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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΡΔΑΓΗΣ
ΟΚξεο

Γελλήζεθε ζην Σδεξκηάδσ Λαζπζίνπ ην έηνο 1859. Σν νηθνγελεηαθό ηνπ επώλπκν ήηαλ
Παπαδάθεο, ζπλδεόηαλε δε ζπγγεληθά κε ηνλ Θεόθξαζην Παηηαδάθε, κεγαινηξαπεδίηε ζην Παξίζη,
πνπ είρε δηαηειέζεη ππνδηνηθεηήο ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο. Ο παππνύο ηνπ, θιεξηθόο
όπσο θαη ν παηέξαο ηνπ, είρε ζπειιώδε ραξαθηήξα θαη γηαπηό νη ζπγρσξηαλνί ηνπ ηνλ απνθαινύζαλ
παπα Βνξξά θαη ηνπο απνγόλνπο ηνπ Βoξαδάθηα, παξαλόκη πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ θαη σο
επώλπκν. Όηαλ ν Αληώληνο γξάθηεθε ζην Γπκλάζην ηνπ Πεηξαηά άιιαμε ην Βνξαδάθεο ζε Βνξεάδεο
επί ην ινγηώηεξνλ θαη ην επώλπκν απηό ρξεζηκνπνηνύζε έθηνηε.
Γηδάρηεθε ηα πξώηα γξάκκαηα ζην Αιιεινδηδαθηηθό ζρνιείν πνπ ιεηηνπξγνύζε ζην ρσξηό ηνπ κε
δαπάλεο ησλ θαηνίθσλ θαη ζηε ζπλέρεηα θνίηεζε ζην Διιεληθό ρνιείν ηεο Νεάπνιεο, ην νπνίν είρε
θαη νξηζκέλεο γπκλαζηαθέο ηάμεηο. Με πξνζόλ ην απνιπηήξην ηνπ Διιεληθνύ ρνιείνπ δηνξίζηεθε
δάζθαινο ζην Παπαδάθεην ρνιείν Φπρξνύ, όπνπ δίδαμε δύν ρξόληα (1876-1878). ηε ζπλέρεηα
κεηέβε ζηνλ Πεηξαηά όπνπ θνίηεζε ζηελ ηειεπηαία ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ. Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ ην
1879 γξάθηεθε ζηελ Φηινζνθηθή ρνιή Αζελώλ, όπνπ ζπνύδαζε κε ππνηξνθία ηνπ
θιεξνδνηήκαηνο Α.Φ.Παπαδάθε, σο αξηζηνύρνο. Αθνινύζσο ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην
Παλεπηζηήκην Ιέλλαο ηεο Γεξκαλίαο, κε ηελ νηθνλνκηθή αξσγή ηνπ ζπγγελνύο ηνπ Θεόθξαζηνπ
Παπαδάθε. Ύζηεξα από ιακπξέο ζπνπδέο αλαθεξύρηεθε Γηδάθησξ ηνπ Γεξκαληθνύ απηνύ
Παλεπηζηεκίνπ ην έηνο 1883. Πξνθαλώο όκσο παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ηνπ άξρηζε λα
ελδηαθέξεηαη θαη γηα ηα θνηλά. Έηζη ην 1881 ηνλ ζπλαληάκε πιεξεμνύζην ηεο ελνπνηεκέλεο
πεξηθέξεηαο Λαζπζίνπ- Μεξακβέιινπ ζηελ Γεληθή ησλ Κξεηώλ πλέιεπζε, όπνπ ζαλ κέινο ηεο
Δπηηξνπήο Παηδείαο, καδί κε έλαλ άιιν επίζεο δηαθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθό θαη πνιηηηθό, ηνλ
Α.Μηρειηδάθε, θαηάξηηζαλ ην πξώην αμηόινγν λνκνζέηεκα γηα ηελ Παηδεία, γλσζηό ζαλ λόκν ηνπ
1881.
