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ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ

ΤΟΥ�ΠΡΟΕΔΡΟΥ�ΤΗΣ�ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ�ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΩΝ�
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ�ΕΡΕΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ�Ν.�ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ

Η�Εταιρεία�Κεφαλληνιακών�Ιστορικών�Ερευνών�από�την�ίδρυσή�της�(1975)
για�τις�όποιες�εκδόσεις�και�κυρίως�για�την�επιστημονική�επετηρίδα�της�Κεφαλ-
ληνιακά�Χρονικά (ετοιμάζεται� τώρα� ο� 20ός� τόμος)� αντιμετώπιζε� οικονομική
δυσπραγία,�αφού�στηριζόταν�οικονομικά�για�τις�όποιες�δραστηριότητές�της�στις
συνδρομές�των�τακτικών�μελών�της,�οικονομική�συμβολή,�ως�είναι�ευνόητο,�πο-
λύ�περιορισμένη.�Ωστόσο�μετά�την�οργάνωση�και�πραγματοποίηση�του�ΙΑ΄ Διε-
θνούς�Πανιονίου�Συνεδρίου�(2018),�τα�οικονομικά�δεδομένα�άλλαξαν�ικανοποιη-
τικά,�διότι�από�τις�οικονομικές�προσφορές�των�ευγενών�χορηγών�για�τις�δαπά-
νες�του�Συνεδρίου,�με�την�προσεκτική�διαχείριση�του�Διοικητικού�Συμβουλίου,
παρουσιάστηκε� πλεόνασμα,� που� από� τότε� διατίθεται�ως� επιβάλλεται,� για� τις
υπό�έκδοση�μελέτες�των�τακτικών�μελών�της.

Στο�ως�άνω�πλαίσιο�δυνατοτήτων�το�Διοικητικό�Συμβούλιο�της�Εταιρείας
με�απόφασή�του, έχει�από�καιρό�εγκρίνει�και�την�έκδοση�δύο�διδακτορικών�δια-
τριβών, του�μέλους�του�Διοικητικού�Συμβουλίου καθηγητή�Ηλία�Τουμασάτου
και�του�τακτικού�μέλους�της�Εταιρείας�Θεοδώρας�Ζαφειράτου-Γαρμπή,�προϊ-
σταμένης�των�Γενικών�Αρχείων�του�Κράτους, Τμήματος�Κεφαλληνίας.

Με�ιδιαίτερη�ικανοποίηση�του�Διοικητικού�Συμβουλίου�και�ιδιαίτερα�εμού�ως
προέδρου�της�Εταιρείας,�προσφέρουμε�τώρα�από�τις�εκδόσεις�μας�στην�επιστημο-
νική�κοινότητα�της�χώρας�τη�διδακτορική�διατριβή�του�Ηλία�Τουμασάτου�με�θέ-
μα�“Χαραλάμπης�(Μπάμπης)�Άννινος�(1852-1934).�Ένας�Επτανήσιος�στην
Αθήνα.�Οι�επτανησιακές�καταβολές�και�η�ενσωμάτωση�ενός�Κεφαλονίτη�λογο-
τέχνη�στην�πνευματική�ζωή�της�Αθήνας”.

Πρόκειται�για�ένα�ογκώδες�δίτομο�έργο,�που�χαρακτηρίζεται για�την�εξέτα-
ση�του�υλικού�σε�βάθος,�αλλά�και�κυρίως�για�την�ευρύτητά�του,�καθώς�ο�συγ-
γραφέας�του�μελετά�και�με�δεξιοτεχνία�παρουσιάζει�την�πνευματική-λογοτεχνι-
κή�κίνηση�της�εν�λόγω�περιόδου�στον�ελλαδικό�χώρο�γενικότερα,�αλλά,�βεβαί-
ως, και�ειδικότερα�στην�Επτάνησο,�όπου,�όπως�ο�ίδιος�την�προσδιορίζει,�συνιστά
το�«πνευματικό�λίκνο�του�Άννινου».

Εντυπωσιάζει η�δομή�του�έργου�στον�πρώτο�τόμο. Πρόκειται�για�προσεκτική
ανίχνευση�της�ζωής�και�του�έργου�του�Άννινου�από�τα�πρώτα�χρόνια�στην�Κε-
φαλονιά�έως�το�φτερούγισμά�του�στην�πνευματική�Αθήνα�της�εποχής:�από�τα
πρώτα, τα�παιδικά�του, χρόνια�και�την�άνδρωση�του�στο�νησί,�από�το�βάπτισμά
του,�δηλαδή,�αλλά�και�την�παραγωγή�του�στο�πλαίσιο�της�Επτανησιακής�Σχο-
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λής,� προς� το� συγγραφικό� «στίγμα»� του� –έτσι� το� προσδιορίζει� ο� συγγρ.– στον
αθηναϊκό�πνευματικό�χάρτη�(1880-1890),�για�να�φτάσει�σταδιακά�και�μεθοδι-
κά�στην�κορύφωση,�στην�περίοδο�της�ωριμότητας�(1890-1934),�όταν�ο�Άννινος
θα�αποφορτισθεί�από�το�πολύτιμο�φορτίο�του,�που�συνιστά�το�μοιραίο�μείγμα�του
επτανησιακού�πλούτου, μπολιασμένο�κι�αυτό�από�τα�νάματα�της�Δύσης,�στο
πλαίσιο�του�γνωστού�φαινομένου�της�μετακένωσης,�με�την�αθηναϊκή�πνευματι-
κή�πραγματικότητα�της�εποχής.

Στον�δεύτερο�τόμο�οι�ασφαλείς�μαρτυρίες,�η�εργογραφική�αποτύπωση,�η�παρα-
γωγή�του�Άννινου:�παντοειδείς�δημοσιεύσεις�σε�εφημερίδες�και�περιοδικά,�μετα-
φράσεις,�η�παραγωγή�κατά�την�ωριμότητα,�τα�θεατρικά.�Ένας�πλούτος�εγνω-
σμένου�λογοτεχνικού�κύρους�που�προκαλεί�το�δέος,�αλλά�που�συνιστά�ασφαλές
εφαλτήριο�για�τις�καινούργιες�γενιές,�για�εκείνους�που�ακολουθούν�με�τη�δέουσα
ευαισθησία�στο�αντικείμενο�της�λογοτεχνίας.�Κι�όλα�αυτά,�με�επιτυχία�δοσμένα,
γιατί�ο�συγγραφέας�του�δίτομου,�ο�διδάκτωρ�Ηλίας�Τουμασάτος, είναι�μεθοδικός
δάσκαλος�στην�προσφορά�της�παραγωγής�του.

Είμαι�ιδιαίτερα�ικανοποιημένος�και�για�το�γεγονός, ότι�η�εν�λόγω�διδακτορι-
κή�διατριβή�αφορά�ανέκδοτο,�ώς�τώρα,�αρχειακό�υλικό,�κατ’�εξοχήν�ενδιαφέρον,
της�Κοργιαλενείου�Βιβλιοθήκης�Αργοστολίου,�που�-κι�αυτό�είναι�το�σημαντικό-
τερο-�αξιοποιήθηκε�και�προσφέρεται�από�τον�συγγραφέα�στην�επιστημονική�κοι-
νότητα�με�τον�επιστημονικό�τρόπο�ενός�ολοκληρωμένου�επιστήμονα.

Για� το� επιστημονικό� βάθος,� οπωσδήποτε,� της� διδακτορικής� διατριβής� του
Ηλία�Τουμασάτου�ιδιαίτερο�λόγο,�με�τη�δέουσα�επιστημονική�διάσταση,�κάνει
στον�πρόλογό�του�εδώ�ο�ομότιμος�καθηγητής�πανεπιστημίου�και�αγαπητός�συ-
νάδελφος�Θεοδόσης�Πυλαρινός, ειδικός� επί� τούτου,� που� εξάλλου� υπήρξε� και� ο
επιβλέπων�καθηγητής�της�εν�λόγω�διατριβής.

Εγώ,�ωστόσο,�θέλω�να�υπογραμμίσω�ότι�αισθάνομαι�ιδιαίτερα�ικανοποιημέ-
νος�με�την�έκδοση�του�έργου�αυτού�από�την�Ε.Κ.Ι.Ε.,�διότι�την�εννοώ�ως�κατά-
ληξη�του�άξιου�έργου�που�προσέφερε�ο�Ηλίας�Τουμασάτος,�κατά�το�χρονικό�διά-
στημα�της�υπηρεσίας�του,�ως�διευθυντής�στην�Κοργιαλένειο�Βιβλιοθήκη,�αλλά,
βέβαια, και�για�το�έργο�που�επιτέλεσε�και�συνεχίζει�να�επιτελεί�κυρίως�ως�μέ-
λος�του�Διοικητικού�Συμβουλίου�της�Εταιρείας.�

Τελειώνω,�υπογραμμίζοντας�τη�μεγάλη�προσφορά�του�συγγραφέα�κατά�την
οργάνωση�και�πραγματοποίηση�του�ΙΑ΄�Διεθνούς�Πανιονίου�Συνεδρίου�(Κεφα-
λονιά,�Μάιος�2018),�και�υπενθυμίζοντας�κυρίως�την�κοπιώδη�επιμέλεια�εκ�μέ-
ρους�του�των�πρώτων�τεσσάρων�τόμων�του�συνεδρίου�αυτού,�τους�οποίους�παρα-
κολούθησε�ώς�την�εκτύπωσή�τους,�ανταποκρινόμενος�στις�–γνωστές�εξάλλου–,
απαιτήσεις�των�συνέδρων,�με�περισσή�επιτυχία.

Λοιπόν,�κι�από�τη�θέση�αυτή�εκ�μέρους�μου�και�εκ�μέρους�του�Διοικητικού
Συμβουλίου�της�Εταιρείας�απευθύνεται�προς�τον�Ηλία�Τουμασάτο�ένα�εγκάρδιο
και�ειλικρινέστατο�“Ευχαριστώ”.

Αργοστόλι�Ιούνιος�2020

Γεώργιος�Ν.�Μοσχόπουλος18



ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ

του�Θεοδόση�Πυλαρινού
Ομότιμου�Καθηγητή�Λογοτεχνίας�του�Ιονίου�Πανεπιστημίου

Με�χαρά�ανταποκρίνομαι�στην�επιθυμία�του�συναδέλφου�καθηγητή�και�πα-
λαιού�καλού�φίλου�κ.�Γιώργου�Μοσχόπουλου,�προέδρου�της�Εταιρείας�Κεφαλλη-
νιακών�Ιστορικών�Ερευνών,�να�προλογίσω�την�υπό�δημοσίευση�έκδοση�της�διδα-
κτορικής�διατριβής�του�κ.�Ηλία�Τουμασάτου,�της�οποίας�διατέλεσα�κύριος�επό-
πτης. Αν�η�μνήμη� δεν�με�απατά,�γνώρισα�τον�συγγραφέα τον�Οκτώβριο� του
2000.�Ήταν διευθυντής�της�Κοργιαλενείου�Βιβλιοθήκης�και�ως�μέλος�της�ορ-
γανωτικής�επιτροπής�του�συνεδρίου�«Επτάνησος�Πολιτεία»,�αεικίνητος�έκτοτε,
είχε�τη�φροντίδα�ενημέρωσης�των�συνέδρων.�Η�ενασχόλησή�μου�με�τα�Επτανη-
σιακά�Γράμματα�και�η�τακτική�συμμετοχή�μου�στα�συνέδρια�και�τους�τόμους
της�Εταιρείας�Κεφαλληνιακών�Ιστορικών�Ερευνών�με�έφεραν�έκτοτε�σε�συχνή
επικοινωνία� μαζί� του, και� πρώτα� στο� συνέδριο� «Ανδρέας� Λασκαράτος»,� τον
Οκτώβριο�του 2001,�στην�Κεφαλονιά,�οπότε και�πραγματοποίησε�την�παρθενική
επιστημονική�ανακοίνωσή�του.�Η�κατάρτιση,�ο�επιστημονικός�τρόπος�σκέψης
και�συνακόλουθα�η�καλή�εντύπωση�από�την�επάρκεια�του�νεοφώτιστου�συνέδρου
αποτέλεσαν� πρόκριμα� της� συμμετοχής� του� στον� τόμο� «Ευθύς� εγέμισε� άνθη»
(Κέρκυρα� 2001),� του� οποίου� είχα� την� ευθύνη� και� επιμέλεια.�Η� συστηματική
ενασχόλησή�του�με�τα�της�κεφαλληνιακής�λογοτεχνίας�και�ιστορίας�ήταν�πλέ-
ον�γεγονός. Η�συνεργασία�μας�συνεχίστηκε�σε�πολλά�πεδία�των�κοινών�μας�εν-
διαφερόντων,�σε�όλα�τα�συνέδρια�της�Εταιρείας,�αλλά�και�διάφορα επτανησιολο-
γικά�συνέδρια�στην�Κεφαλονιά�(σε Αργοστόλι, Ληξούρι,�Πόρο,�Πύλαρο),�στην
Αθήνα�το�2004,�για�τα�140�χρόνια�από�την�Ένωση,�στα�Κύθηρα,�την�Ιθάκη.�Η
επτανησιολογική�προοπτική�του�κ.�Τουμασάτου�απέδιδε�καρπούς�σε�αρμονικό
συνδυασμό�με�την�υπηρεσία�του�στη�Βιβλιοθήκη.

Ως�πρόεδρος�της�οργανωτικής�επιτροπής�του� Ι΄�Πανιονίου�Συνεδρίου�(2014)
στην�Κέρκυρα�είχα�την�ευκαιρία�να�συνεργαστώ�στενότερα�μαζί�του,�κατεξοχήν
στο�Πανιόνιο�της�Κεφαλονιάς�(2018)�–�διότι�συμμετείχαμε�στις�επιστημονικές
επιτροπές.�Για�την�πολυμέρειά�του,�θα�αναφέρω�την�πρόθυμη�συνεργασία�του�και
σε�εξωεπτανησιακά�λογοτεχνικά�θέματα�–�αναφέρω�μόνο�το�αφιερωματικό�τεύ-
χος�του�περιοδικού�Πάροδος (τχ.�37,�2010)�στον�Κυριάκο�Χαραλαμπίδη.

Αναφέρθηκα�στις�δραστηριότητες�του�συγγραφέα,�για�να�φανεί�η�φιλολογική
σκευή�και�η�επιστημονική του�ταυτότητα,�σε�όσα�εμπίπτουν στις�μεταξύ�μας
συνεργασίες,�προσπερνώντας�πολλά�άλλα�ενδιαφέροντά�του� για�να�καταφανεί
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επίσης�ότι�η�εκπόνηση�της�διατριβής�υπήρξε�νομοτελειακή�συνέπεια�της�καθη-
μερινής�τριβής�του�με�τον�επτανησιακό�πολιτισμό�και�προϋπόθεση�αξιοποίησης
ενός�απαιτητικού,�ανερεύνητου� εν�πολλοίς� υλικού,�ποικίλου�περιεχομένου,�που
αξιοποίησε�στην�Κοργιαλένειο�ο�συγγραφέας�με�τον�πληρέστερο�τρόπο.

Η� ιδέα�της�εκπόνησης�γεννήθηκε το�καλοκαίρι�του�2004�–στο�φιλολογικό
μνημόσυνο�του�επτανησιολόγου�Γιώργου�Γ.�Αλισανδράτου–�σε�συζήτηση�για�το
αναξιοποίητο�από�τη�δεκαετία�του�1970 Αρχείο�του�Άννινου�και�το�«κενό»�στη
βιβλιογραφία�αναφορικά�με�τη�συμβολή�του.�Έτσι,�το�2005,�με�τίτλο�«Χαραλά-
μπης� (Μπάμπης)� Άννινος� (1852-1934):� Ένας� Επτανήσιος� στην� Αθήνα.� Οι
επτανησιακές�καταβολές�και�η�ενσωμάτωση�ενός�Κεφαλονίτη�Λογοτέχνη�στην
πνευματική�ζωή�της�Αθήνας»,�ξεκίνησε�η�διατριβή�στο�Τμήμα�Ιστορίας�του�Ιο-
νίου�Πανεπιστημίου,�υπό�την�επίβλεψή�μου.�

Πρέπει�να�τονίσω�τη�δυσκολία�τιθάσευσης�του�τεράστιου�υλικού�τού�πολυγρα-
φότατου�και�πολυσχιδούς�Άννινου,�με�πλούσια�λογοτεχνική,�ιστοριογραφική,�δη-
μοσιογραφική�και�θεατρική�παραγωγή·�να�επισημάνω την�ανάδειξη�της�κεφαλο-
νίτικης�πνευματικής�ζωής�και�την�ελάχιστα�μελετημένη�λογοτεχνία της�συγκρι-
τικά�με�της�Κέρκυρας�και�Ζακύνθου·�τη�μετακίνηση�και�μετάγγιση�της�ικμάδας
της�από�τη�φθίνουσα�περιφέρεια�προς�το�εθνικό�κέντρο�και�την�ενσωμάτωση�και
ανέλιξη�του�Άννινου�στα�νέα�πανελλήνια�πολιτιστικά�δεδομένα.�Η�περίπτωσή�του,
που�εξετάστηκε�και�προβλήθηκε�στην�εκ�των�πραγμάτων�πολυσέλιδη�διατριβή,
αποτελεί�διαφωτιστικό�δείγμα�των�κοινωνικών�και�πνευματικών�ανακατατάξεων
της�εποχής,�της�μετακένωσης της�επτανησιακής�εμπειρίας�στο�κέντρο�των�Αθη-
νών,�με�τη�συμβολή�της�Κεφαλονιάς,�και�πρόκριμα/πρότυπο�για�τη�συγγραφή
παρεμφερών�έργων�είτε�με�κέντρο�τα�πολλά�λογοτεχνικά�πρόσωπα�που�περιμένουν
τον�ερευνητή�τους,�είτε�συνθετικά�με�τη�θεωρητική�αποτύπωση�του�κεντρομόλου
αυτού�φαινομένου,�που�οι�λογοτεχνικές�εκδοχές�συνιστούν�εξαιρετικούς�μάρτυρες
λόγω�της�πολυτέλειας�της�τέχνης�του�λόγου�να�αξιολογεί�πολύτροπα�τα�συντελε-
σμένα�γεγονότα.�Ο�κ.�Τουμασάτος�προ�της�υποστηρίξεως�και�εγκρίσεως�το�2013
της�διατριβής είχε�δημοσιεύσει�μελέτες�(στα�Κεφαλληνιακά�Χρονικά,�την�Κυμο-
θόη,� το�Περί� Ιστορίας,� την�Οδύσσεια, στο�Η΄�Πανιόνιο�Συνέδριο),� οι� οποίες� δεν
«χωρούσαν»�εκ�του�όγκου�τους�σ’�αυτήν,�συνέτειναν�όμως�στον�διαφωτισμό�θεμά-
των που�αξιοποιήθηκαν�στα�κεφάλαιά�της.

Και�από�τη�θέση�αυτή, θέλω�να�ευχαριστήσω�τα�μέλη�της�τριμελούς�επιτρο-
πής,�την�ομότιμη�καθηγήτρια�της�Ιστορίας�του�Ιονίου�Πανεπιστημίου�κ.�Ελένη
Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη�και�τον�καθηγητή�θεατρολογίας�κ.�Γεώργιο�Πεφά-
νη,�για�τη�συμβολή�τους�στην�ιστορική�και�θεατρική,�αντιστοίχως,�ανάδειξη�του
έργου�του�Άννινου,�και�να�συγχαρώ�τον�κ.�Μοσχόπουλο,�διότι�συμπεριλαμβάνο-
ντας�το�βιβλίο�στη�σειρά�διατριβών�της�Εταιρείας�Κεφαλληνιακών�Ιστορικών
Ερευνών,�εμπλούτισε�το�έργο�της,�υπομιμνήσκοντας�ότι�το�μερίδιο�της�Κεφαλο-
νιάς�στον�νεοελληνικό�πολιτισμό�είναι�πολλού�λόγου�άξιο.

Αθήνα,�Μάιος�2020

Θεοδόσης�Πυλαρινός20



ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ

Ο�Χαραλάμπης�(Μπάμπης)�Άννινος,�καταγόμενος�από�τη�χρυσοβιβλική�οι-
κογένεια�των�Αννίνων�της�Κεφαλονιάς,�γεννήθηκε�στο�Αργοστόλι�το�1852�και
πέθανε�στην�Αθήνα�το�1934.

Με�τις�εγκύκλιες�σπουδές�του�στη�γενέτειρά�του,�και�χωρίς�να�πραγματο-
ποιήσει,�όπως�πολλοί�Επτανήσιοι�λόγιοι�της�εποχής,1 πανεπιστημιακές�σπουδές
στην�Ελλάδα�ή�στο� εξωτερικό,�πλην�με�σημαντική� εγκυκλοπαιδική�μόρφωση
και�γλωσσομάθεια,�από�νωρίς�αναζήτησε,�όπως�και�πολλοί�άλλοι�Επτανήσιοι,
την�τύχη�του�μακριά�από�το�νησί,�που�ήδη�είχε�ενσωματωθεί�στον�ελληνικό�εθνι-
κό�κορμό�από�το�18�4.

Γεννήθηκε�πολίτης�του�Ιονίου�Κράτους,�πέθανε�πολίτης�της�Ελλάδος,�ζώ-
ντας,�εκτός�από�το�πανηγύρι�της�Ένωσης�της�Επτανήσου�με�την�Ελλάδα,�έναν
μεγάλο�σεισμό�το�18�7,�που�κατέστρεψε�την�οικογένειά�του�οικονομικά,�μια�σύ-
ντομη�απόδραση�στην�Αλεξάνδρεια,�δύο�μικρές�χρονικές�περιόδους�στην�Ιταλία,
με�ένα�διάλειμμα�στην�Αθήνα,�μια�σύντομη�δημιουργική�επιστροφή�στην�Κεφα-
λονιά�(στη�δεκαετία�του�1870),�και�μια�μόνιμη�εγκατάσταση�στη�διαρκώς�ανα-
πτυσσόμενη�Αθήνα�της�μπελ�επόκ,�από�τις�αρχές�του�1880.

Στην�Αθήνα,�μεγάλο�χωνευτήρι�όπου�συγκεντρώνονται�σταδιακά�όλες�οι�φι-
λόδοξες�νέες�δυνάμεις,�πνευματικές�και�πολιτικές,�του�ελληνισμού,�ο�τριαντά-
χρονος�πλέον�Χαραλάμπης�Άννινος,�θα�γνωρίσει�την�επαγγελματική�καταξίω-
ση,�ασχολούμενος� επαγγελματικά�με� τη� δημοσιογραφία�και� πρωταγωνιστώ-
ντας�ή�συμμετέχοντας�στις�σημαντικότερες�εκδοτικές�προσπάθειες�από�τη�δε-
καετία�του�1880�και�εντεύθεν.�Θα�συνεργαστεί�με�τα�σημαντικότερα�ονόματα
της�αθηναϊκής�πνευματικής�ζωής,�παράγοντας�για�περίπου�μισό�αιώνα�ένα�τε-
ράστιο� σε� όγκο� έργο,� που� περιλαμβάνει� χρονογραφήματα,� ευθυμογραφήματα,
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1 Ενδεικτικά�αναφέρουμε�ορισμένους�Επτανήσιους�λογοτέχνες�με�ανώτατες�σπουδές,�(οι�πε-
ρισσότεροι�στο�πεδίο�των�νομικών�επιστημών):�Ο�Διονύσιος�Σολωμός�σπουδασε�στην�Παβία,�ο
Ανδρέας�Λασκαράτος�στο�Παρίσι,�ο�Ιούλιος�Τυπάλδος-Πρετεντέρης�και�ο�Γεράσιμος�Μαρκοράς
στην�Ιταλία�(ο�τελευταίος�και�στην�Ιόνιο�Ακαδημία),�ο�Αριστοτέλης�Βαλαωρίτης�στη�Γενεύη,
το�Παρίσι�και�την�Πίζα,�ο�Γεώργιος�Τερτσέτης�στην�Πάντοβα.�Αλλά�και�ο�Μικέλης�Άβλιχος
και�ο�Γρηγόριος�Ξενόπουλος�παρακολούθησαν�πανεπιστημιακά�μαθήματα�στη�Βέρνη�και�στην
Αθήνα�αντίστοιχα,�όπως�και�ο�Λορέντζος�Μαβίλης�(στην�Αθήνα�και�τη�Γερμανία),�και�ο�Κων-
σταντίνος�Θεοτόκης�στο�Παρίσι�και�τη�Βενετία.



επιφυλλίδες�και�κριτικές,�θεατρικά�έργα�(κωμωδίες�πρόζας�και�επιθεωρήσεις),
δημοφιλή�τραγούδια,�λεξικά,�μεταφράσεις�ξένων�πεζογραφημάτων�και�θεατρι-
κών�έργων,�αλλά�και�ιστορικές�μελέτες.�

Με�πολλές�δυστυχίες�στον�προσωπικό�του�βίο,�θα�καταξιωθεί�ως�«μεθυγρά-
φος»�της�καθημερινότητας,�με�λεπτό�αλλά�διαβρωτικό�χιούμορ.�Η�εποχή�του�θα
τον�λατρέψει�(κι�αυτό�μαρτυρεί�η�αθρόα�συμμετοχή�όλου�του�πνευματικού�κό-
σμου�της�εποχής�στο�επετειακό�λεύκωμα�της�τριακονταετηρίδας�του),2 αλλά,
με�την�παρέλευσή�της�θα�λησμονηθεί�γρήγορα�–�σήμερα�οι�περισσότερες�Ιστο-
ρίες�της�Λογοτεχνίας�λησμονούν�να�τον�αναφέρουν.

Θα�ταλαντευτεί,�νεαρός,�ανάμεσα�στον�αθηναϊκό�ρομαντισμό�και�τις�επιρρο-
ές�της�Επτανησιακής�Σχολής,�θα�παραμείνει�πιστός�στα�εθνικά�οράματα�μέχρι
το�βαθύ�του�γήρας,�θα�ακολουθήσει�μέχρι�τέλους�και�τη�στιλιζαρισμένη�και�χα-
ρίεσσα�καθαρευουσιάνικη�γραφή�του�(αν�και�στις�επιθεωρήσεις�του�θα�γράψει
νούμερα�και�τραγούδια�στη�δημοτική).

Θα�πεθάνει�φτωχός,�άρρωστος,� ξεχασμένος,�αγαπημένος�ωστόσο�από�τον
στενό�του�κύκλο,�και�με�το�παράπονο�ότι�δεν�έγινε�ακαδημαϊκός.

Την�ίδια�πεντηκονταετία,�η�Αθήνα�μεγαλώνει�–�γίνεται�σταδιακά�μια�ευρω-
παϊκή�πρωτεύουσα�–�κι�η�Ελλάδα�μεγαλώνει�με�πολέμους�και�συνθήκες�και�με
τη�Μεγάλη� Ιδέα,� γνωρίζει� την� πρώτη� εκβιομηχάνιση,� πτωχεύσεις,�Ολυμπια-
κούς� Αγώνες,� την� ήττα� του� 1897,� την� ανάπτυξη� του� εργατικού� κινήματος,
Βαλκανικούς�πολέμους,�έναν�Παγκόσμιο�πόλεμο�που�οδήγησε�στον�εθνικό�μα-
ξιμαλισμό�των�Πέντε�Θαλασσών�και�των�Δύο�Ηπείρων,�τον�οποίο�διαδέχθηκε�εν
ριπή�οφθαλμού�η�Μικρασιατική�καταστροφή�–�κι�ένας�καινούριος�κόσμος�που
γεννήθηκε�μετά�απ’�αυτήν.�Όλη�αυτή�η�επικαιρότητα,�αλλά�και�η�διεθνής�συ-
γκυρία�που�εμφανίζεται�ανάλογα�τρικυμιώδης�την�ίδια�περίοδο,�πέρασε�μπροστά
από�τα�μάτια�του�Άννινου�προσφέροντας�ποικίλο�και�άφθονο�υλικό�προς�επεξερ-
γασία�από�τη�λογοτεχνική�και�δημοσιογραφική�του�γραφίδα.

Και�η�ιδιαίτερή�του�πατρίδα�θα�ενσωματωθεί�σταδιακά�και�με�προβλήματα
στο�νέο�Ελληνικό�Κράτος�και,�μαζί�με�τα�υπόλοιπα�Ιόνια�Νησιά,�θα�χάσει�στα-
διακά�την�πνευματική�της�λάμψη�–�αυτήν�που�ο�Άννινος,�όπως�και�όλοι�όσοι�με-
τοίκησαν�από�τα�Επτάνησα�στην�Αθήνα�και�διεκδίκησαν�μια�θέση�εκεί,�μεταφέ-
ρει�στις�βαλίτσες�του�–�μια�λάμψη�που�φωτίζει�τον�τρόπο�με�τον�οποίο�βλέπει�όλα
αυτά�τα�γεγονότα.

Αντίστοιχα�ραγδαίες�είναι�και�οι�εξελίξεις�στη�λογοτεχνική�πραγματικότη-
τα�της�εποχής.�Από�το�κεφαλονίτικο�στενό�περιβάλλον,�όπου�συνυπάρχουν�η�πα-
ράδοση�της�Επτανησιακής�Σχολής,�το�κωμικό-σατιρικό�στοιχείο�μέσα�από�την
ισχυρή�προσωπικότητα�του�Ανδρέα�Λασκαράτου�και�οι�αντηχήσεις�του�αθηναϊ-
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2 Λεύκωμα�επί�τη�συμπληρώσει�της�τριακονταετηρίδος�του�φιλολογικού�σταδίου�του�Χαρα-
λάμπους�Αννίνου�18�9-1899, Αθήναι:�Κασδόνης�Γ.,�1900.



κού�ρομαντισμού,�ο�Άννινος�θα�βρεθεί�σε�μια�πραγματικότητα�όπου,�σύμφωνα
με�τις�αντίστοιχες�εξελίξεις�και�επιδράσεις�του�ευρωπαϊκού�χώρου�εισβάλλει�και
εδραιώνεται�ο�ρεαλισμός�–�φτάνοντας�στην�απώτερη�έκφρασή�του,�τον�νατουρα-
λισμό,�και�μια�καινούρια�γενιά�λογοτεχνών,�η�επονομαζόμενη�γενιά�του�1880,
επιχειρεί�να�εκφραστεί�μακριά�από�τη�ρομαντική�θεματολογία,�αντλώντας�τη
θεματολογία�της�από�την�καθημερινότητα�της�πόλης�και�της�επαρχίας.�Την
ίδια�στιγμή�αρχίζει� να�διαμορφώνεται�στην�Αθήνα�η�μαζική�κουλτούρα�μέσα
από�την�ανάπτυξη�του�τύπου�και�του�επαγγελματικού�θεάτρου,�ενώ,�ειδικά�για
την�Ελλάδα,�εκδηλώνεται�η�διαμάχη�γύρω�από�το�γλωσσικό�ζήτημα,�η�οποία
θα�ταλανίσει�τη�χώρα�για�περίπου�έναν�αιώνα.�Στη�μακρά�του�σταδιοδρομία,�ο
Άννινος�θα�βιώσει�και�την�έλευση�του�μοντερνισμού�–�της�«ελευθέρωσης�των
μορφών»,�χωρίς�να�μπορέσει�να�παρακολουθήσει�την�καινούρια�πραγματικότη-
τα.�Από�«νέος»�θα�γίνει�«παλαιός».�

Η�παρούσα�μελέτη�είναι�επεξεργασμένη�μορφή�της�ομότιτλης�διδακτορικής
διατριβής�μου�στο�Τμήμα�Ιστορίας�του�Ιονίου�Πανεπιστημίου,�με�επειβλέποντα
καθηγητή�τον�κ.�Θεοδόση�Πυλαρινό,�η�οποία�υποστηρίχθηκε�το�2013�και�έλαβε
τον�βαθμό�«Άριστα».�Εστιάζει�κυρίως,�ως�«υπόθεση�εργασίας»�στην�ιδιότητα
του�Άννινου,�αφ’�ενός�ως�φορέα�«μετακένωσης»�του�επτανησιακού�πολιτισμού
στο�αθηναϊκό�κέντρο,�στα�χρόνια�μετά�την�Ένωση,�και�αφ’� ετέρου�ως�φορέα
αφομοίωσης�του�πρώτου�από�το�δεύτερο.�Αυτό�το�αμφοτεροβαρές�σχήμα�μετα-
κένωσης-αφομοίωσης�εξετάζεται�με�βασικό�άξονα�μελέτης�την�εξελικτική�πο-
ρεία�της�συγγραφικής�–�εκδοτικής�παρουσίας�του�Άννινου�σε�συνάρτηση�με�τη
μετάβασή�του�από�την�εστία-Κεφαλονιά,�πνευματικό�ανθώνα�που�εξασθενεί�όσο
προχωρεί�η� ενσωμάτωση�στο� νέο�Ελληνικό�Κράτος,�σε� έναν� νέο�γεωγραφικό
χώρο,� την� Αθήνα,� φυτώριο� ζυμώσεων� και� πνευματικών� εξελίξεων.� Επιπλέον
εξετάζεται�η�πολυσυλλεκτικότητα�του�έργου�του�ως�προς�τα�είδη�με�τα�οποία
καταπιάνεται�(δημοσιογραφική�γραφή,�θέατρο,�λογοτεχνία,�μεταφραστική�πα-
ραγωγή�κ.λπ.),�και�οι�επιπτώσεις�της�τελευταίας�στην�ποιοτική�στάθμη�της�λο-
γοτεχνικής�του�παραγωγής.

Παράλληλα,�αυτή�η�σχέση�μετακένωσης-αφομοίωσης�φωτίζεται�με�βάση
και�άλλους�παράγοντες�που�την�επηρεάζουν,�όπως:

� Τις�πνευματικές�του�καταβολές�καθαυτές,�όπως�αποτυπώνονται�στο�έργο
του,�αν�αυτό�εξεταστεί�υπό�το�πρίσμα�των�επιδράσεων�τής�(εν�ευρεία�εννοία)
Επτανησιακής�Σχολής,�του�πνευματικού�δηλαδή�γενετικού�του�υλικού.

� Τη�συνάρτηση�του�συνολικού�λογοτεχνικού�του�στίγματος�με�τη�βιοποριστι-
κή�–�«επαγγελματική»�σχέση�του�με�τη�γραφή,�που�τον�διαφοροποιεί�από
την�προηγούμενη�γενιά�των�Επτανησίων�(δηλαδή�από�τις�πνευματικές�του
καταβολές).

� τη�συνύπαρξή�του�στον�δημοσιογραφικό�και�πνευματικό�στίβο�με�άλλους�λο-
γοτέχνες,�Επτανήσιους�και�μη,�που�δραστηριοποιούνται�κατά�σχετικά�παρό-
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μοιο�τρόπο�στην�Αθήνα�την�περίοδο�της�ένταξης�και�καθιέρωσής�του�στην
αθηναϊκή�πραγματικότητα,�κατά�την� οποία�αναδύεται�και�καθιερώνεται�η
γενιά�του�1880�και�αναζοπυρώνεται�(με�Το�ταξίδι�μου του�Γιάννη�Ψυχάρη)�το
γλωσσικό�ζήτημα,�και�αργότερα,�κατά�την�ώριμη�περίοδο�της�σταδιοδρομίας
του,� όταν�εμφανίζονται�τα�νεωτερικά�ρεύματα�των�αρχών�του�20ού�αιώνα,
μέσα�σε�ένα�εκρηκτικό�πολιτικό,�οικονομικό,�κοινωνικό�και�διεθνές�κλίμα.

Η�παρούσα�εργασία�θα�επιχειρήσει�να�παρακολουθήσει�τη�διαδρομή�αυτή�του
Άννινου,�από�τα�πρώτα�του�λογοτεχνικά�σκιρτήματα�ως�την�ολοκλήρωση�του
έργου�του,�μέσα�από�τρία�ομόκεντρα�επίπεδα:�

� Την�πνευματική�του�παραγωγή�καθαυτή,�ανά�βασική�περίοδο�δράσης�του.�
� Την�ένταξη�αυτής�της�παραγωγής�στο�πλέγμα�των�λογοτεχνικών�ρευμά-

των�της�αντίστοιχης�περιόδου.
� Την� ένταξη� της� πνευματικής� παραγωγής� στο� πολιτικο-οικονομικό-

κοινωνικό-ιδεολογικό�περιβάλλον�της�περιόδου.

Με�το�παραπάνω�σκεπτικό,�η�μελέτη�αυτή�δομείται�στα�ακόλουθα�κεφάλαια:
Στο�πρώτο�(εισαγωγικό)�κεφάλαιο�(«Ο�ιόνιος�χώρος�ως�πνευματικό�λίκνο

του�Άννινου»),�γίνεται�αναφορά�στον�ελληνικό�πνευματικό�χώρο�κατά�τον�19ο

αιώνα�και�την�κινητικότητα�ανθρώπων�και�ιδεών�ως�μέσο�παραγωγής�του�και-
νούριου,�στην�πνευματική�παραγωγή�στα�Επτάνησα,�όπου�παρατηρούνται�δια-
φοροποιήσεις�σε�καθένα�από�τα�νησιά,�και�στην�επαφή�με�το�νεοσύστατο�αθη-
ναϊκό�κέντρο.

Στα�επόμενα�κεφάλαια�(2-4)�επιλέχθηκε�η�διαίρεση�της�λογοτεχνικής�πα-
ρουσίας�του�Άννινου�σε�τρεις�περιόδους:

� Την�«κεφαλληνιακή»�ή�«πρώιμη»�περίοδο�(1852�-�περ.�1880)�κατά�την�οποία
ο�Άννινος�μεγαλώνει�στην�Κεφαλονιά,�κάνει�τις�πρώτες�του�δημοσιογραφι-
κές�και�λογοτεχνικές�δοκιμές�στη�γενέτειρά�του�και�τις�πρώτες�του�μετακι-
νήσεις,�στην�Αθήνα�και�την�Ιταλία,�μέχρις�ότου,�περί�το�τέλος�της�δεκαε-
τίας,�εγκαθίσταται�οριστικά�στην�Αθήνα.�Η�περίοδος�αυτή�περιγράφεται�στο
κεφάλαιο� 2� της� μελέτης� («Η� πρώιμη� περίοδος� (Κεφαλονιά� 1852-� περ.
1880»).�Μετά�από�ένα�βιογραφικό�περίγραμμα,�γίνεται�αναφορά�στις�πρώ-
τες�δημοσιεύσεις�του,�στα�ταξίδια�του�σε�Αθήνα�και�Ιταλία,�στο�κοινωνικό
και�πνευματικό�περιβάλλον�της�Κεφαλονιάς�στα�χρόνια�μετά�την�Ένωση
και,�τέλος,�τη�θέση�και�τις�επιδράσεις�του�Άννινου�στη�λογοτεχνική�παρα-
γωγή�της�περιόδου�σε�σχέση�με�την�παράδοση�της�Επτανησιακής�Σχολής.

