ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν. Σνπλαληίνλ. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηνλ 

Νέν Κφζκν, θξφληηζε λα απνδείμεη ηελ αγάπε ηνπ πξνο ηελ παηξίδα, ππεξεηψληαο 

ηελ Οκνγέλεηα κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο. Κη ελψ βξηζθφηαλ ζην απφγεην ηεο 
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επηζηεκνληθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο, εξγαδφκελνο κε ππξεηψδεηο ξπζκνχο γηα ηελ 

ηειεηνπνίεζε ηεο δηαγλσζηηθήο ηνπ κεζφδνπ, έξρεηαη ε κεγάιε πξφζθιεζε. Ζ 

ρεηκαδφκελε παηξίδα ηνλ πξνζθαιεί λα βνεζήζεη, επηζηξαηεχνληαο ην θχξνο θαη ηηο 

δηαζπλδέζεηο ηνπ ζηελ αληίπεξα φρζε ηνπ Αηιαληηθνχ. Πηζηφο ζηξαηηψηεο, κε 

ελζνπζηαζκφ ζέηεη εαπηφλ ζηελ ππεξεζία ηνπ εζληθνχ αγψλα. Υσξίο λα θείδεηαη 

ρξφλνπ θαη θφπνπ, κάρεηαη απφ ην κεηεξίδη ησλ νκνγελεηαθψλ νξγαλψζεσλ γηα ηνλ 

επηζηηηζκφ ησλ δεηλνπαζνχλησλ αδειθψλ ζηελ παηξίδα αιιά θαη γηα ηελ πξνάζπηζε 

ησλ εζληθψλ δηθαίσλ ζηελ Ακεξηθή. Καη πάιη ν αγψλαο ηνπ κε ηξφπν άδνιν, 

νπδέηεξν, καθξηά απφ θνκκαηηθά πάζε, κε γλψκνλα απνθιεηζηηθά ην εζληθφ 

ζπκθέξνλ.  

 Ζ άγλσζηε απηή –ζε πνιινχο– εκπινθή ηνπ θνξπθαίνπ Έιιελα επηζηήκνλα 

ηνπ 20νχ αηψλα ζηηο νξγαλψζεηο πνπ ζπγθξνηήζεθαλ ζηηο Ζ.Π.Α. ππέξ ηεο Διιάδαο 

ήηαλ άιιε κία απφδεημε ηεο κεγαινζχλεο ηνπ αλδξφο θαη ηεο αληδηνηεινχο 

πξνζθνξάο ηνπ ζηνλ Διιεληζκφ. Γηα ην ζπλνιηθφ ηνπ έξγν, επηζηεκνληθφ θαη 

θνηλσληθνπνιηηηθφ, ν Γεψξγηνο Ν. Παπαληθνιάνπ επάμηα έρεη θαηαθηήζεη κηα ζέζε 

ζηα πςειφηεξα βάζξα ηνπ Διιεληζκνχ αιιά θαη ηεο αλζξσπφηεηαο γεληθφηεξα, 

απνηειψληαο θσηεηλφ παξάδεηγκα θαη ζχκβνιν αλζξσπηζκνχ θαη παηξησηηζκνχ. 
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(Πεγή: Δ.Λ.Η.Α., Αξρείν Γεσξγίνπ Ν. Παπαληθνιάνπ) 
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5. Σν φλνκα ηνπ Γεσξγίνπ Ν. Παπαληθνιάνπ αλάκεζα ζηα πξψηα κέιε ηεο Greek War Relief 

(Πεγή: Ακεξηθαληθή ρνιή Κιαζηθψλ πνπδψλ, Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε, Αζήλα, 

Αξρείν Νηθνιάνπ Μαπξή: Δλφη. Η/ Φάθ. 14/ Τπνθ. 14.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. O «Άηιαο ηεο Απνθνιηδσηηθήο Κπηηαξνινγίαο» ηνπ Γεσξγίνπ Ν. Παπαληθνιάνπ 

(Πεγή: ΗΣΠΔΚΓΝΠ «Γεψξγηνο Ν. Παπαληθνιάνπ, https://www.gnpapanikolaou.gr) 
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3. Έγγραθα ζτεηηθά κε ηε δράζε ηες National Committee for the Restoration of 

Greece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Έληππν, κε ηίηιν «GREECE UNDER NAZI AND FASCIST RULE», πνπ εθδφζεθε απφ ηε 

N.C.F.R.G ζηε Νέα Τφξθε ην 1941 

(Πεγή: Ακεξηθαληθή ρνιή Κιαζηθψλ πνπδψλ, Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε, Αζήλα, 

Αξρείν Νηθνιάνπ Μαπξή: Δλφη. II/ Φάθ. 16/ Τπνθ. 16.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Γειηίν (Bulletin) No 2, κε ηίηιν «NEWS FROM GREECE» (2.2.1942) 