ηηο εθινγέο ηνπ 1884 επαλεμειέγε πιεξεμνύζηνο ηεο ηδίαο πεξηθεξείαο. Η εθινγή ηνπ όκσο
ακθηζβεηήζεθε θαη ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο ελαληίνλ ηνπ γηα εύλνηα ηεο Γηνίθεζεο απέλαληη ηνπ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο ζπδήηεζεο ζηελ πλέιεπζε, δηαηππώζεθαλ ζνβαξέο ακθηβνιίεο γηα
ηελ βαζηκόηεηα ησλ θαηαγγειηώλ θαη γηαπηό δεηήζεθε παξαπέξα έξεπλα. Ο Βνξεάδεο όκσο δελ
κπνξνύζε λα δερηεί θακηά ακθηζβήηεζε ηεο εληηκόηεηάο ηνπ, παξελέβε ινηπόλ ζηελ ζπδήηεζε θαη
είπε :
« Γελ θαηαδέρνκαη λα εηζέιζσ εηο ην Κνηλνβνύιηνλ θαη αλ έλαο κόλνο βνπιεπηήο έρεη ηελ ηδέαλ όηη
εγώ επέηπρνλ ηε επεκβάζεη ηεο Κπβεξλήζεσο» δειώλνληαο ηαπηόρξνλα όηη παξαηηείηαη ηνπ
βνπιεπηηθνύ αμηώκαηνο !! Καηέιεμε δε :
« Καηά ηεο γπλαηθόο ηνπ Καίζαξνο νπδ' ππνςία πξέπεη λα ππάξρεη. Καηά ηεο εθινγήο ηνπ Βνξεάδνπ
νπδ' ππόλνηα επεκβάζεσο πξέπεη λα ππάξρεη»
Έηζη δηέθνςε πξνζσξηλά ηελ πνιηηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα θαη αθηεξώζεθε κε κεγαιύηεξν δήιν ζην
εμ ίζνπ ζεκαληηθό εθπαηδεπηηθό ηνπ έξγν.
Δδίδαμε δηαδνρηθά ζαλ θαζεγεηήο ζην Διιεληθό Γπκλάζην Υαλίσλ (1884-85), ζηελ Δπαγγειηθή
ρνιή κύξλεο θαη ζην Οκήξεηνλ Παξζελαγσγείνλ (1885-87) θαη δηεηέιεζε δηεπζπληήο ζην πιήξεο
Διιεληθό Γπκλάζην Νεαπόιεσο (1887-1893)
Ύζηεξα από δεθαεηή ζεηεία θαη πξνζθνξά ζηελ Κξεηηθή Δθπαίδεπζε, ζεσξώληαο όηη ζα
κπνξνύζε λα πξνζθέξεη πεξηζζόηεξα από άιιε ζέζε, εγθαηέιεηςε ηελ δηδαζθαιία θαη εζηξάθε
ζηελ δεκνζηνγξαθία. ηηο 12 Απγνύζηνπ 1893 μεθίλεζε ζην Ηξάθιεην ηελ έθδνζε κηαο
εβδνκαδηαίαο νκόηηηιεο εθεκεξίδαο. Καη επεηδή «απνύ θειά παληνύ θειά» πνιύ ζύληνκα ην
«Ηξάθιεην» ηνπ Βνξεάδε αλαδείρηεθε ζε κηα από ηηο εγθπξόηεξεο θαη πινπζηόηεξεο ζε ύιε
εθεκεξίδα, όρη κόλν ηεο Κξήηεο αιιά νιόθιεξνπ ηνπ Διιεληθνύ ρώξνπ. Όκσο νη ζέζεηο ηεο
εθεκεξίδαο θαίλεηαη πσο ελνρινύζαλ ηηο Αξρέο θαηνρήο, νη νπνίεο θξάηεζαλ απέλαληη ηεο ζθιεξή
ηαθηηθή, αλαγθάδνληάο ηελ ηειηθά λα δηαθόςεη ηελ έθδνζε ηεο ηελ 1-9-1897.
Παξάιιεια κε ηελ δεκνζηνγξαθηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα ν Βνξεάδεο επηζηξέθεη ζηελ πνιηηηθή
ζθελή. ηηο εθινγέο ηνπ 1895 εμειέγε βνπιεπηήο ηεο Δπαξρίαο Λαζπζίνπ απηήλ ηελ θνξά. Σελ ίδηα
επνρή αληηπξνζσπεύεη ζηελ Κξήηε ηνλ εγεκόλα άκνπ Γ.Βεξόβηηο παζά, έρεη δει. θαη πξνμεληθή
ηδηόηεηα.