� Την� περίοδο� ένταξης� στην� αθηναϊκή� πραγματικότητα� (περ.� 1880-1890),
κατά�την�οποία�ο�Άννινος,�μετά�την�οριστική�εγκατάστασή�του�στην�Αθήνα,
αρχίζει� να� εργάζεται� ως� δημοσιογράφος� σε� ειδησεογραφικά� και� σατιρικά
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έντυπα�της�εποχής,�εκδίδει�το�πρώτο�του�πεζογραφικό�βιβλίο�και�δημοσιεύει
πραγματείες,� ενσωματώνεται� δηλαδή� στην� αθηναϊκή� πραγματικότητα,� η
οποία�την�ίδια�δεκαετία�βιώνει�σημαντικές�πολιτικές�και�κοινωνικές�αλλα-
γές,�αλλά�και�την�εμφάνιση�της�«γενιάς�του�1880»,�που�θα�αλλάξει�εκ�βά-
θρων�το�λογοτεχνικό�τοπίο.�Η�περίοδος�αυτή�περιγράφεται�στο�κεφάλαιο�3
της� μελέτης� («Η�Ενσωμάτωση� στην�Αθήνα� -�Η� δεκαετία� 1880-1890»),
όπου�μετά�το�βιογραφικό�και�εργογραφικό�περίγραμμα�γίνεται�αναφορά�στο
αθηναϊκό�περιβάλλον�της�δεκαετίας�του�1880,�τους�μηχανισμούς�ενσωμά-
τωσης�και�την�πλούσια�και�πολυποίκιλη�συγγραφική�παραγωγή�του�Άννινου
(αυτοτελείς�εκδόσεις,�εφημερίδες,�περιοδικά,�μεταφράσεις).

� Την�ώριμη�περίοδο�(1890-1934),�κατά�την�οποία�ο�Άννινος,�καταξιωμένος
πια�άνθρωπος�των�γραμμάτων,�εμφανίζει�μεγάλο�όγκο�συγγραφικής�παρα-
γωγής,�σχεδόν�μέχρι�τον�θάνατό�του.�Την�περίοδο�αυτή,�που�περιγράφεται
στο� κεφάλαιο� 4� της� μελέτης� («Η� περίοδος� της�ωριμότητας� 1890-1834»)
μορφοποιείται�η�συνολική�συγγραφική�εικόνα�του�Άννινου,�ενταγμένη�στις
εξελίξεις�της�εποχής.�Και�στο�κεφάλαιο�αυτό�προηγείται�η�παράθεση�βιο-
γραφικού� περιγράμματος� και� της� περιρρέουσας� ατμόσφαιρας� της� εποχής,
γίνεται�αναφορά�στις�συλλογικότητες�που�συμμετέχει�ο�Άννινος�εκείνη�την
εποχή�και�καθορίζουν�εν�πολλοίς�τον�λογοτεχνικό�του�περίγυρο,�και�εν�συνε-
χεία�επιχειρείται�επισκόπηση�του�έργου�του:�Οι�αυτοτελείς�του�εκδόσεις�κλεί-
νουν�την�ύλη�του�παρόντος�πρώτου�τόμου.

� Στον�δεύτερο�τόμο�η�δράση�του�Άννινου�στην�«ώριμη�περίοδο»�καταγράφεται
σε�όλους�τους�τομείς�της:�Μεταφράσεις,�συμμετοχές�σε�περιοδικά,�ημερολό-
για�και�εφημερίδες�της�εποχής,�αλλά�και,�σε�ιδιαίτερο�υποκεφάλαιο,�η�έντο-
νη�παρουσία�του�στη�θεατρική�ζωή�της�εποχής�(θέατρο�πρόζας,�επιθεώρηση
και�οπερέτα).

Η�μελέτη�ολοκληρώνεται�με�το�κεφάλαιο�5�(«Συμπεράσματα:�Μετακένωση
και�αφομοίωση:�Η�αθηναϊκή�παραγωγή�του�Άννινου�σε�σχέση�με�την�επτανη-
σιακή»),� όπου�γίνεται�και� ο� τελικός�προσδιορισμός�του�σχήματος�μετακένω-
σης-αφομοίωσης,�μέσα�από�τους�προσδιοριστικούς�παράγοντες�που�περιγράφη-
καν�προηγουμένως.

Κρίθηκε�σκόπιμο�να�επισυναφθούν�ως�παραρτήματα�αφ’�ενός�ο�κατάλογος
του�Αρχείου�του�Άννινου�που�βρίσκεται�στην�Κοργιαλένειο�Βιβλιοθήκη�Αργο-
στολίου,�και�αφ’�ετέρου�τα�κείμενα�τριών�αδημοσίευτων�θεατρικών�κειμένων�του
Άννινου,�ένα�από�τα�οποία�(τα�Φούμαρα)�δεν�έχει�παρασταθεί�ποτέ�σε�ελληνική
σκηνή.

Το�να�διερευνήσει�κανείς�την�προσωπικότητα�του�Άννινου�μέσα�στο�«φυσικό»
καλλιτεχνικό� και� ιστορικό� της� περιβάλλον� θεωρήσαμε� ότι� είναι� αναγκαίο� να
προηγηθεί�μιας�πιο�«αντικειμενικοποιημένης»�αποτίμησης�του�έργου�του.�Ο�Άν-
νινος�είναι�κυρίως�λογοτέχνης�της�καθημερινότητας�και�της�επικαιρότητας�–

Εισαγωγή 25



όχι�ρομαντικός�καλλιτέχνης�που�προσπαθεί�να�αποποιηθεί�την�πραγματικότητα
και� να� δημιουργήσει�μια�καινούρια.�Ακόμη�και�σ’�αυτή�την�περίπτωση�όμως
(στο�πρώιμο�εργο�του�Άννινου),�για�να�καταλάβουμε�την�τεχνητή�του�πραγμα-
τικότητα,�είναι�αναγκαίο�να�διαπιστώσουμε�ποια�ήταν�εκείνη�που�προσπάθησε
να�αποποιηθεί.

Επιπλέον,�ο�Άννινος�δεν�πρέπει�να�αντιμετωπιστεί�ως�μοναδική�περίπτωση
κινητικότητας�και�μετακένωσης�–�είναι�μια�από�τις�πολλές�περιπτώσεις�που
αξίζει�να�μελετηθούν�και�να�συγκριθούν�ως�προς�τη�συμπεριφορά�που�επέδειξαν
τόσο�στον�χώρο�προέλευσης�όσο�και�στον�χώρο�υποδοχής.�Και�αυτή�η�κινητικό-
τητα�δεν�είναι�υπόθεση�προσωπική�–�είναι�αλληλεπιδραστική�τόσο�όσον�αφορά
τον�χώρο�προέλευσης�όσο�και�τον�χώρο�υποδοχής.

Η� παρούσα� εργασία� επιχειρεί� να� συμβάλει� στην� επιστημονική� έρευνα� αφ’
ενός�γιατί,�ως�σήμερα�δεν�διαθέτουμε�ως�εργαλείο�μια�συνολική�μελέτη�για�τον
εν�λόγω�συγγραφέα,�που�πρωταγωνίστησε�σε�πολλά�λογοτεχνικά�είδη�της�επο-
χής�του,�με�παράπλευρη�ωφέλεια�τη�δημοσίευση�άγνωστου�υλικού�του,3 και�αφ’
ετέρου�γιατί�αποπειράται�να�φωτίσει,�σε�μακροσκοπικότερη�βάση,�τη�σχέση�με-
τακένωσης�–�αφομοίωσης�ανάμεσα�στα�Επτάνησα�(πνευματικό�χώρο�προέλευ-
σης�του�Άννινου)�και�την�Αθήνα�(χώρο�υποδοχής),�που�έχει�διττή�σημασία,�κα-
θώς�φωτίζει�τόσο�έναν�σημαντικό�παράγοντα�διαμόρφωσης�της�αθηναϊκής�λο-
γοτεχνικής�σκηνής,�και�επιπλέον�αναδεικνύει�τις�τύχες�μιας�πνευματικά�αυτό-
νομης�ήδη�περιοχής�στη�διάρκεια�της�συμπόρευσής�της�με�το�λογοτεχνικό�κέ-
ντρο�της�χώρας.�Τέλος,�η�μελέτη�συγγράφηκε�με�την�ελπίδα�ότι�θα�αναδειχθεί,
έστω�κατ’�ελάχιστο,�η�συμβολή�της�Κεφαλονιάς�στα�επτανησιακά�γράμματα
και�τη�μεταλαμπάδευσή�τους�στο�νέο�Ελληνικό�Κράτος.

Αφορμή�για�την� ενασχόληση�με�τη�ζωή�και� το� έργο�του�Μπάμπη�Άννινου
στάθηκε�το�αρχείο�του,�το�οποίο�βρίσκεται�στην�Κοργιαλένειο�Βιβλιοθήκη�Αργο-
στολίου,�όπου�εργαζόμουν�από�το�2000�ως�το�2009.�Ο�Άννινος�μού�ήταν�άγνω-
στος�–�ήξερα�μόνο�έναν�δρόμο�στο�Αργοστόλι�με�το�όνομά�του,�την�οδό�Μπάμπη
Άννινου,�όπου�βρισκόταν�το�Γυμνάσιο�και�Λύκειο�όπου�φοίτησα.�Το�αρχείο�ήταν
πρόδρομα�τακτοποιημένο�και�σε�άριστη�κατάσταση,�αν�και,�από�τη�στιγμή�που
ξεκίνησα�τη�συστηματική�μελέτη�του�έργου�του,�διαπίστωσα�ότι�περιείχε�ένα�μι-
κρό�μόνο�μέρος�αυτής�της�παραγωγής.�Με�την�παραίνεση�του�καθηγητή�Γεωρ-
γίου�Ν.�Μοσχόπουλου�ξεκίνησε�η�συστηματική�ταξινόμηση�και�καταλογογράφη-
σή�του,�και,�λίγο�μετά�το�ξεκίνημα�της�διατριβής,�η�ψηφιοποίησή�του�στο�πλαίσιο
του�Επιχειρησιακού�Προγράμματος�«Κοινωνία�της�Πληροφορίας».4

Ηλίας�Α.�Τουμασάτος2�

3 Στο�παράρτημα�1� της�παρούσας�μελέτης�περιλαμβάνονται� τρία�αδημοσίευτα� θεατρικά
κείμενα�του�Άννινου:�Η�τετράπρακτη�μουσική�κωμωδία�Φούμαρα,�το�μονόπρακτο�δράμα�Αντι-
φέγγισμα�και�ένα�νούμερο�από�την�επιθεώρηση�Παναθήναια.

4 Η�ψηφιοποίηση�του�αρχείου�του�Χ.�Άννινου�έγινε�στο�πλαίσιο�της�πράξης�«Ψηφιακό�Αρ-



Πέρα�από�το�αρχείο,�η�έρευνα�επεκτάθηκε�στις�αυτοτελείς�εκδόσεις�έργων
του�Άννινου�και�στα�έντυπα�με�τα�οποία�συνεργάστηκε,�τόσο�στην�Κεφαλονιά
όσο�και�στην�Αθήνα�αλλά�και�σε�άλλα�κέντρα�του�μείζονος�ελληνισμού,�για�να
αποκαλυφθεί� ένας� τεράστιος� όγκος�κειμένων,� τα�χειρόγραφα�των� οποίων� δεν
βρίσκονται�στο�αρχείο�–�πολλά�από�αυτά�είναι�πιθανόν�να�έχουν�οριστικά�χαθεί.

Επιπλέον,�βιβλιογραφική�έρευνα�και�έρευνα�τύπου�έγινε�και�συμπληρωματι-
κά,�προκειμένου�να�τεκμηριωθεί�το�ιστορικό,�κοινωνικό,�οικονομικό�αλλά�και�αι-
σθητικό�και�λογοτεχνικό�πλαίσιο�της�εποχής,�αλλά�και�η�πρόσληψη�του�έργου
του�Άννινου.�Η�βιβλιογραφία�η�σχετική�με�τον�Άννινο�ήταν�ελάχιστη�και�περιο-
ριζόταν�σε�λιγοστά�άρθρα�στον�τύπο,�λήμματα�σε�εγκυκλοπαίδειες�και�βιογρα-
φικά�λεξικά�και�νεκρολογίες�ή�φιλολογικά�μνημόσυνα�–�αυτό�καθιστούσε�το�έρ-
γο�δυσκολότερο�αλλά�και�πιο�συναρπαστικό.

Τη� βιβλιογραφική� έρευνα� και� την� έρευνα� τύπου� διευκόλυναν� σημαντικά� οι
ψηφιακές�βιβλιοθήκες�που�έχουν�αναπτυχθεί�τα�τελευταία�χρόνια�από�διάφορους
φορείς�και�παρέχουν�στην�ερευνητική�κοινότητα�πλήρη�πρόσβαση�στα�κείμενα
των�ψηφιακών�συλλογών,�όπως:

� Η�ψηφιακή�συλλογή�εφημερίδων�της�Εθνικής�Βιβλιοθήκης�της�Ελλάδος.5
� Η�ψηφιακή�συλλογή�της�Βιβλιοθήκης�της�Βουλής�των�Ελλήνων.�
� Οι�ψηφιακές�συλλογές�του�Πανεπιστημίου�Πατρών�«Κοσμόπολις»,7 «Πλει-

άς»8 και�«Δανιηλίς».9
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χείο�Επτανησιακού�Πολιτισμού»,� σε� συνέχεια� της� πρόσκλησης� �5� του�Επιχειρησιακού�Προ-
γράμματος� «Κοινωνία� της�Πληροφορίας»,� με� φορέα� υλοποίησης� το�Κοργιαλένειο�Διοικητικό
Συμβούλιο� Κεφαλληνίας.� Το� έργο� ξεκίνησε� τον� Ιανουάριο� του� 2005� και� ολοκληρώθηκε� τον
Οκτώβριο�του�2008.

5 Βρίσκονται�στον�δικτυακό�τόπο�http://www.nlg.gr/digitalnewspapers/ns/main.html [on line,
πρόσβαση� στις� 05-02-2010]� και� περιλαμβάνει� ψηφιοποιημένες� συλλογές� εφημερίδων� κυρίως
αθηναϊκών.

� Βρίσκεται�στον�δικτυακό�τόπο�http://catalog.parliament.gr/ [on line,�πρόσβαση�στις�05-
02-2010],�και�περιλαμβάνει�μεγάλο�αριθμό�ψηφιοποιημένων�μικροταινιών�από�τις�εφημερίδες
κυρίως,�αλλά�και�κάποιες�περιοδικές�εκδόσεις�που�περιλαμβάνονται�στις�συλλογές�της�Βουλής
των�Ελλήνων.

7 Βρίσκεται�στον�δικτυακό�τόπο�http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/ [on line,�πρόσβαση
στις�05-02-2010]�και�περιέχει�14�τίτλους�περιοδικών�του�19ου αιώνα,�μεταξύ�των�οποίων�και�τα
ακόλουθα�έντυπα�στα�οποία�συνεργάστηκε�ο�Άννινος: Εθνικόν�Ημερολόγιον,�Μη�Χάνεσαι,�Νέα
Ζωή,�Ποικίλη�Στοά.

8 Βρίσκεται�στον�δικτυακό�τόπο�http://xantho.lis.upatras.gr/pleias/ [on line,�πρόσβαση�στις
05-02-2010]�και�περιέχει�32�περιοδικά�του�19ου και�των�αρχών�του�20ού�αιώνα,�μεταξύ�των
οποίων�και�τα�ακόλουθα�έντυπα�με�τα�οποία�συνεργάστηκε�ο�Άννινος:�Ακρόπολις�Φιλολογική,
Ασμοδαίος,�Άστυ,�Δελτίον�της�Εστίας,�Εκλεκτά�Μυθιστορήματα,�Εστία,�Νεολόγου�Εβδομαδι-
αία�Επιθεώρησις,�Παρνασσός.�

9 Η�ψηφιακή�βιβλιοθήκη�Δανιηλίς�περιλαμβάνει�ψηφιακά�τεκμήρια�της�Δημοτικής�Βιβλιο-
θήκης�Πατρών,�ανάμεσα�στα�οποία�και�το�Ημερολόγιον�της�Μεγάλης�Ελλάδος, με�το�οποίο�συ-



� Η�ψηφιακή�συλλογή�«Ανέμη»�του�Πανεπιστημίου�Κρήτης.10
� Η�ψηφιακή�συλλογή�του�Υπουργείου�Εθνικής�Παιδείας�και�Θρησκευμάτων

με�υλικό�από�τις�Δημόσιες�Βιβλιοθήκες�της�Ελλάδος.11
� Οι�ψηφιακές�συλλογές�του�Εθνικού�Κέντρου�Τεκμηρίωσης,�ιδίως�η�βάση�των

διδακτορικών�διατριβών.12

Πολύτιμος�οδηγός�σε�αυτές�τις�συλλογές,�χωρίς�τις�οποίες�είναι�αμφίβολο�αν
θα�είχαν�εντοπιστεί�πολλά�από�τα�τεκμήρια�αυτά,�λόγω�της�μεγάλης�διάχυσης
του�έργου�του�Άννινου,�υπήρξε�η�μηχανή�αναζήτησης�στις�ελληνικές�ψηφιακές
βιβλιοθήκες�http://openarchives.gr.

Όσο�προχωρούσε�η�εξέταση�του�πολυσχιδούς�έργου�του�Άννινου�και�η�σύ-
γκρισή�του�με�την�πραγματικότητα�της�εποχής,�και�όσο�περισσότερο�τα�αποτε-
λέσματα�της�έρευνας�αυτής�δεν�ευνοούσαν�τον�Άννινο�ούτε�την�προσδοκία�μου
να�ανακαλύψω�το�opus magnum που�θα�τον�κατέτασσε�στη�χορεία�των�μεγά-
λων,�πλην�ξεχασμένων,�συγγραφέων,�τόσο�ανακάλυπτα�ότι�γοητευόμουν�περισ-
σότερο�όχι�από�το�ύψος�της�λογοτεχνικής�του�δημιουργίας�αλλά�από�την�ανα-
τρεπτική,�διαβρωτική�λειτουργία�του�χιουμοριστικού�πεζού�του�λόγου�–�το�μάτι
που�κλείνει�στη�δύσκολη�καθημερινότητα�για�να�τη�διακωμωδήσει,�με�απώτερο
στόχο�όχι�να�τη�διορθώσει,�όπως�ο�παλαιότερός�του�Λασκαράτος,�αλλά�για�να
αναδείξει�τα�προβλήματά�της,�στρογγυλεύοντας�τις�οξείες�πτυχές�της.

Η�προσπάθεια�προσέγγισης�του�έργου�του�Άννινου�ήταν�περιπέτεια�πολύχρο-
νη,�αλλά�και�γοητευτική.�Αισθάνομαι�ότι�δεν�θα�μπορούσε�να�έρθει�εις�πέρας
χωρίς� την� ουσιαστική� και� αποφασιστική� συμβολή� κάποιων� ανθρώπων,� τους
οποίους�θα�ήθελα�από�τη�θέση�αυτή�να�ευχαριστήσω.

Ο�επιβλέπων�καθηγητής�μου�κ.�Θεοδόσης�Πυλαρινός,�ομότιμος,�πλέον,�Κα-
θηγητής�Νεοελληνικής�Λογοτεχνίας�στο�Ιόνιο�Πανεπιστήμιο,�από�την�αρχή�αυ-
τής�της�προσπάθειας�στάθηκε�στο�πλευρό�μου�με�αστείρευτο�ενδιαφέρον,�διάθεση,
απέραντη�υπομονή�και�εμπιστοσύνη.�Μια�συζήτηση�το�καλοκαίρι�του�2004�στο
Ληξούρι�σε�ένα�φιλολογικό�μνημόσυνο�για�τον�Γιώργο�Αλισανδράτο�ήταν�η�αφε-
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νεργάστηκε�ο�Άννινος,�και�βρίσκεται�στον�δικτυακό�τόπο�http://xantho.lis.upatras.gr/daniilida/
[on line,�πρόσβαση�στις�05-02-2010].

10 Βρίσκεται�στην�ηλεκτρονική�διεύθυνση�http://anemi.lib.uoc.gr/ [on line,�πρόσβαση�στις
05-02-2010].

11 Βρίσκονται�στην�ηλεκτρονική�διεύθυνση�http://diglib.ypepth.gr/awweb/main.jsp [on line,
πρόσβαση�στις�05-02-2010]�και�περιλαμβάνει�ψηφιοποιημένο�υλικό�από�τις�συλλογές�4��βιβλιο-
θηκών�της�χώρας�που� υπάγονται�στην�αρμοδιότητα�του�Υπουργείου�Παιδείας�και�Θρησκευ-
μάτων.

12 Βρίσκονται�στην�ηλεκτρονική�διεύθυνση�http://argo.ekt.gr/opac2/zConnectELL.html [on
line,�πρόσβαση�στις�05-02-2010].



τηρία�αυτής�της�διαδρομής�–�χωρίς�τη�δική�του�υποστήριξη�θα�ήταν�αδιανόητο
ακόμη�και�να�ξεκινήσει�αυτή�η�διατριβή.�Σ’�όλη�τη�διάρκεια�της�εκπόνησης�της
διατριβής�δεν�έπαψε�να�με�περιβάλλει�με�αυτή�την�πίστη�και�την�εμπιστοσύνη,
που�ελπίζω�να�μην�έχω�διαψεύσει�ολότελα�με�το�τελικό�αποτέλεσμα.�Θα�ήθελα
πραγματικά�οι�συνθήκες�να�είχαν�επιτρέψει�η�προσπάθεια�αυτή�να�είχε�ολοκλη-
ρωθεί�νωρίτερα.�Τον�ευχαριστώ�από�καρδιάς�για�την�αμέριστη�υποστήριξή�του,
που�κάλυψε�όλο�το�φάσμα�της�πορείας�της�έρευνας�και�της�συγγραφής.�Επίσης,
πέρα�από�την�παιδαγωγική�σχέση�επιβλέποντος-υποψήφιου�διδάκτορα,�το�επι-
στημονικό�του�έργο�γύρω�από�την�Επτανησιακή�Σχολή�και�τη�νεοελληνική�λο-
γοτεχνία�γενικότερα�στάθηκε�πολύτιμος�οδηγός�στη�σύνθεση�της�διατριβής.

Ο�κ.�Γιώργος�Π.�Πεφάνης,�καθηγητής�στο�Τμήμα�Θεατρικών�Σπουδών�του
Πανεπιστημίου�Αθηνών,�και�συμμετέχων�στην�τριμελή�επιτροπή�της�διδακτορι-
κής�μου�διατριβής�με�υποστήριξε�από�την�αρχή�με�ειλικρινή�αισθήματα�ενθάρ-
ρυνσης.�Τον�ευχαριστώ�θερμά,�όπως�και�την�καθηγήτρια�του�Τμήματος�Ιστο-
ρίας�του�Ιονίου�Πανεπιστημίου�κ.�Ελένη�Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη,�που�επί-
σης�συμμετείχε�στην�τριμελή�επιτροπή�της�διατριβής.�Ευχαριστώ�επίσης�τους
καθηγητές�Γιώργο�Κεντρωτή,�Βασίλειο�Λέτσιο,�Γεωργία�Λαδογιάννη�και�Κυ-
ριακή�Πετράκου,�που�με�τους�τρεις�επιβλέποντες�συναποτέλεσαν�την�επταμελή
επιτροπή�εξέτασης�της�διδακτορικής�διατριβής.

Δύο�άνθρωποι�στη�γενέτειρά�μου�διαδραμάτισαν�επίσης�αποφασιστικό�ρόλο
σε�αυτή�την�προσπάθεια:�ο�πρώην�καθηγητής�του�Πανεπιστημίου�Πατρών�και
Πρόεδρος�της�Εταιρείας�Κεφαλληνιακών�Ιστορικών�Ερευνών�κ.�Γεώργιος�Ν.
Μοσχόπουλος�ήταν�ο�άνθρωπος�που�με�παρότρυνε�να�ασχοληθώ�με�το�συγκεκρι-
μένο�θέμα.�Στον�κ.�Μοσχόπουλο�αισθάνομαι�ασφαλώς�ότι�οφείλω�πολύ�περισσό-
τερα,�καθώς�με�πρότεινε�για�τη�θέση�του�διευθυντή�της�Κοργιαλενείου�Βιβλιο-
θήκης,� αλλά�και� με� τίμησε� δίνοντάς�μου� την� ευκαιρία� να� συμμετάσχω�στην
Εταιρεία�Κεφαλληνιακών�Ιστορικών�Ερευνών.�Η�εμπειρία�μου�από�τα�συνέδρια
και�τις�εκδόσεις�της�Εταιρείας,�αλλά�και�τις�εκδόσεις�του�Κοργιαλενείου�Ιδρύ-
ματος�ήταν�πολύτιμη�και�καθοριστική.�Τον�ευχαριστώ�θερμά�για�αυτή�την�επι-
στημονική�του�προσφορά.

Ο�αείμνηστος�πρώην�Καθηγητής�Ιστορίας�της�Ιατρικής�στο�Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης�Γεράσιμος�Πεντόγαλος�με�παρότρυνε�επίσης�με�ένθερμο�τρόπο
να�ξεκινήσω�την�προσπάθεια�αυτή�και�σε�όλη�τη�διάρκειά�της�με�ενθάρρυνε�και
με�ενίσχυε�με�τις�πολύτιμες�συμβουλές�του.�Τον�ευχαριστώ�θερμά.

Η�οικονομική�υποστήριξη�του�Ιδρύματος�Σπυρίδωνος�Φωτεινού�Αντύπα�υπέρ
της�Κεφαλληνίας�που�με�τίμησε�με�τη�χορήγηση�υποτροφίας�για�τα�πανεπιστη-
μιακά�έτη�2007-2008�και�2008-2009�ήταν�αποφασιστική.�Ευχαριστώ�θερμά�τη
διοίκηση�του�Ιδρύματος,�που�τόσο�έχει�συμβάλει�στην�ενίσχυση�της�εκπαίδευσης
και�της�επιστημονικής�έρευνας�στον�τόπο�μας.

Ευχαριστώ�επίσης�το�Κοργιαλένειο�Ίδρυμα�Κεφαλληνίας�για�τη�δυνατότη-
τα�πρόσβασης�στο�Αρχείο�του�Μπάμπη�Άννινου�κατά�τη�διάρκεια�της�εργασια-
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κής�μου�σχέσης�με�τη�Βιβλιοθήκη,�αλλά�και�μετά�τη�λήξη�της,�αλλά�και�όλες
τις�κυρίες�πρώην�συναδέλφους�μου�στην�Κοργιαλένειο�Βιβλιοθήκη�και�το�Κορ-
γιαλένειο�Ιστορικό�και�Λαογραφικό�Μουσείο,�για�τη�βοήθεια�που�παρείχαν�στην
έρευνά�μου�τα�χρόνια�2000-2009�κατά�τα�οποία�εργαζόμουν�εκεί.�Για�τη�συλλο-
γή�του�υλικού�ευχαριστώ�επίσης:�το�προσωπικό�της�Βιβλιοθήκης�της�Βουλής
των�Ελλήνων�(Καπνεργοστάσιο)�και�ιδιαιτέρως�τον�κ.�Τσιρόπουλο,�για�τη�βοή-
θειά�του�στην�ανεύρεση�σπάνιου�υλικού,�το�προσωπικό�του�Θεατρικού�Μουσείου
της�Αθήνας,�τον�ποιητή�κ.�Παναγιώτη�Νικητέα�και�την�αείμνηστη�Νέλλη�Κο-
ντοδήμου,�που�μου�παρείχαν�υλικό�για�τον�Άννινο�από�τα�αρχεία�τους.

Για�το�τέλος,�αισθάνομαι�την�ανάγκη�να�ευχαριστήσω�τους�δασκάλους�μου.
Όλους�εκείνους�που�μού�έμαθαν�να�μαθαίνω.�Τους�δασκάλους�και�καθηγητές
των�εγκύκλιων�σπουδών,�που�τους�θυμάμαι�με� ευγνωμοσύνη�και�αγάπη,�και
τους�καθηγητές�μου�στο�Πανεπιστήμιο,�τόσο�στη�Νομική�Σχολή�όσο�και�στο
Τμήμα�Θεατρικών�Σπουδών� του�Πανεπιστημίου�Αθηνών�που�μού�προσέφεραν
κάτι�πολύ� ουσιαστικότερο�από� την� επιστημονική�κατάρτιση:� την�αγάπη�προς
την�έρευνα�και�την�επιστήμη.

Η�οικογένειά�μου�υπήρξε�πάντα�αρωγός�και�έδειξε�μεγάλη�ανοχή�και�κατα-
νόηση�σε�αυτή�την�προσπάθεια.�Και�η�μητέρα�μου�Δημητρία�και�ο�αείμνηστος
πατέρας�μου�Αλέξανδρος�μας�έμαθαν�να�αγαπάμε�τα�βιβλία,�πάντοτε�μας�εν-
θάρρυναν�να�αναζητήσουμε�έναν�καλύτερο�δρόμο�για�τη�ζωή�μέσα�από�τις�σπου-
δές,�και�έκαναν�πολλές�και�μεγάλες�θυσίες�για�να�μπορέσουμε�να�αποκτήσουμε
πανεπιστημιακή�παιδεία.�Τους�οφείλω�ευγνωμοσύνη,�όπως�και�στην�αδελφή�μου
Κατερίνα,�αλλά�και�τη�θεία�μου,�κ.�Χριστίνα�Στεφανάτου,�χάρη�στην�αμέριστη
βοήθεια� της� οποίας� μπόρεσα� να� πραγματοποιήσω� τις� πανεπιστημιακές� μου
σπουδές.�Ευχαριστώ�επίσης�τον�αδελφικό�μου�φίλο�κ.�Λάμπρο�Σιμάτο�για�τη�συ-
μπαράσταση�και�τις�διαρκείς�του�παροτρύνσεις�όλα�αυτά�τα�χρόνια�προκειμένου
να�ολοκληρωθεί�αυτή�η�διατριβή.�

Για�να�φτάσουμε�στο�σημείο�αυτό�χρειάστηκαν�περισσότερο�από�έξι�χρόνια,
κι�είναι�βέβαιο�ότι�ένας�ικανότερος�υποψήφιος�θα�μπορούσε�να�ολοκληρώσει�την
προσπάθεια�σε�πολύ�μικρότερο�διάστημα,�και�ενδεχομένως�με�πολύ�καλύτερα
αποτελέσματα.�Αυτά�τα�ημερολογιακά�έξι�χρόνια�σε�πραγματικό�χρόνο,�ωστό-
σο,�ήταν�πολύ�λιγότερα·�στην�πραγματικότητα�ο�χρόνος�που�αφιερώθηκε�νιώθω
πως�ήταν�σε�πραγματικά�μεγέθη�πολύ�λιγότερος�απ’�αυτόν�που�θα�ήθελα.�Η
διατριβή�ολοκληρώθηκε�χωρίς�ούτε�μια�μέρα�άδειας�–�και,�ειδικά�τα�πρώτα�χρό-
νια,�με�πολλά�εμπόδια.

Ίσως�το�σημαντικότερο�εμπόδιο�σ’�αυτήν�την�έρευνα�ήταν�ο�ίδιος�ο�ερευνη-
τής.�Η�ολοκλήρωσή�της�ήταν�εκτός�από�γοητευτικό�ταξίδι,�και�ένα�προσωπικό
στοίχημα,�που�ουσιαστικά�ξεκίνησε�δεκαπέντε�χρόνια�πριν,�μετά�από�μια�περι-
πέτεια�υγείας�που�ματαίωσε�κάποια�σχέδια�για�σπουδές�στη�Λογοτεχνία...�Χω-
ρίς�τη�στήριξη�των�δικών�μου�ανθρώπων�δεν�θα�μπορούσε�ποτέ�να�υλοποιηθεί
τούτο�το�πόνημα.
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Αλλά� αυτό� που� έχει� περισσότερη� σημασία� και� είναι� παντελώς� άσχετο� με
όποια�προσωπικά�στοιχήματα,�είναι�και�αυτό�που�τελικά�θα�κριθεί:�το�αποτέλε-
σμα.�Γιατί�η�έρευνα�δεν�τελειώνει�ποτέ.�Και�κανένα�θέμα�δεν�μπορεί�να�«ολο-
κληρωθεί»,� να�καλυφθεί� στο� έπακρο.�Όσο�πιο� βαθιά�κολυμπάς�στα� νερά� της
έρευνας,� τόσο� διαπιστώνεις� ότι� ανοίγονται� καινούριοι� κόσμοι,� τους� οποίους
απλώς�μπορείς�να�αγγίξεις.�Αισθάνομαι�ότι�αυτή�η�εργασία�θα�έχει�πετύχει�τον
στόχο�της,�αν�κατάφερε�απλώς�να�αγγίξει�το�καινούριο,�αν�έκανε�ένα�μικρό�βή-
μα�μπροστά�ώστε�να�φωτιστεί�περισσότερο�μια�εποχή,�αν�μπορεί�κανείς�να�τη
χρησιμοποιήσει�ως�σκαλοπάτι�για�να�προχωρήσει�πιο�πέρα.

Ένα�είναι�βέβαιο:�αυτή�η�προσπάθεια�τελειώνει�με�ανοιχτά�περισσότερα�ερω-
τήματα�από�όσα�υπήρχαν�στο�ξεκίνημά�της.

Κεφαλονιά,�καλοκαίρι�2018
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ΟΟ  ιιόόννιιοοςς  χχώώρροοςς  ωωςς  ππννεευυμμααττιικκόό  λλίίκκννοο  ττοουυ  ΆΆννννιιννοουυ

Ο ιόνιος χώρος ως πνευματικό λίκνο του Άννινου ��



Ηλίας Α. Τουμασάτος��



11..  ΟΟ  ιιόόννιιοοςς  χχώώρροοςς  ωωςς  ππννεευυμμααττιικκόό  λλίίκκννοο  ττοουυ  ΆΆννννιιννοουυ

Η πληροφορία ότι ο Χαραλάμπης Άννινος γεννιέται το 18�2 στο Αργοστόλι
της Κεφαλονιάς, σε μια περιοχή του ελληνισμού που δεν βρίσκεται υπό οθωμα-
νική κυριαρχία και βρίσκεται σε μεγαλύτερη επαφή με τα πνευματικά ρεύματα
της Δυτικής Ευρώπης, όπως διαμορφώνονται υπό την επίδραση του Ευρωπαϊ-
κού και κατ’ επέκταση του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, αλλά και υπό το πρί-
σμα της γένεσης του Νεοελληνικού Κράτους και της άνθησης της λογο -
τεχνικής παραγωγής που παρατηρείται στα ελληνικά γράμματα σε όλη τη
διάρκεια του 19ου αιώνα, είναι ίσως ενδεικτική αλλά σε κάθε περίπτωση ελλιπής
για να μας περιγράψει το διαχρονικό στίγμα του λίκνου στο οποίο γεννιέται και
ανδρώνεται ο λογοτέχνης Άννινος. Για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε σφαι-
ρικότερη εικόνα αυτού του «φυτωρίου» στο οποίο γεννιέται, πρέπει να αναθεωρή-
σουμε κάποιες, λιγότερο ή περισσότερο, στερεότυπες διακρίσεις που διατρέχουν
σε μεγάλο βαθμό την Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.

11..11  ΟΟ  εελλλληηννιικκόόςς  ππννεευυμμααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  ––  ΗΗ  κκιιννηηττιικκόόττηητταα  μμέέσσοο  ππααρρααγγωωγγήήςς  
ττοουυ  ννέέοουυ  κκααιι  ττωωνν  κκααιιννοοττοομμιιώώνν..  ΗΗ  ααννααττρροοφφοοδδόόττηησσηη  ααππόό  ττοονν  λλααϊϊκκόό  πποολλιιττιισσμμόό

Η μανιχαϊστική διάκριση ανάμεσα σε τουρκοκρατούμενο και δυτικο κρα -
τούμενο χώρο, που μοιάζει να γεννά δύο διαφορετικούς πνευματικούς κόσμους,
δεν μας βοηθά να κατανοήσουμε τις λειτουργίες των πνευματικών ρευμάτων
στον ευρύτερο χώρο του ελληνισμού, στα τέλη του 18ου και στο πρώτο μισό του
19ου αιώνα. Ίσως είναι σκοπιμότερο να θεωρήσουμε τον ελληνισμό ως γαλαξία
οικονομικών και πνευματικών κέντρων, διασκορπισμένων σε ολόκληρη τη Νο-
τιοανατολική Ευρώπη. Από τις Παρίστριες ηγεμονίες ως την Κρήτη και από τη
Βενετία, τα Επτάνησα, την Ηπειρωτική Ελλάδα, την Πόλη και το Αιγαίο ως
την Κύπρο.

Σ’ αυτόν τον εκτεταμένο γεωγραφικά και οπωσδήποτε δίχως ενιαία και
ομοιόμορφη ταυτότητα χώρο δραστηριοποιούνται οι Έλληνες, τόσο σε περιοχές
που βρίσκονται υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όσο και σε
περιοχές που γνωρίζουν διαδοχικούς δυτικούς κυριάρχους. Δεν είναι τυχαίο ότι 
η έντονη πνευματική δραστηριότητα των Ελλήνων στα χρόνια του Διαφωτι-
σμού αναπτύσσεται στις περιοχές όπου αναπτύσσουν εμπορική δραστηριότητα
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(Ιστρία, Βενετία, Επτάνησα, Αιγαίο),1 ή σε περιοχές στις οποίες μεταβαίνουν
εύποροι Έλληνες για σπουδές (πόλεις του ευρύτερου ιταλικού χώρου και της κε-
ντρικής Ευρώπης με μεγάλα πανεπιστήμια, απ’ όπου λαμβάνουν ιατρικά ή δι-
κηγορικά διπλώματα).2 Η πνευματική αυτή δραστηριότητα ουσιαστικά ακο-
λουθεί τους δρόμους του εμπορίου και των οικονομικών συναλλαγών και ανα-
πτύσσεται από προσωπικότητες, προερχόμενες από εύπορες (φεουδαρχικές ή
εμπορικές) οικογένειες. Είναι προϊόν, ουσιαστικά, της μετακίνησης των Ελλή-
νων στα διάφορα κέντρα του ελληνισμού ή και τα πνευματικά κέντρα του ευρω-
παϊκού χώρου. Μαζί με τα εμπορεύματα κυκλοφορούν και βιβλία και ιδέες, ρεύ-
ματα και τέχνες – όπου οι εμπορικοί δρόμοι είναι ευκολότεροι, ευκολότερα διεξά-
γεται και η μετακένωση των ιδεών και των γραμμάτων από την Ευρώπη. Αυτή
ωστόσο η μετακίνηση δεν είναι πάντα προϊόν της δημιουργικής τους ανησυχίας.
Άλλοτε είναι προϊόν ανάγκης, καθώς οι περισσότεροι Επτανήσιοι που δραστηριο-
ποιήθηκαν στο τέλος του 19ου αιώνα στον Δούναβη και στη Μαύρη Θάλασσα
οδηγήθηκαν εκεί επειδή στην πατρίδα τους βρέθηκαν σε οικονομικό αδιέξοδο, εί-
τε αποτελεί συνέπεια μιας πολιτειακής μεταβολής που αλλάζει, εκτός των άλ-
λων, και τα οικονομικά δεδομένα (οι Κρητικοί καλλιτέχνες και λόγιοι καταφεύ-
γουν στα Επτάνησα και τη Δυτική Ευρώπη μετά την πτώση του Χάνδακα το
1669).� Μπορούμε να αντιληφθούμε τη δυναμική αυτής της κινητικότητας, αν
αναλογιστούμε την επίδραση στα ελληνικά γράμματα της μαζικής μετακίνη-
σης εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων από τη Μικρά Ασία στο Ελληνικό Κρά-
τος μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922.

