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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 

 Πλάτων Δρακούλης ήταν ένας από αυτούς που συνδύασαν την πολι-

τική με την διανόηση. Ίσως για αυτό τον λόγο δεν είναι ευρύτερα γνω-

στός αν και συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικών προσωπικοτήτων 

του τέλος του 19ου; και των αρχών του 20ου αιώνα. Ο ίδιος παρακολούθησε και 

συμμετείχε σε πολλές από τις διαδικασίες εκσυγχρονισμού της Ευρώπης και της 

διακίνησης των νέων ιδεών οι οποίες δημιούργησαν προσδοκίες για ένα καλλί-

τερο και δικαιότερο κόσμο. 

 Ήταν σύγχρονος του Ρόκκου Χαϊδα (1930 – 1990), του Παναγιώτη Πανά 

(1832 – 1896), του Μαρίνου Αντύπα, του Σταύρου Καλλέργη (1865 − 1926) και του 

Γιώργου Χαιρέτη, οι οποίοι είχαν συγκροτήσει ένα σοσιαλιστικό κύκλο στην Ελ-

λάδα, όπου συζητούσαν για την ανάπτυξη του ελληνικού εργατικού κινήματος. 

Ο ίδιος με τις εκδοτικές του προσπάθειες συντέλεσε σε μεγάλο βαθμό στην διά-

δοση των σοσιαλιστικών ιδεών και είχε καθοριστική συμβολή στην ενημέρωση 

και διαμόρφωση των ιδεολογικών τάσεων της νεολαίας της εποχής του. Ταυτό-

χρονα αναγνωρίζεται η συμβολή του αυτή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθιστώ-

ντας τον θεωρητικό ηγέτη του ελληνικού κινήματος. 

 Εκτός όμως από την πολιτική του δράση σημαντική υπήρξε και η φιλοσο-

φική του παρέμβαση στην ελληνική κοινωνία των αρχών του 20ου αιώνα. Επηρε-

ασμένος από τον Τεκτονισμό και την Θεοσοφία προσπαθεί να συνδυάσει τις δυο 

αυτές κινήσεις με τον Χριστιανισμό, την ανατολική φιλοσοφία, την αναρχία και 

τον σοσιαλισμό, προτείνοντας ταυτόχρονα μια διατροφή βασισμένη στους καρ-

πούς και μια συμπεριφορά σεβασμού σε κάθε έμβιο όν.  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1Η   

Μερικά βιογραφικά στοιχεία. 
 

 

 

 Πλάτων Δρακούλης γεννήθηκε στην Ιθάκη το 1858. Η οικογένειά του 

ήταν ευκατάστατη και ο πατέρας του Ευστάθιος είχε διατελέσει έπαρ-

χος του νησιού. Ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στην Πάτρα 

και στην συνέχεια σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατόπιν πήγε 

στην Οξφόρδη όπου πραγματοποίησε τη διδακτορική του διατριβή1.  

 Κατά την διάρκεια της διαμονής του στην Αγγλία παντρεύεται την Alice  

Lampe2 και μετά την ανακήρυξή του σε διδάκτορα διδά-

σκει στην Οξφόρδη ελληνικά και φιλολογία. Από το πα-

νεπιστήμιο παραιτείται όταν υποχρεώνεται να χρησι-

μοποιεί την ερασμική προφορά στην διδασκαλία του3.  

  Εργάστηκε ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα 

Αιών του τέκτονα Τιμολέοντα Φιλήμονα (1833 - 1898), ό-

ντας τέκτων και ο ίδιος μέλος της Στοάς Προμηθεύς4 

της Μεγάλης Ανατολής της Ελλάδος. Τον Αύγουστο 

του 1885 εκδίδει το περιοδικό Άρδην που αυτοχαρακτη-

ρίζεται ως «φύλλον των ανθρώπινων συμφερόντων». 

Το περιοδικό είχε κοινωνιολογικό περιεχόμενο και η έκ-

δοσή του διαρκεί δύο χρόνια5. Είναι το πρώτο σοσιαλι-

στικό έντυπο στην Ελλάδα6.  

 Στο Άρδην παρουσιάζονται μερικές από τις προτάσεις του για την εργασία 

και την κοινωνία. Εντοπίζουμε: 

➢ Την απαλλαγή του ατόμου από την μέριμνα για το αύριο, που φονεύει το 

πνεύμα και την καρδιά, με στόχο την ηθική διάπλαση, την υλική ευημερία 

και την πνευματική ανάπτυξη όλων των ανθρώπων. 

 
1 Δημητρίου, Μ. (1985). Το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα, Πλέθρον, σ. 115. 
2 Μετά τον γάμο τους ονομάζεται Αλίκη Πλάτωνος Δρακούλη. 
3 Δημητρίου Μ. ό. π. σ. 116 και Νούτσος, Π. (επιμ). (1990). Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα. Τ. Α΄. 

Γνώση, σ. 163. 
4 Για την τεκτονική ιδιότητα των Δρακούλη, Φιλήμονα και Νάγου δες 

https://www.grandlodge.gr/diakekrimenoi-ellines-tektones-w-68014.html και Α.Σ.(χ.χ.) Ριζοσπάστες Τέκτονες 

του 19ου αιώνα,µια επαναστατική παρουσία, στο https://www.grandlodge.gr/rizospastes-tektones-tou-19ou-

aionaia-epanastatiki-parousia-n-27.html  
5 Νούτσος, Π. ό. .π. 
6 Κορδάτος Γ. (1966). Προοδευτικές μορφές στην Ελλάδα., Ιστορικό Φιλολογικό Ινστιτούτο «Γ. Κορδάτος», σ. 

18. 

Ο 

Εικόνα 1 Πλάτων Δρακούλης. 

Πηγή: eptanisiaka.blogspot.com.  

https://www.grandlodge.gr/diakekrimenoi-ellines-tektones-w-68014.html
https://www.grandlodge.gr/rizospastes-tektones-tou-19ou-aionaia-epanastatiki-parousia-n-27.html
https://www.grandlodge.gr/rizospastes-tektones-tou-19ou-aionaia-epanastatiki-parousia-n-27.html
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➢ Τροφή τακτική και υγιεινή για όλους. 

➢ Κατοικία υγιεινή για όλους. 

➢ Ενδυμασία επαρκής και καθαρά για όλους. 

➢ Ικανή δυνατότητα εκπαίδευσης σύμφωνα με την κλίση του καθενός. 

➢ Υποχρεωτική 3ωρη εργασία για όλους. 

➢ Αποκατάσταση των κοριτσιών όλων των πολιτών.  

➢ Συνδέει την ανθρώπινη ιδιότητα με αυτή του Χριστιανού.  

➢ Η εργασία δεν πρέπει να έχει στόχο την ατομική αλλά την κοινωνική βελ-

τίωση του ανθρώπου. Εντοπίζει 2 είδη εργασίας 

✓ Εργασία του χεριού που προμηθεύει στην κοινωνία τα αναγκαία. 

✓ Εργασία του κεφαλιού που παράγει την πρόοδο επειδή δίνει ψυχή 

στην εργασία του χεριού με την εκπαίδευση. 

➢ Η βελτίωση των συνθηκών της ζωής του ανθρώπου μπορεί να επιτευχθεί 

μόνο μετά από δικές του ενέργειες7. 