Η δηελέξγεηα ησλ πξώησλ ζπγρξόλσλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηνπ 1896 ζπλεθίλεζε βαζύηαηα ηνλ
επαίζζεην πνηεηή θαη παηξηώηε Βνξεάδε, ν νπνίνο εθθξάδνληαο ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπ ζπλέζεζε ηελ
πεξίθεκε «Χδή Οιπκπηαθή».
Όηαλ εμεξξάγε ε Δπαλάζηαζε ηνπ 1897, γλσξίδνληαο όηη ιόγσ ησλ απόςεσλ πνπ είρε θαηά
θαηξνύο δηαηππώζεη θηλδύλεπε ζνβαξά αθόκε θαη ε δσή ηνπ, αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ηελ
Κξήηε θαη λα θαηαθύγεη ζηε άκν ζηελ αξρή θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ γλσζηή ηνπ κύξλε. Δθεί
ζπκήζεθε μαλά ηνλ θαζεγεηή θαη δίδαμε ζηελ Δπαγγειηθή ρνιή θαη ζην Δκπνξηθό Λύθεην ηεο
πόιεο.
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Η ηειεπηαία Κξεηηθή Δπαλάζηαζε, ρσξίο λα πεηύρεη ηελ Έλσζε, νδήγεζε πάλησο ζηελ
απηνλνκία θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο. Σν λέν θαζεζηώο εθηηκώληαο ηα πξνζόληα
θαη ηνλ παηξησηηζκό ηνπ Βνξεάδε, ηνλ ρξεζηκνπνίεζε από ηνπο πξώηνπο, δηνξίδνληάο ηνλ
Ννκάξρε Ρεζύκλεο (κέζα ηνπ 1899) θαη δύν ρξόληα αξγόηεξα, ζηα κέζα ηνπ 1901, ύκβνπιν
(Τπνπξγό) Παηδείαο, ζέζε ηελ νπνία δηαηήξεζε κέρξη ην ηέινο ηνπ 1904. Παξάιιεια κε ηα
θαζήθνληα ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο ην 1903 ηνπ αλαηέζεθαλ θαη θαζήθνληα Τπνπξγνύ Γηθαηνζύλεο.
Σν πέξαζκά ηνπ από ην ζεκαληηθό απηό Τπνπξγείν ππήξμε δεκηνπξγηθό, αθνύ επί ηεο ππνπξγείαο
ηνπ ζπληάρζεθε θαη ςεθίζηεθε έλα βαζηθό δηθαζηηθό λνκνζέηεκα : ν Κξεηηθόο Κώδηθαο.
Οη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί ηηκώληαο ηνλ κεγάιν Κξήηα ζπλάδειθν ηνπο, εμέιεμαλ νκόθσλα ηνλ
«αιινδαπό» Βνξεάδε Πξόεδξν ηνπ Α' Παλειιελίνπ Δθπαηδεπηηθνύ πλεδξίνπ (Αζήλαη 1904).
ηηο εθινγέο ηνπ 1905 εθιέρηεθε βνπιεπηήο ησλ Ννκώλ Ηξαθιείνπ θαη Λαζπζίνπ. Σν έηνο 1906
απνηειεί ζεκαληηθό ζηαζκό ζηελ πνιηηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ Βνξεάδε. Παξά ηελ αθνζίσζε κε ηελ
νπνία πεξηέβαιιε ηνλ Ηγεκόλα, δηαθώλεζε κε ηελ πνιηηηθή ηνπ θαη ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Βεληδέιν,
ζην πιεπξό ηνπ νπνίνπ παξέκεηλε έσο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ.
Οη πνιηηηθνί αγώλεο θαίλεηαη πσο θνύξαζαλ ηνλ Βνξεάδε, ν νπνίνο απνζύξζεθε από ηελ
πνιηηηθή θαη επηδόζεθε ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ θηεκάησλ ηεο ζπδύγνπ ηνπ ζην Ηξάθιεην.
Δπηζπκώληαο κάιηζηα λα θαηαζηήζεη ηελ θαιιηέξγεηα απηή πξόηππν, έζηεηιε ηνλ γπηό ηνπ Λύζαλδξν
ζην Βέιγην γηα λα ζπνπδάζεη ηελ γεσπνληθή. Μόιηο όκσο εμεξξάγε ν πόιεκνο 1912-1913 ν
παηέξαο έζηεηιε ζην γπηό έλα ιηηό ηειεγξάθεκα : «Έια, ε Παηξίο ζε ρξεηάδεηαη». Καη ν Λύζαλδξνο
ρσξίο θαζπζηέξεζε βξέζεθε ζηελ πξώηε γξακκή ηνπ κεηώπνπ, όπσο απαηηνύζε ην Υξένο ηνπ σο
Κξεηηθνύ.