Οι νέες ιδέες παράγονται (και αναπαράγονται) με την κινητικότητα, που
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1 Βλ. εντελώς ενδεικτικά τις ακόλουθες μονογραφίες για τη δράση των Ελλήνων της δια-
σποράς, όπου και πολλές αναφορές στις δραστηριότητες Κεφαλλήνων στις αντίστοιχες περιοχές.
Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος, Οι Έλληνες της Βενετίας και Ιλλυρίας (1768-1797). Η Μητρόπο-
λη Φιλαδελφείας και η σημασία της για τον Ελληνισμό της Β. Αδριατικής, διδακτορική διατρι-
βή, Αθήνα: χ.ο., 1980· π. Βικέντιος Κουρελάρου, Οι εκκλησίες των ελληνικών κοινοτήτων της
Ρουμανίας τον ΙΘ΄ αιώνα, Θεσσαλονίκη: Ι.Μ.Χ.Α.-Κυριακίδης, 2008· Σπυρίδων Γ. Φωκάς, Οι
Έλληνες εις την ποταμοπλοΐαν του Κάτω Δουνάβεως, Θεσσαλονίκη: Ι.Μ.Χ.Α., 197�.

2 Βλ. ενδεικτικά: Παναγιώτης Καγκελάρης - Ιωάννης Τυπάλδος-Λασκαράτος, «Οι Κεφα-
λονίτες σπουδαστές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας και τα οικόσημά τους από τον ανέκδοτο
κώδικα �82 του Archivio Antico», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. 2 (1977), σσ. 8�-110· Ιωάννης
Τυπάλδος-Λασκαράτος, «Οι Κεφαλονίτες σπουδαστές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας και τα
οικόσημά τους από τον ανέκδοτο κώδικα του Dell’ ero», Κεφαλληνιακά Χρονικά τόμ. � (1978-
1979), σσ. 16�-180· Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, «Τα καταστατικά του Σωματείου (Nazio -
ne) των Ελλήνων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (17ος-18ος αι.)», Αθήνα:
Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε., 199�.

� Βλ. εντελώς ενδεικτικά Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος, «Μετοίκηση Κρητών στην Κεφαλονιά
στη διάρκεια του Κρητικού πολέμου (16��-1669) και ύστερα από την άλωση του Χάνδακα», Πε-
πραγμένα Δ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τόμ. Β΄, Αθήνα 1981, σσ. 270-291· Γεώργιος Ι.
Καββαδίας, Κρήτη και Κεφαλονιά, Κρητικαί μεταναστεύσεις και επίδρασις του πολιτισμού στην



διασφαλίζει την επαφή με τα νέα ρεύματα. Δεν πρέπει να λησμονούμε, ωστόσο,
ότι παράλληλα με την κίνηση αυτή υπάρχει και το τμήμα του ελληνισμού που
εξαιτίας της οικονομικής του δραστηριότητας παραμένει «στάσιμο». Οι κλει-
στές αγροτικές κοινωνίες είναι μακριά από τη γνώση (καθώς είναι μακριά από
την ανάγνωση). Η κινητικότητα που αναπτύσσει ο Διαφωτισμός δίνει το έναυ-
σμα της διάδοσης των γραμμάτων σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας – εκεί
που συνεκτικός ιστός είναι η επαφή με τα θρησκευτικά κείμενα, τα δημόσια
λαϊκά θεάματα και η λαϊκή λογοτεχνία. Παράλληλα δηλαδή με την «υψηλή κι-
νητικότητα» των νέων ρευμάτων που πραγματοποιείται με τις εκδόσεις, τις με-
ταφράσεις και την κυκλοφορία βιβλίων, υπάρχει και μια άλλη, «χαμηλή κινητι-
κότητα», αυτή του λαϊκού πολιτισμού, της προφορικής παράδοσης, που είναι χα-
μένη σε πολύ μεγάλο βαθμό· ωστόσο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ενσωμα-
τώνει και ανατροφοδοτεί τους πνευματικούς ανθρώπους, στην αφετηρία αλλά
και στην πορεία της σταδιοδρομίας τους, με το σπέρμα των τοπικών ιδιαιτεροτή-
των, αλλά και με το γενετικό υλικό ενός κοινού, συλλογικού υποσυνείδητου,
προσαρμοσμένου στα τοπικά δεδομένα.

Οι συγγένειες και η διασπορά των λογοτεχνικών ειδών του λαϊκού πολιτι-
σμού στα διάφορα κέντρα του ελληνισμού είναι, ασφαλώς, κι αυτές, προϊόν της
κινητικότητας, όχι μόνο των εμπόρων και των στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά
και των απλών ανθρώπων (των μετακινούμενων πληθυσμών ή των οικογενειών
ή προσώπων που λόγω γάμου ή κάποιας έχθρας ή φυσικής καταστροφής αλλά-
ζουν τόπο). Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε και την ενσωμάτωση
από τον λαϊκό πολιτισμό «λόγιων» στοιχείων που είχαν λαϊκή απήχηση και κα-
ταγράφηκαν στο συλλογικό υποσυνείδητο, ως κοινό κτήμα της λαϊκής παράδο-
σης. Το γεγονός ότι από τον ίδιο τον Άννινο μαρτυρούνται παραστάσεις λαϊκές
της γκιόστρας του Ερωτόκριτου στη Σάμη της Κεφαλονιάς,� περιοχή απομα-
κρυσμένη από τον αστικό ιστό και με υψηλότερο αναλφαβητισμό, δεν σημαίνει
σε καμία περίπτωση ότι οι χωρικοί γνώριζαν τον Κορνάρο· ωστόσο φαίνεται πως
ο Ερωτόκριτος (έργο της κρητικής λογοτεχνίας) είχε εδραιωθεί με τόση δύναμη
στον λαϊκό πολιτισμό, ώστε �00 χρόνια μετά από τη συγγραφή του σε έναν άλ-
λο γεωγραφικό χώρο του ελληνισμού, την Κρήτη, η επιρροή του φτάνει μέχρι τα
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Κεφαλονιά, Αθήναι: χ.ο., 196�· Πέτρος Γ. Πετράτος, Κεφαλονιά - Κρήτη: Πολιτιστικές και κοι-
νωνικές σχέσεις, Πειραιάς: Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά, 2001.

� Χαραλάμπης Άννινος, «Παράστασις του Ερωτοκρίτου, έθιμον των Απόκρεων», Εικονο-
γραφημένη Εστία, τόμ. 29, αρ. 81 (1890), σ. 119· Δημήτριος Σ. Λουκάτος, «Οι λαϊκές Από-
κριες στην Κεφαλονιά: μάσκαρες, παραστάσεις, χοροί», Επτανησιακή Πρωτοχρονιά, αρ. 1,
Αθήνα 1960, σσ. 1�7-1��. Για τη γκιόστρα στα Επτάνησα βλ. επίσης Ηλίας Τουμασάτος, Ιπ-
πηλάσιον-Γκιόστρα: Άθλημα και θέαμα στα Βενετοκρατούμενα Επτάνησα, Αργοστόλι: Κορ-
γιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, 200�· Γκιόστρα 2006, Ζάκυνθος: Festa Mascarata,
2006. 



τέλη του 19ου αιώνα και το καθιστά συλλογικό βίωμα και των Επτανησίων
συγγραφέων της εποχής, χωρίς να διακρίνεται εμφανώς η άμεση επίδραση στο
έργο τους.�
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Οι ιστορικοί της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας έχουν αντιμετωπίσει με σχετική
αμηχανία τη λογοτεχνική παραγωγή στα Επτάνησα. Είναι χαρακτηριστικό ότι
η πρώτη ολοκληρωμένη θεώρηση της Επτανησιακής Σχολής ως οργανικού συ-
νόλου λογοτεχνίας, δημόσιου λόγου, μουσικής και θεάτρου δημοσιεύεται μόλις
το 200� από τον Θεοδόση Πυλαρινό.6 Σημαντική είναι η συμβολή στη μελέτη
της επτανησιακής λογοτεχνίας του φιλολόγου και νεοελληνιστή Γεωργίου Γ.
Αλισανδράτου.7 Ο Φαίδων Μπουμπουλίδης,8 ο Γεώργιος Ζώρας, με τα Επτανη-
σιακά μελετήματα,9 και ο Παναγιώτης Μαστροδημήτρης,10 οι ανθολόγοι της

Ηλίας Α. Τουμασάτος�8

� Οι επιδράσεις του Ερωτόκριτου είναι εμφανείς άλλωστε και στον Κρητικό του Διονυσίου
Σολωμού. Ιδιαιτέρως αποκαλυπτική για την πρόσληψη του Ερωτόκριτου στα Επτάνησα είναι η,
δημοσιευμένη πλέον από τους Σπύρο Ζηνιάτη και Θεοδόση Πυλαρινό σχετική αλληλογραφία
Κωνσταντίνου Θεοτόκη και Στέφανου Ξανθουδίδη, που καταδεικνύει, πέρα από τη βαθιά ενα-
σχόληση του Κερκυραίου λόγιου με το έργο, και το πόσο οικείο ήταν αυτό στην επτανησιακή πο-
λιτιστική πραγματικότητα, όχι μόνο την «αστική», αλλά και στον λαϊκό πολιτισμό. Βλ. Σπύρος
Ζηνιάτης - Θεοδόσης Πυλαρινός, «Η ανέκδοτη αλληλογραφία Κωνσταντίνου Θεοτόκη και Στέ-
φανου Ξανθουδίδη για τον Ερωτόκριτο», στο Θεοδόσης Πυλαρινός (επιμ.), Κωνσταντίνος Θεο-
τόκης - Μελετήματα, Αθήνα: Βιβλιοθήκη Τράπεζας Αττικής, 200�, σσ. ��-1�8. 

6 Θεοδόσης Πυλαρινός, Επτανησιακή Λογοτεχνία, στη σειρά «Στα σταυροδρόμια του Νεο-
ελληνικού Λόγου», Αθήνα: Σαββάλας, 200�. Στα δεκαεννιά κεφάλαια του βιβλίου επιχειρείται
μία συνολική προσέγγιση της Επτανησιακής Σχολής από τους προσολωμικούς ποιητές ως την
παρακμή της στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα, μέσα από τις ιδιαιτερότητες της λογοτεχνικής
και πνευματικής εν γένει παραγωγής σε καθένα από τα Ιόνια Νησιά.

7 Αυτοτελώς έχει κυκλοφορήσει το: Γεώργιος Γ. Αλισανδράτος, Σολωμικά Μελετήματα,
Αθήνα: Πορεία, 200�. Το υπόλοιπο έργο του Αλισανδράτου, δημοσιευμένο σε μεγάλο αριθμό φι-
λολογικών και ιστορικών περιοδικών και πρακτικών συνεδρίων, είναι αδήριτη αναγκαιότητα να
συγκεντρωθεί σε σειρά εκδόσεων. Πλήρη βιβλιογράφηση του έργου του Αλισανδράτου βλ. στο:
Κώστας Γ. Τσικνάκης, Δημοσιεύματα Γιώργου Γ. Αλισανδράτου, Αθήνα: Εταιρεία Κεφαλλη-
νιακών Ιστορικών Ερευνών, 2006.

8 Φαίδων Κ. Μπουμπουλίδης, Επτανησιακή λογοτεχνία, τόμ. Α΄, Αθήνα: Γρηγόρης, 1970.
9 Γεώργιος Ζώρας, Φαίδων Κ. Μπουμπουλίδης, Επτανήσιοι προσολωμικοί ποιηταί, Αθήναι:

Ε.Κ.Π.Α. – Σπουδαστήριον Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, 19��· Γεώργιος Ζώρας,
Επτανησιακά μελετήματα Β΄, Σολωμός-Τερτσέτης-Τυπάλδος-Βαλαωρίτης-Μαρκο ράς-Θω-
μα ζαίος-Σύμμεικτα, Αθήναι: Ε.Κ.Π.Α. – Σπουδαστήριον Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλο-
λογίας, 19�9.

10 Μελετήματα του Παναγιώτη Μαστροδημήτρη για την Επτανησιακή Σχολή έχουν συ-
γκεντρωθεί στον τόμο Παναγιώτης Μαστροδημήτρης, Επτανησιακά, Μελετήματα για την



Επτανησιακής Σχολής σε ποικίλες ανθολογίες,11 αλλά και μελετητές όπως ο
Ανδρέας Καραντώνης,12 ο Στάθης Μάρας1� και η Ειρήνη Δεντρινού1� είχαν επι-
χειρήσει να δώσουν μια συνολική εικόνα – την οποία ενίσχυαν και τα κατά και-
ρούς αφιερώματα λογοτεχνικών περιοδικών.1� Αντίθετα, σπουδαίες μονογραφίες
έχουν δημοσιευθεί και εξακολουθούν να δημοσιεύονται για επιμέρους εκπροσώ-
πους της Επτανησιακής Σχολής, με προεξάρχοντα ασφαλώς τον Διονύσιο Σο-
λωμό.16 Η αμηχανία μιας συνολικής θεώρησης του λογοτεχνικού φαινομένου
στα Επτάνησα οφειλόταν και στην ανάδυση κάποιων στερεοτύπων που δεν μπο-
ρούσαν να επαληθευτούν όταν κανείς επιχειρούσε τη θεώρηση της επτανησιακής
λογοτεχνίας στο σύνολό της: Η καθολική επικράτηση της δημοτικής γλώσσας,
η αντιπαράθεση με την Αθηναϊκή Σχολή, η καθολική επιρροή του Σολωμού, η
απόλυτη εξάρτηση της επτανησιακής παραγωγής από την Κρήτη, η λειτουργία
των Επτανησίων λογοτεχνών σε πιο ελεύθερο περιβάλλον σε σχέση με τους λο-
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Επτανησιακή λογοτεχνία και κριτική 1960-200�, Αθήνα: Πορεία, 2006. Στο επίκεντρο και εδώ
βρίσκονται ο Σολωμός και ο Κάλβος, καθώς και μελέτες για τους Ιάκωβο Πολυλά, Λορέντζο
Μαβίλη, Γεράσιμο Μαρκορά, Ανδρέα Λασκαράτο, Άγγελο Σικελιανό, Αριστοτέλη Βαλαωρίτη.

11 Αναφέρουμε ενδεικτικά την ενταγμένη στη Βασική Βιβλιοθήκη του «Αετού» ανθολογία
Ποίησις και πεζογραφία της Επτανήσου, επιμ. Γ. Θ. Ζώρας, σειρά Βασική Βιβλιοθήκη αρ. 1�,
Αθήνα: Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος, [χ.χ.]. 

12 Ανδρέας Καραντώνης, Φαναριώτικη και επτανησιακή ποίηση: Φαναριώτικη ποίηση, προ-
σολωμικοί στιχουργοί, Σολωμός, Κάλβος, Βαλαωρίτης, σολωμικοί και μετασολωμικοί ποιητές,
Αθήνα: Επικαιρότητα, 1987.

1� Στάθης Μάρας, Η Εφτανησιώτικη Σχολή στον τόπο της και στην εποχή της, Αθήνα:
Καστανιώτης, 1998. Ο Μάρας εστιάζει κυρίως στον Διονύσιο Σολωμό και δευτερευόντως στον
Ανδρέα Κάλβο ως κεντρικές μορφές της Επτανησιακής Σχολής, επιχειρώντας να δει τον Σο-
λωμό μέσα από μια διαφορετική οπτική από την εξιδανικευμένη του εθνικού ποιητή.

1� Ειρήνη Δεντρινού, «Η Κερκυραϊκή Σχολή», 2η εκδ., Κερκυραϊκά Χρονικά τόμ. �, Κέρκυ-
ρα 1971. Η οπτική της Δεντρινού, της οποίας η ταυτότητα διαμορφώνεται μέσα στον τελευταίο
ενεργό «κρατήρα» της Επτανησιακής Σχολής, την Κέρκυρα, είναι κερκυραϊκή.

1� Αναφέρουμε ενδεικτικά το αφιερωματικό τεύχος του περιοδικού Νέα Εστία (τόμ. 76, αρ.
899, Αθήνα, Χριστούγεννα 196�), ενώ αξίζει να σημειωθεί το αφιερωματικό λεύκωμα ... Ευθύς
εγέμισε άνθη, επιμ. Θεοδόσης Πυλαρινός, Κέρκυρα: Ιατροχειρουργική Εταιρεία Ιονίων Νήσων –
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, περιοδικό Πόρφυρας, 2001.

16 Βλ. ενδεικτικά τις μονογραφίες: Φαίδων Κ. Μπουμπουλίδης, Ιούλιος Τυπάλδος 181�-
188�, Αθήναι: χ.ο., 19��· Ερασμία-Λουίζα Σταυροπούλου, Παναγιώτης Πανάς (18�2-1896):
ένας ριζοσπάστης ρομαντικός, Αθήνα: Επικαιρότητα, 1987. Από την πλειάδα έργων σχετικών
με τον Σολωμό, πέρα από τις σχολιασμένες εκδόσεις του, αναφέρουμε απολύτως ενδεικτικά τις
μελέτες των Γιάννη Δάλλα (Σκαπτή ύλη από τα σολωμικά μεταλλεία, Αθήνα: Άγρα, 2002),
Στυλιανού Αλεξίου (Σολωμικά, Αθήνα: Στιγμή, 199�), Γιώργου Γ. Αλισανδράτου (Σολωμικά
μελετήματα, ό.π.), Κώστα Βάρναλη (Σολωμικά: Ο Σολωμός χωρίς μεταφυσική, οι στοχασμοί
του ποιητή κ.τ.λ., διάφορα άρθρα, Αθήνα: Κέδρος, 1987), Louis Coutelle (Για την ποιητική δια-
μόρφωση του Σολωμού [181�-18��], 1η έκδ., Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, 2009), Δημήτρη Αγ-
γελάτου, (Το έργο του Διονυσίου Σολωμού και ο κόσμος των λογοτεχνικών ειδών, Αθήνα:
Gutenberg, 2009) κ.ά.



γοτέχνες της υπόλοιπης Ελλάδας κ.ά. ήταν μερικά από αυτά τα στερεότυπα
που δεν μπορούσαν να βρουν εφαρμογή στο ιδιαίτερα σύνθετο φαινόμενο της
Επτανησιακής Σχολής, που χαρακτηριζόταν από δυναμικότητα, εύρος ως προς
τις επιρροές και τις γλωσσικές επιλογές, και, σε αντίθεση με την Αθηναϊκή
Σχολή, διαχρονικότητα, που έφθανε και σε χρόνια πριν την μετοικεσία των Κρη-
τών και των επιρροών τους, το 1669.

Αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι πολύ σπουδαία έργα της
επτανησιακής λογοτεχνίας ήρθαν στο φως με πολύ μεγάλη καθυστέρηση: Ο Πέ-
τρος Κατσαΐτης ήρθε στο φως για πρώτη φορά με την αναφορά σε αυτόν από τον
Φώτο Πολίτη αλλά ουσιαστικά με τη δημοσίευση των τραγωδιών του Ιφιγένεια
και Θυέστης μαζί με το ποιητικό του έργο Κλαθμός Πελοποννήσου από τον Εμ-
μανουήλ Κριαρά το 19�0,17 ενώ το χειρόγραφο της Ευγένας του Θεόδωρου Μο-
ντσελέζε πρωτοανακαλύφθηκε λίγο αργότερα, και πρωτοεκδόθηκε μόλις το
199�.18 Παράλληλα, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ιστορία του Θεάτρου, το
κρητικό και επτανησιακό θέατρο δεν συμπεριλαμβάνονταν στις Ιστορίες του Θε-
άτρου του 20ού αιώνα (με μόνη εξαίρεση τον Νικόλαο Λάσκαρι.19 Ο Μ. Βάλ-
σας20 (Δημήτριος Βαλσαμίδης) αναφέρεται στην επτανησιακή συμβολή πολύ
επιγραμματικά, ενώ ο Γιάννης Σιδέρης21 δεν κάνει καμία απολύτως αναφορά,
επιλέγοντας να ξεκινήσει την Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου από τις Παρα-
δουνάβιες ηγεμονίες. Ο Διονύσιος Ρώμας, με το ενθουσιώδες κείμενό του για το
επτανησιακό θέατρο στη Νέα Εστία,22 είναι ο πρώτος που επιχειρεί να αναδείξει
την οργανική σχέση του επτανησιακού θεάτρου με το νεοελληνικό. Μόνο τελευ-
ταία έχει αναγνωριστεί η συμβολή του επτανησιακού δράματος στη συνέχεια της
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17 Εμμανουήλ Κριαράς (επιμ.), Κατσαΐτης: Ιφιγένεια, Θυέστης, Κλαθμός Πελοποννήσου.
Ανέκδοτα έργα. Κριτική έκδοση με εισαγωγή, σημειώσεις και γλωσσάρια, Collection de l’
Institut Français d’ Athènes, Αθήνα: Γαλλικό Ινστιτούτο, 19�0. Πολύ σημαντικά βιογραφικά
στοιχεία για τον Κατσαΐτη περιέχονται στον πρόλογο της μεταγενέστερης έκδοσης της Ιφιγέ-
νειας από τον Σπύρο Ευαγγελάτο: Σπύρος Ευαγγελάτος, «Πέτρος Κατσαΐτης (1660/6� -
17�8/�2). Νέες βιογραφικές πληροφορίες από ανέκδοτα έγγραφα», στο Πέτρος Κατσαΐτης,
Ιφιγένεια [εν Ληξουρίω], επιμ. Σπ. Ευαγγελάτος, σειρά «Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη», Αθήνα:
Εστία, 2002, σσ. 9*-�0*. 

18 Mario Vitti - Giuseppe Spadaro (επιμ.) Τραγωδία ονομαζομένη Ευγένα του κυρ Θεοδώρου
Μοντσελέζε 16�6, Αθήνα: Οδυσσέας, 199�.

19 Ο Νικόλαος Λάσκαρις αφιερώνει μία ενότητα του Β΄ τόμου της Ιστορίας του στο επτανη-
σιακό θέατρο: Νικόλαος Λάσκαρης, Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου, τόμ. 2, Αθήνα: Βασι-
λείου, 19�9.

20 Μ. Βάλσας, Το επτανησιακό θέατρο από το 1��� έως το 1900, μφρ. Χαρά Μπακονικόλα-
Γεωργοπούλου, επιμ. Θεοδόσης Πυλαρινός, Αθήνα: Ειρμός, 1989, σσ. 2��-26�.

21 Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νεοελληνικού θεάτρου 179�-19��, τόμ. 1: 179�-1908, Αθή-
να: Καστανιώτης, 1990.

22 Διονύσιος Ρώμας, «Το Επτανησιακό Θέατρο», Νέα Εστία, έτος ΛΗ΄, αρ. 899, Χριστού-
γεννα 196�, σσ. 97-167.



ελληνικής ιστορίας της λογοτεχνίας και του θεάτρου, ως ραχοκοκαλιάς της ελ-
ληνικής δραματουργίας.2� Σήμερα πια, που όλο και περισσότερα στοιχεία έρχο-
νται στο φως για την ελληνική λογοτεχνία της μεταβυζαντινής περιόδου, μπο-
ρούμε να αντιμετωπίζουμε τα Επτάνησα όχι μέσα από το διπολισμό δυτικοκρα-
τούμενων και τουρκοκρατούμενων πνευματικών χώρων, δημοτικής και καθα-
ρεύουσας, ή Αθήνας και περιφέρειας, αλλά ως έναν από τους ελληνικούς πνευ-
ματικούς και καλλιτεχνικούς χώρους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που, σε
μια δυναμική συνέχειας της μεσαιωνικής και βυζαντινής λογοτεχνίας, μέσα σε
δεδομένες γεωγραφικές, κοινωνικές, οικονομικές και ιστορικές συνθήκες, εκόμι-
σε στη νεοελληνική λογοτεχνία σπουδαίες μορφές και κείμενα. 

11..22..11  ΟΟ  ππααρρεεξξηηγγηημμέέννοοςς  κκααιι  ααννααδδυυόόμμεεννοοςς  1188οοςς  ααιιώώννααςς
Αυτή την άποψη του «ελληνικού πνευματικού γαλαξία» φαίνεται ότι επιβε-

βαιώνουν οι συνεχείς ανακαλύψεις κειμένων που γράφτηκαν τον 18ο αιώνα σε
διάφορα σημεία του ελληνισμού, είτε εκείνα βρίσκονταν υπό δυτική είτε υπό
τουρκική κυριαρχία. Ο 18ος αιώνας δεν είναι πια μια σκοτεινή περιοχή της λογο-
τεχνίας μας, καθώς έρχονται στο φως όλο και περισσότερα κείμενα.2�

Στα Επτάνησα, πέρα από τη διάδοση των έργων της κρητικής Αναγέννησης,
η δυναμικότητα της λογοτεχνικής παραγωγής διαφαίνεται ήδη πριν τη μετακίνη-
ση πληθυσμού από τον Χάνδακα. Η Ευγένα του Θόδωρου Μοντσελέζε,2� που 
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2� Βάλτερ Πούχνερ, «Θέση και ιδιαιτερότητα της επτανησιακής δραματουργίας στην ιστο-
ρία του νεολληνικού θεάτρου» στο Φαινόμενα και νοούμενα, δέκα θεατρολογικά μελετήματα,
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1999, σσ. 221-2�9· Γιώργος Π. Πεφάνης, «Το επτανησιακό θέα-
τρο. Μια σύντομη επισκόπηση», στο Γιώργος Π. Πεφάνης, Η άμμος του κειμένου. Αισθητικά
και δραματολογικά θέματα στο ελληνικό θέατρο, Αθήνα: Παπαζήσης, 2008, σσ. 19-7�.

2� Μια εκ βάθρων αναθεώρηση της ως τότε κρατούσας για τον 18ο αιώνα άποψης επιχειρεί
ο Νάσος Βαγενάς («Για την ποίηση του 18ου αιώνα, (α) Ο «αντιποιητικός» 18ος αιώνας, (β)
Θωμάς Βελάστης, (γ) Καισάριος Δαπόντες, (δ) Ιωάννης Λαζαρόπουλος», στο: Η ειρωνική
γλώσσα. Κριτικές μελέτες για τη νεοελληνική γραμματεία, Αθήνα: Στιγμή, 1998, σσ. 1�7-
18�). Μία από τις περιπτώσεις που αναφέρει, ο Ιωάννης Λαζαρόπουλος (ό.π., σσ. 177-18�) έζη-
σε στη Ζάκυνθο την ίδια εποχή με τον Νικόλαο Κουτούζη και θεωρείται από τους πρώτους προ-
σολωμικούς ποιητές. Βλ. επίσης Θεοδόσης Πυλαρινός, «Οι ανέκδοτες θεατρικές μεταφράσεις
του Ιωάννη Καντούνη και οι γλωσσικές θέσεις του για τη μεταγλώττιση των λογοτεχνικών κει-
μένων (Ζάκυνθος, τέλη 18ου αιώνα)», Νέα Εστία, αρ. 17�2 (2002), σσ. �12-�20· του ιδίου,
«Ανέκδοτες μεταφράσεις έργων του Πέτρου Μεταστάσιου από τον Ζακύνθιο Ιωάννη Καντούνη
(17�1-1817)», Παράβασις, τόμ. 8 (2008), σσ. �01-��2, εκ των οποίων εκδίδεται, με εισαγωγή
και γλωσσάριο, ο Δημοφών («Ο Δημοφών του Μεταστάσιου σε μετάφραση του προσολωμικού
Ιωάννη Καντούνη», Παράβασις, τόμ. 9 (2009), σσ. ���-�8�).

2� Για τη διακειμενικότητα της Ευγένας με τη θεατρική και λογοτεχνική παράδοση του νο-
τιοευρωπαϊκού χώρου βλέπε τη μελέτη του Γιώργου Πεφάνη Το βασίλειο της Ευγένας: Λογοτε-
χνικά διακείμενα και ανθρωπολογικά περιεχόμενα στην Ευγένα του Θεοδώρου Μοντσελέζε,
Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 200�.



εκδόθηκε στα 16�6 από τον Λέοντα Αλλάτιο στη Βενετία μπορεί να ήταν άγνω-
στη μέχρι πολύ πρόσφατα, ωστόσο στο κείμενό της υπάρχει ανάγλυφο το μοτίβο
των ζακυνθινών λαϊκών ομιλιών – πράγμα που σημαίνει ότι είτε η ίδια αποτύ-
πωσε ή ενσωμάτωσε μια ήδη διαμορφωμένη λαϊκή παράδοση για να αποκτήσει
δημοφιλία, είτε ότι οι μεταγενέστερες ζακυνθινές ομιλίες αφομοίωσαν δημιουρ-
γικά τα χαρακτηριστικά ενός λόγιου είδους, κουβαλώντας το σπέρμα του στον
τοπικό πολιτισμό, μαζί με όλες τις ευρωπαϊκές επιδράσεις του. Το γενετικό υλι-
κό της Ευγένας υπάρχει και στα γνωστά σε μας κείμενα του 18ου αιώνα, τις
κωμωδίες του Σαβόγια Ρούσμελη26 και τον Χάση του Δημητρίου Γουζέλη,27

και συνακόλουθα στον Βασιλικό του Αντωνίου Μάτεση (έργο αρχετυπικό για
ολόκληρο το νεοελληνικό θέατρο). Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Μάτε-
σης, ο Γουζέλης ή ο Ρούσμελης γνώριζαν την Ευγένα, ωστόσο την κουβαλούν
στα κείμενά τους.

Και στην Κεφαλονιά έχουμε κείμενα του 18ου αιώνα, τα οποία λανθάνουν
και έρχονται στο φως πολύ αργότερα. Οι δύο τραγωδίες του Πέτρου Κατσαΐτη
Ιφιγένεια και Θυέστης, καθώς και το μακροσκελές επικής υφής ποίημα του
Κλαθμός Πελοποννήσου (περί το 1720) αποτελούν πολύ σοβαρά δείγματα λο-
γοτεχνικής και καλλιτεχνικής ζωής, παρά το γεγονός ότι ακολουθούν ξένα
πρότυπα (πράγμα καθόλου ασυνήθιστο για την εποχή). Ο Κατσαΐτης είναι
άγνωστος τον 19ο αιώνα – οι δύο σημαντικότεροι βιογράφοι των επιφανών Κε-
φαλλήνων, ο Άνθιμος Μαζαράκης και ο Ηλίας Τσιτσέλης, που γράφουν με δια-
φορά περίπου 60 χρόνων, δείχνουν να μην τον γνωρίζουν. Το τελευταίο μέρος της
Ιφιγένειας,28 ωστόσο, που ουδεμία σχέση έχει με τη γνωστή σε μας υπόθεση της
τραγωδίας ή με το ιταλικό του πρότυπο, είναι μια καθαρόαιμη κωμωδία με πρω-
ταγωνιστές τους αρχετυπικούς χαρακτήρες που μας είναι γνωστοί σε όλο το ευ-
ρωπαϊκό θέατρο από την commedia dell’ arte, αλλά τους έχουμε γνωρίσει και
στις κωμωδίες του κρητικού θεάτρου (τον Φορτουνάτο του Μαρκαντώνιου Φώ-
σκολου και τον Κατσούρμπο του Γεωργίου Χορτάτση) και που, περνώντας μέ-
σα από τους κωμικούς τύπους των ρωμαϊκών και βυζαντινών μίμων φθάνουν
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26 Γλυκερία Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Σαβόγιας Ρούσμελης, Αθήνα: Ροδής, 1971.
27 Δημήτριος Γουζέλης, Κωμωδία ο Χάσης, Ζάκυνθος: Ραφτάνης, 1861 και τη νεότερη

σχολιασμένη έκδοση: Δημήτριος Γουζέλης, Ο Χάσης, το τζάκωμα και το φτιάσιμον, επιμ. Ζή-
σιμος Χ. Συνοδινός, Αθήνα: Ωκεανίδα, 1997.

28 Για την ιδιαιτερότητα της τελευταίας πράξης της Ιφιγένειας βλ. χαρακτηριστικά: Θεόδω-
ρος Γραμματάς, «Η παρουσία της Commedia dell’ Arte στο εφτανησιώτικο θέατρο του ΙΗ΄ αιώ-
να: Η περίπτωση της Ιφιγένειας του Πέτρου Κατσαΐτη» στο Νεοελληνικό Θέατρο: Ιστορία –
Δραματουργία. Δώδεκα Μελετήματα, Αθήνα: Κουλτούρα, 1987, σσ. 27-�1. Για τη σχέση της
Ιφιγένειας με την κοινωνική πραγματικότητα της εποχής βλ. Ηλίας Τουμασάτος, «Η έννοια
της πόλεως στο θέατρο του Πέτρου Κατσαΐτη, circa 1720» στα πρακτικά του συνεδρίου Από το
Κάστρο Αγίου Γεωργίου στο Αργοστόλι (17�7-2007): Η βενετική κυριαρχία στην Κεφαλονιά,
τόμ. Α΄, Αργοστόλι: Δήμος Αργοστολίου, 2010, σσ. 22�-2�2.



ως τους κωμικούς χαρακτήρες του Μένανδρου.29 Είναι σφάλμα να συνδέουμε
την ύπαρξη αυτών των κωμικών χαρακτήρων (και την εξόφθαλμη διάθεση για
σάτιρα των κακώς κειμένων της ελληνικής κοινωνίας) μόνο με την παρουσία
των θιάσων της commedia στα νησιά του Ιονίου. Οι επαγγελματικοί αυτοί θία-
σοι δεν θα έκαναν τον κόπο να ανεβάσουν τις αυτοσχεδιαστικές τους παραστά-
σεις σε τοποθεσίες, όπου δεν υπήρχαν αυτοί οι αντίστοιχοι κοινωνικοί τύποι (δη-
λαδή θα προτιμούσαν να περιοδεύουν σε φεουδαρχικού τύπου πόλεις με εμπορι-
κές συντεχνίες, γιατρούς, στρατιωτικούς, χωριάτες, υπηρέτες στα σπίτια της
πόλης και όχι κλειστές αγροτικές κοινωνίες). Μπορεί ο Κατσαΐτης να μη βρή-
κε μιμητές και τα γνωστά μας κωμικά έργα του 19ου αιώνα στην Κεφαλονιά να
είναι είτε άγνωστα είτε αδύναμα, ωστόσο ο απόηχός του (σε ό,τι αφορά κυρίως
το κωμικό – σατιρικό στοιχείο) είναι εμφανής, με την έννοια της συνέχειας μιας
παράδοσης, στη χαρακτηρολογία του Λασκαράτου. Μπορεί ο μεγάλος σατιρι-
κός της Κεφαλονιάς να μην γνώριζε τον Κατσαΐτη, μεγάλωσε όμως σ’ ένα πε-
ριβάλλον με αυτοσχέδιες σάτιρες και ρίμνες που κουβαλούν μέσα τους το ανα-
τρεπτικό, σαρκαστικό και σαρκοβόρο χιούμορ της τελευταίας, 100% κεφαλλη-
νιακής πράξης της Ιφιγένειας. Πρόκειται για μια συνέχεια που μπορεί να μην
είναι ενσυνείδητη, είναι όμως προϊόν της εξέλιξης της περιρρέουσας ατμόσφαι-
ρας ενός κοινωνικού και οικονομικού χώρου που ευνοεί την ανάπτυξη αυτού του
είδους – η ίδια η κοινωνία μέσα από τον λαϊκό πολιτισμό ανατροφοδοτεί τα λογο-
τεχνικά είδη με το γενετικό τους υλικό.

Παράλληλα, στον ιόνιο χώρο υπάρχουν και πεζά (μη μυθοπλαστικά) κείμε-
να που δείχνουν έναν προσανατολισμό σε άλλη κατεύθυνση: Οι Διδαχαί του Ηλία
Μηνιάτη,�0 δασκάλου του Γένους, που πραγματοποίησαν αλλεπάλληλες εκδό-
σεις γραμμένες και αυτές σε απλή γλώσσα, έχουν ουσιώδη ειδοποιό διαφορά: Σε
αντίθεση με τα κείμενα του Κατσαΐτη που δείχνουν να απευθύνονται σε κοινό το
οποίο σκοπεύουν να κατακτήσουν ως δημόσιο θέαμα, και επομένως οφείλουν να
χρησιμοποιήσουν τους τύπους (χαρακτήρες αλλά και γλωσσικούς τύπους) της
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29 Χαρακτηριστικό δείγμα της συνέχειας στη θεατρική παράδοση της κωμωδίας (αλλά και
της επίγνωσής αυτής της συνέχειας από τους Επτανήσιους λογοτέχνες) είναι και η μετάφραση
της Πενθεράς του Τερέντιου από τον Αντώνιο Μάτεση. Βλ. χαρακτηριστικά Θεοδόσης Πυλαρι-
νός, «Η Πενθερά του Τερεντίου σε μετάφραση Αντωνίου Μάτεσι (πρώτη ολοκληρωμένη έκδο-
ση)», Παράβασις, τόμ. 9 (2009), σσ. �99-��1.

�0 Ηλίας Μηνιάτης, Διδαχαί εις την Αγίαν και Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, και εις άλλας
Κυριακάς του ενιαυτού και επισήμους εορτάς: Μετά και τινών πανηγυρικών λόγων, Βενετία: Φ.
Ανδρεόλας, 18�8. Πρώτη απόπειρα συστηματικής βιογράφησης του Ηλία Μηνιάτη γίνεται από
τον Άνθιμο Μαζαράκη (Άνθιμος Μαζαράκης, Βιογραφίαι των ενδόξων ανδρών της νήσου Κε-
φαλληνίας, Βενετία: Φοίνιξ, 18��), ενώ σημαντική είναι η βραβευμένη από την Ακαδημία Αθη-
νών(και ανέκδοτη) μελέτη του Θεοδώρου Ν. Κοζύρη Η προσωπικότης και το έργον του Επισκό-
που Κερνίκης και Καλαβρύτων Ηλία Μηνιάτη, χ.τ.: χ.ο., χ.χ. (αντίγραφο της οποίας έχει κα-
τατεθεί από τον συγγραφέα στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου).