(Πεγή: Ακεξηθαληθή ρνιή Κιαζηθψλ πνπδψλ, Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε, Αζήλα, 

Αξρείν Νηθνιάνπ Μαπξή: Δλφη. II/ Φάθ. 17/ Τπνθ. 17.1) 
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3. Ο ράξηεο ηνπ Διιεληζκνχ απφ ην 480 π.Υ. κέρξη ην 1940 κ.Υ., εθδνζείο απφ ηε N.C.F.R.G. ην 1943 

(Πεγή: Geographicus Rare Antique Maps, https://www.geographicus.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Πξαθηηθφλ ηεο πλεδξηάζεσο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Μαΐνπ 1942 

(Πεγή: Ακεξηθαληθή ρνιή Κιαζηθψλ πνπδψλ, Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε, Αζήλα, 

Αξρείν Νηθνιάνπ Μαπξή: Δλφη. II/ Φάθ. 17/ Τπνθ. 17.2) 
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4. Ιδηότεηρες επηζηοιές ηοσ κεγάιοσ επηζηήκολα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Δπηζηνιή πξνο ηε κεηέξα ηνπ (Freiburg, 29.2.1908) 

(Πεγή: Δ.Λ.Η.Α., Αξρείν Γεσξγίνπ Ν. Παπαληθνιάνπ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Δπηζηνιή πξνο ηoλ Nηθφιαν Μαπξή (Νέα Τφξθε, 10.2.1943) 

(Πεγή: Ακεξηθαληθή ρνιή Κιαζηθψλ πνπδψλ, Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε, Αζήλα, 

Αξρείν Νηθνιάνπ Μαπξή: Δλφη. I/ Φάθ. 10/ Τπνθ. 10.1) 
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5. Βραβεία-Σηκεηηθές δηαθρίζεης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Lasker Award, ην κεγαιχηεξν ηαηξηθφ βξαβείν ησλ Ζ.Π.Α., απνλεκήζεθε ζηνλ Γεψξγην Ν. 

Παπαληθνιάνπ ην 1950 

(Πεγή: Μαξία Κφθθνξε, ό. π., ζ. 130) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. H παγθφζκηα αλαγλψξηζε ηνπ Γ. Παπαληθνιάνπ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Ο.Ζ.Δ.) 

(Πεγή: Dr. Pap. ΓΔΩΡΓΗΟ Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ, http://www.dr-pap.com) 
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3. Γξακκαηφζεκν θαη θάθεινο πξψηεο εκέξαο πξνο ηηκήλ ηνπ Γεσξγίνπ Παπαληθνιάνπ,  

πνπ εθδφζεθε ην 1978 ζηηο Ζ.Π.Α. 

(Πεγή: ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ, www.enet.gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Σν ραξηνλφκηζκα ησλ 10.000 δξαρκψλ (1995), φπνπ απεηθνλίδεηαη ε κνξθή  

ηνπ Γεσξγίνπ Ν. Παπαληθνιάνπ 

(Πεγή: Dr. Pap. ΓΔΩΡΓΗΟ Ν. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ, http://www.dr-pap.com) 
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Περίιευε 

 Ζ παξνχζα δηαηξηβή θηινδνμεί λα θσηίζεη ην αζέαην –θνηλσληθνπνιηηηθφ– 

έξγν ηνπ θνξπθαίνπ Έιιελα επηζηήκνλα θαη επεξγέηε ηεο αλζξσπφηεηαο, Γεσξγίνπ 

Ν. Παπαληθνιάνπ. Πίζσ απφ ηνλ κεγάιν επηζηήκνλα βξηζθφηαλ έλαο άλζξσπνο κε 

έληνλεο θνηλσληθνπνιηηηθέο αλεζπρίεο θαη αγλφ παηξησηηζκφ. Σνλ παηξησηηζκφ ηνπ 

απέδεημε έκπξαθηα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ειιελνακεξηθαληθέο νξγαλψζεηο πνπ 

ζπγθξνηήζεθαλ ζηηο Ζ.Π.Α., ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο, απνζθνπψληαο ζηελ 

αλαθνχθηζε ησλ δεηλνπαζνχλησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ αιιά θαη ζηε δηαθψηηζε ηεο 

ακεξηθαληθήο θνηλήο γλψκεο γηα ηα εζληθά δίθαηα. Γηα ηηο κάρεο πνπ έδσζε ηφζν ζηελ 

επηζηεκνληθή φζν θαη ζηελ θνηλσληθνπνιηηηθή θνλίζηξα, ν κεγάινο επηζηήκνλαο 

αλάγεηαη ζε έλα δηαρξνληθφ ζχκβνιν αλζξσπηζκνχ θαη παηξησηηζκνχ. 

 

 

 

  