 

Στο περιοδικό συνεργάζεται με τον επίσης Τέκτονα Σπύρο Νάγο (1869 – 

1933) που ήταν μέλος του Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συνδέσμου που είχε ιδρύσει 

ο Καλλέργης. Τα κείμενά του ανησυχούν τον αθηναϊκό τύπο της εποχής ενώ βρί-

σκουν μεγάλη απήχηση στους νέους. Ο Τύπος του επιτίθεται χαρακτηρίζοντάς 

τον ανήθικο, άθεο, εγκληματική προσωπικότητα και ανατρεπτικό8.  

Το 1886,σε ηλικία 28 ετών, έχοντας επηρεαστεί 

από την σκέψη του Πέτρου  Αλεξέγιεβιτς Κροπότκιν 

(1842 – 1921)9, μεταφράζει και εκδίδει το έργο του Προς 

τους Νέους, που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση. Το κείμενο ε-

παδημοσιεύεται σε πολλές εκδόσεις στην Πάτρα, στον 

Βόλο, στην Κέρκυρα κ. ά.10 Τον επόμενο χρόνο μετα-

φράζει και εκδίδει ένα ακόμη κείμενο του Ρώσσου α-

ναρχικού στοχαστή με τίτλο Αναρχία στην σοσιαλιστική 

εξέλιξη.11    

Το 1901 ενώ βρίσκεται στην Οξφόρδη εκδίδει το 

μηνιαίο περιοδικό Έρευνα. Σε αυτό συναντάμε κείμενα 

 
7 Βλαχάκης Γ. (2022), «Πλάτων Δρακούλης. Μια ζωή κομμένη στα δύο (ή και σε ακόμα περισσότερα κομμά-

τια)», εισήγηση στο ΣΠΣ Νεοελληνική Φιλοσοφία, ΕΑΠ 
8 Ό. π.  
9 Δημητρόπουλος Δ. (2001), «Π. Κορπότκιν Προς τους Νέους. Εκδοτικές τύχες του κειμένου στην Ελλάδα μέ-

χρι τον Μεσοπόλεμο», περ. Αρχειοτάξιο, ΑΣΚΙ, Μάιος 2001, σ. 9.  
10 Για τις πολλές επανεκδόσεις του κειμένου δες Δημητρόπουλος Δ. ό. π.  
11 Νούτσος Π. ό. π. και Κορδάτος, Γ. (1974). Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος (4η έκδοση). Μπου-

κουμάνης, σ. 58 – 61.  

Εικόνα 2 Πέτρος Αλεξέγιεβιτς 
Κροπότκιν  

Πηγή: el.wikipedia.org.  
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θεοσοφικών και θρησκευτικών προσεγγίσεων. Όταν αργότερα έρχεται στην Ελ-

λάδα μεταφέρει και την έκδοση του περιοδικού, αλλάζοντας όμως την φυσιογνω-

μία του. Στην νέα έκδοση δημοσιεύει περισσότερα θεωρητικά και πολιτικά κεί-

μενα ταυτόχρονα με τα προηγούμενα.  

Το βιβλίο του Εγχειρίδιο για τον εργάτου ήτοι 

αι βάσεις του σοσιαλισμού, που κυκλοφόρησε για 

πρώτη φορά το 1891 και έκανε έξι εκδόσεις, επηρέ-

ασε το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα όσο κανένα 

άλλο κείμενο μέχρι το 1920.12 Την έκδοση του 1916 

την αναλαμβάνει η εκδοτική οργάνωση Αγγελιοφό-

ρος με αφορμή τον αποκλεισμό από τον συνταξιο-

δοτικό νόμο των θυγατέρων και των χήρων των α-

ξιωματικών, για την αποκατάσταση των οποίω α-

γωνίστηκε13. Εκτός από αυτό σημαντικές είναι οι 

μελέτες του για την εγκληματικότητα (1909), τον 

σοσιαλισμό (1911), το βαλκανικό ζήτημα (1915), τον 

μπολσεβικισμό (1919) και το στεγαστικό πρόβλημα 

(1929)14. 

Στην Οξφόρδη εκδίδει το βιβλίο Νεοελληνική γλώσσα και φιλολογία το ο-

ποίο αποτελείται από 3 ομιλίες του. Στην 3η ομιλία συναντάμε αναφορά στον 

ποιητή Γεώργιο Σουρή (1853 - 1919) τον οποίο θεωρεί ως τον σημαντικότερο κοι-

νωνικό κριτή της εποχής. Στην Αγγλία το 1897 κυκλοφο-

ρεί το περιοδικό Justive στο οποίο αρθρογραφεί στα αγ-

γλικά σχολιάζοντας διάφορα πολιτικά ελληνικά θέματα 

της εποχής, όπως π. χ. το θέμα της Βασιλείας και του πο-

λέμου του 1897.15 

Άλλο σημαντικό έργο του το βιβλίο Νέες Αντιλή-

ψεις που αποτελείται από  σύντομα κείμενά του με τα ο-

ποία εκθέτει τις απόψεις του για διάφορα θέματα, με-

ταξύ των οποίων και αυτό της διατροφής με κρέας του 

1922. Σε κείμενά του αναφέρεται ιδιαίτερα στο έργο της 

Anna Kingsford (1846 – 1888), η οποία ήταν η πρώτη γυ-

ναίκα γιατρός στην Αγγλία και Πρόεδρος της Αγγλικής 

 
12 Veloudis G. Drakulis, Platon στο  

https://www.biolex.ios-regensburg.de/BioLexViewview.php?ID=755.  
13 Βλαχάκης Γ. ό. π.  
14 Veloudis G. ό. π.  
15 Βλαχάκης Γ. ό. π.  

Εικόνα 3 Η 6η έκδοση του βιβλίου Το 
εγχειρίδιο του Εργάτη που εκδόθηκε 

από τον "Αγκελιοφόρο".  

Πηγή: ΑΣΚΙ 

Εικόνα 4  
Anna Mary Kingsford  

Πηγή: /theosophy.wiki 

https://www.biolex.ios-regensburg.de/BioLexViewview.php?ID=755
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Θεοσοφικής Εταιρείας. Συναντάμε επίσης αναφορές για την δημιουργία των Η-

νωμένων Πολιτειών της Ευρώπης, μετά την λήξη του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου16. 

Τέλος στο βιβλίο του Κυανή Νήσος ήτοι ο μετα-

γήϊνος βίος,  που εκδίδεται με  φροντίδα των μαθητών 

του και των οπαδών του οι οποίοι έχουν ιδρύσει την Α-

ναδημιουργική Εταιρεία, περιγράφει ένα ζήτημα μετα-

θανάτιας εμπειρίας17. 

Ξόδεψε όλη την περιουσία του για τη προώθηση 

της σοσιαλιστικής ιδέας και δράσης και του «αγώνα του 

για τον διαφωτισμό των εργατών» σύμφωνα με τον 

Κορδάτο18. Πέθανε ξεχασμένος και πάμπτωχος στην 

Αγγλία το 1934 κατά τον Κορδάτο19. Διαφορετική άποψη 

για τον τόπο θανάτου του έχουν εκφράσει οι Νούτσος20 

και Μπενάκης. Με τον Κορδάτο συμφωνεί ο Μιχάλης 

Δημητρίου όπου αναφέρει ότι ο Δρακούλης ζούσε μόνιμα στο Λονδίνο από το 

1918 και εκεί σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1932, ενώ σχεδίαζε να 

επιστρέψει στην Ελλάδα και να ζήσει στην Ιθάκη, άποψη με την οποία συμφωνεί 

και ο Γιώργος Βελουδής21. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Ό. π.  
17 Ό. π.  
18 Κορδάτος Γ. ό. π. σ. 21. 
19 Ό. π.  
20  Νούτσος Π. (1990), ό. π.  
21 Δημητρίου Μ. ό. π. σ. 171 και Veloudis G. ό. π.  