τοπικής κοινωνίας – επικοινωνούν δηλαδή με τον αναγνώστη κατά πρόσωπο και
από το ίδιο επίπεδο, τα κείμενα του Μηνιάτη μοιάζουν να απευθύνονται μεν στο
πλατύ κοινό, αλλά από άμβωνος, από ένα επίπεδο ψηλότερα, με σκοπό τη διδα-
σκαλία και την κατήχηση των ανθρώπων. Στη διαβρωτική, αποκαλυπτική και
πιο ελευθεριάζουσα διάθεση του κωμικού αντιπαρατίθεται ο διδακτικός χαρα-
κτήρας του Μηνιάτη – ο πεζός λόγος που για να διδάξει παίρνει θέση απέναντι
στα πράγματα – αναφέρεται με τον δικό του τρόπο, αλλά με γλώσσα δημώδη,
καθώς απευθύνεται σε λαϊκό ακροατήριο, στην πραγματικότητα των ανθρώπων
χωρίς να αναζητά λύσεις στη μυθοπλασία.

Όσο πληθαίνουν οι ανακαλύψεις λογοτεχνικών κειμένων και συγγραφέων
του 18ου αιώνα από όλα τα μήκη και τα πλάτη του ελληνικού γαλαξία, τόσο ο
ιόνιος χώρος (με προεξάρχουσες τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά) διαμορφώνε-
ται ως εύφορο τοπίο λογοτεχνικής παραγωγής και ως ευνοϊκό περιβάλλον για
την ανάπτυξη πνευματικής δραστηριότητας.

11..22..22  ΟΟ  ιιόόννιιοοςς  χχώώρροοςς  ωωςς  ππεερριιββάάλλλλοονν  σσυυννέέχχεειιααςς  ττηηςς  λλοογγοοττεεχχννιικκήήςς  ππααρράάδδοοσσηηςς  
κκααιι  μμεετταακκέέννωωσσηηςς  ττοουυ  ΔΔιιααφφωωττιισσμμοούύ

Ο ιόνιος χώρος βρέθηκε κάτω από την κυριαρχία της Γαληνοτάτης Δημο-
κρατίας της Βενετίας για περισσότερα από �00 χρόνια (Η Κεφαλονιά από το
1�00 ως το 1797).�1 Στην πραγματικότητα, αποτέλεσε το τελευταίο προπύργιο
της Βενετίας στην Ανατολή, μετά τις διαδοχικές απώλειες των κτήσεών της
κατά τη μακρά σειρά των Βενετοτουρκικών πολέμων. Αν συνυπολογίσουμε και
το γεγονός ότι τα Επτάνησα είχαν ουσιαστικά λόγω των νορμανδικών και φρα-
γκικών κατακτήσεων αποσυνδεθεί από το άρμα του Βυζαντίου πολύ νωρίτερα
από το 1���, μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι για ένα διάστημα σχεδόν μι-
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�1 Για τη Βενετοκρατία στα Επτάνησα βλ. ενδεικτικά: Ερμάννος Λούντζης, Περί της πολι-
τικής καταστάσεως της Επτανήσου επί Ενετών, Αθήναι: χ.ο., 18�6· Κώστας Καιροφύλας, Η
Επτάνησος υπό τους Βενετούς, Αθήναι: χ.ο., 19�2· Σπύρος Γασπαρινάτος, Η Βενετοκρατία στα
νησιά του Ιονίου Πελάγους, Αθήνα: χ.ο., 2009. Ειδικά για τη Βενετοκρατία στην Κεφαλονιά βλ.
Σταματούλα Ζαπάντη, Κεφαλονιά 1�00-1�71: Η συγκρότηση της κοινωνίας του νησιού, Θεσ-
σαλονίκη: University Studio Press, 1999· Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος, Ιστορία της Κεφαλονιάς,
τόμ. 1, Από τα αρχαία χρόνια ως το 1797, Αθήνα: χ.ο., 198�, σσ. 79-2�2 και τη σχετική βιβλιο-
γραφία στις σσ. 2��-2�0· Marino Pignatorre - Nicolo Pignatorre, Memorie storiche e critiche
dell’ isola di Cefalonia. Dai tempi eroici alla caduta della Republica Veneta, τόμ. 1ος: Κέρκυρα:
χ.ό., 1887· τόμ. 2ος: Κέρκυρα, χ.ό., 1889· Αναστασία Παπαδία-Λάλα, «Ο ελληνοβενετικός κό-
σμος (120�-1797). Θεσμοί, πολιτισμός, ιδεολογία», στον τόμο Οι ναυτικές πολιτείες της Ιτα-
λίας: Αμάλφη, Πίζα, Γένουα, Βενετία και η Ανατολική Μεσόγειος, επιμ. Ν. Γ. Μοσχονάς, Αθή-
να: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, 2008, σσ. 19�-210· Frederic C.
Lane, Βενετία η θαλασσοκράτειρα, μφρ. Κώστας Κουρεμένος, επιμ. Γεράσιμος Παγκράτης,
Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2007· Χρύσα Α. Μαλτέζου (επιμ.), Όψεις της ιστορίας του βενετοκρατού-
μενου ελληνισμού: αρχειακά τεκμήρια, Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 199�.



σής χιλιετίας τα Επτάνησα αποτελούν σημείο τομής δύο δυναμικών που εμφα-
νίζουν αυτό το οποίο στην αρχή της παρούσας ενότητας αναφέραμε ως χαρα-
κτηριστικό αίτιο της πνευματικής και πολιτιστικής προόδου: την κινητικότητα..
Ο βενετικός οικονομικός χώρος πριν από την πτώση της Βενετίας, το 1797, θυ-
μίζει σε πολλά σημεία τον ελληνικό οικονομικό γαλαξία του τέλους του 18ου και
του πρώτου μισού του 19ου αιώνα. Η Βενετία είναι μια μεγάλη οικονομική ναυ-
τική δύναμη – οι κτήσεις της είναι εμπορικά και διαμετακομιστικά κέντρα της
Μεσογείου. Όταν πλέον χάνει και τις τελευταίες της κτήσεις στην ηπειρωτική
Ελλάδα, τελευταίο της προπύργιο γίνονται τα Επτάνησα (τα οποία για μια
ακόμη φορά γίνονται δέκτης πληθυσμιακής κινητικότητας από τις περιοχές αυ-
τές). Έτσι, τα Επτάνησα είναι ένας δυναμικός οικονομικός χώρος με οικονομι-
κή και πληθυσμιακή κινητικότητα και επικοινωνία με τα εμπορικά και πνευμα-
τικά κέντρα της Δύσης, με προεξάρχουσα τη Βενετία. 

Τα Επτάνησα ουσιαστικά στο γύρισμα του 19ου αιώνα συνιστούν, σε μια
σχηματική θεώρηση, σημείο τομής ανάμεσα σε δύο χώρους: τον βενετσιάνικο
οικονομικό χώρο και τον υπό ανάπτυξη και διαμόρφωση ελληνικό οικονομικό
(και εθνικό) χώρο. Στο ξεκίνημα ενός αιώνα στον οποίο ο δυτικός κόσμος θα
«ανοίξει» περισσότερο προς τα ανατολικά με τη σταδιακή κατάρρευση της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας, τα Επτάνησα, ως γεωγραφικός πόλος αυτών των χώ-
ρων αναστρέφονται: Από ανατολικότερος χώρος του βενετσιάνικου οικονομικού
σύμπαντος γίνονται δυτικότερος χώρος του ελληνικού γαλαξία.

Μετά την πτώση της Βενετίας και τις ολιγόχρονες διαδοχικές ξένες κυριαρ-
χίες (Δημοκρατικοί Γάλλοι, το εγχείρημα της Επτανήσου Πολιτείας μεταξύ
1800 και 1807, Αυτοκρατορικοί Γάλλοι, πρώτη αγγλική κατοχή, Ιόνιο Κρά-
τος),�2 τα Επτάνησα βρίσκονται, σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές κοινότη-
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�2 Για τις μετά τη Βενετοκρατία ξένες κυριαρχίες των Επτανήσων βλ. ενδεικτικά: Ελένη Ε.
Κούκκου, Ιστορία των Επτανήσων από το 1797 μέχρι την αγγλοκρατία: Οι πρώτες διπλωματι-
κές ενέργειες του Ιωάννου Α. Καποδίστρια, �η έκδ., Αθήνα: Παπαδήμας, 1999· Γεράσιμος Ε.
Μαυρογιάννης, Ιστορία των Ιονίων Νήσων αρχομένη τω 1797 και λήγουσα το 181�, Αθήναι:
χ.ο., 1899· Ερμάννος Λούντζης, Επτάνησος Πολιτεία, μφρ. Αβιγαΐλ Λούντζη-Νικοκάβουρα,
Κέρκυρα: χ.ο., 1968· Εμμανουήλ Π. Ροδοκανάκης, Ο Βοναπάρτης και αι Ιόνιοι Νήσοι: Επεισό-
διον των κατακτήσεων της δημοκρατίας και της πρώτης αυτοκρατορίας (1797-1816), Κέρκυ-
ρα: Εταιρεία προς Ενίσχυσιν των Επτανησιακών Μελετών, 19�7· Γεράσιμος Χυτήρης, Εφτανη-
σιώτικη δημοκρατία: Το κράτος των επτά ετών με τα τρία συντάγματα, Κέρκυρα: Εταιρεία
Κερκυραϊκών Σπουδών, 1996· Επτάνησος Πολιτεία (1800-1807), το πρώτο ανεξάρτητο ελληνι-
κό κράτος. Τα Πρακτικά του συνεδρίου, επιμ. Γ.Ν. Μοσχόπουλος, Γεράσιμος Μπάλλας, Αργο-
στόλι: Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, 200�· Το Ιόνιο Κράτος 181�-186�: Πρα-
κτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας (Κέρκυρα, 21-2� Μαϊου 1988), επιμ. Παναγιώτα Μο-
σχονά, Αθήνα: Κέντρο Μελετών Ιονίου, 1997·Ανδρέας Μ. Ιδρωμένος, Ο υπέρ της εθνικής απο-
καταστάσεως αγών των Επτανησίων 181�-186�: Πολιτική Ιστορία της Επτανήσου επί της
Αγγλικής Προστασίας, Κέρκυρα: χ.ο., 1889· Σπύρος Χ. Βερύκιος, Ιστορία των “Ηνωμένων
Κρατών” των Ιονίων Νήσων: Η αποκληθείσα “Βρεττανική Προστασία” και οι αγώνες των



τες, εγγύτερα όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και οικονομικά στα δεδομένα της δυ-
τικής Ευρώπης, αφού δεν παύουν ποτέ να λειτουργούν με τα οικονομικά δεδομέ-
να ενός δυτικού κράτους της εποχής, την ίδια ώρα που οι άλλες ελληνικές κοινό-
τητες επιχειρούν, μέσα στο ιδιότυπο οθωμανικό περιβάλλον (το οποίο λειτουργεί
ελάχιστα παρεμβατικά αλλά κυρίως φοροεισπρακτικά) να διαμορφώσουν βιώσι-
μες αγορές και εμπορικούς σταθμούς. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Έλληνες των διαφόρων αστερισμών του «ελληνικού
γαλαξία» δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Κυριότερος δίαυλος επικοινωνίας είναι
η Δυτική Ευρώπη – τα σημεία όπου τυπώνονται τα ελληνικά βιβλία του Νεοελ-
ληνικού Διαφωτισμού είναι και σημεία συνάντησης και ώσμωσης όλων των συ-
στατικών του νέου ελληνισμού. Υπό αυτή την έννοια η λογοτεχνική παραγωγή
στα Επτάνησα δεν έχει άγνοια της παραγωγής στα υπόλοιπα κέντρα του Ελ-
ληνισμού.

Ο Διαφωτισμός βρίσκει πρόσφορο έδαφος πρόσληψης στα Επτάνησα – τον
κουβαλούν μαζί τους, όπως και στα υπόλοιπα κέντρα του ελληνισμού οι λόγιοι
που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό. Ο Ευγένιος Βούλγαρις,�� ο Βικέντιος Δα-
μοδός,�� ο Ιωάννης Μενάγιας,�� ο Νικηφόρος Θεοτόκης,�6 φέρνουν μαζί τους τα
φώτα των νέων ιδεών. Τα Επτάνησα έχουν και μιαν επιπλέον ευκολία: η πρό-
σληψη και διείσδυση των νέων ιδεών από τις ελίτ της εποχής δεν χρειάζεται τη
διαμεσολάβηση της μετάφρασης καθώς ένα ικανό ποσοστό των ανηκόντων στις
υψηλότερες κοινωνικές τάξης της εποχής είναι σε θέση να διαβάσει τα ευρωπαϊ-
κά κείμενα από το πρωτότυπο.

Ηλίας Α. Τουμασάτος�6

Επτανησίων διά την εθνικήν αποκατάστασιν 181�-186�, Αθήναι: χ.ό., 196�· Αγγελο-Διονύσης
Δεμπόνος, Η πειθαρχική προστασία: από τους αγώνες του λαού της Κεφαλονιάς, Αργοστόλι:
ΝΕΛΕ Κεφαλονιάς, 1988· Σπυρίδων Γ. Μαλάκης, Απομνημονεύματα επί της συγχρόνου ιστο-
ρίας: Η ιστορικόν επεισόδιον επί των ενεργειών δρασάντων τινών προσώπων προς επίτευξιν της
Μεγάλης Ιδέας, Αθήναι: χ.ο., 189�· Παναγιώτης Χιώτης, Ιστορία του Ιονίου Κράτους από της
συστάσεως αυτού μέχρι ενώσεως: Έτη 181�-186�, τόμοι 2, Ζάκυνθος: τυπ. «Η Επτάνησος»,
187�-1877.

�� Βλ. ενδεικτικά τον τόμο Ευγένιος Βούλγαρις, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνε-
δρίου: Κέρκυρα, 1-� Δεκεμβρίου 2006, επιμ. Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Κέρκυρα: Ιόνιο
Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας – Κανάκης, 2009.

�� Για τον Βικέντιο Δαμοδό βλ. ενδεικτικά τη μονογραφία της Βασιλικής Μπόμπου-Σταμά-
τη Ο Βικέντιος Δαμοδός: βιογραφία - εργογραφία 1700-17�2, Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ., 1998. 

�� Για τον εγελιανό φιλόσοφο Ιωάννη Μενάγια βλ. Γεωργία Αποστολοπούλου, Ο εγελιανός
φιλόσοφος Ιωάννης Μενάγιας: Εισαγωγή - κείμενα - μαρτυρίες, Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιω-
αννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, 1988.

�6 Βλ. Λαυρέντιος Βροκίνης, Βιογραφικά σχεδάρια των εν τοις γράμμασιν, ωραίαις τέχναις
και άλλοις κλάδοις του κοινωνικού βίου διαλαμψάντων Κερκυραίων από των μέσων της παρελ-
θούσης εκατονταετηρίδος μέχρις αρχών της ενεστώσης: μετά προσθήκης πλείστων τε και ποι-
κίλων σημειώσεων και άλλων ειδήσεων περί της καταγωγής και του φιλολογικού και κοινωνι-
κού αυτών βίου, τχ. Β΄, Κέρκυρα: τυπ. «Ο Κοραής», 188�.



11..22..��  ΗΗ  γγλλώώσσσσαα  ττωωνν  ΕΕππττααννηησσίίωωνν
Η ιδιαίτερη θέση των Επτανήσων στον βενετσιάνικο οικονομικό χώρο φέρνει

στις ελίτ και τους λογίους των νησιών την εξοικείωση με τη lingua franca του
βενετοκρατούμενου χώρου, την ιταλική γλώσσα – οι περισσότεροι από τους εκ-
προσώπους της Επτανησιακής Σχολής είναι ιταλομαθείς, για κάποιους δε η
ιταλική γλώσσα είναι η πρώτη στην οποία πειραματίζονται, ενώ για κάποιους
άλλους, όπως ο Ζακυνθινός Ugo Foscolo η ιταλική είναι βασική γλώσσα. Μπο-
ρεί να εντάξει κανείς ιταλόφωνα έργα στη νεοελληνική λογοτεχνία; Ο Φώσκο-
λος είναι Ιταλός ή Έλληνας ποιητής;�7 Οι παλαιότεροι ιστορικοί της λογοτε-
χνίας (όπως ο Κορδάτος) αποφαίνονται ότι δεν έχουν θέση στην ελληνική γραμ-
ματεία ιταλόφωνοι λογοτέχνες σαν τον Foscolo. Τί θα κάναμε όμως με τα ιτα-
λικά ποιήματα του Σολωμού, του Τυπάλδου ή του Λασκαράτου; 

Θεωρώντας τον ιόνιο χώρο (όπως και τους άλλους αστερισμούς του ελλη-
νικού λογοτεχνικού γαλαξία) ως χώρο πνευματικής δραστηριότητας (λογοτε-
χνικής, θεατρικής, μουσικής, εκπαιδευτικής, καλλιτεχνικής), ενταγμένης σε
μία κοινωνική, οικονομική και διοικητική πραγματικότητα στην οποία η ιτα-
λική γλώσσα έχει σημαίνουσα θέση, δεν μπορούμε να εξοβελίσουμε τη μη ελ-
ληνόφωνη παραγωγή από τα Επτάνησα, τουλάχιστον ως παράγοντα που επι-
δρά στην ελληνόφωνη παραγωγή. Δεν είναι μόνο τα ιταλικά έργα που γράφο-
νται στο πρωτότυπο, τα ιταλικά πρότυπα των έργων, η χρήση της ιταλικής
γλώσσας στη διοίκηση και η διείσδυση τύπων στη ντοπιολαλιά, τα ιταλικά βι-
βλία που υπάρχουν στις βιβλιοθήκες των αρχοντικών σπιτιών και διαβάζονται
στο πρωτότυπο, τα βιβλία που φέρνουν οι σπουδαγμένοι Κεφαλονίτες από την
Ιταλία μαζί με τα ιταλικά διπλώματά τους. Είναι και το θεατρικό περιβάλλον
των θιάσων όπερας που περιοδεύουν στα Επτάνησα�8 και ανεβάζουν ιταλικά
μελοδράματα που ουσιαστικά προσδιορίζουν την αισθητική αντίληψη των
Επτανησίων. 

Δεν μπορούμε λοιπόν παρά να θεωρήσουμε το ιταλικό-βενετσιάνικο στοιχείο,
όχι ως απλό στοιχείο επίδρασης αλλά ως δομικό στοιχείο της επτανησιακής
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�7 Για την ελληνικότητα του Φώσκολου βλ. Θεοδόσης Πυλαρινός «Απολογητικές μαρτυρίες
ποιητών για την ελληνικότητα του Φώσκολου», Διαβάζω, τχ. �89 (Οκτώβριος 2008), Αφιέρω-
μα στον Ούγκο Φόσκολο, σσ. 10�-108 και του ιδίου «Ο Φώσκολος του Ανδρέα Λασκαράτου»
στα πρακτικά των εκδηλώσεων Ενέργειες Ανάδειξης Σύγχρονου Πολιτισμού και Ιστορικής
κληρονομιάς από το Δήμο Αργοστολίου, τόμ. Β΄, Ανθολογία Ιονίου Λογοτεχνίας (Πρακτικά,
Αργοστόλι: Δήμος Αργοστολίου, χ.χ., σσ. 119-121. 

�8 Βλ. χαρακτηριστικά Γεράσιμος Χυτήρης, Η όπερα στο θέατρο του Σαντζιάκομο της Κέρ-
κυρας: ένας μακρύς κατάλογος, Κέρκυρα: Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, 199�· Πλάτων
Μαυρομούστακος, «Το ιταλικό μελόδραμα στο θέατρο Σαν Τζιάκομο της Κέρκυρας (17��-
1798)», Παράβασις, τόμ. 1 (199�) σσ. 1�7-192· του ιδίου, «Η πρώτη παράσταση ιταλικού με-
λοδράματος στο θέατρο San Giacomo της Κέρκυρας (17��)», Πόρφυρας, τχ. 11� (200�), σσ.
�81-�90.



πνευματικής ζωής, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα. Αυτό ασφαλώς
δεν «αφελληνίζει» τα Επτάνησα – αντίθετα, ο χώρος των Επτανήσων έχει επί
της ουσίας να αντιμετωπίσει ένα επιπλέον «γλωσσικό ζήτημα» – τη διάκριση
ανάμεσα στη γλώσσα της διοίκησης που είναι η ιταλική για το συντριπτικά με-
γαλύτερο διάστημα των ξένων κατοχών και την καθομιλουμένη γλώσσα, που
είναι η ελληνική με τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Επι-
πλέον, υπάρχει και η γλώσσα των θρησκευτικών κειμένων και της Εκκλησίας,
ζωντανή ανάμεσα στα λαϊκά και αγροτικά στρώματα, αλλά και η, κοντινή στη
γλώσσα των γραφών, γλώσσα του πεζού λόγου που είναι περισσότερο «καθαρή»
από το τοπικό ιδίωμα, μια καθαρεύουσα γλώσσα που δεν είναι ωστόσο τεχνητή
ούτε «συντεταγμένη», είναι η φυσική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας στον πε-
ζό λόγο στο πέρασμα του χρόνου.

Από τη σκοπιά αυτή, και με δεδομένη τη θέση του γλωσσικού ζητήματος
αρκετά νωρίτερα από την ίδρυση του νέου Ελληνικού Κράτους, στα χρόνια του
Νεοελληνικού Διαφωτισμού, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι ξεκινά από εσφαλ-
μένη βάση η απόλυτη διάκριση που έχει θεσπιστεί από πολλούς ιστορικούς της
νεοελληνικής λογοτεχνίας, σύμφωνα με την οποία η Επτανησιακή Σχολή είναι
πρόμαχος της δημοτικής γλώσσας και η Φαναριώτικη και Αθηναϊκή Σχολή ως
το 1880 προασπίζει την αρχαΐζουσα ή καθαρεύουσα γλώσσα. Οι εκπρόσωποι
των επτανησιακών γραμμάτων πειραματίζονται με όλες τις γλωσσικές μορφές
που υπάρχουν στον περίγυρό τους την εποχή που δραστηριοποιούνται: με την
ιταλική γλώσσα, με την «επίσημη» ελληνική γλώσσα (κυρίως της Εκκλησίας,
των πεζών κειμένων του 18ου αιώνα, της διοίκησης από ένα σημείο και πέρα),
αλλά και με τη δημοτική γλώσσα.�9

Αν η γλώσσα είναι ένα από τα σύνεργα του λογοτέχνη για την παραγωγή
του λογοτεχνικού του έργου, θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι οι Επτανήσιοι εί-
χαν στη διάθεσή τους περισσότερα του ενός τέτοια εργαλεία, πάνω στα οποία θα
μπορούσαν να πειραματιστούν – είδη τα οποία κατείχαν και μπορούσαν να χειρι-
στούν εναλλακτικά: την ιταλική γλώσσα – για όσους είχαν απώτερο σκοπό την
καθιέρωσή τους στο ιταλικό λογοτεχνικό σύμπαν, στόχος ο οποίος ήταν εύλογος
για κάποιους που είχαν σπουδάσει και ανδρωθεί λογοτεχνικά στο ιταλικό λογο-
τεχνικό περιβάλλον και τα αντίστοιχα πρότυπα. Τη γλώσσα των θρησκευτικών
κειμένων (τη «φαναριώτικη», που δεν ήταν μόνο φαναριώτικη), η οποία περιείχε
οργανωμένο σύστημα, οργανωμένη δομή, που δεν συναντιόταν στις τοπικές ντο-
πιολαλιές και εξασφάλιζε τη διάδοση των κειμένων σε ολόκληρη τη λογιοσύνη

Ηλίας Α. Τουμασάτος�8

�9 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Κερκυραίου Νικόλαου Σοφιανού (1�00-περ.
1��2), ο οποίος επιχειρεί ήδη από τον 16ο αιώνα να συντάξει γραμματική της νεοελληνικής
γλώσσας και μεταφράζει το «Περί παίδων αγωγής» του Πλούταρχου. Βλ. ενδεικτικά Χάρης Ν.
Μελετιάδης, Αναγεννησιακές τάσεις στην νεοελληνική λογιοσύνη: Νικόλαος Σοφιανός, Θεσσα-
λονίκη: Βάνιας, 2006.



του ευρύτερου ελληνικού λογοτεχνικού γαλαξία,�0 και επιπλέον, τη γλώσσα της
καθημερινής ζωής, η οποία ήταν προσφορότερη να αποτυπώσει συναισθήματα
και καταστάσεις του ατομικού, εσωτερικού ή καθημερινού κοινωνικού βίου των
ανθρώπων.�1 Αυτή η γλώσσα (η γλώσσα δηλαδή στην οποία σκέφτεται ουσια-
στικά ο λογοτέχνης) και η οποία υπό αυτή την έννοια θα περίμενε κανείς ότι θα
λειτουργούσε λογοτεχνικά με ευκολότερο τρόπο, στην πραγματικότητα χρειάζε-
ται, για να κατακτήσει τη λογοτεχνικότητα και το ποιητικό ύψος, τη διαμεσο-
λάβηση ενός γλωσσικού–λογοτεχνικού εργαστηρίου, που θα επεξεργαζόταν τις
μορφές και θα παρείχε την παρτιτούρα και τη φόρμα για να χτιστεί το λογοτε-
χνικό εργαλείο της ποίησης.

11..22..��  ΗΗ  μμοουυσσιικκήή  κκααιι  ττοο  θθέέααττρροο
Είναι αδύνατο να θεωρήσουμε τη λογοτεχνική παραγωγή της Επτανήσου

χωρίς να έχουμε υπόψη μας την παράλληλη ανάπτυξη της καλλιτεχνικής ζωής,
με την οποία σχετίζεται άμεσα η λογοτεχνία: Την επτανησιακή μουσική, τη θε-
ατρική ζωή (σε επίπεδο τόσο δραματουργίας όσο και θεατρικής κίνησης) αλλά
και την εκδοτική παραγωγή λογοτεχνημάτων, εφημερίδων και περιοδικών εκ-
δόσεων. Θεωρώντας τον ιόνιο χώρο ως έναν πολύκεντρο πνευματικό χώρο, με
κάθε νησί να έχει τη δική του συμβολή στη λογοτεχνική και καλλιτεχνική πα-
ραγωγή, δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι σε καθένα απ’ αυτά τα
κέντρα, οι ποιητές και οι λόγιοι συμμετέχουν και στην καλλιτεχνική ζωή του
τόπου, όπως εκδηλώνεται μέσα από τη μουσική και το θέατρο. Πρόκειται για
πρακτική που θα τη συναντάμε και στο αθηναϊκό κράτος μέχρι και τις πρώτες
δεκαετίες του 20ού αιώνα. Οι άνθρωποι των γραμμάτων συμμετέχουν ενεργά
και στη μουσική και στη θεατρική ζωή του τόπου. 

Ο ιόνιος χώρος ως πνευματικό λίκνο του Άννινου �9

�0 Για τον ιδιαίτερο, και διαφορετικό σε σχέση με την Αθήνα, τρόπο πρόσληψης της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας στα Επτάνησα βλ. Θεοδόσης Πυλαρινός, «Η ελληνική αρχαιότητα και η
Επτανησιακή Σχολή», στα πρακτικά του συνεδρίου Ελληνική Αρχαιότητα και Νεοελληνική
Λογοτεχνία, Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, 2009, σσ. 2��-2�7.

�1 Τα γλωσσάρια των νησιών του Ιονίου που έχουν εκδοθεί ως σήμερα μας δίνουν αντιπρο-
σωπευτική εικόνα της σύνθεσης όλων των γλωσσικών στοιχείων (ξένων επιρροών, καθαρεύου-
σας, δημοτικής) στην καθημερινή γλώσσα. Ενδεικτικά αναφέρουμε για την Κέρκυρα: Γεράσι-
μος Χυτήρης, Κερκυραϊκό γλωσσάρι, ακατάγραφες και δίσημες λέξεις. Επίμετρο: γραμματικά
στοιχεία του γλωσσικού ιδιώματος της Κέρκυρας, Κέρκυρα: Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών,
1992. Για τη Λευκάδα: Πανταζής Κοντομίχης, Λεξικό του Λευκαδίτικου Γλωσσικού Ιδιώματος
(Ιδιωματικό-Ερμηνευτικό-Λαογραφικό), Αθήνα: Γρηγόρης, 2001. Για την Κεφαλονιά: Ηλίας
Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα. Συμβολαί εις την Ιστορίαν και Λαογραφίαν της Νήσου
Κεφαλληνίας, τόμ. �ος: Γλωσσικά-λαογραφικά (από τα κατάλοιπα του συγγραφέα), επιμ. Γ.
Ν. Μοσχόπουλος. Αθήνα: χ.ο., 200�. Για την Ιθάκη: Σπυρίδων Ν. Μουσούρης (Φώτος Γιοφύλ-
λης), Η γλώσσα της Ιθάκης: Συλλογή γλωσσικού υλικού, Αθήναι: χ.ό., 19�0. Για τη Ζάκυνθο:
Ντίνος Κονόμος, Ζακυνθινό λεξιλόγιο, Αθήναι: χ.ο., 1960.



Η σχέση του Σολωμού με τον Νικόλαο Χαλικιόπουλο-Μάντζαρο είναι χα-
ρακτηριστική της ενδοεπικοινωνίας των διαφόρων μορφών της τέχνης. Η ανά-
πτυξη της μουσικής στα Επτάνησα�2 με τη δημιουργία των Φιλαρμονικών σε
όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις των νησιών ήδη πριν από την Ένωση, με πρώτη
αυτή του Ληξουρίου,�� αλλά και η άνδρωση στα χρόνια πριν από την Ένωση των
μεγάλων φυσιογνωμιών της Επτανησιακής Μουσικής Σχολής, δεν δημιουργούν
απλώς ένα περιβάλλον για την ανάπτυξη λογοτεχνικής παραγωγής, αλλά καλ-
λιεργούν μια διαδραστική σχέση λογοτεχνίας, μουσικής και θεάτρου σε ολόκλη-
ρο τον 19ο αιώνα.

Το γεγονός ότι το θέατρο στα Επτάνησα�� είναι κυρίως μουσικό σε ολόκλη-
ρο τον 19ο αιώνα δεν είναι τυχαίο. Πριν την Ένωση εκτός από τις φιλαρμονικές
έχουμε και πολλές θεατρικές στέγες σε όλα τα νησιά, κατασκευασμένες ως θέ-
ατρα όπερας, με προορισμό να φιλοξενήσουν τις εκεί παραστάσεις των ιταλικών
θιάσων, αλλά, παράλληλα, και τις παραστάσεις των φιλαρμονικών, όπου πολύ

Ηλίας Α. Τουμασάτος�0

�2 Εντελώς ενδεικτικά για την ανάπτυξη της επτανησιακής μουσικής στον 19ο αι. βλ. Γιώρ-
γος Ραυτόπουλος, Η αρμονική πολυφωνία στα Επτάνησα: Το Επτανησιακό λαϊκό τραγούδι, η
ιδιότυπη ψαλτική στα Επτάνησα, τα χορικά τραγούδια και ο τραγουδιστός χορός, Αθήνα: Αλ-
κυών, 1997· Παναγής Γ. Αντίπας, Το επτανησιακό θέατρο και το ελληνικό μελόδραμα, Αθήναι:
Κεφαλληνιακή Αδελφότητα Αθηνών, 1978· Κώστας Καρδάμης, «Η μουσική των Επτανήσων»
στο συλλογικό τόμο Ιόνιοι Νήσοι: Ιστορία και Πολιτισμός, επιμ. Θεοδόσης Πυλαρινός, Αθήνα:
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 2007, σσ. 186-20� και ��6-�6�· Σπύρος Γ. Μοτσενίγος, Νεοελληνι-
κή μουσική: συμβολή εις την ιστορίαν της, Αθήναι: χ.ο., 19�8. Εξαιρετικά χρήσιμη για τη μελέ-
τη της Επτανησιακής Μουσικής σχολής είναι και η εκδοση των πρακτικών του σχετικού συνε-
δρίου που έγινε στο Αργοστόλι και το Ληξούρι το 199�: Συμβολή στην ιστορία της επτανησιακής
μουσικής: Τα πρακτικά του συνεδρίου ιστορίας της επτανησιακής μουσικής (Αργοστόλι-Ληξού-
ρι 1�-18 Οκτωβρίου 199�), επιμ. Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος, Αργοστόλι: Εταιρεία Κεφαλλη-
νιακών Ιστορικών Ερευνών, 2000.

�� Βλ. σχετικά Αγγελο-Διονύσης Δεμπόνος, Η Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλονιάς 18�8-
19�0: Η εκατόχρονη ιστορία ενός Ιδρύματος και μιας κοινωνίας, Αργοστόλι: Ν.Ε.Λ.Ε. Κεφαλο-
νιάς, 1988· Κωνσταντίνος Καρδάμης, Έξι μελέτες για την Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας,
Κέρκυρα: Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας, 2010· Στέλιος Τζερμπίνος, Φιλαρμονικά Ζακύνθου
1816-1960, Ζάκυνθος: Φιλόμουση κίνηση Ζακύνθου, 1996· Αντώνης Φίλιππας - Στέλλα-Νίκη
Α. Φίλιππα, Η Φιλαρμονική Λευκάδος: ιστορική πορεία 1�� χρόνων, τόμοι 2, Λευκάδα: Εταιρεία
Λευκαδικών Μελετών, 198�· Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος, «Συμβολή στην ιστορία της επτανη-
σιακής μουσικής. Το πρώτο “Καταστατικό” της Φιλαρμονικής Ληξουρίου (18�9)», στον τόμο:
Συμβολή στην ιστορία της επτανησιακής μουσικής, ό.π., σσ. �1-�6.

�� Βλ. χαρακτηριστικά τις μελέτες: Σπύρος Ευαγγελάτος, Ιστορία του Θεάτρου εν Κεφαλ-
ληνία 1600-1900 (διατριβή επί διδακτορία), εν Αθήναις: Ε.Κ.Π.Α., 1970· Γλυκερία Πρωτοπα-
πά-Μπουμπουλίδου, Το θέατρον εν Ζακύνθω από του ΙΖ΄ μέχρι του ΙΘ΄ αιώνος (Επί τη βάσει
ανεκδότων κειμένων), Αθήναι 19�8· Δημήτριος Καπάδοχος, Το θέατρο της Κέρκυρας στα μέ-
σα του ΙΘ΄ αιώνα (Σύμφωνα με ανέκδοτα έγγραφα του Ιστορικού Αρχείου Κέρκυρας, Αφιέρωμα
στα τριακόσια χρόνια του πρώτου ελληνικού μουσικού θεάτρου), Αθήνα: χ.ο., 1991· Πανταζής
Κοντομίχης, Το νεοελληνικό θέατρο στη Λευκάδα (1800-196�), Αθήναι: Μέλισσα, 196� (πρό-
σφατα κυκλοφόρησε βελτιωμένη έκδοση του τελευταίου από τις εκδόσεις Νεφέλη).



συχνά παρουσιάζονται και απαγγελίες και μελοποιήσεις ποιητικών έργων
Επτανησίων δημιουργών, ως μέρος ενός συνθετότερου προγράμματος. 

Και η πρωτότυπη επτανησιακή δραματουργία του 19ου αιώνα μπορεί να δη-
μιουργεί μια εντύπωση «διακοπής», μετά το απόγειό της, τον Βασιλικό του
Αντωνίου Μάτεση.�� Είναι γεγονός ότι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της θεα-
τρικής ζωής τον 19ο αιώνα σε όλα τα νησιά, δηλαδή η κυριαρχία του λυρικού θε-
άτρου και ο ερασιτεχνικός χαρακτήρας των ντόπιων θιάσων (που αποτελούνταν
από ευγενείς dilettanti, που σπάνια, με εξαίρεση τους Ζακύνθιους, έπαιζαν εκτός
των ορίων του νησιού τους), δεν ενθάρρυναν την πρωτότυπη παραγωγή. Η προ-
σεκτικότερη παρατήρηση της βιβλιογραφίας όμως μας οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι υπάρχει δραματουργική παραγωγή έργων πρόζας, πέρα από τα libretti των
λυρικών δραμάτων. Τα έργα που δημοσιεύονται ασφαλώς δεν ταυτίζονται με τα
έργα που παίζονται, και για τα οποία έχουμε πληροφορίες από παράπλευρες πη-
γές (δημοσιεύματα στον τύπο ή μονόφυλλες αναγγελίες παραστάσεων). Ένας
σημαντικός αριθμός έργων της ντόπιας δραματουργίας που δεν εκδόθηκαν έχει
χαθεί.

Από τις κατά τόπους ιστορίες θεάτρου και τις σχετικές μελέτες που έχουν
δημοσιευθεί, δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε την κυριαρχία δύο ειδών: Αφ’
ενός της κωμωδίας (ουσιαστικά δηλαδή τη συνέχεια της ρίζας της Ιφιγένειας,
του Ρούσμελη, του Γουζέλη και του Μάτεση), και του εθνικού-ιστορικού δράμα-
τος (συνέχειας του Ζαμπέλιου και του αντίστοιχου ρεύματος της «ιστορικής
τραγωδίας») που είχε αναπτυχθεί στην ηπειρωτική Ελλάδα, στην Κωνσταντι-
νούπολη και τις Παρίστριες περιοχές ήδη από το πρώτο τέταρτο του αιώνα.�6 Το
κωμικό στοιχείο υπάρχει έκδηλο και στις ζακυνθινές ομιλίες,�7 που, όπως και οι
κωμωδίες του 18ου αιώνα, έχουν ένα ουσιώδες στοιχείο, που θα καθορίσει και
την ταυτότητα όλων των Επτανησίων δραματουργών που θα ξεπηδήσουν στα
χρόνια μετά την Ένωση, είτε αυτοί περιοριστούν στα στενά όρια των νησιών

Ο ιόνιος χώρος ως πνευματικό λίκνο του Άννινου �1

�� Στη θέση του Βασιλικού στην επτανησιακή και νεοελληνική δραματουργία αναφέρεται ο
Γιώργος Π. Πεφάνης («Pίζες και άνθη του επτανησιακού θεάτρου. O Bασιλικός του Aντωνί-
ου  Mάτεσι», στο Γιώργος Π. Πεφάνης, Τοπία της δραματικής γραφής: 1� μελετήματα για το ελ-
ληνικό θέατρο, Αθήνα: Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Ακαδημία Αθηνών 200�, σσ. 1�-7�).