Πξηλ όκσο πξνιάβεη λα δεη ηελ Κξήηε ζηνπο θόιπνπο ηεο Μεηέξαο Παηξίδαο, ν Α.Βνξεάδεο
άθεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή ζηηο 16 Μαίνπ 1913, ζε ειηθία 54 εηώλ.
Η ιακπξή πξνζσπηθόηεηα ηνπ κεγάινπ ζπκπαηξηώηε καο, πνπ ζεκάδεςε ηελ Κξήηε ηνπ ηέινπο
ηνπ 19νπ αηώλα, δελ είλαη εύθνιν λα παξνπζηαζζεί ζε έλα κηθξό ζεκείσκα. Υαξηζκαηηθόο πνιηηηθόο,
κε επαηζζεζία θαη ήζνο, δελ δίζηαζε, όπσο είδακε, λα παξαηηεζεί από ην βνπιεπηηθό αμίσκα, όηαλ
ακθηζβεηήζεθε ε εληηκόηεηά ηνπ. Οη θνηλνβνπιεπηηθνί ηνπ αγώλεο γηα ηελ ζπγθξόηεζε κηαο
επλνκνύκελεο Πνιηηείαο θαη γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ηνπ Λανύ εληππσζηάδνπλ
ηνλ εξεπλεηή. Όια ηα ζέκαηα, από ηα βαζηθά Ννκνζεηήκαηα ηεο Πνιηηείαο (Παηδεία, Γηθαηνζύλε
θ.ά.) έσο ηα θαζεκεξηλά πνπ απαζρνινύζαλ ηνλ απιό πνιίηε, όπσο ε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, ην
νδηθό δίθηπν, ε εθπαίδεπζε γεσηερληθώλ επηζηεκόλσλ, ν θαζαξηζκόο ηνπ ζηνκίνπ ηνπ Υώλνπ θ.ι.π.
απαζρόιεζαλ ηνλ Βνξεάδε.
Η πξνζθνξά ηνπ ζηνλ ρώξν ηεο Παηδείαο ππήξμε πνιύ κεγάιε, ηόζν ζαλ λνκνζέηεο όζν θαη ζαλ
δάζθαινο. Η εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ήηαλ γηα ηνλ Βνξεάδε έλα είδνο Ιεξαπνζηνιήο. Σν ίδην θαη ε
Γεκνζηνγξαθία. Σν «Ηξάθιεην» εμαθνινπζεί θαη ζήκεξα λα απνηειεί ζεκαληηθή πεγή εγθύξσλ
πιεξνθνξηώλ θαη δηαθόξσλ ηζηνξηθώλ θαη ιανγξαθηθώλ ζηνηρείσλ.
πλνςίδνληαο κπνξνύκε λα πνύκε όηη ν Βνξεάδεο ππήξμε κηα κεγάιε πξνζσπηθόηεηα ηεο
Κξήηεο, έλαο δηαλννύκελνο πνιηηηθόο, έλαο άξηζηνο εθπαηδεπηηθόο, έλαο ζσζηόο δεκνζηνγξάθνο
θαη έλαο ηαιαληνύρνο πνηεηήο θαη πεδνγξάθνο. Έλαο κεγάινο παηξηώηεο πνπ δελ δίζηαζε λα
θαιέζεη ηνλ γπηό ηνπ από ην εμσηεξηθό πνπ ζπνύδαδε λα έιζεη λα πνιεκήζεη γηα ηελ Παηξίδα. Πόζν
μέλε θαίλεηαη ε ελέξγεηα απηή ηνπ Βνξεάδε ζηελ επνρή καο, όπνπ ε απαιιαγή από ηελ θνηλή
ζηξαηησηηθή ζεηεία ζε εηξεληθή πεξίνδν ζεσξείηαη κέγα επίηεπγκα θαη θάπνηε ζεκαληηθό ξνπζθέηη.
Ο Αληώληνο Βνξεάδεο ηίκεζε ηελ Κξήηε θαη θάλεη ππεξήθαλε ηελ γελέηεηξά ηνπ.
Αο είλαη αησλία ε κλήκε ηνπ.
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