Εικόνα 5  

Το εξώφυλλο του βιβλίου. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2Η   

Η πολιτική του δράση. 
 

 

 

 

 

 Πλάτων Δρακούλης θεωρείται ότι είναι από τους πρωτοπόρους της σο-

σιαλιστική κίνησης στην Ελλάδα. Είναι επηρεασμένος κατά τον Κορ-

δάτο από την Φαβιανή Σοσιαλιστική Κίνηση22 και έρχεται στην Ελλάδα 

το 1885 για να εργαστεί για την διάδοση του Σοσιαλισμού και την οργάνωση της 

Εργατικής Τάξης. Στο σπίτι του πραγματοποιούνται 

πολλές πολιτικές συναντήσεις, ενώ ένας από τους στε-

νούς συνεργάτες του είναι ο Γρηγόρης Ξενόπουλος  (1867 

– 1951). Σε αυτές συμμετέχει και ο Καλλέργης23.  

Σύντομα όμως προκύπτουν διαφωνίες με τον 

Καλλέργη ο οποίος ζητά άμεση δράση. Ο Δρακούλης, αν 

και αναγνωρίζει ότι «πηγή του κεφαλαίου είναι η εκμε-

τάλλευση» και ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός 

εργατικής τάξης και κεφαλαίου, δεν συμφωνεί με τον 

Καλλέργη, γιατί δεν θεωρεί την δράση αναγκαιότητα του 

Σοσιαλισμού και «ως αναγκαία συνέπεια της λειτουργίας των εσωτερικών νό-

μων της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας που βρίσκουν την εκδήλωσή τους στην τα-

ξική πάλη». Αντίθετα πιστεύει στη εξελικτική πορεία, ώστε οι εργαζόμενοι να 

οργανωθούν σε αυτό που ονομάζει «σωτήριο κράτος»24. Μαζί με τον Καλλέργη 

όμως καθιερώνουν τον εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς στην Ελλάδα. 

Κατά την διάρκεια της παραμονής του στην Αγγλία διατηρεί σχέσεις με 

την Ελλάδα. Βάζει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές του 1895 ως κοινός 

υποψήφιος σε Αθήνα και Πειραιά με την Σοσιαλιστική Αδελφότητα25 και 

 
22 Πολιτικομορφωτική οργάνωση σοσιαλιστικής απόχρωσης, που ιδρύθηκε το 1883 στη Μεγάλη Βρετανία. Το 

φαβιανό κίνημα φιλελεύθερου χαρακτήρα εντασσόταν στα ευρύτατα πλαίσια αναθεώρησης του μαρξισμού –

που βρήκε στο πρόσωπο του Ααρών Μπερνστάιν τον πιο ένθερμο υποστηρικτή ως καταγγελία και πρόθεση 

βαθμιαίας θεραπείας των άθλιων συνθηκών μέσα στις οποίες ήταν υποχρεωμένη να ζει η αγγλική εργατική 

τάξη της βικτοριανής εποχής. 
23 Κορδάτος Γ. ‘ο. π. σ. 18 
24 Ό. π.  
25 Η Σοσιαλιστική Αδελφότης ήταν πολιτικός, αναρχο-σοσιαλιστικός, σύλλογος που ιδρύθηκε το 1893 στην 

Πάτρα και συμμετείχε στις βουλευτικές εκλογές του 1895. Πρόεδρός της ο Βασίλειος Δουδούμας και αντιπρό-

εδρος ο Χαρίλαος Δημητρόπουλος. Το 1895 έκδίδει την εφημερίδα Φως και το 1896 για λίγες ημέρες την 

Ο 

Εικόνα 6 Σταύρος Καλλέργης. 
Πηγή: Εξώφυλλο στο ομώνυμο 

βιβλίο 
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κατατάσσεται πρώτος επιλαχών26. 

Διατηρεί σχέσεις όμως και με το 

διεθνές σοσιαλιστικό κίνημα, γεγο-

νός που του προσδίδει ιδιαίτερο κύ-

ρος. Το 1889 στο Παρίσι λαμβάνει 

μέρος στο ιδρυτικό Συνέδριο της 

Δεύτερης Διεθνούς27.  

Όταν επέστρεψε στην Ελ-

λάδα η εργατική Τάξη της χώρας 

τον υποδέχθηκε με τιμές και μεγάλες προσδοκίες. Όταν επισκέπτεται τον Βόλο 

το 1908 το εκεί Εργατικό Κέντρο διοργανώνει μεγάλη συγκέντρωση που θεωρεί-

ται σημαντικό γεγονός και δημιουργεί προβληματισμό στα αστικά κόμματα28. Το 

1910 ιδρύει το πρώτο σοσιαλιστικό κόμμα στην Ελλάδα29 με την ονομασία Σύνδε-

σμος των Εργατικών Τάξεων της Ελλάδας30. Στις εκλογές του ίδιου χρόνο για την 

Α΄ Διπλή Αναθεωρητική Βουλή εκλέγεται ανεξάρτητος σοσιαλιστής βουλευτής 

και παρέχει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση 

του Ελευθέριου Βενιζέλου (1864 – 1936)31. Είναι ο 

πρώτος σοσιαλιστή βουλευτής στην Ελλάδα32. Τον 

ίδιο χρόνο στις εκλογές για την Β’ Αναθεωρητική 

Βουλή συνεργάζεται και εκλέγεται βουλευτής  με 

το Κόμμα των Φιλελευθέρων. Η εκλογή του ακυ-

ρώνεται μετά από προσφυγές συνυποψηφίων 

του33. Νέα προσπάθεια χωρίς αποτέλεσμα έκανε 

το 192034. 

 Ο Μπενάκης αναφέρει ότι ο Στρατιωτικός 

Σύνδεσμος του αναθέτει να έρθει σε διαπραγματεύσεις με την Οθωμανική Αυ-

τοκρατορία για το θέμα της Κρήτης35. Το 1912 επισκέπτεται τις βαλκανικές πρω-

τεύουσες, λόγω του επικείμενου βαλκανικού σοσιαλιστικού συνεδρίου, 

 

εφημερίδα Εμπρός. Το 1896, με πρωτοβουλία της ιδρύθηκαν διάφορα σωματεία με έντονη συνδικαλιστική 

δράση.  Την ίδια χρονιά, λόγω ιδεολογικών διαφωνιών, η αδελφότητα διαλύθηκε. 
26 Κορδάτος Γ. ό. π. 76. 
27 Νούσιος Π. ό. π.  
28 Κορδάτος Γ. ό. π. σ. 21.  
29 Μπενάκης, Θ. (2000). «Τα πρώτα κόμματα του ελληνικού σοσιαλισμού: το Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα 

και ο Πλάτων Δρακούλης», στο Τετράδια: πολιτικού διαλόγου έρευνας και κριτικής 45, σ. 47 - 48. 
30 Αργότερα ονομάστηκε Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα.  
31 Για τους λόγους που τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση δες Μπενάκης ό. π. σ. 53. 
32 Veloudis G. ό. π.  
33 Νούτσος Π. επιμ. (1991). Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα, τομ. Β΄, Γνώση, σ. 265.  
34 Μπενάκης Θ. ό. π. σ. 54.  
35 Μπενάκης Θ. ό. π. σ. 48.  

Εικόνα 8 Ίδρυση της 2ης Διεθνούς στη Ζυρίχη.  