�6 Βλ. ειδικότερα Βάλτερ Πούχνερ, «Θέση και ιδιαιτερότητα της επτανησιακής δραματουρ-
γίας στην ιστορία του νεολληνικού θεάτρου» στο Φαινόμενα και νοούμενα, δέκα θεατρολογικά
μελετήματα, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1999, σσ. 221-2�9· του ιδίου, «Η διαλεκτική σχέση
έντεχνου και λαϊκού θεάτρου ως χαρακτηριστικό γνώρισμα του παραδοσιακού επτανησιακού
πολιτισμού», στο Μνείες και μνήμες: δέκα θεατρολογικά μελετήματα, Αθήνα: Παπαζήσης,
2006, σσ. 127-16�· Γιώργος Π. Πεφάνης, «Το επτανησιακό θέατρο. Μια σύντομη επισκόπηση»,
στο Η άμμος του κειμένου. Αισθητικά και δραματολογικά θέματα στο ελληνικό θέατρο, Αθήνα:
Παπαζήσης, 2008, σσ. 19-7�).

�7 Βλ. ενδεικτικά Κώστας Πορφύρης, «Ζακυνθινές ομιλίες: μία μορφή λαϊκού θεάτρου», Θέ-
ατρο, τχ. 1�, Μαρτ.-Απρ. 196�, σσ. 2�-�1.



τους, είτε μετακινηθούν στην Αθήνα: Πρόκειται για έργα με σκηνικό την καθη-
μερινή ζωή, και με χαρακτήρες οικείους στους θεατές, κατά βάσιν εξελίξεις τύ-
πων της commedia dell’ arte που προσαρμόζονται στην κατά τόπους πραγματι-
κότητα. Σαν ένας ιταλικός θίασος (που κουβαλά τους ανθρώπινους χαρακτήρες
του χιλιάδες χρόνια, ήδη από την εποχή του Μένανδρου) να ξεχάστηκε στα νη-
σιά, και οι πρωταγωνιστές του να ντύθηκαν τα ρούχα των ντόπιων.�8 Πέρα από
το μουσικό θέατρο λοιπόν, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί
και να ευδοκιμήσει ένα θέατρο της καθημερινής ζωής, με δυτικά πρότυπα, μέσα
σε κοινωνίες που είναι οργανωμένες με τα πρότυπα αυτά και που μπορούν να
αναγνωρίσουν στα έργα αυτά βιώματά τους.

11..22..��  ΗΗ  ΙΙόόννιιοοςς  ΑΑκκααδδηημμίίαα  ωωςς  χχώώρροοςς  ππννεευυμμααττιικκήήςς  κκίίννηησσηηςς  κκααιι  δδιιάάδδοοσσηηςς  ττωωνν  ιιδδεεώώνν
Σ’ έναν γεωγραφικό χώρο στον οποίο η ανωτάτου επιπέδου εκπαίδευση παρέ-

χεται στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπου παρατηρείται μεγάλη κινητικό-
τητα Επτανήσιων φοιτητών, δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε και την παρου-
σία από το 182� μέχρι το 186�, της Ιονίου Ακαδημίας στην Κέρκυρα, του πρώ-
του ανώτατου εκπαιδευτικού Ιδρύματος της νεότερης Ελλάδας.�9

Αν η παρουσία των νεαρών Επτανησίων στα πανεπιστήμια του εξωτερικού
τους φέρνει σε άμεση επαφή με τα φώτα της Δύσης, η ίδρυση ενός ανώτατου
ιδρύματος μέσα στον ίδιο τον Ιόνιο χώρο δημιουργεί αφ’ ενός έναν οργανωμένο
εσωτερικό πνευματικό πόλο, ένα εσωτερικό σημείο επαφής μεταξύ των νεαρών

Ηλίας Α. Τουμασάτος�2

�8 Αυτή η λεπτή γραμμή που ενώνει την επτανησιακή κωμωδία με τις απαρχές της κωμω-
δίας φαίνεται ότι αποτελεί συνείδηση των Επτανησίων λογοτεχνών του 19ου αιώνα: Ο συγγρα-
φέας του Βασιλικού Αντώνιος Μάτεσης μεταφράζει τον Ρωμαίο κωμικό ποιητή Τερέντιο, που με
τη σειρά του έχει ως πρότυπό του τον Μένανδρο. Το κείμενο δημοσιεύεται για πρώτη φορά ολο-
κληρωμένα από τον Θεοδόση Πυλαρινό [«Η Πενθερά του Τερεντίου σε μετάφραση Αντωνίου
Μάτεσι (πρώτη ολοκληρωμένη έκδοση)», Παράβασις, τόμ. 9 (2009), σσ. �99-��1].

�9 Για το χρονικό της ίδρυσης της Ιονίου Ακαδημίας και τις διεργασίες που οδήγησαν στην
εκκίνηση της λειτουργίας της βλ. Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Η Ιόνιος Ακαδημία: το
χρονικό της ίδρυσης του πρώτου ελληνικού πανεπιστημίου, 1811-182�, Αθήνα: Μικρός Ρωμηός,
1997. Βλ. επίσης: Γεράσιμος Ι. Σαλβάνος - Βάσω Γ. Σαλβάνου, Η Ιόνιος Ακαδημία: Ο ιδρυτής
αυτής κόμις Γύλφορδ, οι καθηγηταί και σπουδασταί αυτής, Αθήναι: χ.ο., 19�9· Μιχάλης Δ. Λυ-
κίσσας, Η ιστορία της Ιονίου Ακαδημίας, Αθήνα: Εταιρεία Φίλων της Μεγάλης Ιδέας, 199�·
George P. Henderson, The Ionian Academy, Edinburgh: Scottish Academic Press, 1988 (και σε
ελληνική μετάφραση του Φ.Κ. Βώρου υπό τον τίτλο Η Ιόνιος Ακαδημία, Κέρκυρα: χ.ο., 1980)·
Γεώργιος Τυπάλδος-Ιακωβάτος, Ιστορία της Ιόνιας Ακαδημίας, Αθήνα: Ερμής, 1982· Γεράσι-
μος Η. Πεντόγαλος, Η ιατρική σχολή της Ιονίου Ακαδημίας (182�-1828, 18��-186�), Θεσσα-
λονίκη: Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1980· Παναγής Δ. Αλιπράντης, Ανδρέα
Κάλβου Μαθήματα Φιλοσοφίας· πανεπιστημιακές παραδόσεις στην Ιόνιο Ακαδημία, Κέρκυρα
18�0-�1. Πρώτη έκδοση από τις σημειώσεις του ιεροσπουδαστού (Θεόκλητου) Θεμιστοκλέους
Αλιπράντη, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2002· Ντίνος Κονόμος, Η Ιόνιος Ακαδημία, χ.τ.: Κερ-
κυραϊκή Ένωση Αθηνών, 196�.



Επτανησίων, που άλλοτε λειτουργεί ως εφαλτήριο προετοιμασίας για τη μετά-
βασή τους στο εξωτερικό, άλλοτε ως αποκλειστικό σημείο επαφής, μέσω των
σπουδαγμένων στο εξωτερικό δασκάλων, με τα ξένα ρεύματα, κι άλλοτε ως ση-
μείο επαφής μεταξύ τους – ένας χώρος «εσωτερικής πνευματικής κινητικότη-
τας», στον οποίο δυνάμεις από όλα τα νησιά συναντώνται, γνωρίζονται, αλληλο-
επηρεάζονται, δημιουργούν επαφές (και ενδεχομένως αντιπαραθέσεις) που θα
επηρεάσουν τα πνευματικά και λογοτεχνικά πράγματα στην εποχή της ενηλι-
κίωσής τους.

Παρά την έντονη (και μέσα από τον επτανησιακό χώρο) αμφισβήτηση της
ελληνικότητας της Ακαδημίας, μέσα από τις στρατηγικές που ακολούθησε η
Προστασία στη διάρκεια της λειτουργίας της, γεγονότα που οδήγησαν στο ορι-
στικό της κλείσιμο σχεδόν αμέσως μετά την Ένωση, το 186�, δεν θα πρέπει 
να θεωρηθεί αμελητέος ο ρόλος της, πέρα από την καθαρά εκπαιδευτική της
δράση, ως forum συνύπαρξης γλωσσικών και αισθητικών ρευμάτων της εποχής
που διέτρεχε όλα τα νησιά που έστελναν εκεί τους νεαρούς επίδοξους επιστήμο-
νες, δεδομένου ότι, τα δέκα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, δεν υπήρχε άλλο
εν λειτουργία ελληνικό πανεπιστήμιο (Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το
18��). Η Ιόνιος Ακαδημία καθιστούσε την Κέρκυρα σημείο συγκέντρωσης
πολλών Επτανήσιων νέων που ανδρώνονταν στο ίδιο ακαδημαϊκό και πνευματι-
κό περιβάλλον, και συνακόλουθα δημιουργούσε ισχυρές προδιαγραφές και προϋ-
ποθέσεις για τη δημιουργία «σχολής». Σε συνδυασμό με την ισχυρότατη πνευ-
ματική παρουσία του Σολωμού, η Ακαδημία συνεισφέρει ως συνεκτικός παρά-
γοντας για τη δημιουργία ενός ισχυρού κερκυραϊκού πόλου, που δεν συναντούμε
(όχι μόνο γι’ αυτόν τον λόγο, ασφαλώς) σε άλλα νησιά του Ιονίου. Ο Πέτρος
Αρμένης-Βράιλας, ο Ανδρέας Μουστοξύδης, ο Κωνσταντίνος Ασώπιος, ο Αν-
δρέας Κάλβος, ο Νεόφυτος Βάμβας, ο Θεόκλητος Φαρμακίδης και πολλοί άλλοι
συλλειτουργούν στο ακαδημαϊκό περιβάλλον της Ιονίου Ακαδημίας δημιουργώ-
ντας ένα φυτώριο επιστημόνων και διδασκάλων που θα καθορίσει σε μεγάλο
βαθμό την εκπαιδευτική και πνευματική ζωή των Επτανήσων.

Όπως η παρουσία της Ιονίου Ακαδημίας λειτούργησε ως ενοποιητικός πα-
ράγοντας για πολλούς επιστήμονες και λόγιους του πρώτου μισού του αιώνα,
έτσι και η κατάργησή της μετά την Ένωση αποστερεί από τα Επτάνησα και
τους επίδοξους νεαρούς επιστήμονες την αντίστοιχη ευκαιρία συνύπαρξης. Η
Αθήνα θα είναι ο μοναδικός τους προορισμός. Άλλοι θα έχουν τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσουν πανεπιστημιακές σπουδές (όπως ο Γρηγόριος Ξενόπουλος)
κι άλλοι όχι. Ανάμεσα στους τελευταίους, και ο Χαραλάμπης Άννινος.

11..22..66  ΗΗ  κκιιννηηττιικκόόττηητταα  ττωωνν  ββιιββλλίίωωνν  ––  οοιι  εεκκδδόόσσεειιςς
Αν θεωρήσουμε ότι σημαντικό μέσο για τη διάδοση της λογοτεχνικής παρα-

γωγής στα Επτάνησα είναι η κυκλοφορία βιβλίων και εντύπων, σε όλο το διά-
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στημα των ξενικών κατοχών μπορούμε να διαπιστώσουμε μία βασική διαφορά
και μία βασική ομοιότητα με τον γεωγραφικό χώρο του τουρκοκρατούμενου ελ-
ληνισμού. Η βασική διαφορά είναι η μεγαλύτερη ευχέρεια στην κυκλοφορία βι-
βλίων ανάμεσα στις ευπορότερες κοινωνικές τάξεις όλων των νησιών. Στα βι-
βλία αυτά συμπεριλαμβάνονται τόσο οι ελληνόφωνες εκδόσεις που πραγματο-
ποιούνταν στα μεγάλα τυπογραφεία του εξωτερικού (Βιέννη, Βενετία, Τεργέ-
στη, Άμστερνταμ), όσο και πληθώρα ξενόγλωσσων εκδόσεων που κυκλοφορούν
στα αστικά σαλόνια και τις ιδιωτικές βιβλιοθήκες. Οι σπάνιες εκδόσεις που
μπορεί να συναντήσει κανείς μελετώντας τα βιβλία εισαγωγής ή τους καταλό-
γους των επτανησιακών βιβλιοθηκών�0 μας φέρνει μπροστά σε πληθώρα τίτλων
από όλους τους τομείς του επιστητού. 

Η συχνότερη επικοινωνία με τη Δύση, οι σπουδές που πραγματοποιούσαν οι
Επτανήσιοι στα πανεπιστήμια της ιταλικής χερσονήσου, η εκπαιδευτική δηλαδή
κινητικότητα, είχε ως παράπλευρο αποτέλεσμα την κυκλοφορία βιβλιακού υλι-
κού, και συνακόλουθα την κυκλοφορία των ρευμάτων και των ιδεών της εποχής
του Διαφωτισμού. Αν οι σπουδές των γόνων των αριστοκρατικών επτανησιακών
οικογενειών ήταν ευκαιρία για την προσωπική τους επαφή με τα νέα ρεύματα
της Δύσης, τα βιβλία που επέστρεφαν (είτε μαζί τους είτε μέσα από τους δρό-
μους του εμπορίου, είτε στις αποσκευές των μετακινούμενων στα Επτάνησα ξέ-
νων στελεχών των ξένων διοικήσεων και στρατιωτικών), ουσιαστικά δημιουρ-
γούσαν τις προϋποθέσεις επαφής με τα νέα ρεύματα και σε όσους από τα εύπο-
ρα κοινωνικά στρώματα δεν είχαν προσωπική εμπειρία μετάβασης. Αυτή η κι-
νητικότητα βιβλιακού υλικού (που ενδυναμωνόταν από τη θεατρική ζωή και τη
φυσιολογική ζήτηση που προκαλούσαν οι παραστάσεις για την ανάγνωση του
έργου των συγγραφέων που παρασταίνονταν), εκτός από την επίδρασή της στη
συγκεκριμένη περίοδο για την επαφή με τις ιδέες του Διαφωτισμού, είχε και μια
πιο μακροπρόθεσμη επίδραση, που επηρέαζε και τις επόμενες γενιές, σε όλη τη
διάρκεια του 19ου αιώνα. Αφ’ ενός, δημιουργούσε την (και εμπορική) συνήθεια
της παραγγελίας και αγοράς βιβλίων από τις αγορές της Δύσης, μια παράδοση
κινητικότητας η οποία αυξανόταν όσο ευκολότερες και συχνότερες γίνονταν οι

Ηλίας Α. Τουμασάτος��

�0 Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το βιβλίο εισαγωγής της καταργημένης
Δημοσίας Βιβλιοθήκης Αργοστολίου, που καταρτίστηκε το 192�, όταν η Βιβλιοθήκη συγχωνεύ-
θηκε με τη νεοϊδρυθείσα Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη από τον τότε διευθυντή της τελευταίας Γερά-
σιμο Μοσχόπουλο, υπό τύπον πρωτοκόλλου παραλαβής των βιβλίων της παλαιάς βιβλιοθήκης.
Οι τίτλοι των βιβλίων, που ως επί το πλείστον προέρχονταν από δωρεές ιδιωτών ή από παλαιότε-
ρες καταργημένες βιβλιοθήκες, όπως η Argostoli Reading Society, όπως μαρτυρούν οι σφραγίδες
που φέρουν, μας αποκαλύπτουν ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για την κυκλοφορία των βιβλίων
(και μαζί τους και των ιδεών και αισθητικών ρευμάτων) στα Επτάνησα. Βλ. σχετικά Ηλίας
Τουμασάτος, «Δημοσία Βιβλιοθήκη Κεφαλληνίας. Τα πρώτα βήματα ενός οράματος», Οδύσ-
σεια Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, 200�, σσ. �2-�9.



εμπορικές διαδρομές. Και, αφ’ ετέρου, δημιουργούσε ένα πολιτιστικό απόθεμα
στις, ιδιωτικές στην αρχή, βιβλιοθήκες, ολοένα αυξανόμενο, στο οποίο είχαν
πρόσβαση οι γόνοι των ευγενών οικογενειών. Συν τοις άλλοις, αυτό καλλιερ-
γούσε και τη γλωσσομάθεια, που ούτως ή άλλως ήταν απαραίτητη για όσους
από τους νέους αυτούς ήθελαν να σταδιοδρομήσουν κατακτώντας μια θέση
στον γραφειοκρατικό μηχανισμό της Γαληνοτάτης και των επιγενομένων της
κυριάρχων των Επτανήσων, αλλά και τους εμπόρους που χρειάζονταν την ξένη
γλώσσα ως εργαλείο για να πραγματοποιούν τις οικονομικές τους συναλλα-
γές. Τα βιβλία, εκτός από τον ρόλο τους να επιμορφώνουν (σε ένα χώρο όπου
μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα δεν υπήρχε οργανωμένη δημόσια εκπαίδευση)
ήταν λοιπόν και διαβατήρια για τον βενετσιάνικο «δημόσιο τομέα» ή τις ιταλι-
κές αγορές.

Με την ίδια λογική, οι Φαναριώτες που στελέχωσαν την οθωμανική γραφειο-
κρατία έπρεπε να κατέχουν καλά την τουρκική γλώσσα. Αυτό ήταν όμως ευκο-
λότερο γι’ αυτούς, καθώς ζούσαν σ’ ένα κοινωνικό περιβάλλον πολυεθνικό –
μπορούσαν να μιλήσουν την τουρκική στην καθημερινότητά τους. Στα Επτάνη-
σα, ο αυτόχθων πληθυσμός ήταν σε συντριπτικό ποσοστό ελληνόφωνος· η βενε-
τσιάνικη γλώσσα ήταν «εισαγόμενη» και επομένως χρειαζόταν μεγαλύτερη
προσπάθεια για να κατακτηθεί στο επίπεδο που χρειαζόταν για τη σύνταξη εγ-
γράφων και την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσα στο πλαίσιο του πολυδαί-
δαλου γραφειοκρατικού συστήματος της Βενετίας. 

Κυκλοφορία τέτοιου βιβλιακού υλικού υπήρχε και στα κέντρα του μείζονος
ελληνισμού. Και εδώ είναι προφανές ότι υπήρχε, ωστόσο σε πολύ μικρότερο βαθ-
μό, η ανάγκη κατάκτησης ενός γλωσσικού οργάνου για την επαφή με τις αγο-
ρές της Δύσης. Ωστόσο ο στόχος της διάδοσης των ιδεών του Διαφωτισμού δεν
μπορούσε να επιτευχθεί σε περιβάλλον όπου η πρωτότυπη γλώσσα των κειμένων
ήταν τελείως ξένη και προς το κοινωνικό σύνολο αλλά και προς τη γραφειοκρα-
τική μηχανή. Για τον λόγο αυτό, και περισσότερο προσανατολισμένες προς αυτό
το κομμάτι του ελληνισμού, πραγματοποιήθηκαν και τυπώθηκαν οι ελληνικές
μεταφράσεις των κειμένων του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού που κυκλοφορούσαν
στις ελληνικές κοινότητες από τα τέλη του 18ου ως και το πρώτο μισό του 19ου

αιώνα.
Αυτό που δεν μπορούν να έχουν οι Επτανήσιοι, όπως και οι Έλληνες που ζού-

σαν εντός των οθωμανικών συνόρων, είναι ελληνική τυπογραφία στον δικό τους
χώρο.�1 Παρά τα μεμονωμένα παραδείγματα που λειτούργησαν σε καθεστώς
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�1 Για την εκδοτική δραστηριότητα στον επτανησιακό χώρο ή από Επτανησίους στις κοινό-
τητες του μείζονος ελληνισμού και, αργότερα, του νέου Ελληνικού Κράτους, πολύτιμοι οδηγοί 
είναι οι σχετικές βιβλιογραφίες: Θωμάς Παπαδόπουλος, Ιονική Βιβλιογραφία 16ος-19ος αιώ-
νας: Ανακατάταξη-προσθήκες-βιβλιοθήκες /Bibliographie Ionienne τόμ. 1ος: 1�08-186�, Αθή-



παρανομίας, όπως το τυπογραφείο του Νικόδημου Μεταξά στην Κεφαλονιά,�2

δεν υπήρχαν στα Επτάνησα τυπογραφεία, ούτε εκδίδονταν εφημερίδες. Πέρα
από την Tipografia del Governo στην Κέρκυρα, το «κρατικό» τυπογραφείο του
Ιόνιου Κράτους στο οποίο δημοσιεύονται και κάποια λογοτεχνικά κείμενα
Επτανησίων στην ελληνική γλώσσα, δεν υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης ελληνι-
κών βιβλίων ή εφημερίδων με ιδιωτική πρωτοβουλία, παρά μόνον από το 18�8
και εντεύθεν, όταν παραχωρείται από την αγγλική διοίκηση το δικαίωμα της
ελευθεροτυπίας. Οι προσολωμικοί, ο Σολωμός, ο κύκλος του δεν είχαν λοιπόν τη
δυνατότητα στη φάση της δημιουργικής τους πορείας να εκδώσουν (και με τον
τρόπο αυτό να διαδώσουν) τα έργα τους στον τόπο παραγωγής τους. Ο Ύμνος
τυπώθηκε σε Μεσολόγγι και Παρίσι, αλλά και ο Κάλβος θα τυπώσει τις Ωδές
σε Γενεύη και Παρίσι.

Για τον λόγο αυτό οι εκδόσεις γίνονταν σε τυπογραφεία εκτός των Επτανή-
σων, πράγμα το οποίο μας παραπέμπει στις ακόλουθες παρατηρήσεις:

� Ότι για ένα διάστημα συνεχίζεται η παράδοση (και η επικοινωνία) των
Επτανησίων λογίων με τα εκδοτικά κέντρα του εξωτερικού.

� Ότι εντός του ιονίου χώρου και πέραν του κυβερνητικού τυπογραφείου, η μο-
ναδική ως το 18�8 δυνατότητα δημόσιας και ανοικτής παρουσίασης λογοτε-
χνικών έργων είναι το θέατρο.

� Ότι θα πρέπει να επισημανθεί ο ρόλος της Ιονίου Ακαδημίας, ως χωνευτηρι-
ού και ανταλλακτηρίου ιδεών, σε έναν χώρο που, σε αντίθεση με την παρου-
σία πανεπιστημίων επί πολλούς αιώνες στη Δύση, δεν είχε ποτέ αναπτύξει
ακαδημαϊκό περιβάλλον ανώτατης εκπαίδευσης.

Ηλίας Α. Τουμασάτος�6

να: Ιονική Τράπεζα, 1996, τόμ. 1ος: Ανακατάταξη-προσθήκες-βιβλιοθήκες 1�08-18�0, Αθήνα:
Υπουρ γείο Πολιτισμού, 1998, τόμ. 2ος: 18�1-1880, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 2000, τόμ.
�ος: 1881-1900 και αχρονολόγητα-επιπροσθήκες-ευρετήρια, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού,
2002. Επίσης Émile Legrand - Hubert Pernot, Bibliographie ionienne: description raisonée des
ouvrages publiés par les Grecs des Sept-î�les ou concernant ces i�les du quinzie�me siècle à� l’année
1900, τόμοι 2, Paris: E. Leroux, 1910· Nakis Pierris, Bibliographie Ionienne: Supplements á la
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quinziè�me siècle à l’année 1900, Athènes, s.n., 1966· Κωνσταντίνος Θ. Δημαράς, Supplement á la
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Μπάνου, «Η εκδοτική δραστηριότητα στα Επτάνησα (1798-1900)», στον τόμο Ιόνιοι νήσοι:
ιστορία και πολιτισμός – History and culture of the Ionian Islands, επιμ. Θεοδόσης Πυλαρινός,
Αθήνα: Π.Ι.Ν., 2007, σσ. 161-169· Κωστής Γιούργος (επιμ.) «Ο τύπος στα Επτάνησα της Αγ-
γλοκρατίας», Επτά Ημέρες (Καθημερινή), �0 Μαΐου 1999, σσ. 1-�2.

�2 Βλ. χαρακτηριστικά Letterio Augliera, Βιβλία πολιτική θρησκεία στην Ανατολή τον 17ο
αιώνα: Το τυπογραφείο του Νικόδημου Μεταξά πρώτου εκδότη ελληνικών κειμένων στην ορθό-
δοξη Ανατολή, μφρ. Στάθης Μπίρταχας, επιμ. Νίκος Μοσχονάς, Αθήνα: Τοπική Ένωση Δήμων
και Κοινότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, 2006.



� Ότι η Κέρκυρα, ως έδρα της Ιονίου Ακαδημίας, ως διοικητικό και οικονομι-
κό κέντρο των Επτανήσων, ως χώρος δράσης του Σολωμού, αλλά και ως
έδρα του κρατικού τυπογραφείου, κατακτά πρωταγωνιστικό ρόλο και στην
πνευματική ζωή, εμφανίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία, ανοικτότητα και εξω-
στρέφεια σε αντίθεση με τα υπόλοιπα νησιά που δείχνουν περισσότερη εσω-
στρέφεια στην πνευματική τους κίνηση. 

Μετά την απονομή του δικαιώματος της ελευθεροτυπίας το 18�8, σε όλα τα
νησιά αναπτύσσεται ένα αυτόνομο κατά τόπους δίκτυο τυπογραφείων και εκδό-
σεων. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις, «Καταχθόνιοι», Μεταρρυθμιστές και Ριζο-
σπάστες, προσπαθούν να δημιουργήσουν όργανα υποστήριξης των πολιτικών
τους ιδεών, και να τις διαδώσουν σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Είναι επο-
χή έντονης κινητικότητας γύρω από το επτανησιακό ζήτημα και τα έντυπα που
θα κυκλοφορήσουν ως την Ένωση θα είναι κατά κύριο λόγο πολιτικού περιεχο-
μένου. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα έντυπα αυτά δεν έχουν ανοιχτά μάτια προς τις
διεθνείς εξελίξεις και τα τεκταινόμενα στο νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος. Κά-
ποια από αυτά μάλιστα αναφέρουν ως τόπο έκδοσης «Ελλάς», δείχνοντας σα-
φώς τον πολιτικό τους προσανατολισμό προς την Ένωση. 

Στα λογοτεχνικά πράγματα κορυφαία είναι η παρουσία, πριν από την Ένω-
ση (και πριν από την ελευθεροτυπία) του περιοδικού Ιόνιος Ανθολογία, όπου δη-
μοσιευονται διατριβές, μεταφράσεις αλλά και λογοτεχνικά κείμενα. Επίσης, του
περιοδικού Ερανιστής στην Κέρκυρα.�� Στην Κεφαλονιά, κοιτίδα του ριζοσπα-
στικού κινήματος, πέρα από τις αμιγώς ριζοσπαστικές εφημερίδες, αξίζει να
σημειωθεί η εξ αρχής έκδηλη παρουσία της σάτιρας, με την εφημερίδα Διαολα-
ποθήκη του Φερδινάνδου Όδδη, μιας ιδιότυπης προσωπικότητας, αλλά και η έκ-
δοση του Λύχνου του Ανδρέα Λασκαράτου.

Οι πρώτες εκδόσεις αυτοτελών λογοτεχνικών έργων στα κατά τόπους τυ-
πογραφεία από το 18�8 ως την Ένωση μας δείχνουν, με τον αριθμό και την
ποικιλία τους, τη δυναμική που προϋπήρχε στον ιόνιο πνευματικό χώρο. Τα Μυ-
στήρια του Λασκαράτου (18�6), η έκδοση των Ευρισκομένων του Διονυσίου
Σολωμού από τον Ιάκωβο Πολυλά το 18�9, τα Μνημόσυνα του Αριστοτέλη
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�� Στην Κέρκυρα η έκδοση λογοτεχνικών-φιλολογικών περιοδικών θα διατρέξει ολόκληρο
τον 19ο αιώνα και θα συνεχιστεί, σε αντίθεση με τα άλλα νησιά, και σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα.
Βλ. Θεοδόσης Πυλαρινός, «Τα περιοδικά της Κέρκυρας και ο Πόρφυρας», Πρακτικά του Δεκά-
του Τετάρτου Συμποσίου Ποίησης, Πανεπιστήμιο Πατρών, 1-� Ιουλίου 199�, Πάτρα: Αχαϊκές
Εκδόσεις, 1996, σσ. ���-�67. Δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς ότι και σήμερα η παράδοση
της έκδοσης τέτοιων επιστημονικών-φιλολογικών περιοδικών από ντόπιες δυνάμεις συνεχίζεται
στα Επτάνησα: Ο Πόρφυρας και τα Κερκυραϊκά Χρονικά στην Κέρκυρα, τα Κεφαλληνιακά
Χρονικά και η Κυμοθόη στην Κεφαλονιά, αλλά και τα Επτανησιακά Φύλλα στη Ζάκυνθο συνι-
στούν στις μέρες μας την ιστορική συνέχεια αυτής της μακρόχρονης παράδοσης.



Βαλαωρίτη το 18�7, τα Ποιήματα διάφορα του Ιουλίου Τυπάλδου το 18�6. Η
ελευθερία, ωστόσο, δεν είναι απόλυτη, καθώς πολλές εφημερίδες διακόπτουν
βίαια την εκδοσή τους ή αντιμετωπίζουν λογοκρισία και διώξεις λόγω της το-
ποθέτησής τους απέναντι στην Προστασία και πολλοί από τους πρωταγω -
νιστές της πολιτικής και εκδοτικής δραστηριότητας εκείνης της περιόδου, με
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον Ηλία Ζερβό-Ιακωβάτο, αντιμετωπίζουν
ποινές και διώξεις.

Αυτό το χρονικό «χάσμα» ανάμεσα στην πρωτότυπη λογοτεχνική παρα-
γωγή και στην παραγωγή έντυπου υλικού με λογοτεχνικό περιεχόμενο θα χα-
ρακτηρίσει ολόκληρο τον επτανησιακό 19ο αιώνα. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό
δημιουργεί προβλήματα στη χρονολόγηση των κειμένων: Άλλοτε γράφτηκαν,
σε διαφορετικό κοινωνικό και λογοτεχνικό περιβάλλον, κι άλλοτε δημοσιεύθη-
καν σε βιβλία, για να γνωρίσουν ευρύτερη απήχηση. Επομένως η μελέτη της
εκδοτικής ιστορίας μας αποκόπτει από ένα σημαντικό κομμάτι της παρα-
γωγής, που είναι φαινόμενο πολύ πιο σύνθετο. Η έκρηξη της εκδοτικής παρα-
γωγής στη δεκαπενταετία 18�9-186� είναι το ξέσπασμα μιας δυναμικής δε-
καετιών. Αυτό συμβαίνει ιδίως στο θέατρο: Τα θεατρικά κείμενα, αυτά που
τουλάχιστον ήταν προορισμένα για τη σκηνή, θα εκδοθούν δεκαετίες από την
παραγωγή τους – κάποια δεν θα δημοσιευθούν ποτέ, και σήμερα θεωρούνται
χαμένα.

Όλα αυτά τα έντυπα έχουν σκοπό μαζικής διάδοσης του περιεχομένου τους,
είναι ωστόσο άτοπο να εικάζει κανείς ότι μπορεί να είχαν κερδοσκοπικό ή επαγ-
γελματικό σκοπό. Τα τυπογραφεία ήταν, ασφαλώς, επαγγελματικά. Οι δημι-
ουργοί ωστόσο έχουν αποκλειστικό στόχο τη διάδοση των γραπτών τους – όταν
αυτά είναι πολιτικά επιδιώκουν τα έντυπά τους να λειτουργήσουν ως μηχα -
νισμοί πολιτικής-εθνικής πίεσης, όταν τα κείμενα είναι σατιρικά, ως μηχανισμοί
κοινωνικής πίεσης, ενώ όταν είναι λογοτεχνικά ως μηχανισμοί λογοτεχνικής
καθιέρωσης: επιχειρείται να φτιαχτεί ένας χάρτης δυνάμεων, οι οποίες εντός
της (εξωεκδοτικής) λογοτεχνικής πραγματικότητας παράγουν, αλληλεπιδρούν
και συγκρούονται επί δεκαετίες. Ο βιοπορισμός των συγγραφέων δεν συγκατα-
λέγεται στους στόχους τους. Αντίθετα, φαίνεται πως τα βαλάντια των ίδιων
των δημιουργών και όσων από τον στενό κύκλο τους εγγράφονται ως συνδρομη-
τές πασχίζουν να καλύψουν τα έξοδα της έκδοσης, καταβάλλοντας αντίτιμο όχι
ευκαταφρόνητο για την προώθηση των ιδεών τους μέσω του τύπου. Ο «δημοσιο-
γράφος» στον επτανησιακό τύπο, τουλάχιστον μέχρι την Ένωση, όπως και ο
«ηθοποιός» στο ντόπιο επτανησιακό θέατρο, δεν είναι επάγγελμα, δεν είναι ταυ-
τότητα, είναι ρόλος.

Ηλίας Α. Τουμασάτος�8



11..��  ΗΗ  λλοογγοοττεεχχννίίαα::  ΗΗ  κκυυρριιααρρχχίίαα  ττηηςς  πποοίίηησσηηςς  κκααιι  
ηη  δδεειιλλήή  ππααρροουυσσίίαα  ττηηςς  ππεεζζοογγρρααφφίίααςς

11..��..11  ΔΔιιααφφωωττιισσμμόόςς  ––  ννεεοοκκλλαασσιικκιισσμμόόςς  ––  ρροομμααννττιισσμμόόςς..  ΟΟ  ββηημμααττιισσμμόόςς  ττοουυ  ΑΑννδδρρέέαα
ΚΚάάλλββοουυ  κκααιι  ηη  φφιιλλοοππααττρρίίαα  ωωςς  σσυυννδδεεττιικκόό  σσττοοιιχχεείίοο  ττωωνν  ΕΕππττααννηησσίίωωνν  λλοογγοοττεεχχννώώνν

Η λογοτεχνική παραγωγή στα Επτάνησα στη διάρκεια του 19ου αιώνα κα-
θορίζεται από τα χαρακτηριστικά του ιόνιου χώρου όπως περιγράφηκαν στις
προηγούμενες παραγράφους και με τη σειρά της καθορίζει την ατμόσφαιρα μέ-
σα στην οποία ανδρώνονται κοινωνικά, ιδεολογικά και λογοτεχνικά, περιπτώ-
σεις όπως του Άννινου. Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να δώσουμε συνοπτικά
τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της παραγωγής, μέσω των κυριοτέρων εκ-
προσώπων της, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα εν συνεχεία τους πρώ-
τους συγγραφικούς-λογοτεχνικούς πειραματισμούς του Άννινου που θα επιχει-
ρηθούν στη γενέτειρά του.

Ο Ανδρέας Κάλβος�� θεωρείται μοναχική περίπτωση στην Επτανησιακή
Σχολή, η οποία τον αγνοεί στο μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα, για να ανακα-
λυφθεί στην Αθήνα, από τον Κωστή Παλαμά, στο τέλος του αιώνα. Ίσως και
εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ακόμη από τις παρεξηγήσεις που αφορούν το γε-
νικότερο σύνολο που ονομάζουμε «Επτανησιακή Σχολή». Αν η Επτανησιακή
Σχολή δεν μας έδωσε ποιήματα καλβικού ύφους και μετρικής, αυτό δε σημαίνει
ότι ο Κάλβος ως φυσιογνωμία των γραμμάτων δεν είχε απήχηση στην εποχή
του, ότι οι ποιητές της εποχής δεν τον γνώρισαν�� και δεν επηρεάστηκαν από την
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�� Βλ. ενδεικτικά τη συλλογή κριτικών κειμένων Οι Ωδές του Κάλβου – επιλογή κριτικών
κειμένων, επιμ. Νάσος Βαγενάς, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1992, όπου
ανθολογούνται κείμενα για τον Κάλβο των Κωστή Παλαμά, Τέλλου Άγρα, Γιώργου Σεφέρη,
Οδυσσέα Ελύτη, Κ.Θ. Δημαρά, Κώστα Στεργιόπουλου, Mario Vitti, Δημήτρη Μορτόγια, Πανα-
γιώτη Μουλλά, Γιάννη Δάλλα, Δημήτρη Τζιόβα, Massimo Peri και Νάσου Βαγενά. Βλ. επίσης
Δημήτρης Αρβανιτάκης, Στο δρόμο για τις πατρίδες: Η Ape Italiana, ο Ανδρέας Κάλβος, η ιστο-
ρία, Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, 2010· Γιάννης Δάλλας, Σολωμός και Κάλβος: Δύο αντίζυγες
ποιητικές της εποχής, Αθήνα: Νόηση, 2009· Γιώργος Ανδρειωμένος, Ο Κάλβος κι άλλη μια φο-
ρά: Συνοπτικό χρονολόγιο, αναλυτική εργογραφία & επιλεγμένη βιβλιογραφία Ανδρέα Κάλβου,
Αθήνα: Ergo, 2007· Ζήσιμος Λορεντζάτος, Δοκίμιο ΙΙ: Κάλβος, Αθήνα: Δόμος, 2002· Mario
Vitti, Ο Κάλβος και η εποχή του, Αθήνα: Στιγμή, 199�· Σωκράτης Καψάσκης, Μοναχικοί
μαυροντυμένοι περιπατητές της Κέρκυρας: Διονύσιος Σολωμός, Ανδρέας Κάλβος, Αθήνα: Τυ-
πωθήτω, 1998· Λεύκιος Ζαφειρίου, Ο βίος και το έργο του Ανδρέα Κάλβου 1792-1869, Αθήνα:
Μεταίχμιο, 2006· Ευριπίδης Γαραντούδης, Πολύτροπος αρμονία: μετρική και ποιητική του
Κάλβου, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1996.

�� Τέτοια περίπτωση καλβικής επίδρασης ήταν και ο Κερκυραίος Ιωάννης Πετριτσόπουλος
(1789-19��). Βλ. σχετικά Θεοδόσης Πυλαρινός, «Γλωσσικές ανησυχίες και αναζητήσεις στην
Κέρκυρα προ της αφίξεως του Διονυσίου Σολωμού. Η περίπτωση του Ιωάννη Πετριτσόπουλου»,
Πρακτικά Η΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, τόμ. IVβ: Επτανησιακός πολιτισμός, μέρος Β΄, Κύ-
θηρα: Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, 2009, σσ. �29-��8.



ποιητική του ή από τη διδασκαλία του. Και θα ήταν άτοπο να υποστηρίξει κανείς
κάτι τέτοιο τη στιγμή που ο Κάλβος για χρόνια δίδαξε στην Ιόνιο Ακαδημία�6

και πολλές από τις πνευματικές προσωπικότητες των Επτανήσων υπήρξαν μα-
θητές του. Ακόμη και αν οι μαθητές φτάνουν στο σημείο να αμφισβητήσουν ή να
απορρίψουν τον δάσκαλο, αυτό σημαίνει ότι έχουν έλθει σε επαφή με το έργο του.
Δεν είναι δυνατόν λογοτέχνες που βρίσκονται στον ίδιο πνευματικό χώρο και που
έχουν υπόψη τους τα ευρωπαϊκά ρεύματα του καιρού τους να αγνοούν έναν ποι-
ητή που βρίσκεται στον ίδιο χώρο.