Πηγή: εφ. Ριζοσπάστης 

    Εικόνα 7 Η σφραγίδα του Συνδέσμου. 
    Πηγή: ime.gr. 
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προπαγανδίζοντας μια βαλκανική ομοσπονδία36. Δεν είναι ένας σοσιαλιστής α-

κτιβιστής, αλλά μια προσωπικότητα κύρους που μπορούσε να συνδιαλλαγεί με 

την εξουσία για την προστασία και πρόοδο των εργαζόμενων. Δεν χρησιμοποιεί 

τον όρο «προλεταριάτο» αλλά χωρίζει την κοινωνία σε αυτούς που κατέχουν 

πλούτο σε και στους φτωχούς εργαζόμενους37.  

 Μετά το κίνημα στο Γουδή, τη φιλεργατική πολιτική των πρώτων χρόνων  

του Βενιζέλου, τη δημιουργία και άλλων σοσιαλιστικών κινήσεων, με κυρίαρχη 

αυτή των Κοινωνιολόγων του Αλέξανδρου Παπα-

ναστασίου (1876 - 1936)  και τη ίδρυση του Εργατι-

κού Κέντρου Αθήνας, σκέφτηκε την δημιουργία 

«μιας διανοητικής και ηθικής επαναστάσεως». 

Στο πλαίσιο αυτό μεταφέρει την έκδοση της Έ-

ρευνας στην Αθήνα και πλουτίζει την ύλη του με 

πολιτικά σοσιαλιστικά κείμενα38. Για αυτόν το α-

στικό πολιτικό σύστημα δεν αποτελούσε εμπόδιο 

για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Αναγκαία ήταν η 

διαχείρισή του από «ανιδιοτελή άτομα». Θεω-

ρούσε ότι η δράση των σοσιαλιστών πρέπει να ε-

νισχύει τις κρατικές δομές39. 

  Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμμα-

τός του σκοπός του ήταν «…να επιτύχει νομοθε-

τήματα εξασφαλίζοντα την άνεσιν, ευημερίαν και ανάπτυξιν των παραγωγικών 

τάξεων της Ελλάδος και δια να συντελέση εις την κατάλυσιν της πλουτοκρατίας 

και την επικράτησιν του Ανθρωπισμού. Εν ταις προς τούτο ενέργειαις του θεωρεί 

εαυτόν συμπράττοντα με το μέγα Διεθνές κίνημα το επιζητούν τον αυτόν σκο-

πόν»40, ενώ ως μέλη του γίνονταν δεκτά άνδρες και γυναίκες με την προϋπόθεση 

ότι «άνηκαν στις εργατικές τάξεις»41.  

 Ο τρόπος οργάνωσης του Συνδέσμου και η δομή του ομοιάζει, κατά πολ-

λούς ερευνητές, με την οργάνωση των τεκτονικών σωμάτων, ο δε τρόπος εργα-

σιών των διαφόρων κλάδων του, σύμφωνα με το καταστατικό του, έχει πολλά 

κοινά σημεία με το τεκτονικό τελετουργικό των στοών της εποχής. Πρόθεσή του 

ήταν η ίδρυση σχολείων, ανάλογων με αυτά που πρότεινε το Αγγλικό Εργατικό 

 
36 Veloudis G. ό. π. 
37 Μπενάκης Θ. ό. π. σ. 48.  
38 Η Έρευνα κυκλοφόρησε στις 16/1/1911 μέχρι και τις 9/12/1912 εκδίδοντας 92 τεύχη σε εβδομαδιαία συχνό-

τητα και σε 5-6000 αντίτυπα. Μπενάκης Ο. ό. π. σ. 52 – 53.  
39 Ό. π. σ. 49 – 50.  
40 Καταστατικό Συνδέσμου Εργατικών Τάξεων 27 Μαΐου 1910.  
41 Μπενάκης Θ. ό. π. σ. 51 

Εικόνα 9 Το περιοδικό Έρευνα.  

Πηγή Γιώργος Βλαχάκης. 
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Κόμμα, στα οποία τα παιδία των εργατών θα διαπαιδαγωγούνται «στις σοσιαλι-

στικές και ανθρωπιστικές αρχές42. 

 Το 1911 δημιουργήθηκε η πρώτη ρήξη στον Σύνδεσμο με τα αποχώρηση 

αριθμού στελεχών με επικεφαλής τον Διευθυντή της Έρευνας Νικόλαο Γιαννιό 

(1885-1958) και την ίδρυση νέου φορέα με το όνομα Σοσιαλιστικό Κέντρο Αθηνών, 

δημιουργώντας την πρώτη σοσιαλδημοκρατική κίνηση στην Ελλάδα. Την ίδια  

χρονιά ο Δρακούλης ιδρύει το Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, ως πολιτική πτέ-

ρυγα του Συνδέσμου με αναφο-

ρές στο Διεθνές Σοσιαλιστικό κί-

νημα και την Σοσιαλιστική Διε-

θνή.  

Η ιδεολογία του είναι 

πλέον ένα μίγμα Χριστιανισμού 

και σοσιαλιστικών ιδεών. Χαρα-

κτηριστικό είναι το απόσπασμα 

από το πρόγραμμά του: «Ο Σο-

σιαλισμός δεν ζητεί τίποτα άλλο 

παρά να εφαρμοστούν τα διδάγ-

ματα του Χριστού, καθ’ α διατυπούνται εις το Ευαγγέλιον ως θεμέλια του Χρι-

στιανισμού. Ο Σοσιαλισμός ζητεί να μεταμορφωθή η κοινωνία ήτοι να βασιλεύση 

η αγάπη να εξοντοθή ο Μαμωνάς, και επικρατήση αρμονία, δικαιοσύνη και ευ-

πορία όλων»43.    

 Εκτός από τα κοινωνικά αιτήματα του Κόμματος44 ιδιαίτερο ενδιαφέρον έ-

χει η πρότασή του για ένα «διεθνή αφοπλισμό», ιδιαίτερα στις χώρες της βαλκα-

νικής και η δημιουργία μιας Βαλκανικής Ομοσπονδίας στην θέση της Οθωμανι-

κής Αυτοκρατορίας. Σε αυτό το πλαίσιο ζητούσε την διάλυση των στρατευμάτων 

των χωρών, την οργάνωση στρατεύματος κατά το ελβετικό πρότυπο και την διο-

χέτευση των κονδυλίων για την αγορά πολεμικού υλικού στην μόρφωση και ευ-

ημερία των πολιτών45.  

 
42 Μπενάκης ό. π.  
43 Ό. π. σ. 55.  
44 Μεταξύ αυτών εντοπίζουμε και τα ακόλουθα: 

• Κατάργηση φόρων. 

• Αύξηση των δαπανών για κοινωνική πολιτική, παιδεία και ασφάλεια 

• Δια νόμου εξασφάλιση της εργασίας 

• Κατάλληλα κτίρια για σχολεία, φυλακές και εργατικές κατοικίες. . 

• Μείωση της βουλευτικής θητείας σε ένα έτος. 

• Συνταξιοδότηση ανφρών και γυναικών στα 60 έτη. 

Δες Μπενάκης Θ. ό. π.  

 

Εικόνα 10 Τα γραφεία του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος στην 
Πειραιώς 40.  

Πηγή: Αρχείο Θ. Μπενάκη 
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 Η περίοδος 1908 – 1912 είναι πολύ σημαντική για αυτόν επειδή σηματοδο-

τεί την έναρξη μιας νέας αλλαγής. Έως το 1911 ήταν ο κυρίαρχος στον χώρο των 

σοσιαλιστικών κινήσεων και το όνομά του συνδέονταν με αυτό του Σοσιαλισμού. 

Μετά όμως από το 1911 τα πράγματα αλλάζουν. Εισέρχονται στον χώρο νέες σο-

σιαλιστικές απόψεις και η μαρξιστική πολιτική ανάλυση που αμφισβητούν την 

μέθοδο του Δρακούλη. Έτσι ο ίδιος και η ομάδα του περιθωριοποιούνται από την 

κεντρική πολιτική σκηνή και ξεκινά μια επώδυνη περίοδος46.  

 Υποστηρίζει την συμμετοχή της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 

με τις δυνάμεις της Αντάντ, συμφωνώντας με την πολιτική του Βενιζέλου, δια-

φωνώντας με τις αριστερές οργανώσεις της εποχής οι οποίες τάσσονταν κατά 

του πολέμου και υπέρ της ειρήνης. Για τον Δρακούλη η Ρωσική Οκτωβριανή Επα-

νάσταση είναι ένα γεγονός που θα άλλαζε τις κοινωνικές και οικονομικές σχέ-

σεις στην κοινωνία. Λίγο αργότερα θα μετέφραζε στα ελληνικά το πρώτο Σύ-

νταγμα της Σοβιετικής Ένωσης47.  

Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική 

και στράφηκε ξανά στη συγγραφή. Με την πάροδο του χρόνου απομακρύνεται 

από το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα και προτείνει ένα νέο πολιτικό πρό-

γραμμα. Σύμφωνα με αυτό προκρίνει την δημιουργία «αγροτικών πόλεων» και 

έναν χορτοφαγικό τρόπο ζωής48.  

Στον πολιτικό του λόγο δεν κάνει ποτέ 

χρήση του όρου «πάλη των τάξεων»  αν και δέ-

χεται ότι η κυρίαρχη αστική τάξη δεν θα έβλεπε 

με καλό μάτι τις απόψεις του. Δεν θεωρούσε ότι 

σκόπευε στη ανατροπή της κοινωνικής τάξης, 

αλλά στην βαθμιαία μεταβολή της ώστε να ε-

ξαλειφθούν η αδικία και η τυραννία. Όταν η ε-

φημερίδα Παλιγγενεσία τον κατηγορεί ότι επι-

ζητεί την ανατροπή του πολιτεύματος αυτός α-

παντά: «Τούτο δεν είναι αληθές. Δεν είναι αλη-

θές δια τον απλούστατον λόγον ότι ο σοσιαλι-

σμός δεν είναι πολίτευμα… γνωμοδοτούμεν συμμαχίαν μετά της μεγάλης ομά-

δος του εργαζόμενου, του μοχθούντος, του πεινώντος ή μέλλοντος να πεινάση 

λαού. Είναι άραγε ο εργαζόμενος, ο μοχθών, ο πεινών λαός άτακτος εν τη κοινω-

νία;»49  

 
46 Ό. π. σ. 57.  
47 Μπρουτζάκης Ξ. (2013), «Πλάτων Δρακούλης: Ένας πρωτοπόρος σοσιαλιστής», εφ. Το Ποντίκι, 15/6/2013. 
48 Veloudis G. ό. π. 
49 Κορδάτος Γ. ό. π. σ. 19. 

Εικόνα 11 πρωτοσέλιδο της εφ Παλιγγενεσία 
του 1887.  

Πηγή: artemis-antiques.gr 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3η  

Η φιλοσοφική του σκέψη. 
 

 

 

 

 Δρακούλης έχει υπερβατική φιλοσοφική σκέψη. Θεωρεί ότι ο φιλόσο-

φος αποσκοπεί στο νοούμενο και δεν μελετά μόνο το φαινόμενο50. Για 

τον Νικόλαο Χαρακάκο το γεγονός αυτό οδηγεί τον φιλόσοφο στην ε-

σωτερική φιλοσοφία και ειδικότερα στην «θεοσοφική υπέρβαση της αισθησιαρ-

χίας»51. Με την εστίαση στο νοούμενο ο φιλόσοφος συλλαμβάνει έννοιες του υ-

πέρ-αισθητού.  Με τον τρόπο αυτό δημιουργεί συνεχώς αόρατες πραγματικότη-

τες κατά στην διάρκεια των συλλογισμών του.52  

 Με τον τρόπο αυτό βάζει τις βάσεις για μια υπέρ-εμπειρική υπέρ-αισθη-

σιαρχία η οποία κατέχει κυρίαρχη θέση στην σκέψη του. Για τον Δρακούλη «εάν 

διατηρείς στο νου σου οιαδήποτε ιδέα, καλή ή κακή, επί μήνες και επί έτη εξακο-

λουθητικώς, την καθιστάς ουσιώδη αόρατη πραγματικότητα, και επειδή αυτή γί-

νεται όλο και περισσότερο ισχυρή, στο τέλος θα λάβει κατ’ ανάγκη μορφή και θα 

εμφανισθεί στον ορατό και υλικό κύκλο των περιστάσεών σου»53.  

Ο θετικισμός για αυτόν είναι οντολογική απαξία επειδή υπάρχει η εσωτε-

ρική ανάγκη του ανθρώπου να προσεγγίσει την «Θεία 

Υπερβατική Πραγματικότητα»54. Θεωρεί πως κάθε τι 

που συναντάμε στο φυσικό πεδίο καθορίζεται από  μια 

Υπέρ-φυσική ενέργεια και κατά συνέπεια οτιδήποτε υ-

λικό έχει δημιουργηθεί από στοιχεία υπερφυσικά. Για 

αυτόν «οι αόρατες πραγματικότητες σχηματίζουν τα 

στοιχεία των ορατών πραγματικοτήτων» 55.  

  Τόσο η Χριστιανική θεολογία όσο και ο μυστικι-

σμός της Θεοσοφικής Εταιρείας μέσω της Ελένα Πε-

τρόβνα Μπλαβάτσκυ (1831 - 1891) επιδρούν στην σκέψη 

του και στην διαμόρφωση του μυστικισμού του. Στο 

 
50 Δρακούλης Πλ. (2000), Φως εκ των ένδον, Ιδεοθέατρον, σ. 10. 
51 Χαρακάκος Ν. (2009), Η θεοσοφική οντολογία του πολυθεματικού Πλάτωνος Δρακούλη, Ομιλία σε συνέδριο 

για τον Πλάτωνα Δρακούλη στην Ιθάκη 23 – 25 Οκτωβρίου 2009.  
52 Δρακούλης Πλ.(2000),  Στοιχεία Βιονομίας, Ιδεοθέατρον, σ. 8. 
53 Ό. π. σ. 8 - 9. 
54 Χαρακάκος Ν. Ό. π. 
55 Δρακούλης Π. (2000 – 2), ό. π. σ. 9 

Ο 

Εικόνα 12 Έλενα Πετροβνα 
Μπλαβατσκυ.  

Πηγή: theosophy.wiki 
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έργο του Φως εκ των ένδον δηλώνει ότι η ανάγκη ερμηνείας και προσέγγισης της 

βουδιστικής φιλοσοφίας όπως την αντιλαμβάνεται η Θεοσοφική Εταιρεία και η 

ερμηνεία και κατανόηση της Χριστιανικής θρησκείας μέσω της θεοσοφικής προ-

σέγγισης, αποτελούν τις πηγές έμπνευσης του για την συγγραφή του έργου56. 