Επιπλέον, υπάρχει μια ακόμη αόρατη σύνδεση του Κάλβου με σχεδόν όλους
τους ποιητές που έδρασαν στα Επτάνησα τον 19ο αιώνα: Κι αυτή εστιάζεται
στη φιλοπατρία του ποιητή, στην αίσθηση της «κοινότητας» του ελληνισμού –
αίσθηση που θα διατρέξει όλον τον αιώνα και θα ακολουθήσει ως αποσκευή
όλους τους Επτανήσιους ποιητές, μεταξύ των οποίων και τον Άννινο.

Μπορεί μορφικά και γλωσσικά οι Ωδαί του Κάλβου να μην είχαν απόηχο
στην Επτανησιακή Σχολή. Δεν πρέπει να λησμονούμε όμως ότι ο Κάλβος με
τα κατακτημένα εκφραστικά μέσα του (η γλώσσα και η μετρική του υπηρε-
τούν αυτό που ο ίδιος αντιλαμβάνεται ως «παλίντροπο αρμονία») έρχεται στο
μεταίχμιο μιας εποχής, ανάμεσα στον νεοκλασικισμό και το ξέσπασμα του
ρομαντισμού, που θα διατρέξει σχεδόν όλον τον αιώνα. Μπορεί τα μοτίβα του
Κάλβου να είναι νεοκλασικά, ωστόσο δεν είναι λίγοι οι μελετητές που διακρί-
νουν τη ρομαντική ψυχή του ποιητή πίσω από τη στέρεα αρχιτεκτονική των
Ωδών. 

Το ζήτημα της ρομαντικής ή νεοκλασικής ιδιοσυγκρασίας του Κάλβου δεν
είναι ασφαλώς αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Πρέπει ωστόσο να επιση-
μάνουμε ότι η περίπτωση του Κάλβου αποτελεί βηματισμό των επτανησιακών
γραμμάτων στην πορεία προς τη διαμόρφωση της Επτανησιακής Σχολής. Οι
ποιητικοί τρόποι του Κάλβου, πέρα από το ρητορικό και διδακτικό ύφος που απο-
πνέει το νεοκλασικό ιδεώδες επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα αρμονικό προσω-
πικό όραμά του για την ποιητική τέχνη. Μπορεί ο Κάλβος να επικαλείται τις
Μούσες, ωστόσο αναζητεί και βρίσκει τον καταλληλότερο για εκείνον τρόπο να
εκφράσει το προσωπικό του ποιητικό όραμα. Φέροντας και ο ίδιος την παράδοση
του 18ου αιώνα και των ποιητικών τρόπων δημιουργών όπως ο Ugo Foscolo, ορ-
γανώνει τη δική του ποιητική και χαρίζει στη νεοελληνική λογοτεχνία ποιητικά
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�6 Για τη διδασκαλία του Ανδρέα Κάλβου στην Ιόνιο Ακαδημία βλ. τη διδακτορική διατριβή
Παναγής Δ. Αλιπράντης, Ανδρέα Κάλβου Μαθήματα Φιλοσοφίας· πανεπιστημιακές παραδό-
σεις στην Ιόνιο Ακαδημία, Κέρκυρα 18�0-�1. Πρώτη έκδοση από τις σημειώσεις του ιεροσπου-
δαστού (Θεόκλητου) Θεμιστοκλέους Αλιπράντη, Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2002, ιδίως τα κε-
φάλαια που αναφέρονται στη δομή και το περιεχόμενο των μαθημάτων (όπου γίνεται και η σύν-
δεση του Κάλβου με τον Διαφωτισμό, σσ. ��*-�6* και την ανάλυση των μαθημάτων με παράλ-
ληλο σχολιασμό της διδακτικής μεθοδολογίας του Κάλβου (σσ. �7*-96*).



έργα μεγάλης υψηγορίας. Μπορεί να μη δημιουργεί σχολή, σχεδόν να «περιθω-
ριοποιείται» στον επτανησιακό χώρο, ωσότου αναγνωριστεί από την κριτική στα
τέλη του 19ου αιώνα, αλλά ανεβάζει τον πήχυ της επτανησιακής ποίησης πολύ
ψηλά, έστω και μοναχικά, σε προσωπικό επίπεδο. Αυτή η μετάβαση στο προσω-
πικό στοιχείο και η έστω ελεγχόμενη κατάδυση του ποιητή στο ποιητικό του
«εγώ» είναι ένα βήμα προς τον ρομαντισμό. Ο ρομαντισμός, που βάζει στο επί-
κεντρο τον ίδιο τον ποιητή και την εξωτερίκευση του ποιητικού συναισθήματος,
χρειάζεται ένα γλωσσικό εργαλείο και έναν εκφραστικό τρόπο που θα μπορεί να
αποτυπώσει καλύτερα και πιστότερα τον εσωτερικό κόσμο του ποιητή. Στα
Επτάνησα αυτό το εργαλείο βρήκε το κατάλληλο εργαστήρι για να σφυρηλατη-
θεί και να διαμορφωθεί.

11..��..22  ΤΤοο  γγλλωωσσσσιικκοο--λλοογγοοττεεχχννιικκόό  εερργγαασσττήήρριιοο  ττοουυ  ΣΣοολλωωμμοούύ  
Στην εξελικτική πορεία της λογοτεχνικής παραγωγής του Διονυσίου Σολω-

μού και στην επίδραση που άσκησε στους επιγόνους του, η ελληνική λογοτεχνία
θα βρει το ιδανικό εργαστήρι, στην ιδανική χρονική στιγμή, για τη σφυρηλάτηση
ενός γλωσσικού εργαλείου�7 που θα είναι σε θέση να αποτυπώσει τα σημεία και
τα σύμβολα ενός έθνους που βρίσκεται στην εκρηκτική διαδικασία της ανασυ-
γκρότησής του, σε μια ιστορική περίοδο εξίσου εκρηκτική και ένα ευρωπαϊκό λο-
γοτεχνικό συγκείμενο εξίσου δυναμικά αναπτυσσόμενο. Πέρα από την ποιητική
αξία των έργων του καθαυτήν, ο Σολωμός προσφέρει στο έθνος κάτι το οποίο και
ο ίδιος κατακτά προοδευτικά, στην ποιητική του άνδρωση: γλώσσα για να μιλή-
σει και να εκφραστεί ποιητικά. Την ίδια ώρα που το ελληνικό έθνος αναζητεί ορ-
γανωτικές βάσεις για να συστήσει μια νέα Πολιτεία, η ελληνική λογοτεχνία
αναζητεί κι αυτή εκφραστικά μέσα για να περάσει σ’ αυτή την καινούρια πραγ-
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�7 Βλ. χαρακτηριστικά τη διδακτορική διατριβή του Σπύρου Α. Καββαδία Η λαϊκή ζωή και
γλώσσα στο ελληνόγλωσσο έργο του Διονυσίου Σολωμού, Αθήνα: Περίπλους, 1987. Βλ. επίσης
Δημήτριος Σ. Λουκάτος, «Αναφορά στον Διονύσιο Σολωμό και στην ελεύθερη νεοελληνική
γλώσσα του: Ας αναθεωρήσουμε κάποιους δεσμευτικούς Κανόνες, της δικής μας σύγχρονης
Γραμματικής και Γλώσσας», Επτανησιακά Φύλλα τόμ. ΙΘ΄, αρ. �-�, Χειμώνας 1998, σσ. 21�-
222· Louis Coutelle, «Ο Σολωμός και η αλληγορική γλώσσα», μφρ. Σωκράτης Καψάσκης,
Πόρφυρας, τχ. 88, Οκτ.-Δεκ. 1998, σσ. 17�-182. Ο Νάσος Βαγενάς αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Ο Σολωμός υπέκυψε στις δυσκολίες του εγχειρήματός του, όμως κατόρθωσε, για να χρησιμο-
ποιήσω μια μεταφορά του Σεφέρη, να βγάλει μέσα από τα γλωσσικά νεφελώματα της εποχής
του ένα άστρο για την ακρίβεια, κομμάτια ενός άστρου, τα οποία επρόκειτο να γίνουν ο κύριος
οδηγητής και διαμορφωτής της κοινής ποιητικής γλώσσας μας και, ως εκ τούτου, ένας από
τους κύριους διαμορφωτές της νεοελληνικής κοινής. Λέω επρόκειτο, γιατί χρειαζόταν χρόνος
ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει και σε βάθος το σολωμικό δίδαγμα.» (Νάσος Βαγενάς, «Το
επίτευγμα του Σολωμού», Το Βήμα, 1� Δεκ. 1998 (και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=10�967, [on line, πρόσβαση στις 1�-10-2011]).



ματικότητα: τη διαμόρφωση μιας εθνικής λογοτεχνικής ταυτότητας, μέσα σε
διεθνές περιβάλλον όπου τα ιδεολογήματα του Διαφωτισμού κουβαλούν το μή-
νυμα της διάδοσης των γραμμάτων σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας (και
επομένως το αίτημα για μια γλώσσα κατανοητή από όλους) και αφ’ ετέρου, και
παράλληλα με την άνοδο του ρομαντισμού, της όσο το δυνατόν πιο πηγαίας εξω-
τερίκευσης της ψυχής του ποιητή, που ενίοτε σημαίνει και αποστασιοποίησή του
από τα εγκόσμια και δημιουργία νέων φαντασιακών πραγματικοτήτων, πέραν
του κόσμου τούτου. Για κάποιους από τους Επτανήσιους που επηρεάζονται μοι-
ραία από το ρομαντικό ιδεώδες, η δημοτική γλώσσα είναι προσφορότερη για την
αποτύπωση της έξαρσης του εσώτερου αισθήματος, τόσο σε σχέση με την ιτα-
λική γλώσσα, που δεν είναι η μητρική τους, όσο και σε σχέση με τη λογιότερη
γλώσσα του πεζού λόγου και των θρησκευτικών και θεολογικών κειμένων. 

Η σφυρηλάτηση του γλωσσικού εργαλείου της Επτανησιακής Σχολής της
ποίησης από τον Σολωμό είναι βέβαιο ότι συνέθλιψε τόσο τον ίδιο όσο και την
ποιητική του παραγωγή. Αλλά και αυτή ακόμη η ποιητική διαμόρφωση του Σο-
λωμού είναι προϊόν κινητικότητας, μετακίνησης του ίδιου και του εργαστηρίου
του, τόσο ενδοεπτανησιακής (από τη Ζάκυνθο στην Κέρκυρα) όσο και εξωεπτα-
νησιακής (από τα Επτάνησα στην Ιταλία και πάλι στα Επτάνησα). Ο Σολω-
μός, όπως και η μεγάλη πλειονότητα των εκπροσώπων της Επτανησιακής
Σχολής, διατρέχει τόσο τον χώρο της μήτρας των επιδράσεων και των προτύ-
πων της επτανησιακής λογοτεχνίας, όσο και τα δύο γεωγραφικά άκρα του
επτανησιακού χώρου, την Ζάκυνθο και την Κέρκυρα, τα οποία ήταν και από τις
καταβολές της Επτανησιακής Σχολής οι ισχυρότεροι πόλοι τόσο της καλλιτε-
χνικής ζωής εν γένει όσο και ειδικότερα της λογοτεχνικής παραγωγής. 

Με βάση όλες αυτές τις μετακινήσεις και τις επιδράσεις, ο Σολωμός κατορ-
θώνει αυτό που σε έναν ελληνισμό «πολυκεντρικό» έμοιαζε αδύνατο (όπως θα
περιέγραφε μερικά χρόνια αργότερα στη Βαβυλωνία του ο Δημήτριος Βυζά-
ντιος). Ανακαλύπτει (δεν κατασκευάζει εκ του μη όντος) τη νεοελληνική
γλώσ σα, τη γλώσσα του νέου ελληνισμού.

11..��..��  ΟΟιι  ααππόόηηχχοοιι  ττοουυ  σσοολλωωμμιικκοούύ  κκύύκκλλοουυ  ττηηςς  ΚΚέέρρκκυυρρααςς  σστταα  υυππόόλλοοιιππαα  ννηησσιιάά  
ττοουυ  ΙΙοοννίίοουυ  ––  οοιι  αασσθθεεννεείίςς  ππεερριιφφέέρρεειιεεςς

Το σολωμικό μοντέλο είναι κάτι περισσότερο από ποιητικός, αισθητικός ή
καλλιτεχνικός τρόπος. Είναι πρότυπο και εφαλτήριο πνευματικής παρουσίας και
δράσης σε έναν γεωγραφικό-πνευματικό χώρο με συγκεκριμένα, διαμορφωμένα
ανθρωπογεωγραφικά χαρακτηριστικά: Στο δεύτερο τέταρτο του 19ου αιώνα, ο ελ-
ληνικός γαλαξίας έχει ακόμη πολλούς αστερισμούς: ο ισχυρότερος εξακολουθεί
να παραμένει η Κωνσταντινούπολη με τη διαμορφωμένη κουλτούρα και την πα-
γιωμένη της νομενκλατούρα. Η Ελληνική Επανάσταση έχει επηρεάσει τα άλλα
κέντρα του μείζονος ελληνισμού που βρίσκονταν υπό την κυριαρχία της Οθωμανι-
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κής Αυτοκρατορίας. Ο ιόνιος χώρος έχει ήδη αποκτήσει, έστω και με την υψηλή
προστασία του Ηνωμένου Βασιλείου, μια υποτυπώδη συνταγματική κρατική
υπόσταση. Ωστόσο ο ιόνιος χώρος, γεωγραφικός και οικονομικός, είναι μια μικρο-
γραφία του μείζονος ελληνικού λογοτεχνικού σύμπαντος: λείπει το ένα, μεγάλο
κέντρο, και υπάρχουν πολλά μικρότερα, με σχετική αυτονομία αλλά και επικοι-
νωνία μεταξύ τους – με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, αλλά και κάποιες κοι-
νές συνιστώσες, όπως συμβαίνει και στις αντίστοιχες κοινωνίες. 

Η Κέρκυρα, διοικητικό κέντρο και του Ιονίου Κράτους, αποτελεί και πνευμα-
τικό κέντρο, καθώς η Ιόνιος Ακαδημία συγκεντρώνει τους λογίους, ενώ το θέα-
τρο San Giacomo ήδη από τις αρχές του 18ου αιώνα είναι ένα καλλιτεχνικό κέντρο
μουσικού θεάτρου, ενώ, παράλληλα είναι το κέντρο στο οποίο επωάζεται και αν-
δρώνεται η μεγάλη μουσική Σχολή της Επτανήσου με προεξάρχοντα τον Νικό-
λαο Χαλικιόπουλο-Μάντζαρο. Είναι, άλλωστε και ο χώρος στον οποίο ο Σολω-
μός ολοκληρώνεται ποιητικά και διαμορφώνει τον κύκλο του. Εκτός από την
έντονη προσωπικότητα του Σολωμού που διαμορφώνει το λογοτεχνικό σύμπαν
της Επτανησιακής Σχολής, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην Κέρκυρα υπάρ-
χουν και αξιόλογες και δυναμικές πνευματικές προσωπικότητες που έχουν την
υποδομή να δημιουργήσουν έναν ισχυρό πυρήνα λογοτεχνικής παραγωγής, με
πρότυπο τον μεγάλο ποιητή. Ο Ιάκωβος Πολυλάς (1826-1896),�8 ο Ιούλιος Τυ-
πάλδος-Πρετεντέρης (181�-188�) και ο Γεράσιμος Μαρκοράς (1826-1911),�9

κεφαλληνιακής καταγωγής οι δύο τελευταίοι, είναι ισχυροί κλάδοι πάνω στους
οποίους αναπτύσσεται το δέντρο της Επτανησιακής Σχολής. Μπορεί κανείς τους
να μην μπορεί να προσεγγίσει το ποιητικό μέγεθος του σολωμικού προτύπου,
ωστόσο η υιοθέτηση, καλλιέργεια, δημιουργική αφομοίωση των βασικών συνι-
στωσών του (δημοτική γλώσσα, λυρισμός, εθνικό φρόνημα) δεν θα ήταν ίδια όχι
μόνο στα Επτάνησα αλλά και σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο αν δεν υπήρχαν οι
κλάδοι αυτοί. Στην Κέρκυρα συναντά κανείς το καταλληλότερο πνευματικό πε-
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�8 Για τον Ιάκωβο Πολυλά και τον ρόλο του στην ανάδειξη του έργου του Σολωμού βλ. εν-
δεικτικά τα πρακτικά του σχετικού συνεδρίου «Τα πρακτικά του Συνεδρίου για τον Ιάκωβο Πο-
λυλά», Πόρφυρας, τχ. 8�-8�, Ιαν.-Μαρ. 1998, σσ. 1�1-���, όπου δημοσιεύονται και οι μελέτες
του Γεωργίου Αλισανδράτου «Ο διάλογος Πολυλά-Ζαμπέλιου για την ποίηση του Σολωμού», σσ.
209-2�0, και του Θεοδόση Πυλαρινού («Ο πολιτικός Πολυλάς από την Ένωση και τη διοικητι-
κή αφομοίωση της Επτανήσου στην εθνική και κοινωνική ενότητα του ελληνισμού», στις σσ.
�79-�8� και «Η πρόσληψη του Πολυλά από τους εκπρόσωπους της Κερκυραϊκής Σχολής» στις
σσ. �08-�28). Επιπλέον: Θεοδόσης Πυλαρινός, «Ο Πολυλάς εκδότης του Σολωμού», Κερκυραϊ-
κά Χρονικά, τόμ. Ε΄ (2010), σσ. 69-80· βλ. επίσης τη βιογραφία του Πολυλά Τηλέμαχος Βε-
λιανίτης - Γεώργιος Βελιανίτης, Ιάκωβος Πολυλάς, βουλευτής Κερκύρας, Αθήνα: Έψιλον,
1999 και το αφιέρωμα του περιοδικού Ελληνική Δημιουργία («Ιάκωβος Πολυλάς: αφιέρωμα»,
Ελληνική Δημιουργία, τόμ. �, αρ. �7, 1� Ιουν. 19�0, σσ. 891-9�6).

�9 Βλ. χαρακτηριστικά το αφιερωμένο στον Γεράσιμο Μαρκορά τεύχος του περιοδικού Ιόνιος
Ανθολογία (τόμ. Δ΄, αρ. �6 (19�0), σσ. 1-120).



δίο, αλλά και το ιδανικότερο φυτώριο λογοτεχνικών φωνών, όπου μπορεί να συ-
ντελεστεί η αξιοποίηση της δημοτικής, λαϊκής γλώσσας για την κατάκτηση
ενός λογοτεχνικού εργαλείου ζωντανού και σύγχρονου, που διαμορφώνεται μέσα
από όλες τις πολιτισμικές διασυνδέσεις της ελληνικής λογοτεχνίας, αλλά και
την ένταξη αυτής της παλλόμενης, ζωντανής, αληθινής λογοτεχνικής γλώσσας
στις καινούριες αισθητικές φόρμες που έρχονται από την Ευρώπη. 

Ασφαλώς στην Κέρκυρα, πέρα από τα στενά πλαίσια του σολωμικού κύ-
κλου, εκτός από τον Κάλβο θα διακρίνουμε μέχρι τα χρόνια της Ένωσης και
άλλες μοναχικές περιπτώσεις, υπό την έννοια της μικρότερης ή μεγαλύτερης
απόκλισής τους από το σολωμικό μοντέλο, οι οποίες όμως αποτελούν ουσιώδη
στοιχεία της λογοτεχνικής παραγωγής των Επτανήσων,60 με την έννοια ότι κι
αυτές συνεργούν με τον δικό τους τρόπο στη σύνθεση μιας καινούριας λογοτε-
χνικής πραγματικότητας, μιας καινούριας, ζωντανής ελληνικότητας.

Η Ζάκυνθος έχει μεγάλη θεατρική παράδοση61 – είναι το δεύτερο σε δυναμι-
κότητα κέντρο των Επτανήσων, με ισχυρά δείγματα γραφής που έρχονται στο
φως τόσο από τον 17ο (Θεόδωρος Μοντσελέζε), όσο και από τον 18ο αιώνα (οι
κωμωδίες του Σαβόγια Ρούσμελη ή Σουρμελή, ο Χάσης του Δημητρίου Γουζέ-
λη κ.λπ.). Η Ζάκυνθος είναι άλλωστε και τόπος δράσης του Σολωμού, ο οποίος
αναπτύσσει κατά την περίοδο της παρουσίας του εκεί τον πρώτο του κύκλο, στον
οποίο συγκαταλέγεται και ο Αντώνιος Μάτεσης (179�-187�),62 που την ίδια
εποχή με τον φίλο του Σολωμό (αλλά με σαφώς μικρότερη στην εποχή του λο-
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60 Τέτοιες περιπτώσεις ήταν ο Νικόλαος Κονεμένος (18�2-1907) και ο Γεώργιος Μαρτινέ-
λης (18�6-1896). Η «απόκλιση» όμως αυτή στην πραγματικότητα είναι στοιχείο σύνθεσης και
οικοδόμησης της ταυτότητας της επτανησιακής λογοτεχνικής παραγωγής. Βλ. σχετικά Θεο-
δόσης Πυλαρινός «Γλωσσικές διαφορές και διαμόρφωση νέων τάσεων στα Επτάνησα στο τελευ-
ταίο τέταρτο του 19ου αιώνα (Η περίπτωση του Κερκυραίου ποιητή Γεωργίου Μαρτινέλη, 18�6-
1896)», Τεκμήριο, τόμ. � (2001), σσ. 21�-2�8· του ιδίου «To ανέκδοτο ποιητικό έργο του Κερ-
κυραίου λογοτέχνη Γεωργίου Μαρτινέλη και οι αιρετικές για την Κερκυραϊκή Σχολή θέσεις του.
Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα». Πρακτικά του Β΄ Ευρωπαϊκού Συνε-
δρίου Νεοελληνικών Σπουδών. Ρέθυμνο 10-12 Μαΐου 2002, τόμ. Α΄, σσ. 2��-2��, Αθήνα: Ελλη-
νικά Γράμματα, 200�.

61 Βλ. ενδεικτικά για το θέατρο στη Ζάκυνθο: Γλυκερία Πρωτοπαπά-Μπουμπουλίδου, Το
θέατρον εν Ζακύνθω από του ΙΖ΄ μέχρι του ΙΘ΄ αιώνος (Επί τη βάσει ανεκδότων κειμένων),
Αθήναι 19�8· Διονύσης Ν. Μουσμούτης, Το θέατρο στην Πόλη της Ζακύνθου, 1860-19��, τό-
μος β΄: 1901-191�, Αθήνα: Μπάστας, 1999.

62 Βλ. χαρακτηριστικά Αθανάσιος Γ. Μπλέσιος, «Α. Μάτεση: “Ο Βασιλικός”», Πόρφυρας,
τχ. 117 (Οκτ.-Δεκ. 200�), σσ. ��9-�70· Θεοδόσης Πυλαρινός, «Αντωνίου Μάτεση ανέκδοτη
μαθητική μετάφραση στην ιταλική του έργου Vitae de excellentibus ducibus του Λατίνου συγ-
γραφέα Κορνηλίου Νέπωτα», στα Πρακτικά Στ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Ζάκυνθος, 2�-
27 Σεπτεμβρίου 1997, τόμ. �ος, σσ. 22�-2�8· Χρυσούλα Ανδρειωμένου-Καραντζή, «Η θεατρική
γλώσσα και οι γραμματικές πεποιθήσεις του Αντωνίου Μάτεσι (179�-187�)», στα Πρακτικά
Στ΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Ζάκυνθος, 2�-27 Σεπτεμβρίου 1997, τόμ. �ος, σσ. 21�-22�.



γοτεχνική απήχηση) μας δίνει το αρχέτυπο του νεοελληνικού δράματος, τον
Βασιλικό. Ο επίσης Ζακύνθιος Γεώργιος Τερτσέτης (1800-187�)6� μπορεί επί-
σης να συγκαταλεγεί στους αστερισμούς του σολωμικού γαλαξία. Αστερι-
σμούς, που χωρίς κανείς να μπορεί να αρνηθεί τη συμβολή τους στη διαμόρφω-
ση ενός corpus λογοτεχνικής παραγωγής στον ιόνιο χώρο, είναι αδύνατο να μην
αποδεχτεί την υφολογική και γλωσσική κατ’ αρχήν εξάρτησή τους από το σο-
λωμικό πρότυπο.

Η Λευκάδα και τα Κύθηρα, ξεχωριστές περιπτώσεις, δείχνουν πιο αυτόνο-
μες στη λογοτεχνική τους παραγωγή, η πρώτη λόγω και των γλωσσικών και
κοινωνικών χαρακτηριστικών που της προσδίδει η εγγύτητα με την ηπειρωτική
Ελλάδα, ενώ στα δεύτερα η αυτονομία οφείλεται στο ακριβώς αντίθετο: την
απόσταση από τα υπόλοιπα νησιά. 

Η Λευκάδα λειτουργεί για τα επτανησιακά γράμματα όπως λειτουργεί και
γεωγραφικά με την ηπειρωτική Ελλάδα. Η μορφή του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη
(182�-1879) είναι χαρακτηριστική ενός πνεύματος συμβιβασμού της επτανη-
σιακής κοσμοθεωρίας με την εξωεπτανησιακή ρομαντική κοσμοθεωρία που κα-
τακλύζει στο δεύτερο τέταρτο του 19ου αιώνα τη λογοτεχνική ζωή στο νεοσύ-
στατο Ελληνικό Κράτος, αλλά και των γλωσσικών και ιδεολογικών αντιθέσεων
εν γένει που στοιχειοθετούν την «αντιπαράθεση» Επτανησιακής και Αθηναϊκής
Σχολής στις επόμενες δεκαετίες. Ο Βαλαωρίτης στηρίζεται στην περιρρέουσα
ατμόσφαιρα του σολωμικού κύκλου, αλλά και με το βλέμμα του στην παράδοση
των προγενέστερων Ιωάννη και Σπυρίδωνα Ζαμπέλιου. Οι ιστορικές τραγωδίες
του πρώτου, αλλά και η ενασχόληση του δεύτερου με τη μυθοπλαστική πεζο-
γραφία (ένα πρώιμο sui generis ιστορικό μυθιστόρημα), οι περιπλανήσεις και
των δύο τους στο εξωτερικό και στον ελλαδικό χώρο και οι γνωριμίες που προέ-
κυψαν εκεί, συνθέτουν και το γλωσσικό τους εργαλείο που περιέχει στοιχεία απ’
όλες τις ιστορικές περιόδους της ελληνικής γλώσσας. 

Στα Κύθηρα, παρά την απόσταση, ο διάλογος με το σολωμικό μοντέλο θα
βρει τον κυριότερο εκφραστή του στον Εμμανουήλ Στάη (1817-189�),6� που θα
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6� Ο Γεώργιος Τερτσέτης αποτελεί μία από τις πρώτες περιπτώσεις «μετακένωσης» επτα-
νησιακού δυναμικού στο νέο Ελληνικό Κράτος, πρώτα στο Ναύπλιο και κατόπιν στην Αθήνα,
ενώ, όπως και ο Άννινος, ασχολήθηκε με την ιστοριογραφία της Ελληνικής Επανάστασης, στην
οποία άλλωστε είχε λάβει ενεργό μέρος ως αγωνιστής. Βλ. ενδεικτικά: Ντίνος Κονόμος, Ο Γε-
ώργιος Τερτσέτης και τα ευρισκόμενα έργα του, Αθήνα: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων,
198�· Σταύρος Χ. Σκοπετέας, Γεώργιος Τερτσέτης: ο αγωνιστής, ο βιβλιοφύλαξ της Βουλής, ο
ιστορικός του εικοσιένα, Αθήναι: χ.ε., 19��.

6� Βλ. χαρακτηριστικά Θεοδόσης Πυλαρινός, «Η λογοτεχνία στα Κύθηρα. Οι περιπτώσεις
Eμμ. Στάη και Αντ. Φατσέα», Α΄ Διεθνές Συνέδριο Κυθηραϊκών Μελετών 20-2� Σεπτεμβρίου
2000. Κύθηρα: Μύθος και πραγματικότητα, τόμ. �ος: Κοινωνία-Οικονομία, Κύθηρα: Ελεύθερο
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων, 200�, σσ. �99-�19.



γράψει στη δημοτική τόσο ποιητικά όσο και πεζά κείμενα, ενώ θα ασχοληθεί και
κριτικά με το έργο του Σολωμού. Η άλλη σημαντική μορφή των κυθηραϊκών
γραμμάτων του 19ου αιώνα, ο Αντώνιος Φατσέας,6� αποτελεί και αυτός χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα μετακίνησης εντός και εκτός του επτανησιακού χώρου.
Σπουδές στην Ιόνιο Ακαδημία, εργασία στην Κεφαλονιά, αλλά και στην ηπει-
ρωτική Ελλάδα, ωστόσο μολονότι ιδεολογικά είναι ένθερμος οπαδός της δημοτι-
κής γλώσσας, όπως συμβαίνει και με πολλούς Επτανησίους κυρίως εκτός Κέρ-
κυρας, η γλώσσα του απέχει από τη «σολωμική» δημοτική.

11..��..��  ΗΗ  ιιδδιιααίίττεερρηη  ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηςς  ΚΚεεφφααλλοοννιιάάςς
Η Κεφαλονιά πάλι (μαζί με την Ιθάκη) είναι περιοχή στην οποία η λογοτε-

χνική παραγωγή χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις παρόμοιες με εκείνες των κοι-
νωνικών και γεωγραφικών της χαρακτηριστικών. Περιοχές με σχετικά αυτόνο-
μη οικονομία, με δύσκολη επικοινωνία μεταξύ τους (τουλάχιστον ως την κατα-
σκευή οδικών και συγκοινωνιακών έργων από τους Άγγλους στις αρχές του 19ου

αιώνα), οικονομικές δυνάμεις που βασίζονται άλλοτε στις μεγάλες εκτάσεις των
γαιοκτημόνων και κτηνοτρόφων (των αριστοκρατών της γης ή της περιφέρειας),
ή των ανερχόμενων εμπόρων (στα αστικά κέντρα των παραλίων), ή ακόμη των
αριστοκρατών που στελέχωναν τις διοικητικές μηχανές των ξένων κυριάρχων. 

Ο Ανδρέας Λασκαράτος, η κορυφαία μορφή των κεφαλληνιακών γραμμά-
των του 19ου αιώνα, παρότι λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του θα ήταν αδια-
νόητο να υποστηρίξει κανείς ότι δημιουργεί «κύκλο», με τον τρόπο του Σολωμού,
αποτελεί παράδειγμα του τρόπου παρουσίας και δράσης και των υπόλοιπων Κε-
φαλλήνων λογοτεχνών μέσα στον 19ο αιώνα: Δημοσιογραφική και πολιτική
δράση, συγγραφή ποιημάτων, πεζών κειμένων (αισθητικών δοκιμίων, αλλά και
σατιρικών κειμένων), μετάφραση και συγγραφή θεατρικών έργων (είτε για
ανάγνωση είτε για θεατρικές παραστάσεις). Στην Κεφαλονιά ο πολιτικός λό-
γος, αλλά και η σάτιρα είναι κυρίαρχα στη λογοτεχνική παραγωγή, ενώ, αν
εξαιρέσουμε την περίπτωση του Ιούλιου Τυπάλδου, το λυρικό στοιχείο υπάρχει
μεν, βρίσκεται όμως σε δεύτερη μοίρα, και οι στιγμές των Κεφαλλήνων ποιητών
όπου κυριαρχεί το λυρικό-ρομαντικό στοιχείο είναι σαφώς ασθενέστερες σε δυ-
ναμική από τις αντίστοιχες των Κερκυραίων ή Ζακυνθινών ποιητών της ίδιας
εποχής. Η Κεφαλονιά είναι άλλωστε ο χώρος στον οποίο άνθισε το κίνημα του
ριζοσπαστισμού και όπου η πολιτική και η πνευματική ζωή ήταν εντονότερα
ταυτισμένες σε σχέση με το κερκυραϊκό κέντρο. 

Ηλίας Α. Τουμασάτος66

6� Για τον Αντώνιο Φατσέα βλ. και Ιωάννης. Κασιμάτης «Συμβολή σε μια βιογραφική προ-
σέγγιση του Κυθήριου λόγιου Αντώνιου Φατσέα», στα Πρακτικά Η΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνε-
δρίου (Κύθηρα, 21-2� Μαΐου 2006), τόμος ΙVΑ: Επτανησιακός Πολιτισμός (μέρος Α΄), Κύθη-
ρα: Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, 2009, σσ. ��6-�6�.



Αυτό δεν σημαίνει ότι η Κεφαλονιά βρίσκεται μακριά από τη σολωμική επί-
δραση – ο ίδιος ο Λασκαράτος άλλωστε έχει γνωρίσει προσωπικά τον Σολωμό.
Ωστόσο εδώ δεν συναντάμε το χαρακτηριστικό των «κύκλων» που οργανώνο-
νται γύρω από ισχυρές προσωπικότητες, αλλά περισσότερο μοναχικές (παράλ-
ληλες αλλά παρόμοιες) ατομικές πορείες. Αυτό το «έλλειμμα» οργανωμένων
λογοτεχνικών κύκλων είναι σαφές ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια πιο
φυγόκεντρη συμπεριφορά σε σχέση με τη Ζάκυνθο, και πολύ περισσότερο με την
Κέρκυρα. Μέχρι την Ένωση δεν έχει κατορθωθεί να δημιουργηθεί εκεί ένας
ισχυρός συνεκτικός ιστός γύρω από μια προσωπικότητα ή από μια σχολή, όπως
ήταν ο Σολωμός ή η Ιόνιος Ακαδημία, για την Κέρκυρα. 

Τα αναγνωστήρια των ριζοσπαστών δεν μπορούν να παίξουν αυτόν τον ρόλο.
Το κίνημα των ριζοσπαστών66 δημιουργεί ασφαλώς τις προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη και καλλιέργεια πολιτικής σκέψης εμφορούμενης από τον Διαφωτι-
σμό, από το ιταλικό Risorgimento και τα άλλα κινήματα της εποχής, καθώς οι
προσωπικότητες που το συγκροτούν, οι περισσότεροι σπουδασμένοι στο εξωτερι-
κό, συναποτελούν ένα ισχυρότατο πολιτικό think tank, του οποίου όμοιο δεν συ-
ναντάμε στα υπόλοιπα νησιά. Αυτό διαφαίνεται και από την υψηλή ποιότητα
των πολιτικών κειμένων που δημοσιεύονται στις ριζοσπαστικές εφημερίδες στην
περίοδο 18�9-186�. Δεν έχουμε, ωστόσο, παρόμοια αποτελέσματα στα λογοτε-
χνικά κείμενα με τη στενή έννοια. Αν ο Σολωμός και ο Κάλβος, ανάμεσα στα
άλλα, ενσωματώνουν και την πολιτική τους σκέψη και το εθνικό τους φρόνημα
σε κείμενα υψηλής λογοτεχνικότητας, ο δυναμισμός του ριζοσπαστισμού των
Κεφαλλήνων κατά κανόνα δεν μας χαρίζει κείμενα αντίστοιχου ύψους. Μολονό-
τι ο ριζοσπαστισμός και το διπλό του όραμα, αφ’ ενός της Ένωσης με την Ελ-
λάδα και της εθνικής ολοκλήρωσης και αφ’ ετέρου της κοινωνικής μεταρρύθμι-
σης προς την κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης «περνάει» ως ιδεολογία
τόσο στην ποίηση όσο και στη μουσική67 το λογοτεχνικό αποτέλεσμα δεν είναι
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66 Για το ριζοσπαστικό κίνημα στα Επτάνησα βλ. ενδεικτικά: Γεώργιος Γ. Αλισανδράτος,
Επτανησιακός ριζοσπαστισμός: Σχέδιο για δοκίμιο πολιτικής ιστορίας, φιλολογική επιμέλεια-ει-
σαγωγικά-σχόλια-βιβλιογραφία: Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος, Αργοστόλι: Εταιρεία Κεφαλληνια-
κών Ιστορικών Ερευνών, 2006, καθώς και τη συλλογή μελετών του Γ. Γ. Αλισανδράτου για τον
Επτανησιακό Ριζοσπαστισμό, Κείμενα για τον επτανησιακό ριζοσπαστισμό, επιμ. Δημήτρης Αρ-
βανιτάκης, Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, 2008· Αγγελική Γιαννάτου, Επτανησιακός Ριζοσπαστι-
σμός 18�8-186�, Αθήνα: Περίπλους, 2019· Σπύρος Λουκάτος, Η Επτανησιακή πολιτική σχολή
των Ριζοσπαστών», επιμ. Π. Πετράτος, Αργοστόλι: Σύνδεσμος Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθά-
κης, 2009. Πιο πρόσφατη είναι η μελέτη του Πέτρου Πετράτου Ο ριζοσπαστισμός στην Κεφαλο-
νιά της βρετανικής προστασίας: Οι πολιτικές λέσχες του νησιού, Αθήνα: Καρούσος, 2017. 

67 Γεώργιος Ραυτόπουλος, Ο Ριζοσπαστισμός στη μουσική και την ποίηση, Αθήνα: Κορυφή,
1996, όπου ανθολογούνται μουσικά και ποιητικά έργα που γράφτηκαν από λογοτέχνες και λόγι-
ους που στρατεύτηκαν στο άρμα του ριζοσπαστισμού, όπως ο Γεράσιμος Μαυρογιάννης.



όσο υψηλό όσο το επίπεδο της πολιτικής σκέψης που αποτυπώνεται στα (γραμ-
μένα σε καθαρεύουσα) θεωρητικά κείμενα και στα δημοσιεύματα στον τύπο. 

Αυτό δικαιολογείται, αφ’ ενός, από τον παραπληρωματικό χαρακτήρα της
ριζοσπαστικής ποίησης στην πολιτική πράξη. Η δράση των ριζοσπαστών είναι
πολυεπίπεδη – η τέχνη είναι ένα μέσο στρατευμένο στον κοινό στόχο. Αυτός
όμως ο κύκλος των ριζοσπαστών ή συμπαραστεκόμενων στο ριζοσπαστικό κί-
νημα λογοτεχνών μπορεί να έχει μια ιδεολογική συνεκτικότητα, στερείται όμως
του αντίστοιχου αισθητικού και καλλιτεχνικού κέντρου (όπως είναι ο Σολωμός
για τον στενό του κύκλο της Κέρκυρας, και, ακτινωτά για τις ποιητικές μορφές
των υπόλοιπων νησιών). Οι ριζοσπάστες χρησιμοποιούν τη λογοτεχνία ως μέσο
για την επίτευξη ενός πολιτικού σκοπού. Ο Σολωμός αξιοποιεί την εθνική ιδέα
για την επίτευξη ενός λογοτεχνικού σκοπού.

Σε αυτή την έλλειψη ενός ισχυρού λογοτεχνικού κέντρου στην Κεφαλονιά θα
πρέπει να συνυπολογίσουμε και τον προσωπικό παράγοντα – τον παράγοντα της
συγκυρίας: Η ισχυρότερη λογοτεχνική μορφή της Κεφαλονιάς πριν την Ένωση,
ο Ανδρέας Λασκαράτος, ήταν έντονα ανθενωτικός. Δεν μπορούσε δηλαδή εκ
των πραγμάτων να στρατεύσει τη λογοτεχνική του πένα στην υπηρεσία μιας
αντίθετης ιδεολογίας. Ο ίδιος μοιάζει να στέκεται έξω, απέναντι από την κοινω-
νία και να εκτοξεύει εναντίον της τα βέλη της κριτικής για τα κακώς κείμενα,
αποστασιοποιημένος από τα πράγματα. 

Ωστόσο, είναι αποφασιστική η συμβολή του Λασκαράτου σε αυτό που θα
αναδειχθεί, πέρα από τον δημόσιο ρητορικό λόγο σε κυρίαρχο λογοτεχνικό όργα-
νο στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα: Στη σάτιρα,68 που βρίσκει εύφορο έδαφος να
αναπτυχθεί υπό το φως της παράδοσης (τόσο της λόγιας όσο και της λαϊκής).
Η σάτιρα είναι ουσιαστικά ένας μηχανισμός άτυπου (αλλά αποτελεσματικού)
κοινωνικού ελέγχου σε μια κοινωνία με αρκετά περιχαρακωμένες δομές. Μέσα
από τις σατιρικές ρίμνες και τις καρναβαλικές παρλάτες, που παράγονται αυ-
τοσχέδια και παρουσιάζονται την εποχή του καρναβαλιού, έναν παρένθετο, ου-
σιαστικά, χρόνο στην καθημερινότητα, η σάτιρα, παρένθετη κι αυτή εισβάλλει
σε μια κοινωνία με διαβρωτική δύναμη, και με ένα κοινό χαρακτηριστικό με τη
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68 Το τρίτομο έργο του Ανδρέα Καλογηρά Η σάτυρα στην Κεφαλονιά (τόμ. 1: «Ο σατυρικός
Μολφέτας, το Ζιζάνιον και οι συνεργάται του», Αθήναι: χ.ο., 19�9· τόμ. 2, Αθήναι: χ.ο., 19�6·
τόμ. �: «Λασκαράτος, γνωστός και άγνωστος», Αθήναι: χ.ο., 19�2), επιχειρεί να καταγράψει το
δυναμικό των σατιρικών ποιητών του νησιού, αφιερώνοντας από έναν τόμο στους Γεώργιο Μολ-
φέτα και Ανδρέα Λασκαράτο, και έναν τόμο στους υπόλοιπους σατιρικούς ποιητές του νησιού,
μεταξύ των οποίων και ο Άννινος. Επίσης [χ.ο.], «Η λαϊκή σάτιρα εν Κεφαλληνία: οι ριμναδό-
ροι», Παγκεφαλληνιακόν Ημερολόγιον 19�8, σσ. ��2-��8· Γεώργιος Γ. Αλισανδράτος, «Οι πο-
λιτικές σάτιρες του 18�0 στην Κεφαλονιά και ο Παναγιώτης Βεργωτής», Ο Ερανιστής, τόμ. Η΄,
αρ. �8 (1970), σσ. 2��-2�9. 



ρητορική του δημόσιου λόγου: Η σάτιρα
είναι δήλωση απευθυντέα, δεν είναι
απλώς η εξωτερίκευση του συναισθήμα-
τος του ποιητή, ή η οικοδόμηση ενός λο-
γοτεχνικού σύμπαντος που υπάρχει πα-
ραπλεύρως της κοινωνικής πραγματι-
κότητας και τέρπει τον αναγνώστη ή
γίνεται γέφυρα για να τον μεταφέρει σε
αυτόν τον καινούριο κόσμο. Η σάτιρα εί-
ναι μια σφήνα που στοχεύει σε αυτό
ακριβώς το κοινωνικό γίγνεσθαι – επι-
χειρεί να το φωτίσει διαφορετικά, να το
διεμβολίσει, και να το αλλάξει (όχι πά-
ντα με σκοπό τη διόρθωση των κακώς
κειμένων). Η σάτιρα δεν έχει πάντα την
αριστοφανική διάσταση της λειτουργίας
του κωμικού ως αντιδραστηρίου για
αποκατάσταση των λειτουργιών της
πόλεως και της κοινωνικής ισορροπίας.
Η σάτιρα επιχειρεί όχι τόσο την ισορρο-
πία, όσο τον διεμβολισμό της, με την
προοπτική της κοινωνικής αλλαγής, όχι
ως συνέπεια της δικής της δράσης, αλ-
λά ως συνέπεια του μικρού χάους που θα
επιφέρει ο διεμβολισμός της ισορροπίας. 

Η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά έδωσαν τις σπουδαιότερες σατιρικές μορφές
στον επτανησιακό χώρο, και οι δύο με κωμική και σατιρική παράδοση ήδη από
τον 19ο αιώνα. Στην Κεφαλονιά όμως η μορφή του Λασκαράτου απογείωσε τη
σάτιρα και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία και των άλλων
σατιρικών πόλων (αναφέρουμε ενδεικτικά την εφημερίδα Διαολαποθήκη ή
Αποθήκη του Διαβόλου του Φερδινάνδου Όδδη, που κυκλοφορούσε στην Κεφα-
λονιά στα χρόνια πριν την Ένωση), σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Δεν εί-
ναι τυχαίο ότι στην Κεφαλονιά, το είδος που «παραδόθηκε» τελευταίο στην
εξάρτηση από το αθηναϊκό κέντρο ήταν η σάτιρα. Η σάτιρα, άλλωστε, από τη
φύση της, είναι είδος που δεν εξαρτάται από τη δημιουργία ενός ισχυρού πυρή-
να, όπως ο κύκλος του Σολωμού στην Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο. Η σάτιρα προ-
ϋποθέτει ισχυρές μοναχικές περιπτώσεις, οι οποίες την αποτολμούν με τον κίν-
δυνο της απομόνωσής τους ή ακόμη και διώξεων, αφού εκ των πραγμάτων δεν
είναι δυνατόν η σάτιρα να είναι αρεστή σε όλους, και πολύ περισσότερο σε εκεί-
νους εναντίον των οποίων στρέφει τα βέλη της. Ο Λασκαράτος μπορεί να μη
στράφηκε εναντίον της αγγλικής Προστασίας, ωστόσο στράφηκε εναντίον της
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Η σατιρική εφημερίδα Διαολαποθήκη
που κυκλοφορούσε στην Κεφαλονιά 

στα χρόνια πριν την Ένωση 
[Πηγή: Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη

Αργοστολίου]



Εκκλησίας, του δεύτερου ισχυρού πόλου μέσα στα νησιά, θεσμικής οντότητας
με μεγάλη δύναμη στον ιόνιο χώρο. 

Η σάτιρα είναι το λογοτεχνικό είδος που μπορεί να δημιουργήσει κοινωνικές
αντιθέσεις, σε βαθμό μεγαλύτερο και από τον δημόσιο λόγο που εκφράζεται μέ-
σα από την αρθρογραφία στον τύπο. Γιατί ο τελευταίος, ακόμη και όταν χρησι-
μοποιεί τις τεχνικές του λιβέλλου, αντιμετωπίζει τον αντίπαλό του ισότιμα. Θε-
ωρεί δεδομένο ότι στην κοινή γνώμη ο αντίπαλος βρίσκεται σε ένα βάθρο και
επιχειρεί να τον κατακρημνίσει, είτε με επιχειρήματα είτε με ανορθόδοξες μεθό-
δους. Η σάτιρα, αντίθετα, αποδομεί τον αντίπαλο θεωρώντας τον εκ προοιμίου
υποβιβασμένο. Γι’ αυτό είναι προτιμότερος ο μοναχικός δρόμος του σατιρικού
ποιητή και η φυγόκεντρη τάση του από κύκλους, στο βαθμό τουλάχιστον που
επιθυμεί να διατηρεί την ελευθερία του να στοχεύει προς πάσα κατεύθυνση.

Η μορφή του Λασκαράτου είναι τυπική φυσιογνωμία σατιρικού ποιητή. Ο
χώρος της Κεφαλονιάς, με όλες του τις κοινωνικές ιδιαιτερότητες και έχοντας
διέλθει μια μακρά σατιρική παράδοση, είναι ο ιδανικός χώρος μέσα στον οποίο
θα μπορούσε να καλλιεργηθεί το είδος της σάτιρας.

11..��..��  ΗΗ  εεθθννιικκήή  ιιδδεεοολλοογγίίαα  ––  ττοο  ννέέοο  κκρράάττοοςς--κκέέννττρροο
Τόσο ο Σολωμός όσο και ο Κάλβος αποτυπώνουν στα έργα τους αυτό που

στον ιόνιο χώρο ήταν διάχυτη επιθυμία στην προεπαναστατική περίοδο, και που
έμπρακτα διαδηλώθηκε με το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης: το όρα-
μα της απελευθέρωσης του ελληνισμού από τον ξένο ζυγό, της επανένωσής του
σε ένα ισχυρό κράτος. Η συμμετοχή Επτανησίων στη Φιλική Εταιρεία, η
έμπρακτη ενίσχυση του εθνικοπελευθερωτικού αγώνα του 1821,69 είτε με οικο-
νομική ενίσχυση του Αγώνα αλλά ακόμη και με αποστολή εκστρατευτικών σω-
μάτων και η συμμετοχή σε μάχες στην ηπειρωτική Ελλάδα είναι το φυτώριο
μέσα στο οποίο ωριμάζει η επτανησιακή λογοτεχνία στο πρώτο μισό του 19ου αι-
ώνα. Ο έντονος ελληνικός αυτοπροσδιορισμός των Επτανησίων, μετά από εκα-
τοντάδες χρόνια δυτικής κατοχής αλλά και παρά την ίδρυση δύο συντεταγμέ-
νων κρατικών μορφωμάτων μέσα στον ιόνιο χώρο μέσα στις δύο πρώτες δεκαε-
τίες πριν την Επανάσταση,70 είναι αυτός που θα διαμορφώσει και μία από τις
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69 Βλ. ενδεικτικά: Χρίστος Θεοδωράτος, Η συμβολή της Κεφαλλωνιάς εις τον αγώνα του
21, Αθήνα: Κεφαλληνιακή Αδελφότητα Αθηνών, 1971· Πέτρος Πετράτος, Η συμβολή των Κε-
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βασικές συνιστώσες της ριζοσπαστικής ιδεολογίας, αργότερα: Την ένωση με το
νεοϊδρυμένο Νεοελληνικό Κράτος.

Αυτή ακριβώς η ίδρυση του Νεοελληνικού Κράτους, στα τέλη της δεκαετίας
του 1820 θα μπορούσε κανείς να πει ότι ισοδυναμεί με τη γέννηση ενός ήλιου –
ενός ισχυρού μαγνητικού πόλου στον ελληνικό γαλαξία, πολιτικού, οικονομικού,
κοινωνικού αλλά και λογοτεχνικού. Μέχρι τότε, και με την εξαίρεση των δύο
κρατικών μορφωμάτων που είχαν δημιουργηθεί στον ιόνιο χώρο, οι ελληνικές
κοινότητες δεν είχαν αποκτήσει πολιτειακή υπόσταση και οργάνωση. Μπορεί να
είχαν κοινωνική και οικονομική οργάνωση και πολιτιστική ζωή, ωστόσο ήταν δι-
οικητικά ενταγμένες σε μη ελληνικές κρατικές μηχανές. Στα Επτάνησα αυτή
η τοπική οργάνωση, ιδίως στα χρόνια της βενετοκρατίας, ήταν ενταγμένη σε
μια ιεραρχημένη πυραμίδα, που ξεκινούσε από τη Βενετία και διακλαδιζόταν μέ-
σω του κερκυραϊκού κέντρου στα επιμέρους νησιά, όπου οι τοπικοί άρχοντες
συμμετείχαν στα συμβούλια των ευγενών. Η οργάνωση έφτασε, στα τέλη των
ξένων κυριαρχιών, σε συντεταγμένες (πλην εξαρτημένες σε ξένες δυνάμεις) έν-
νομες τάξεις. Στον οθωμανοκρατούμενο χώρο αυτή η οργάνωση ήταν περισσό-
τερο οριζόντια παρά κάθετη, λιγότερο διαβαθμισμένη σε ιεραρχικές κλίμακες –
επρόκειτο για τις διεσπαρμένες σε όλη τη χερσόνησο του Αίμου ελληνικές κοινό-
τητες. Το νέο Ελληνικό Κράτος οικοδομήθηκε σε ένα μικρό κομμάτι του ελλη-
νισμού (τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες), το οποίο ως
τότε ήταν διοικητικά οργανωμένο με τον οριζόντιο, οθωμανικό τρόπο, με απομα-
κρυσμένη την ιδέα της κεντρικής εξουσίας, μιας έστω υποτυπωδώς διακλαδιζό-
μενης διοικητικής ιεραρχίας. 

Στο Ναύπλιο και στη συνέχεια στην Αθήνα έπρεπε να στηθεί ένας ολόκλη-
ρος μηχανισμός κεντρικής εξουσίας που δεν υπήρχε ούτε κατά διάνοια, αλλά,
κυρίως, να εμπεδωθεί η νοοτροπία της κεντρικής εξουσίας σε τοπικές κοινωνίες
και κοινότητες ετερόκλητες μεταξύ τους. Η έννομη τάξη, το θεσμικό πλαίσιο,
στήνεται πρόχειρα με αντιγραφές νομοθετημάτων και θεσμών από το εξωτερι-
κό. Αυτό όμως που φαντάζει δυσκολότερο είναι η στελέχωση ενός ιεραρχημένου
διοικητικού συστήματος, η εκ του μηδενός κατασκευή μιας νομενκλατούρας
στελεχών αλλά και πνευματικών ανθρώπων σε έναν χώρο ολότελα παρθένο,
στον οποίο δεν υπήρχε καμμία εμπειρία κεντρικής κρατικής οργάνωσης «δυτι-
κού τύπου». 

Αυτό εκ των πραγμάτων δημιούργησε στο νεοπαγές κέντρο του καινούριου
κράτους μια ισχυρή κεντρομόλο δύναμη: Για την υπό συγκρότηση διοικητική και
πνευματική ελίτ, έπρεπε να επιστρατευθούν στελέχη πανταχόθεν, από ολόκληρο
τον μείζονα ελληνισμό, και όχι μόνον. Δεν ήταν λίγοι οι ξένοι που ήρθαν να στε-
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λεχώσουν τον μηχανισμό της βαυαροκρατίας, αλλά πολύ περισσότεροι ήταν οι
Έλληνες που προέρχονταν από περιοχές με εμπειρία στη διοικητική οργάνωση:
Από την Πόλη, από τις Παραδουνάβιες ηγεμονίες, από τα Επτάνησα. Παράλ-
ληλα, μια νέα οικονομική ελίτ άρχισε να συγκεντρώνεται κάτω από την Ακρό-
πολη, πάλι προερχόμενη από τους ίδιους χώρους, αλλά και τα πιο οργανωμένα
εμπορικά κέντρα της υφιστάμενης επικράτειας του νέου κράτους, και κυρίως
από το Αιγαίο. Μοιραίος είναι και ο διαγκωνισμός με τα στελέχη των ντόπιων
κοινοτήτων, που έβλεπαν τις νευραλγικές θέσεις να κατακτώνται από άλλους,
πλην εκείνων που είχαν αγωνιστεί για την ελευθερία τους.

Με αντίστοιχο τρόπο γίνεται και το κτίσιμο της πνευματικής ζωής: Η στε-
λέχωση του Πανεπιστημίου και της εκπαίδευσης, ο τύπος και η καλλιτεχνική
ζωή, έστω και σε υποτυπώδες στάδιο ακόμη, έπρεπε να επιστρατεύσουν δυνά-
μεις του μείζονος ελληνισμού για να αναπτυχθούν. Οι εκπαιδευμένοι στα πανε-
πιστήμια του εξωτερικού Επτανήσιοι ήταν ασφαλώς από τους ισχυρότερους
υποψηφίους για να κατακτήσουν έναν παρθένο πνευματικό χώρο στον οποίο
υπήρχε και μια επιπρόσθετη ευκολία σε σχέση με τη διοίκηση. Ενώ στη διοίκη-
ση υπήρχαν ήδη οι οργανωμένες κοινότητες, η πνευματική ζωή στο νέο κέντρο
ήταν ανύπαρκτη.

Δεν είναι λοιπόν μόνο η ενσάρκωση του οράματος της αναγέννησης του ελ-
ληνισμού που δημιούργησε την έλξη πολλών Ελλήνων λογίων στο αθηναϊκό κέ-
ντρο. Είναι και η ανάδειξη ενός νέου ελεύθερου πεδίου δράσης, που έδινε δυνητι-
κά περισσότερες ευκαιρίες σε όποιον ήθελε να σταδιοδρομήσει στη διοίκηση ή
στην πνευματική ζωή, τουλάχιστον σε σχέση με τα υφιστάμενα κέντρα του Ελ-
ληνισμού, όπου υπήρχαν διαμορφωμένες ιεραρχίες και δυνάμεις, αλλά και με το
βλέμμα μακριά: Η προοπτική ενός ολοένα διευρυνόμενου Ελληνικού Κράτους
ήταν ελκυστική για τους νέους και φιλόδοξους λογίους που έσπευδαν να κατα-
κτήσουν πρώτοι κομβικές θέσεις στο καινούριο άρμα που μελλόταν να υπερισχύ-
σει, αν όλα πήγαιναν καλά, και επί των υπολοίπων πνευματικών χώρων.

Αυτή η ελκτική δύναμη της Αθήνας θα επηρεάσει καθοριστικά την οικονομι-
κή και πνευματική κίνηση στον ελληνικό χώρο, σε συνδυασμό με τις γεωπολιτι-
κές μεταβολές που θα ακολουθήσουν. Ένα νέο κράτος που επιθυμεί να είναι δυ-
τικού τύπου, με βαθιά ριζωμένες όμως τις συνθήκες που του κληροδότησε η μα-
κραίωνη οθωμανική κυριαρχία, μοιάζει με μια μεγάλη, αρχικά άδεια δεξαμενή,
που αντλεί από όλους τους ενεργούς οικονομικά και πνευματικά αγωγούς των
Ελλήνων. Ένας από αυτούς και τα Επτάνησα, που διέθεταν αφ’ ενός την
εμπειρία της «δυτικά οργανωμένης» κοινωνίας και κράτους, και αφ’ ετέρου την
αδιάλειπτη συνέχεια της επαφής με τον δυτικό πολιτισμό. Με την έννοια αυτή η
Αθήνα γίνεται σταδιακά στον ελληνικό χάρτη ο νέος ισχυρός πυρήνας που πρω-
τύτερα δεν υπήρχε.
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11..��  ΗΗ  εεππααφφήή  μμεε  ττηηνν  ΑΑθθηηννααϊϊκκήή  ΣΣχχοολλήή

Τα Επτάνησα, στην τριακονταπενταετία που μεσολαβεί ανάμεσα στην ίδρυ-
ση του Νεοελληνικού Κράτους και την Ένωση, είναι ο χώρος του μείζονος ελ-
ληνισμού που βρίσκεται γεωγραφικά εγγύτερα στο νέο κράτος. Ωστόσο η ύπαρ-
ξη του Ιόνιου Κράτους ήταν ανασταλτικός παράγοντας για την εξαγωγή πολι-
τικών και διοικητικών στελεχών προς το νέο κράτος. Οι κατέχοντες τις θέσεις-
κλειδιά στο Ιόνιο δύσκολα θα άφηναν τα κεκτημένα τους για το νέο μηχανισμό
– πλην εκείνων που δεν είχαν πρόσβαση σε αυτόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν
υπήρχε εξαγωγή δυνάμεων προς το αθηναϊκό κέντρο πριν την Ένωση, απλά εί-
ναι εύλογο αυτή να ήταν μικρότερη σε σχέση με αυτήν άλλων περιοχών του ελ-
ληνισμού. 

Η Α΄ Αθηναϊκή Σχολή, όπως διαμορφώνεται στον πρώτο μισό αιώνα περίπου
του νέου Ελληνικού Κράτους, ήταν ο δεύτερος, μαζί με τα Επτάνησα, ισχυρός
πνευματικός πόλος στον ελληνικό χώρο εκείνη την περίοδο. Οι Σούτσοι, ο Αλέξαν-
δρος Ρίζος-Ραγκαβής, ο Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, ο Σπυρίδων Βασιλειά-
δης, αλλά και ο Κεφαλονίτης Παύλος Καλλιγάς είναι χαρακτηριστικοί εκπρόσω-
ποι αυτής της γενιάς, για την οποία, αν μπορούσε κανείς να διακρίνει, μέσα από
πολλές γενικεύσεις κάποια κοινά χαρακτηριστικά, αυτά θα ήταν τα εξής:

� Η κυριαρχία του «αθηναϊκού τύπου» ρομαντισμού στην ποίηση (σχεδόν πα-
ράλληλα με την άνθηση του ρομαντισμού στην Ευρώπη). Η εσωστρέφεια, η
έμφαση στην έξαρση του συναισθήματος, το συχνά πεισιθάνατο ύφος, ο σκο-
τεινός λυρισμός, μια ατμόσφαιρα πέραν του κόσμου τούτου, χρειάζονται, ελ-
λείψει ενός γλωσσικού εργαστηρίου που θα μπορούσε να αποτυπώσει καλύ-
τερα στη λαϊκή γλώσσα τα μυχιότερα αισθήματα της ανθρώπινης ψυχής,
ένα γλωσσικό εργαλείο πιο αποστασιοποιημένο από την καθομιλουμένη
γλώσσα.

� Η έλλειψη μιας προσωπικότητας όπως ο Σολωμός, που θα επεξεργαστεί το
γλωσσικό εργαλείο ως φορέα προσωδιακής δύναμης και υψηλής ποιητικότη-
τας, και η ρομαντική θεματολογία, θα στρέψουν τους Αθηναίους ρομαντι-
κούς, μέσα από αρκετές παλινδρομήσεις, στη χρήση της καθαρεύουσας ως
γλωσσικού εκφραστικού εργαλείου της ποίησης.

� Η ίδια αυτή καθαρεύουσα γλώσσα κυριαρχεί και στην πεζογραφική παρα-
γωγή, που είναι σαφώς εντονότερη από εκείνην των Επτανήσων την ίδια
εποχή, τουλάχιστον στο επίπεδο της μυθοπλαστικής πεζογραφίας. Αντίθετα,
στα πεζά δημοσιογραφικά – δημοσιολογικά κείμενα, και παρά το γεγονός
ότι στο Ελληνικό Κράτος έχουμε δυνατότητα ελεύθερης έκδοσης εντύπων
πολύ πριν από τα Επτάνησα, παρότι υπάρχει αξιόλογη σε ποσότητα παρα-
γωγή, δεν μπορούμε να διακρίνουμε επαγγελματικές προσπάθειες πριν από
τη δεκαετία του 1870.
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� Στη μυθοπλαστική πεζογραφία,71 τα πρώτα ουσιαστικά ελληνικά romans,
μπορεί κανείς να διακρίνει δύο βασικά στοιχεία: Τη συγγραφή ιστορικών μυ-
θιστορημάτων (με έμφαση κάποιων στην Επανάσταση του 1821), ρομαντι-
κών πεζογραφημάτων (π.χ. Λέανδρος του Παναγιώτη Σούτσου) αλλά και
την εισαγωγή του αντίπαλου δέοντος του ρομαντισμού, του ρεαλισμού, την
πρώτη δηλαδή προσπάθεια καταγραφής στοιχείων της καθημερινότητας
(με χαρακτηριστικά παραδείγματα τον Πίθηκο Ξουθ του Ιακώβου Πιτσι-
πίου, τη Στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι, και τον Θάνο Βλέκα του Παύλου
Καλλιγά).

� Η σάτιρα και το κωμικό στοιχείο υπάρχει στα έργα των Αθηναίων ρομαντι-
κών – ωστόσο η γλωσσική αμηχανία, αλλά και η απουσία ενός οργανωμένου
αστικού συστήματος στο οποίο μπορεί να λειτουργήσουν αυτά τα είδη, αλλά
και ισχυρών κωμικών και σατιρικών γραφίδων, δεν μπορούν να οδηγήσουν σε
αποτελέσματα του μεγέθους που έδωσε την ίδια εποχή ο ιόνιος χώρος. Το εί-
δος της γλωσσικής σάτιρας (όπως αποτυπώνεται πρώιμα στα Κορακιστικά
του Ιακωβάκη Ρίζου-Νερουλού και αργότερα, στο διαμορφωμένο ήδη Νεο-
ελληνικό Κράτος, στη Βαβυλωνία του Δημητρίου Βυζάντιου) αποτυπώνει
την, όχι μόνο γλωσσική, σύγχυση, που υπάρχει στο νέο Ελληνικό Κράτος,
όπου έχουν συγκεντρωθεί Έλληνες απ’ όλα τα μήκη και τα πλάτη του μεί-
ζονος ελληνισμού. Μια τέτοια γλωσσική σάτιρα στα Επτάνησα ήταν άγνω-
στη. Παρότι υπήρχαν μετακινήσεις και επαφές με ολόκληρη τη δυτική και
νοτιοανατολική Ευρώπη, αυτό γινόταν χωρίς επικοινωνιακά χάσματα και
προβλήματα. Ακόμη και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σε κωμικά έργα
υπήρχαν «ξενόφερτοι», όπως οι Μωραΐτες στους Ψευτογιατρούς του Ρού-
σμελη, το κωμικό στοιχείο δεν αντλούνταν από τις διαφορές, γλωσσικές ή εν-
δυματολογικές των ξένων, αλλά από τις απατεωνιές τους.72

� Η επικράτηση της καθαρεύουσας στον αθηναϊκό χώρο θα μπορούσε να απο-
δοθεί, ως τελική λύση, σε πολλές αιτίες: Αφ’ ενός, στην αναζήτηση μιας κοι-
νής και οργανωμένης για τη διοίκηση γλώσσας σε αντίθεση με την αχαρτο-
γράφητη ακόμα και διακλαδισμένη σε ντοπιολαλιές καθομιλουμένη, ήταν
ένας καθαρά πρακτικός λόγος. Επιπλέον, στην αναγκαιότητα αποτύπωσης
στην καθημερινή πραγματικότητα της αγωνιώδους προσπάθειας γλωσσι-
κής γεφύρωσης του πολυσύνθετου παρόντος με την αρχαιότητα και το Βυ-
ζάντιο, στο πλαίσιο της αναζήτησης δεσμών με το ένδοξο παρελθόν του
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έθνους. Η γλώσσα των αρχαίων κειμένων, εκείνη των Ευαγγελίων ή των
βυζαντινών νομοθετημάτων, πολλά από τα οποία ίσχυαν στον ελληνικό χώ-
ρο, ήταν κοινό σημείο αναφοράς, κατανοητό ή έστω χρησιμοποιούμενο από
όλους, που παρέπεμπε σε όλες τις φάσεις του ένδοξου παρελθόντος.

Η ουσιωδέστερη διαφορά με τα Επτάνησα της καινούριας αθηναϊκής πραγ-
ματικότητας είναι η οικοδόμησή της σε έναν χώρο κοινωνικά και πνευματικά
παρθένο. Αν στα Επτάνησα, στην Πόλη, και σε άλλα περιφερειακά κέντρα του
ελληνισμού υπήρχε μακραίωνη συνέχεια στην οικοδόμηση των κοινωνικών δο-
μών, και οι διελκυστίνδες ανάμεσα στην πολιτειακή εξουσία, τους φεουδάρχες,
την αστική τάξη και τον λαό διαρκούσαν αιώνες, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα
καινούριο, άδειο γήπεδο, στο οποίο τοποθετήθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες
όλοι οι παίκτες, χωρίς ξεκάθαρα προσδιορισμένες ταυτότητες. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι δύο χώροι, Επτάνησα και Αθήνα, δεν παρακολουθούν
και δεν ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον. Ιδιαίτερα μετά την ίδρυση του Ελληνι-
κού Κράτους είναι φυσικό τα βλέμματα να στρέφονται προς το καινούριο. Η κυ-
κλοφορία των αυτοτελών εκδόσεων αλλά και των λογοτεχνικών (και φιλολογι-
κών και εγκυκλοπαιδικών) περιοδικών όπως η Πανδώρα, η Χρυσαλλίς, η Κλειώ
σε όλο τον ελληνικό κόσμο δίνουν την ευκαιρία επαφής ανάμεσα στους κυριότε-
ρους εκπροσώπους των σχολών, γνωριμίας με το έργο όλων, αλλά και διαλόγου
και αντιπαραθέσεων. Αυτός ο διάλογος μπορεί να έχει πρόσφορο χαρακτηριστικό
αντιπαράθεσης τις γλωσσικές επιλογές των ποιητών, ωστόσο στην πραγματικό-
τητα είναι πολύ βαθύτερος και πολύ διαδραστικότερος, όπως θα δούμε. Αυτή η
συνομιλία γίνεται εντονότερη όσο περισσότεροι Επτανήσιοι (όπως ο Χαραλάμπης
Άννινος, ο Παναγιώτης Πανάς, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος) εγκαταλείπουν τα νη-
σιά τους αναζητώντας καλύτερη τύχη στην Αθήνα, μετά την Ένωση.

11..��  ΣΣυυμμππεερράάσσμμαατταα::  ττοο  λλίίκκννοο  ττοουυ  ΆΆννννιιννοουυ..  ΠΠααρράάδδοοσσηη,,  κκιιννηηττιικκόόττηητταα  
κκααιι  έέλλλλεειιψψηη  ιισσχχυυρροούύ  ππυυρρήήνναα

Η Κεφαλονιά λοιπόν, χώρος στον οποίο γεννιέται και μεγαλώνει ο Άννινος,
ήδη στα χρόνια πριν από την Ένωση έχει μια σύνθετη παράδοση που χαρακτη-
ρίζεται από:

� την έλλειψη μιας ισχυρής προσωπικότητας που θα μπορούσε να λειτουργήσει
ως «κέντρο»,

� την ανάπτυξη πολλών, παράλληλων και παρόμοιων σε δράση λογοτεχνικών
μονάδων που δεν κατόρθωσαν να συγκροτήσουν έναν ισχυρό πυρήνα όπως η
Κερκυραϊκή ή η Ζακυνθία Σχολή,

� την έντονη ανάπτυξη του δημόσιου λόγου μέσα από τον τύπο (δημοσιογραφία

Ο ιόνιος χώρος ως πνευματικό λίκνο του Άννινου 7�



σε εφημερίδες, έκδοση μονόφυλλων εντύπων, αγορεύσεις από δημόσια βήμα-
τα και εν γένει δημόσιες παρεμβάσεις),

� την πολιτική επιρροή της επίδρασης του ριζοσπαστισμού,
� τη διάχυση (μέχρι σημείου πολυδιάσπασης) της παραγωγής της μεγάλης

πλειοψηφίας των δημιουργών σε πολλά λογοτεχνικά είδη: ποίηση, αρθρογρα-
φία στον τύπο, δράμα, δοκιμιακός λόγος, μετάφραση,

� την κυριαρχία της δημοτικής γλώσσας στην ποίηση και της καθαρεύουσας
στον πεζό λόγο,

� την ποιοτική υπεροχή του πεζού λόγου (στην Κεφαλονιά) σε σχέση με την
τοπική ποιητική παραγωγή, κυρίως λόγω των υψηλού επιπέδου κειμένων
των εκπροσώπων του ριζοσπαστικού κινήματος,

� την υποτονική παρουσία (όπως και εντός του ιόνιου χώρου) της μυθοπλαστι-
κής πεζογραφίας.

� την επίδραση της ντόπιας παράδοσης, που ευνοεί την καλλιέργεια των λογο-
τεχνικών ρευμάτων: Ειδικότερα: 

� την παράδοση της κωμωδίας και του κωμικού στοιχείου (από τον
Κατσαΐτη και τη λαϊκή σατιρική ρίμνα), που διηθίζεται στις κοινωνι-
κές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, με τη μεγάλη ώθηση του
λασκαράτειου λόγου, στο ρεύμα της σάτιρας και

� την πεζογραφική παράδοση των έργων του Διαφωτισμού (κυρίως του
Μηνιάτη και του Δαμοδού) που δημιουργεί ένα αξιόλογο πνευματικό
υπόβαθρο και πρότυπο για τη ρητορική του δημόσιου λόγου και τη δη-
μοσιογραφία του 19ου αιώνα.

� την επικοινωνία με την πνευματική κίνηση των υπόλοιπων νησιών, με άξονες
τον Σολωμό, την Ιόνιο Ακαδημία και την Κέρκυρα ως διοικητικό κέντρο του
επτανησιακού χώρου (πρωτεύουσας των δύο κρατών, Επτανήσου Πολιτείας
και Ιονίου Κράτους).

� τις ξένες επιδράσεις, που έρχονται από τη θεατρική ζωή, τις σπουδές των λο-
γίων στο εξωτερικό, την παρουσία σημαντικού αριθμού εκδόσεων του εξωτε-
ρικού στις ιδιωτικές βιβλιοθήκες.

Τα δύο τελευταία αυτά χαρακτηριστικά είναι και τα «δυναμικά» χαρακτηρι-
στικά του χώρου, είναι τα προϊόντα μιας εσωτερικής και εξωτερικής κινητικότητας
των δημιουργών, που, όπως είδαμε, λειτουργεί σε ολόκληρη την επτανησιακή σχο-
λή ως στοιχείο που ενεργοποιεί την πνευματική και λογοτεχνική παραγωγή.

Ο Άννινος γεννιέται σ’ έναν κοινωνικό και πνευματικό χώρο με όλα αυτά τα
χαρακτηριστικά της κινητικότητας. Ο συνδυασμός της κινητικότητας με την έλ-
λειψη ενός ισχυρού λογοτεχνικού κέντρου-πυρήνα στην Κεφαλονιά, θα μας βοηθή-
σει να κατανοήσουμε, στα επόμενα κεφάλαια, τη δική του κινητικότητα, αυτή τη
φορά σε έναν καινούριο κοινωνικό, οικονομικό και πνευματικό χώρο: την Αθήνα.

Ηλίας Α. Τουμασάτος76
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22..11  ΒΒιιοογγρρααφφιικκόό  ππεερρίίγγρρααμμμμαα

Δώδεκα χρόνια πριν από την Ένωση
των Επτανήσων με την Ελλάδα, στις 6
Σεπτεμβρίου 1852, γεννιέται στο Αργο-
στόλι το αρσενικό τέκνο του κτηματία
Γεράσιμου Άννινου και της Ελένης
Σκιαδά. Ο πατέρας θα δηλώσει μερικούς
μήνες αργότερα το τέκνο, το οποίο εν 
τω μεταξύ έχει ήδη λάβει το όνομα Χα-
ράλαμπος1 στο Ληξιαρχείο του Αργοστο-
λίου.

22..11..11  ΗΗ  οοιικκοογγέέννεειιαα  ΆΆννννιιννοουυ
Και από τις δύο πλευρές ο μικρός

Χαραλάμπης δείχνει να κρατάει από
αριστοκρατική γενιά. Η οικογένεια Άν-
νινου είναι από τις χρυσοβιβλικές οικο-
γένειες της Κεφαλονιάς, με ρίζες, όπως
αναφέρει ο Ηλίας Τσιτσέλης,2 στο Βυ-
ζάντιο και την οικογένεια των Αοίνων.
Ήδη από το 12�2 η οικογένεια Άννινου
κατέχει μεγάλες εκτάσεις στην Κεφα-
λονιά, ενώ αργότερα μέλη της φέρονται
να κατέχουν φέουδα στην Αιτωλοακαρ-
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1 Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως και βαπτίσεως του Χαραλάμπη Άννινου, στο Αρχείο Χ. Άν-
νινου (Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου) φ. 15, υποφ. 1�. Η επαγγελματική ιδιότητα του
πατέρα του Άννινου (κτηματίας) αναφέρεται στη ληξιαρχική πράξη ως επάγγελμα του πατέρα.

2 Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα. Συμβολαί εις την Ιστορίαν και Λαογραφίαν
της Νήσου Κεφαλληνίας, τόμ. 1ος: Βιογραφικά, Οίκων Ιστορίαι, Δημοσιεύματα, Αθήναι: χ.ε.,
1904, σσ. 3-8. Πολύτιμες πληροφορίες για τη συγγραφή του λήμματος της οικογένειας Άννινου

Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως 
του Χ. Άννινου. 

Πηγή: Αρχείο Χ. Άννινου [Κοργιαλένειος
Βιβλιοθήκη Αργοστολίου]



νανία, που τους είχαν απονεμηθεί από το Βυ-
ζαντινό Κράτος. Η κατάκτηση της περιοχής
από τους Τούρκους θα οδηγήσει δύο αδέλφια,
τους Πέτρο και Ηλία Άννινο, πίσω στη βενε-
τοκρατούμενη Κεφαλονιά (κατά τον Ευγένιο
Ρίζο-Ραγκαβή, το 1609).3 Η οικογένεια συ-
μπεριλαμβάνεται στη Χρυσή Βίβλο της Κε-
φαλονιάς, ενώ επιφανή μέλη της λαμβάνουν
τίτλους ευγενείας (o τίτλος του ιππότη που θα
λάβει ο Ανδρέας Άννινος το 1695 θα δώσει
στους απογόνους του το δεύτερο όνομα Άννι-
νος-Καβαλιεράτος). Στο δεύτερο μισό του
18ου αιώνα η Κεφαλονιά θα γνωρίσει πρωτο-
φανή αιματοχυσία εξ αιτίας των σφοδρών
αντιπαραθέσεων ανάμεσα στις δύο ισχυρότα-
τες φεουδαρχικές οικογένειες Άννινου και Με-
ταξά. Τα προπύργια της οικογένειας Άννινου
βρίσκονταν διασκορπισμένα σε όλα τα σημεία
της Κεφαλονιάς, πράγμα που δείχνει την τε-
ράστια δύναμη (και περιουσία) των Αννίνων:
Διλινάτα στην περιοχή της Ποταμιάνας, στο
κέντρο του νησιού, Χαλιωτάτα στην περιοχή
της Σάμης (βορειοανατολικά), Διγαλέτο στα
νοτιοανατολικά και Κομητάτα στην Έρισο

(βόρεια Κεφαλονιά). Αλλά πέρα από τις ενδοφατριακές συγκρούσεις, η οικογέ-
νεια έδωσε και σπουδαίους εκπροσώπους στον τομέα της πολιτικής, της εκκλη-
σίας και του στρατού.4

Ο Χαραλάμπης κατάγεται από τον κλάδο Σαββάκη (ουσιαστικά τον κλάδο
που ξεκινά από τον Σάββα [Severio] Άννινο). O παππούς του Δημήτριος (1��5-
1825), ήταν εγγονός του Ιωάννη Σάββα Άννινου (περ. 1�10-1�80), που εγκαι-
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φαίνεται ότι είχε δώσει ο ίδιος ο Χ. Άννινος σε επιστολή του προς τον Ηλία Τσιτσέλη, που βρέθη-
κε στο αρχείο Ηλία Τσιτσέλη από τον καθηγητή Γ. Ν. Μοσχόπουλο και δημοσιεύεται στη μελέ-
τη Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος «Δύο επιστολές του Μπάμπη Άννινου στον Ηλία Τσιτσέλη
(1900, 1902)» στον τόμο Ευκαρπίας έπαινος: Αφιέρωμα στον Παναγιώτη Μαστροδημήτρη,
Αθήνα: Πορεία, 200�, σσ. 609-619.