 Αντικείμενο της μυστικιστικής του προσέγγισης είναι η εσωτερική εξέλιξη 

του ανθρώπου και επιδιώκει την μετατροπή  της κοινωνίας προς μια καλλίτερη 

και πιο πνευματική. Στην κοινωνία αυτή σημαντική είναι η θέση της γυναίκας 

γιατί την συνδέει με την διαίσθηση και την κοινωνική ανασύνταξη57. Πιστεύει ότι 

αυτή είναι η κορωνίδα της κοινωνίας, επειδή αποτελεί την τιμιότερη και ευγενέ-

στερη εκδήλωσή της. Την συγκρίνει με την Ψυχή στον άνθρωπο και  γράφει: «η 

Γυναίκα είναι η κορωνίδα της κοινωνίας, αποτελούσα το τιμιότερο και ευγενέ-

στερο των δύο της συστατικών, ακριβώς όπως η ψυχή είναι το πολυτιμότερο μέ-

ρος της ανθρώπινης συστάσεως, μέλλουσα, κατά την έκφραση του Ιωάννου της 

Αποκαλύψεως, να βασιλεύσει περιβεβλημένη τον Ήλιο ως ιμάτιο, φέρουσα 

στέμμα εκ δώδεκα αστέρων, και υποτάσσουσα υπό τους πόδας αυτής τον μοχλό 

της βαρβαρότητας, του χυδαϊσμού και της υλοφροσύνης»58  

 Είναι υπέρμαχος της υγειούς σκέψης η οποία επηρεάζει την σωματική υ-

γεία και της ανάπτυξης της διαίσθησης η οποία με την συμβολή της έμπνευσης 

μετατρέπει την πείρα του παρελθόντος σε σοφία59. Η διαίσθηση και η υγιής 

σκέψη οδηγούν τον ανθρώπινο νου στον εσωτερικό του κόσμο και με τον τρόπο 

αυτό ο άνθρωπος δέχεται το «εσωτερικό Φως» διαμορφώνοντας την εσωτερική 

φιλοσοφία, η οποία αποτελεί σύστημα το οποίο αποτελεί τρόπο σκέψης για ένα 

ασφαλή κανόνα ζωής και ένα ιδεώδες που είναι αντάξιο των υψηλότερων πόθων  

και επιδιώξεών του60.  

Από το 1908 παράλληλα με την σοσιαλιστική σκέψη του παρουσιάζονται 

και οι απόψεις του για την διατροφή. Τον τρόπο διατροφής τον θεωρεί «πρώτι-

στης σημασίας»61. Προτείνει την χορτοφαγία κατά τον Κορδάτο62 αλλά στην 

πραγματικότητα προτείνει την καρποτροφία63. Σε άρθρο του στο περιοδικό Παρ-

νασσός η υποστήριξη της ακρεοφαγίας στηρίζεται στον τρόπο ζωής του Πυθα-

γόρα, του «Έλληνα προφήτη» όπως τον ονομάζει64. Θεωρεί την εταιρία του Πυ-

θαγόρα τη πρώτη στην ιστορία του δυτικού πολιτισμού εταιρία αντικρεωφαγική, 

 
56 Δρακούλης Πλ. (2000 – 1) ό. π. σ. 12.  
57 Χαρακάκος Ν. ό. π.  
58 Δρακούλης Π. (2000 – 1), ό. π. σ. 14. 
59 Δρακούλης Πλ. (2000 – 2) ό. π. σ. 16 και Δρακούλης Πλ. (2000 – 1) ό. π. σ. 18. 
60 Δρακούλης Πλ. (2000 – 1)_ ό. π.   
61 Δρακούλης Πλ. (1894), «Υγιεινή και Ηθική», περ. Γελοιογραφικόν Ημερολόγιον Κων/νου Σκόκου, σ. 161.   
62 Κορδάτος Γ. ό. π. σ. 21.  
63 Δρακούλης Πλ. ό. π. σ. 164.  
64 Δρακούλης Πλ. (1893), «Ο Πυθαγόρας κατά της κρεωφαγίας», περ. Παρνασσός, τ. 1 ετ. ΙΣΤ, σ. 50. 
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η οποία είναι πρότυπο διατροφής των μοναστηριών του Χριστιανισμού. Θεωρεί 

ύψιστη τη εντολή «μη φονεύσεις μηδέ βλάψεις αθώον τι 

ζώον»65.  

  Η έννοια του «αθώου ζώου» είναι κομβική για 

την στάση του Δρακούλη απέναντι στα σαρκοφάγα ζώα, 

στη καταπολέμησή τους και στην προσπάθεια του αν-

θρώπου να τα «εκπαιδεύσει» ώστε αυτά να υπερβούν την 

φύση τους και να καταστούν φυτοφάγα γιατί, κατ’ αυ-

τόν, έγιναν σαρκοφάγα εξ ανάγκης. Θεωρεί μάλιστα ότι 

η αποχή από το κρέας συμβάλει στην επίτευξη της Ειρή-

νης διότι αν είναι άδικος και παρά φύση ο φόνος ενός 

ζώου, είναι ακόμη περισσότερο άδικος και παρά φύση ο 

φόνος ενός ανθρώπου.66  

 Ο Δρακούλης είναι Ανθρωπιστής. Για αυτόν ο Ανθρωπισμός είναι η επέ-

κταση της Δικαιοσύνης και της συμπάθειας σε κάθε αθώο έμψυχο ον ανεξάρτητα 

από το είδος του, την εθνότητά του ή την πίστη του. Για τον λόγο αυτό δεν θεωρεί 

δυνατή την συνύπαρξη του Πατριωτισμού και του Διεθνισμού67. Υπάρχει μάλιστα 

για αυτόν μια «αδελφική συμμαχία» μεταξύ των ζώντων οργανισμών που βασί-

ζεται στην ίδια την ύπαρξη της ζωής.68 Θεωρεί ότι σκοπός της ανθρώπινης δρα-

στηριότητας είναι η εξύψωση, ηθική και πνευματική, της Ανθρωπότητας και ότι 

ο σκοπός αυτός δυσχεραίνεται από την «διαιτητική και οικονομική βαρβαρό-

τητα»69. 

 Για αυτόν το είδος της τροφής επιδρά στο νευρικό σύστημα του ανθρώπου 

και ανάλογα με την επίδραση καθορίζεται η πνευματική και ψυχική του ποιό-

τητα. Δεν θεωρεί το κρέας αναγκαία τροφή διότι τα συστατικά που λαμβάνουμε 

για την ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού μπορούν να ληφθούν από τους 

καρπούς των δέντρων, τα δημητριακά και τους ξηρούς καρπούς, με τρόπο συνετό,  

πλούσιο και αρμονικό. Για επικύρωση των λεγομένων του χρησιμοποιεί την δί-

αιτα των αθλητών στην αρχαία Ελλάδα και θεωρεί λανθασμένη πρακτική την 

λήψη των απαραίτητων συστατικών και βιταμινών από σκευάσματα70.  

 Προτείνει την ωμή τροφή που δεν έχει αλλοιωθεί μέσω της μαγειρικής. Την 

λήψη της φυσικής και ανεπεξέργαστης τροφής την υποστηρίζει συγκρίνοντας 

τον άνθρωπο με τον πίθηκο ο οποίος είναι καρποφάγος και όχι χορτοφάγος ή 

 
65 Δρακούλης Πλ. ό. π.  
66 Δρακούλης Πλ. ό. π. σ. 51 – 52. 
67 Δρακούλης Πλ. ό. π. σ. 51.  
68 Δρακούλης Πλ. ό. π. σ. 52 και Δρακούλης Πλ (1984) ό. π. σ. 174. 
69 Δρακούλης Πλ. (1894), ό. π. σ. 191.  
70 Ό π. σ. 162 – 163.  

Εικόνα 13  
Η 1η σελίδα του άρθρου στο 

περ. Παρνασσός 
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σαρκοφάγος. Η αλλαγή του ανθρώπου έγινε με την χρήση τεχνημάτων και την 

χρήση της φωτιάς. Με τον τρόπο αυτό όμως απομακρύνθηκε από την φύση του. 

Με την αλλαγή στην διατροφή του ο άνθρωπος έγινε επιθετικός και τραχύς. Η 

νέα δε διατροφική εικόνα του δημιουργεί ένα κοινωνικό σύστημα το οποίο είναι  

ανταγωνιστικό με αμοιβαίο μεταξύ των μελών του μίσος71.  Παράλληλα θεωρεί 

ότι η περιουσία πρέπει να είναι κοινή μεταξύ των φίλων και ότι προϋπόθεση της 

φιλίας είναι η ισότητα μεταξύ των φίλων72. 

 Συγκρίνει τα στοιχεία που μπορούμε να λάβουμε από μια διατροφή με 

καρπούς σε σχέση με μια αντίστοιχη κρέατος και εντοπίζει την θρεπτική αξία 

της πρώτης, θεωρώντας την αναίμακτο τροφή πηγή υγείας και ενεργητικότητας, 

ενώ ταυτόχρονα συντελεί στην ορθή κρίση και συμπεριφορά του ανθρώπου73.   

 Αλλά και κοινωνιολογικά προσεγγίζοντας το ζήτημα της διατροφής ο 

Δρακουλης θεωρεί ότι μια καρποφαγική δίαιτα μπορεί να θρέψει χωρίς προβλή-

ματα τον πληθυσμό μιας κοινότητας, επειδή είναι δυνατόν να αυξάνεται συνε-

χώς η παραγωγή καρπών, καθιστώντας την φτώχια, μέσω της εθνικοποίησης της 

γης, στοιχείο του παρελθόντος. Αντίθετα θεωρεί ότι μια σαρκοβόρος διατροφή 

θα δημιουργήσει προβλήματα στην κοινότητα τα οποία θα καταστρέψουν την 

φυτική παραγωγή και στην συνέχεια θα δημιουργήσουν επισιτιστικό πρό-

βλημα74. 

 Επιπλέον για αυτόν η τροφή με καρπούς δημιουργεί ένα πολιτισμό πιο 

«λεπτής φύσης». Ο πολιτισμός αυτός συντελεί στην καλλιέργεια των Τεχνών με 

την δημιουργία πιο ευαίσθητων κα συναισθηματικών ανθρώπων75, οι οποίοι θα 

χαρακτηρίζουν την κρεοφαγία «εξόχως ανήθικον πράξιν»76.  

 Την διατροφική αλλαγή του σύγχρονου ανθρώπου την θεωρεί αναγκαία 

αλλά και δύσκολη. Η αλλαγή σε σαρκοβόρο όν έγινε για να προστατεύσει την 

ύπαρξή του από τα άγρια σαρκοβόρα ζώα77. Η νέα αλλαγή θα πραγματοποιηθεί 

όταν ο άνθρωπος θεωρήσει, μέσω της αυτοκριτικής εξέτασης, την σφαγή των 

ζώων φόνο και βαρβαρότητα και συνειδητοποιήσει την ενότητα που υπάρχει σε 

όλα τα έμψυχα όντα78. Την κατάργηση της αιματοχυσίας των ζώων την θεωρεί 

«μέγα ιδεώδες του νεώτερου πνεύματος».79 Θεωρεί μάλιστα ένδειξη καλού 

 
71 Ό. π. σ. 165. 
72 Δρακούλης Πλ (1893). ό. π. σ. 50. 
73 Ό. π. (1984), σ. 167 - 168.  
74 Ό. π. σ. 170.  
75 Ο. π. σ. 171.  
76 Ό. π. σ. 174 – 175. 
77 Ό. π. σ. 165. 
78 Ό. π. σ. 175.  
79 Ό. π. σ. 176. 
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Χριστιανού την αποχή από την κρεοφαγία κατά το παράδειγμα του Ιησού και των 

Πατέρων της Εκκλησίας80.  

 Αναφέρεται επίσης στην σχέση της διατροφής με τη Ηθική θεωρώντας τες 

αδελφές, ώστε η διατροφή να αποτελεί την βάση της 

Ηθικής. Η σχέση αυτή διακρίνει τους ανθρώπους σε 

«πολιτισμένους» και «βαρβάρους». Θεωρεί «πολιτι-

σμένους» αυτούς που καλλιεργούν την ψυχή τους, ώ-

στε να επέλθει η «ηρεμότης και η συμπάθεια» ανεξάρ-

τητα από την θρησκευτική τους ταυτότητα81. Το σέβας 

προς την Φύση δεν σταματά για τον Δρακούλη στην 

αποχή από τη κρεοφαγία. Επεκτείνεται και σε κάθε 

φυτό που είναι καλλιεργημένο χρήσιμο με την προ-

στασία τους από τη φθορά και την βλάβη82.  

 Οι απόψεις του αυτές για την διατροφή χλευά-

στηκαν από διάφορους κύκλους της εποχής. Χαρακτη-

ριστικό είναι το σχόλιο του λογοτεχνικού περιοδικού 

Νουμάς του Δημήτρη Ταγκόπουλου το 1909 που γράφει: «Ο φιλόσοφος χορτοφά-

γος κ. Πλάτων Δρακούλης μαζί με τους περισσότερο χορτοφάγους  και λιγότερο 

φιλοσόφους συντρόφους του, αντί για αρνί έφαγε χόρτα την Λαμπρή, και το τε-

λαλήσανε όλες οι εφημερίδες. Όταν κανείς τυραγνιέται από την τρομερή αρρώ-

στια που λέγεται ρεκλαμομανία και σανό ακόμα είναι ικανός να φάγει, για να 

γίνει κουβέντα για δαύτονε»83.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
80 Ό. π. σ. 176 – 177. 
81 Ό. π. σ. 177 – 178.  
82 Δρακούλης Πλ. (1893), ό. π. σ. 50 – 51.  
83 Μουλάς Π. (1992), Ο λόγος της απουσίας, ΜΙΕΤ, σ. 338 – 339.  

Εικόνα 14 Η 5η έκδοση του βι-

βλίου 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4Η  

Αλίκη Πλάτωνος Δρακούλη. 
 

 

 

ύζυγος και σύντροφος του Δρακούλη ήταν η Alice Marie Drakoules, η ο-

ποία διακρίνονταν για τις ανθρωπιστικές της ιδέες, ήταν οπαδός της χορ-

τοφαγικής διατροφής και αγωνίστρια για την υπεράσπιση των ζώων. 

Γεννήθηκε στις Βρυξέλες περί το 1880 από Άγγλους γονείς. Ο πατέρας της, Ερρί-

κος Lampe ήταν νομομαθής ενώ ο παππούς της ήταν υποστηρικτής της μόρφω-

σης των νέων της κομητείας που ζούσε84. 

Πρώτος της σύζυγος ο William Lewis το 1876. Ο Lewis ήταν διευθύνων σύμ-

βουλος της εταιρείας Union Assurance Company85. To 1887 ιδρύει στο Weybridge 

ένα Band of Mercy86.  Το 1891 είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Ανθρωπιστικής Ένω-

σης. Αυτή ιδρύεται στο σπίτι της από τον Henry S. 

Salt (1851 – 1939) και ορίζεται Ταμίας στο πρώτο 

Διοικητικό Συμβούλιό της. Η Ένωση αντιτάχθηκε 

τόσο στη σωματική όσο και στη θανατική ποινή.  

Ζητούσε την απαγόρευση του κυνηγιού ως ά-

θλημα  και ήταν επίσης σθεναρά αντίθετη με την 

ζωοτομή. Ήταν πρόδρομος του σύγχρονο κινήμα-

τος για τα δικαιώματα των ζώων και πολλά μέλη 

της ήταν χορτοφάγοι, ενώ υπερασπίζονταν την 

προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Συμμετείχε στην ίδρυση της Εταιρείας Προ-

στασίας Ζώων και Αντιζωοτομίας που ιδρύθηκε το 

1906 και υπήρξε μέλος στο εκτελεστικό Συμβούλιό 

της σε όλη την διάρκεια της ζωής της.  

  Μετά τον θάνατο του Lewis το 1907 γνω-

ρίζεται και παντρεύεται τον Δρακούλη. Κοινό τους ιδεολογικό στοιχείο ο Ανθρω-

πισμός. Ο Δρακούλης επηρεάζεται από την Αλίκη και αυτή δέχεται επιρροές από 

 
84 Σχετικές πληροφορίες για την οικογένεια καταγωγής της συναντάμε σε άρθρο της εφημερίδας Εργάτης του 

Βόλου στις 13/2/1910.  
85 Ίσως εξέλιξή της να είναι η ασφαλιστική εταιρία Allianze.  
86 Τα Bands of Mercy ήταν επίσημες, τοπικές οργανώσεις που έφερναν ανθρώπους—ιδιαίτερα παιδιά και εφή-

βους— για να μάθουν για την καλοσύνη προς τα μη ανθρώπινα ζώα. Δραστηριοποιούνταν επίσης για να βοη-

θήσουν τα ζώα και να αποτρέψουν τη σκληρότητα στην εκπαίδευσης τους με άμεσες παρεμβάσεις. Τα πρώτα 

ιδρύθηκαν το 1875, από τη φιλάνθρωπο Catherine Smithies (1785 – 1877) στη Βρετανία.  

Σ 

Εικόνα 15  

Το ταφικό μνημείο της Δρακούλη στην εκ-

κλησία St John Wood το 1939.  

Πηγή: Hilda Kean 
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τον Πλάτωνα. Ο Δρακούλης είχε επηρεαστεί τόσο από 

τις αντιλήψεις της για την Φύση και τον φυσικό τρόπο 

ζωής όσο και από την αγάπη της για τα ζώα. Αυτή επη-

ρεάστηκε από την σοσιαλιστική σκέψη του και την πάλη 

για τα δικαιώματα των εργατών.  

Η ακτινοβολία της δράσης του Δρακούλη αγγίζει 

και την Αλίκη. Η εφημερίδα Εργάτης, που εκδίδεται στον 

Βόλο, της αφιερώνει άρθρο στην πρώτη σελίδα87. Μετά 

τον γάμο τους υιοθετεί το όνομα Αλίκη Πλάτωνος Δρα-

κούλη. Ο Δρακούλης υπεραγαπούσε και σέβονταν την 

γυναίκα του. Ανάλογη αγάπη έδειξε και για την φίλη 

της και ομοϊδεάτισσα του Φελίτσια Σκατσερλδ88.  H Α-

λίκη Πλάτωνος Δρακούλη πέθανε στο Λονδίνο το 193389.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
87 Εφημερίδα Εργάτης, 13/2/1920, σ. 1 – 2.   
88 Μπενάκης Θ. ό. π. σ. 51.  
89 Kean, Hilda (2011). «Traces and Representations: Animal Pasts in London's Present», The London Journal. 

36 (1) σ. 54–71 στο http://hildakean.com/wp-content/uploads/2012/05/Traces-animals-London-.pdf  

Εικόνα 16 Το πρωτοσέλιδο του 
Εργάτη του Βόλου για την Δρα-

κούλη. Περιλαμβάνει κακή φω-

τογραφία της.  

http://hildakean.com/wp-content/uploads/2012/05/Traces-animals-London-.pdf
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ   
 

 

ν κατακλείδι ο Πλάτων Δρακούλης είναι η μορφή ενός ιδιότυπου σοσιαλι-

στή. Κατά τον Κορδάτο είναι φαβιανός εγγλέζικης μάρκας σοσιαλιστής. 

Ταυτόχρονα είναι ειρηνιστής, νέο-χριστιανός, χορτοφάγος, κοσμοπολί-

της, ζωόφιλος, καθαρευουσιάνος, εργατιστής, εγωπαθής και φιλανθρωπιστής 

που δεν μπόρεσε να μελετήσει και να ακολουθήσει τον επιστημονικό σοσιαλι-

σμό. Προτείνει ένα ιδιότυπο σοσιαλισμό τον οποίο αγωνίζεται με όλες του τις δυ-

νάμεις να μεταδώσει. Καυτηριάζει και χλευάζει τους καπιταλιστές θεωρώντας 

τους «νωθρούς και κτηνώδεις». Πιστεύει στην σταδιακή επικράτηση του σοσιαλι-

σμού και υμνεί το εργατικό κίνημα που «κρύπτει εν εαυτώ την δόξαν του κό-

σμου»90.    

 Παράλληλα οραματίζεται και ένα ιδιαίτερο τρόπο ζωής που στηρίζεται σε 

μια διατροφή με βάση τους καρπούς της γης. Θεωρεί την θανάτωση των ζώων 

βάρβαρη πράξη, ανάλογη μια τον φόνο του ανθρώπου. Προτείνει, χρησιμοποιώ-

ντας φιλοσοφικά, ηθικά και επιστημονικά επιχειρήματα, ένας τρόπο ζωής, που 

κατά την γνώμη του, καθιστά τον άνθρωπο «πολιτισμένο» έτοιμο να επικοινω-

νήσει με το «εσωτερικό φως» του και να αποτελέσει για την κοινωνία του παρά-

δειγμα.  

 Οι προτάσεις του «ακούγονται» παράξενες για τους σύγχρονους συμπολί-

τες του ή ακόμη και ανατρεπτικές για τα δεδομένα της εποχής. Μπορούμε να 

πούμε ότι ακόμη και σήμερα ανήκουν στις πρωτοποριακές σκέψεις ανθρώπων 

που χαρακτηρίζονται «ιδιαίτεροι» και «ευαίσθητοι» από την πλειοψηφία. Χλευά-

ζεται και καταδικάζεται τόσο από τους αστούς, όσο και από τους σοσιαλιστές της 

εποχής του, αν και ήταν πρωτοπόρος της σοσιαλιστικής κίνησης στην Ελλάδα.  

 Δύο είναι οι οργανώσεις που συντέλεσαν στην διαμόρφωση της φιλοσοφι-

κής του σκέψης και πρακτικής. Ο Τεκτονισμός και η Θεοσοφική Εταιρεία. Αυτές 

σε συνδυασμό με τον ιδιότυπο Σοσιαλισμό του αποτελούν την θεωρητική του 

βάση. Η προσπάθειά του για μεταλαμπάδευση της σκέψης του στους εργαζόμε-

νους θα τον οδηγήσει στην φτώχια και δυστυχώς και στην λησμονιά, αποδεικνύ-

οντας ταυτόχρονα την ανιδιοτέλεια της δράσης του.    

 

 

 

 
90 Κορδάτος Γ. ό. π. σ. 21.  
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