3 Εugène Rizo-Rangabé, Livre d’ Or de la Noblesse Ionienne, vol. II, Céphalonie, Athènes:
Eleftheroudakis, 1929, σσ. 13-14. Ο Ηλίας Τσιτσέλης (Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. 1, ό.π.,
σ. 4), τοποθετεί τη μετάβασή τους στην Κεφαλονιά στα 1509. Ο Ραγκαβής έχει δανειστεί (αλ-
λά και ανασκευάζει) τα περισσότερα στοιχεία από τον Τσιτσέλη (ό.π., σσ. 3 επ.)

4 Σπύρος Άννινος, «Μπάμπης Άννινος», Κεφαλληνιακά Νέα, έτος Α΄, αρ. 9, σσ. 193-19�.

Οικόσημο της οικογένειας Άννινου
(πηγή: Εugène Rizo-Rangabé, 

Livre d’ Or de la Noblesse
Ionienne, vol. II, Céphalonie. 

Athènes: Eleftheroudakis, 1929)



νιάζει μια μεγάλη γενιά πολιτικών, ως αξιωματούχος της Βενετικής Διοίκη-
σης. Ο γιος του Σάββας Άννινος, ιππότης του Αγίου Μάρκου και σύνδικος επί
Βενετών, συνεχίζει να κατέχει δημόσια αξιώματα και μετά την πτώση της Βε-
νετίας (θησαυροφύλακας το 1�98, μέλος της Κυβέρνησης το 1800, μέλος το
180� του Ιονίου Κοινοβουλίου και αργότερα διοικητής της Κεφαλονιάς). Η οι-
κογένεια Άννινου έδειχνε να κρατεί καλά υπό οποιανδήποτε κυριαρχία (Ο αδελ-
φός του Σάββα, ο Αντώνιος, προπάππος του Χαραλάμπη, δεν ακολούθησε τη
δόξα της οικογένειας). Ο γιος του Σάββα, Ιωάννης5 και αυτός (1�98-1890),
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5 Ο Ιωάννης Σάββα Άννινος ήταν επίσης συγγραφέας του βιβλίου πολιτικού περιεχομένου
Εκλογή βουλευτών εις Επαρχίαν Σάμης, 18�9 Σεπτεμβρίου 23, Κεφαλληνία: τυπ. «Η Κεφαλ-
ληνία», 1882, και ενός φυλλαδίου εθνικοϊστορικού περιεχομένου με μεγάλη απήχηση στην επο-
χή του, με τίτλο Σκιαγραφία Αργοστολίου του ενδόξου 1821 και του 1865 με φωνήν της πατρί-
δος, Κεφαλληνία: τυπ. «Η Κεφαλληνία», 1888. Δημοσίευσε επίσης, κατά την προσφιλή συνή-

Δύο από τους διαπρεπείς πολιτικούς της οικογένειας Άννινου: Αριστερά ο Ιωάννης Σάββα
Άννινος (1�98-1890), και δεξιά ο αδελφός του Βαπτιστής Σάββα Άννινος σε παρόμοια

στάση, με ελληνική παραδοσιακή ενδυμασία (αλλά και ευρωπαϊκά παπούτσια). 
Η όλη εικόνα, συνδυαζόμενη με το κιονόκρανο και την ευρωπαϊκού στυλ καρέκλα,

παραπέμπει στην προσπάθεια «σύνθεσης» πολλών ετερόκλητων στοιχείων που χαρακτήριζε
την αθηναϊκή πραγματικότητα της εποχής. Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Κοργιαλενείου

Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αργοστολίου



συνέχισε την πολιτική σταδιοδρομία της οικο-
γένειας, αυτή τη φορά προς άλλη ιδεολογική
κατεύθυνση: μέλος της Φιλικής Εταιρείας,
αξιωματούχος στο Ιόνιο Κράτος και Μέλος
της Ιονίου Βουλής, και μέλος της συντακτι-
κής συνέλευσης, μετά την Ένωση, αλλά και ο
αδελφός του Ιωάννης-Βαπτιστής Άννινος, με
αντίστοιχη πολιτική σταδιοδρομία, συνέχισαν
την παράδοση της οικογένειας στην πολιτική.
Ο εξάδελφός τους Δημήτριος, παππούς του
Χαραλάμπη, παντρεύτηκε την Κιάρα Βούρ-
βαχη και απέκτησαν οκτώ γιους και δύο κό-
ρες (αντιλαμβανόμαστε ότι το μερίδιο του Δη-
μητρίου στην περιουσία της οικογένειας κατα-
κερματίστηκε ανάμεσα σε τόσους πολλούς
κληρονόμους). Ένας από τους οχτώ γιους,
και το τελευταίο (δέκατο στη σειρά) παιδί της
οικογένειας ήταν και ο Γεράσιμος, πατέρας
του Χαραλάμπη Άννινου. Καθώς τα μεγαλύ-
τερα παιδιά της οικογένειας μορφώθηκαν,
προικίστηκαν ή είχαν έσοδα από την ακίνητη
περιουσία της οικογένειας,6 η μόνη επιλογή
του Γεράσιμου ήταν να μάθει μία τέχνη, η μό-
νη δε τέχνη που άρμοζε στα «αρχοντόπουλα»
ήταν εκείνη του «χρυσικού», καθώς είχε να

κάνει με την επεξεργασία ευγενών μετάλλων.� Ασχολήθηκε αρχικά με τη χρυ-
σοχοΐα και αργότερα διορίστηκε δημόσιος υπάλληλος (άλλη μια διέξοδος για
τους γόνους των παλαιών αριστοκρατικών οικογενειών) στο Μονοπώλιο του
αλατιού.
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θεια της εποχής, φυλλάδια που αναφέρονταν και σε προσωπικές του αντιπαραθέσεις, αλλά και το
φυλλάδιο Προς τους αξιοτίμους κυρ. κυρ. συνδαιτημόνας του αρίστου παρά τω εν Κερκύρα ξενοδο-
χείω Αγίου Γεωργίου της 12 Απριλίου ε.ε. Κυριακή του Θωμά ημέραν των αποκαλυπτηρίων του
ανδριάντος, του αειμνήστου Κυβερνήτου της Ελλάδος Καποδιστρίου, Κεφαλληνία: χ.ο., 188�.

6 Σύμφωνα με τον γιο του Άννινου, Γεράσιμο, σε κείμενο που δημοσιεύεται με αφορμή τη συ-
μπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννηση του πατέρα του (Γεράσιμος Άννινος, «Μία εκατοντα-
ετηρίδα: Μπάμπης Άννινος, 1852-1952: τα νεανικά του χρόνια», Νέα Εστία, έτος ΚΣΤ΄, τόμ.
52, αρ. 60�, 15 Οκτ. 1952, σσ. 1353-1356), από τους θείους του Άννινου «δύο έγιναν δικηγόροι,
ένας αξιωματικός-μοίραρχος της Ελληνικής Χωροφυλακής, μία αδελφή επροικίσθη και δύο άλ-
λοι πέθαναν γέροι, αποζώντες από τα κτήματα».

� Γεράσιμος Άννινος, «Μία εκατονταετηρίδα: Μπάμπης Άννινος, 1852-1952: τα νεανικά
του χρόνια», ό.π., σσ. 1353-1354.

Οικόσημο της οικογένειας Σκιαδά
(απ’ όπου καταγόταν η μητέρα

του Άννινου). Πηγή: Εugène 
Rizo-Rangabé, Livre d’ Or 

de la Noblesse Ionienne, vol. II,
Céphalonie, Athènes:

Eleftheroudakis, 1929)



Αλλά και η μητέρα του Άννινου Έλενα ανήκει στη χρυσοβιβλική (πλην λι-
γότερο ένδοξη) οικογένεια Σκιαδά.8 Ο Ευγένιος Ρίζος-Ραγκαβής πληροφορεί
ότι η οικογένεια Σκιαδά κατάγεται από την Πελοπόννησο, και πολλά μέλη της
είχαν υπηρετήσει στη βενετική Stradea. Ένας από αυτούς τους Stradioti, ο Πέ-
τρος Σκιαδάς, που υπηρετούσε στο Ναύπλιο, όταν η πόλη κατακτήθηκε από
τους Τούρκους κατέφυγε γύρω στα 1540 στην Κεφαλονιά. Η Έλενα Σκιαδά,
γεννημένη το 1820,9 ήταν μία από τις τέσσερις κόρες του Ανδρέα Σκιαδά. Νω-
ρίς έμεινε ορφανή και μεγάλωσε μαζί με τις αδελφές της κοντά στον θείο τους
παπα-Σκιαδά,10 ο οποίος μετέδωσε στα κορίτσια όσες γνώσεις είχε, ανάμεσα
στις οποίες της ιταλικής γλώσσας, ιστορίας, μυθολογίας και αστρονομίας. Αυ-
τό είχε ως αποτέλεσμα η Έλενα να αποκτήσει παιδεία συγκριτικά ανώτερη
από τα κορίτσια της εποχής της που την εποχή εκείνη ήταν σχεδόν ακατόρθω-
το να αποκτήσουν οποιανδήποτε μόρφωση. Δεν αποκλείεται ο παπα-Σκιαδάς
να πρόλαβε να μεταδώσει κάποιες από τις γνώσεις του και στον μικρό Μπά-
μπη, καθώς κατά τη βρεφική του ηλικία ο ιερωμένος παππούς του βρισκόταν
ακόμη στη ζωή. Ο γάμος της με τον Γεράσιμο Άννινο έγινε στις 20 Δεκεμ-
βρίου του 1841. 

Από τον γάμο αυτό, εκτός από τον Χαραλάμπη, που ήταν το τρίτο παιδί κα-
τά σειρά, γεννήθηκαν η Ειρήνη (1848), ο Δημήτριος (1850), η Κιάρα (1856)
και ο Μιχαήλ (1859).11

Ωστόσο φαίνεται πως η Έλενα Σκιαδά έτρεφε ιδιαίτερη αδυναμία στον μικρό
Μπάμπη, και ήταν μάλλον εκείνη που του κληροδότησε τη φιλομάθεια.12

Για την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, έχοντας υπόψη ότι η μετά-
βαση σε μια sui generis αστική κοινωνία ήταν έκδηλη στην Κεφαλονιά, όπως
και σε όλα τα Επτάνησα, κατά την περίοδο της αγγλικής Προστασίας, δεν
γνωρίζουμε πολλά. Η αίσθηση που μας δίνουν τα βιογραφικά κείμενα του Άννι-
νου, αλλά και το γεγονός ότι αναγκάστηκε να εργαστεί σε μικρή σχετικά ηλι-
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8 Εugène Rizo-Rangabé, Livre d’ Or de la Noblesse Ionienne, vol. II, Céphalonie, ό.π., σ. 555.
9 Εugène Rizo-Rangabé, Livre d’ Or de la Noblesse Ionienne, vol. II, Céphalonie, ό.π., σ. 560.
10 Γεράσιμος Άννινος, «Ο Μπάμπης Άννινος. Ραδιοφωνική Ομιλία», Ραδιοεπιθεώρησις, έτος

β΄, τχ. 8 (1939), σ. 298.
11 Εugène Rizo-Rangabé, Livre d’ Or de la Noblesse Ionienne, vol. II, Céphalonie, ό.π., σ. 38.
12 Ο Γεράσιμος Άννινος («Μία εκατονταετηρίδα: Μπάμπης Άννινος, 1852-1952: τα νεανι-

κά του χρόνια», ό.π., σ. 1354) αναφέρει ορισμένες χαριτωμένες λεπτομέρειες της σχέσης του
Άννινου με τη μητέρα του: Τον θήλαζε ως τα τέσσερά του χρόνια, προκειμένου, σύμφωνα με τις
προλήψεις της εποχής, να μην αποκτήσει άλλο παιδί, ενώ του τραγουδούσε έμμετρες «ριμάδες»,
του είχε δε αφιερώσει και ένα σχετικό δίστιχο: «Εσ’ ήσουνα ο Μπάμπης μου, που αλυσσόδενά σε,
/ και σού ’δινα το γάλα μου, και γλυκοφίλουνά σε;». Όπως μαρτυρεί ο Γεράσιμος, η στενή αυτή
σχέση αγάπης του Άννινου με τη μητέρα του, που ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή γι’ αυτόν σε σύγκριση
με τα υπόλοιπα (μεγαλύτερα και μικρότερα) παιδιά της οικογένειας διήρκεσε ως τον θάνατό
της, το 1901.



κία, είναι ότι πρόκειται για κλάδο μιας πρώην ισχυρής οικογένειας που κάποτε
κατείχε μεγάλη περιουσία, και η οποία δεν κατόρθωσε να μετεξελιχθεί κατά τη
φάση του αστικού μετασχηματισμού, με αποτέλεσμα να απολέσει μεγάλο μέρος
από την οικονομική της ευρωστία. Ο παιδικός φίλος του Άννινου και ιστοριοδί-
φης της Κεφαλονιάς Ηλίας Τσιτσέλης, πάντως, αναφέρει το γεγονός ότι ο Χα-
ραλάμπης αναγκαζόταν να εργάζεται ως γραφέας από πολύ νεαρή ηλικία στο
Τελωνείο του Αργοστολίου, σε ένα «πενιχρό» γραφείο, «χάριν του επιουσίου,
πολλάκις ακούων σκώμματα διά τούτο και πικρούς χλευασμούς».13 Ήταν φυσι-
κό να συμβαίνει κάτι τέτοιο από τους άλλους αστούς συμμαθητές και φίλους
του, για ένα νεαρό παιδί που ανήκε σε ένα παρακλάδι από τις σημαντικότερες οι-
κογένειες του νησιού, με τεράστια κάποτε ακίνητη περιουσία και οικόσημο, που
τώρα αναγκαζόταν να εργάζεται.14 Ο Σπύρος Άννινος είναι λιγότερο δραματι-
κός στη διαπίστωση:15 «Οι γονείς του ήσαν, βέβαια, δικαιώματι γεννήσεως ευ-
γενείς, αλλά δεν ήσαν πλέον πλούσιοι, ήσαν απλώς εύποροι». Ο γιος του Γεράσι-
μος, πάλι, είναι αναλυτικότερος: Ο έφηβος Μπάμπης, για να μπορέσει να εξοι-
κονομήσει χρήματα για την αγορά των βιβλίων του παρέδιδε μαθήματα σε συμ-
μαθητές του, ενώ αναλάμβανε, επ’ αμοιβή, την αντιγραφή δικαστικών εγγρά-
φων και επιστολών για λογαριασμό συγγενικών του προσώπων.16

Η οικία της οικογένειας Άννινου βρισκόταν στη συνοικία «Πλάκα» του Αρ-
γοστολίου, εκεί που βρίσκεται η σημερινή Λεωφόρος Ριζοσπαστών, κοντά στη
μεγάλη προσεισμική παραλιακή πλατεία της Ενώσεως (όπου και το άγαλμα
του Τόμας Μαίτλαντ), το σωφρονιστήριο και τους αγγλικούς στρατώνες, ουσια-
στικά δηλαδή στην άκρη της πόλης.1� Η περιοχή αυτή ουσιαστικά ήταν η νέα
πόλη του Αργοστολίου, με πλατείς και ίσιους δρόμους, ρυμοτομημένη από τους

Ηλίας Α. Τουμασάτος84

13 Λεύκωμα επί τη συμπληρώσει της τριακονταετηρίδος του φιλολογικού σταδίου του Χαρα-
λάμπους Άννινου 1869-1899, ό.π., σ. 105. Ο ίδιος στα Κεφαλληνιακά Σύμμικτα (τόμ. 1ος, ό.π.,
σ. 10) αναφέρει ότι στην από πολύ νωρίς επίδοση του Άννινου σε βιοποριστικά επαγγέλματα οδή-
γησαν «λόγοι κατ’ αρχάς οικογενειακοί, αν μη και φυσική τις εις τα τοιαύτα πνεύματα αστα-
σία». 

14 Η περίπτωση μας θυμίζει αυτή του Χρηστάκη Ζαμάνου στην Στέλλα Βιολάντη του Γρη-
γορίου Ξενόπουλου.

15 Σπύρος Άννινος, «Μπάμπης Άννινος», Κεφαλληνιακά Νέα, ό.π., σ. 195.
16 Γεράσιμος Άννινος, «Μία εκατονταετηρίδα: Μπάμπης Άννινος, 1852-1952: τα νεανικά

του χρόνια», ό.π., σσ. 1355-1356, όπου αναφέρεται και ένα αστείο περιστατικό όπου ο Μπάμπης
Άννινος ξεγελάστηκε από τον εύπορο θείο του και κάποτε βουλευτή Ιωάννη Σάββα Άννινο, ο
οποίος αντί αμοιβής του πρόσφερε τη γαλάζια κορδέλα που είχε φορέσει κατά την πρώτη είσοδό
του στο κοινοβούλιο.

1� Βλ. την περιγραφή του δρόμου από τον ίδιο τον Άννινο, στο κείμενο του ιδίου «Ο Δράκο-
ντας», Το Ελληνικόν Έτος, Ημερολόγιον της Ένωσης Συντακτών Αθηναϊκών Εφημερίδων,
1929, σσ. 186-18�. Στη συνέχεια αφηγείται ένα θρύλο των παιδικών του χρόνων, τον θρύλο του
Δράκοντα του Αίνου.



Άγγλους, σε αντίθεση με την παλαιά πόλη (με τα στενά σοκάκια και τη λαβυ-
ρινθώδη, βενετσιάνικου τύπου ρυμοτομία) που αναπτυσσόταν γύρω από τη ση-
μερινή πλατεία Καμπάνας, εκεί που το 1�9� είχε καεί εν μέσω έξαλλων πανη-
γυρισμών το Libro d’ oro. Γνωρίζουμε ότι το σπίτι αυτό πωλήθηκε πολύ αργότε-
ρα (1888) στην οικογένεια Σπινέλλη από τον Μπάμπη Άννινο και τα αδέλφια
του προκειμένου να αντιμετωπιστούν χρέη της οικογένειας.18

22..11..22  ΠΠααιιδδιικκάά  κκααιι  εεφφηηββιικκάά  χχρρόόννιιαα  σσττοο  ΑΑρργγοοσσττόόλλιι
Για τα παιδικά χρόνια του Άννινου δεν έχουμε πολλές μαρτυρίες. Κυρίως

κάποιες δικές του αναφορές με την ευκαιρία διαφόρων χρονογραφημάτων ή επι-
φυλλίδων που κατά καιρούς δημοσιεύει, καθώς στο υφιστάμενο στην Κοργιαλέ-
νειο Βιβλιοθήκη αρχείο του δεν βρέθηκαν ημερολογιακές σημειώσεις. Εκεί
έχουμε ενδιαφέρουσες περιγραφές για τα παιχνίδια με φίλους του καθώς και για
κάποια ιστορικά γεγονότα όπως τα έζησε ο ίδιος, που δεν μας δίνουν ασφαλώς
ουσιώδεις βιογραφικές λεπτομέρειες, αλλά μας βοηθούν να κατανοήσουμε την
περιρρέουσα ατμόσφαιρα της παιδικής ηλικίας του. Ο Γεράσιμος Άννινος μας
μεταφέρει τα ξένοιαστα παιχνίδια στον μεγάλο άκτιστο χώρο που συνόρευε με
το σπίτι της οικογένειας, τα θαλάσσια μπάνια στην κοντινή παραλία, τον κο-
σμοπολίτικο αέρα του ευρύχωρου διώροφου σπιτιού με τις μεγάλες αυλές και το
«μετζοπάτωμα», που βρισκόταν στην πιο ωραία περιοχή της πόλης.19

Τα κείμενα αυτά ενέχουν βεβαίως τον κίνδυνο, «ποιητική αδεία», να έχει
παρεκκλίνει ο Άννινος από την πραγματικότητα, προκειμένου να εξυπηρετήσει
τον στόχο του κειμένου, εντός του οποίου επικαλέστηκε τα προσωπικά του βιώ-
ματα (αντίστοιχοι κίνδυνοι όμως ενυπάρχουν και σε ένα προσωπικό ημερολό-
γιο). Πέρα από αυτά τα εν μέρει ή εν όλω αυτοβιογραφικά κείμενα, έχουμε και
τις μαρτυρίες συγγενών του, οι οποίες καταγράφηκαν στα λιγοστά αφιερώματα
που δημοσιεύθηκαν μετά το θάνατό του, αλλά και την πολύτιμη μαρτυρία του
Ηλία Τσιτσέλη, συνομήλικου και όπως όλα δείχνουν φίλου του Άννινου, ο οποίος
στο αφιέρωμα που εκδόθηκε από τον Γ. Κασδόνη20 με αφορμή την τριακονταε-
τηρίδα του Άννινου στα γράμματα το 1899 μας μεταφέρει κάποιες από αυτές
τις παιδικές αναμνήσεις, οι οποίες παρατίθενται αυτούσιες και από τον γιο του
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18 Βλ. τους σχετικούς λογαριασμούς πωλήσεως της πατρικής οικίας του Άννινου, Αρχείο Χ.
Άννινου (Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου), φ. 15 υποφ. 9.

19 Γεράσιμος Άννινος, «Μία εκατονταετηρίδα: Μπάμπης Άννινος, 1852-1952: τα νεανικά
του χρόνια», ό.π., σ. 1353.

20 Λεύκωμα επί τη συμπληρώσει της τριακονταετηρίδος του φιλολογικού σταδίου του Χαρα-
λάμπους Άννινου 1869-1899. Εν Αθήναις: Γεώργ. Κασδόνης – Εστία, 1900. Το κείμενο του
Τσιτσέλη δημοσιεύεται στις σσ. 103-106 του παραπάνω υπό τον τίτλο «Ο Μπάμπης Άννινος
κατά την νεανικήν του ηλικίαν».



Άννινου, Γεράσιμο, σε σχετική ραδιοφωνική ομιλία του.21 Ο Τσιτσέλης, άλλω-
στε, αναφέρει ότι «μας εχώριζεν επί τριετίαν μόνον εις ύπνος». Η διάρκεια της
φιλίας τους είναι σίγουρο ότι δεν περιορίστηκε σε αυτά τα τρία χρόνια. 

Ο καθηγητής τους των γαλλικών στο σχολείο Πανούρης, μας μεταφέρει ο
Τσιτσέλης, αποκαλούσε τον Άννινο “bel brutto”. Είναι ένα ζωηρό παιδί, «φιλο-
τάραχος, ζωηρότατος, ευτράπελος, φιλοθεάμων, αγαπών την καλοφαγίαν και
τα συμπόσια, ευφυολόγος και φιλοσκάνδαλος». Τουτέστιν «περίεργος τύπος νέ-
ου και μαθητού». Φαίνεται ότι ο Άννινος δεν έχει ιδιαίτερη αγάπη για το αυστη-
ρό σχολικό curriculum, και οι μαθητικές επιδόσεις του δεν είναι ιδιαίτερα υψη-
λές. Από τους καθηγητές του, πέρα από τον καθηγητή των γαλλικών Πανούρη,
θα πρέπει να σημειώσουμε τον εγελιανό φιλόσοφο Ιωάννη Μενάγια, που ήταν
γυμνασιάρχης του σχολείου τους.22 Ο Άννινος αφιερώνει μάλιστα στον τελευ-
ταίο, που αποτελούσε έναν από τους βασικότερους παράγοντες μετακένωσης
των ιδεών του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στον επτανησιακό χώρο, ένα από τα
(ρομαντικής υφής) ποιήματα της συλλογής του Λυκαυγές, με αφορμή τον θά-
νατο του Μενάγια, τον οποίο και χαρακτηρίζει έντιμο, αγαθό πολίτη και σεβα-
στό διδάσκαλο.23

Άσχετα όμως από τις επιδόσεις στα μαθητικά θρανία, ο μαθητής Χαραλά-
μπης Άννινος ήξερε να εντυπωσιάζει τους φίλους και συμμαθητές του με τις
εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, τη φιλομάθειά του, αλλά και την ικανότητα να αφο-
μοιώνει όλες εκείνες τις πληροφορίες που έπαιρνε από τις εξωσχολικές του ανα-
γνώσεις. Μολονότι ο ίδιος είναι ένα λιγομίλητο, φιλάσθενο και ατημέλητο παιδί,
όχι ιδιαίτερα εμφανίσιμο, κατορθώνει να κερδίζει την παρέα με την ευφράδειά του
και την ικανότητα να αποστηθίζει και να απαγγέλλει στίχους και τσιτάτα, να
συνθέτει ο ίδιος κείμενα κριτικού και φιλολογικού χαρακτήρα, πράγματα αταί-
ριαστα προς την ηλικία του και τις σχολικές του επιδόσεις. 

Ο Τσιτσέλης επιφυλάσσεται να αναφερθεί στα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα
του Άννινου, περιοριζόμενος να αποκαλύψει ότι ήταν η αφορμή για τη σύνθεση
των πρώτων του στιχουργημάτων, που συνέθετε στα μαθητικά θρανία.24
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21 Γεράσιμος Άννινος, «Ο Μπάμπης Άννινος. Ραδιοφωνική Ομιλία», Ραδιοεπιθεώρησις, ό.π.,
σσ. 298-300, όπου μεταφέρεται σχεδόν αυτούσιο το κείμενο του Τσιτσέλη. Παραλείπεται χαρα-
κτηριστικά το γεγονός ότι ο Άννινος αντιμετώπιζε ειρωνικά σχόλια από φίλους και συμμαθητές
για το γεγονός ότι αναγκαζόταν να εργάζεται ως γραφέας στο Τελωνείο για να εξασφαλίσει τον
επιούσιο.

22 Αυτό αναφέρεται στο κείμενο «Αναμνήσεις σεισμοπαθούς», Αρχείο Χ. Άννινου (Κοργια-
λένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου), φάκελος �, υποφάκελος 8 (φύλλα 10).

23 «Εις τον θάνατον του αειμνήστου καθηγητού Ιωάννου Μενάγια, αποβιώσαντος εις Βά-
δεν». Στο Χ. Άννινος, Λυκαυγές, συλλογή λυρικών ποιήσεων, Εν Κεφαλληνία: τυπ. «Η Κεφαλ-
ληνία», 18�2, σσ. 34-35.

24 Ο Γεράσιμος Άννινος («Μία εκατονταετηρίδα: Μπάμπης Άννινος, 1852-1952: τα νεανι-



Μάλιστα, η παρέα των στενών του φίλων μάλιστα (Ηλίας Τσιτσέλης, Ιερώ-
νυμος Κονιδάρης, Νικόλαος Πανάς και άλλοι) έπεισαν τον Άννινο να υποβάλει
τα ποιήματά του αυτά στον Βουτσιναίο ποιητικό διαγωνισμό.

Επισημαίνεται επίσης η μεγάλη αγάπη του για το θέατρο. Ιδιότυπο, και
ίσως πιο καθοριστικό «σχολείο» για κείνον ήταν ο «Κέφαλος» το θέατρο όπε-
ρας του Αργοστολίου, το οποίο φιλοξενούσε παραστάσεις ιταλικών θιάσων που
μετακαλούνταν στο Αργοστόλι, μουσικές παραστάσεις της Φιλαρμονικής
(ενίοτε τιμητικές για μουσικούς και ηθοποιούς ξένων ή περιοδευόντων θιάσων)
αλλά και παραστάσεις ντόπιων θεατρικών έργων ή και μεταφράσεων θεατρι-
κών έργων από θεατρικές ομάδες ντόπιων ερασιτεχνών (νεαρών αστών με
καλλιτεχνικές ανησυχίες), ή, λιγότερο συχνά, από περιοδεύοντες ελληνικούς
επαγγελματικούς θιάσους.25 Η μαθητοπαρέα Τσιτσέλη-Άννινου συχνάζει στον
Κέφαλο, παρακολουθώντας με μεγάλο ενδιαφέρον (και εν συνεχεία εκφράζο-
ντας γνώμες) τόσο μελοδραματικές παραστάσεις όσο και παραστάσεις πρό-
ζας. Ο Τσιτσέλης αναφέρει ότι ένα σατιρικό ποίημα που έγραψε ο Άννινος κά-
ποτε για κάποιον θίασο (πράγμα που συνηθιζόταν ιδιαιτέρως στην Κεφαλονιά
της εποχής) έγινε αφορμή να εκδοθεί αστυνομική διαταγή, με την οποία απα-
γορεύθηκε η είσοδος στο θέατρο για κάποιο χρονικό διάστημα στο νεαρό Χαρα-
λάμπη και άλλους σκανδαλώδεις νεαρούς. Στον «Κέφαλο» είναι που είδε για
πρώτη φορά το 18�0 και ιταλική παράσταση του έργου Το Ένσαρκον άγαλμα
του Τεμπάλντο Τσικόνι, το οποίο αργότερα θα γινόταν μια από τις πρώτες με-
γάλες μεταφραστικές του επιτυχίες.26

Δύο από τα πιο σημαδιακά γεγονότα που συμβαίνουν στην Κεφαλονιά τη δε-
καετία του 1860 σημαδεύουν την παιδική ηλικία του Άννινου. Το πρώτο, είναι η
Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα, το 1864. Ο Άννινος είναι τότε μόνο δώ-
δεκα χρόνων, και μέσα από ένα πολύ μεταγενέστερο δικό του κείμενο έχουμε
την ευκαιρία να διαπιστώσουμε πώς εκείνος και η γενιά του βίωσαν το γεγο-
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κά του χρόνια», ό.π., σ. 1355, υποσ. 2) είναι πιο αποκαλυπτικός και μας φανερώνει ότι οι νεανι-
κές ερωτικές περιπέτειες του πατέρα του αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για ένα από τα πρώτα
του τραγούδια: «Ένα από τα πρώτα του τραγούδια, το “Αχ, μη μου πης πως μ’ αγαπάς!”,
εγράφηκε στο λεύκωμα μιας νεαράς, σεβαστής κατόπιν κυρίας, που γηραιά πια, το έδειχνε με
υπηρηφάνεια, υπάρχει δε στα ενθύμιά του, μαζί με ένα ξερό τριαντάφυλλο, ένα φιόγκο από το φό-
ρεμα και ένα “βόστρυχον” καστανών μαλλιών, ογκώδες μάτσο ερωτικών επιστολών αγγλικά,
καθώς και μικροραβασάκια ελληνικά από μίαν άλλην κόρην αριστοκρατικής οικογενείας, που
επανδρεύθηκε ύστερα εις την Ζάκυνθον, και του έστελλε – στα παιδικά μου χρόνια – συχνά μα-
ντολάτο και “μπαμπουρλέ”, εις ανάμνησιν της παλαιάς γλυκύτητος». Τα παραπάνω αντικείμε-
να, όπως εύλογα θα ανέμενε κανείς, δεν συμπεριλήφθηκαν στο αρχείο του Άννινου που παραδό-
θηκε στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη.

25 Για τη θεατρική ζωή στην Κεφαλονιά στα χρόνια μετά την Ένωση ως πολιτιστικό περι-
βάλλον του Άννινου βλ. την παράγραφο 2.3.� αυτής της μελέτης.

26 Βλ. σχετικά την παράγραφο 4.9.3.1 αυτής της μελέτης.



νός.2� Ο ενθουσιασμός ήταν ιδιαίτερα έκδηλος. Η Ένωση βέβαια σήμαινε πολύ
περισσότερα από την εντυπωσιακή αποχώρηση των βρετανικών στρατευμάτων,
την έπαρση της ελληνικής σημαίας και το κατάπληκτο πλήθος των κατοίκων
του Αργοστολίου, που, μαζί με τον μικρό Χαραλάμπη έδειχναν να μην πιστεύουν
στα μάτια τους.

Το δεύτερο γεγονός ήταν ο καταστροφικός σεισμός του 186�, που προκάλεσε
τεράστιες ζημιές στην Κεφαλονιά (ήταν ο σεισμός που κατέστρεψε και το σπίτι
του Λασκαράτου στα Ριτσάτα).28 Η θεομηνία αυτή μπορεί να μην έχει πολιτι-
κές και πολιτισμικές διαστάσεις αντίστοιχες με το γεγονός της Ένωσης, ωστό-
σο θα πρέπει να στάθηκε αποφασιστικός παράγοντας διαμόρφωσης της οικονο-
μικής κατάστασης της οικογένειας. Η κατοικία τους υπέστη πολύ σοβαρές ζη-
μιές – ο Άννινος περιγράφει με πολύ ζωηρά χρώματα πώς ένα πρωινό που ξεκί-
νησε με τον ίδιο να σηκώνεται από τα χαράματα για να διαβάσει τα μαθήματα
που είχε φορτώσει στον κόκορα, και μέσα σε μια στιγμή βρήκε τον ίδιο και την
οικογένειά του χωρίς σπίτι, να τριγυρνάει στους δρόμους με την παιδική «δημο-
σιογραφική» περιέργεια, προσπαθώντας να ανακαλύψει (ή και να φανταστεί) το
μέγεθος της καταστροφής.

Στα δύο αυτά γεγονότα θα αποδώσει, λίγο πριν τον θάνατό του την οικονομι-
κή καταστροφή της οικογένειάς του, μιλώντας στον Κωστή Μπαστιά. Από τη
μία οι φορολογικές και δασμολογικές επιπτώσεις της Ένωσης, που επέβαλαν
πρόσθετα βάρη στους πολίτες, κι από την άλλη η σεισμική καταστροφή:

«Όταν όμως έγινε η ένωσις, οι πολίτες επιβαρύνθηκαν με νέους φόρους,
με δασμούς που δεν υπήρχαν πριν. Αυτό τους γονάτισε οικονομικώς. Με
τον σεισμό πάλι του 18�029 έγινε τέτοια καταστροφή στο νησί, ώστε η
οικογένειά μου έπεσε σε αδιέξοδο οικονομικό. Έτσι δεν μπόρεσα όχι μο-
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2� Βλ. το κείμενο «Η Ενωσις της Επτανήσου», στο: Μπάμπης Άννινος, Ιστορικά σημειώμα-
τα μετά πολλών εικόνων, εν Αθήναις: Εστία, 1925, σσ. 649-658. Βλ. επίσης Ηλίας Α. Τουμα-
σάτος, «21 Μαΐου 1864. Η Ένωση μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Αναμνήσεις του Μπάμπη
Άννινου», στο Ενθυμήματα 2008, (Σύλλογος εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κε-
φαλονιάς και Ιθάκης, 2008), σσ. 10�-110.

28 Βλ. το κείμενο «Αναμνήσεις σεισμοπαθούς», Αρχείο Χ. Άννινου (Κοργιαλένειος Βιβλιο-
θήκη Αργοστολίου), φάκελος �, υποφάκελος 8 (φύλλα 10). Για τον σεισμό του 186� που έπληξε
κατά κύριο λόγο τη χερσόνησο της Παλικής βλ. Παναγιώτης Βεργωτής, Ο σεισμός της 23 Ια-
νουαρίου 186� εν Κεφαλληνία, Αργοστόλιον: τυπ. «Η Κεφαλληνία», 186�· Γ. Σολωμός, Η εν
Κεφαλληνία συμβάσα καταστροφή, Κεφαλληνία: τυπ. «Η Πρόοδος», 186�· Γεώργιος Γ. Αλι-
σανδράτος, «Ο σεισμός του 186� στην Κεφαλονιά και ο Λασκαράτος», Ηώς, αρ. 58-60, Ιούλ.
1962, σσ. 128-133.

29 Ο Άννινος εννοεί προφανώς τον μεγάλο καταστροφικό σεισμό του 186�, μεγέθους �,4
βαθμών της κλίμακας ρίχτερ και εκ παραδρομής αναφέρει τη χρονολογία 18�0 στην οποία δεν
έχει καταγραφεί στη βιβλιογραφία κάποιος μεγάλος σεισμός στην περιοχή των Ιονίων.



νάχα ανώτερες σπουδές να κάμω, αλλά ούτε να τελειώσω και το γυμνά-
σιο».30

Το γεγονός λοιπόν ότι ο Άννινος δεν έκανε άλλες ανώτερες (πανεπιστη-
μιακές) σπουδές, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, παρά τη μεγάλη του
φιλομάθεια, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό όχι στις μέτριες σχολικές του επιδό-
σεις, αλλά στην οικονομική αδυναμία της οικογένειας να υποστηρίξει τις
σπουδές του.

Ένα ακόμη αξιοπρόσεκτο χαρακτηριστικό της εφηβικής ηλικίας του Άννι-
νου είναι η φυγή του στην Αλεξάνδρεια, το 186�31 επίσης. Εκεί πήγε, καθώς
φαίνεται, επιχειρώντας ως ανήσυχος έφηβος να αποδράσει από οικογένεια και
σχολείο, για να συναντήσει έναν θείο του και να εργαστεί στο πλευρό του. Φαί-
νεται όμως πως η έκβαση της προσπάθειάς του ήταν απογοητευτική, καθώς
γρήγορα επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Ο ίδιος, και πάλι στη συνέντευξή του
στον Κωστή Μπαστιά, αναφέρει ότι, καθώς οι λόγοι της πρόσκαιρης αυτής
πρώτης φυγής του από το νησί ήταν και οικονομικοί, ήταν πρόθυμος να εργα-
στεί οπουδήποτε και έτσι στην Αίγυπτο αναγκάστηκε να κάνει το γκαρσόνι σε
καφενείο.

22..11..33  ΠΠρρώώττεεςς  ααννααγγννώώσσεειιςς
Η μαρτυρία του Ηλία Τσιτσέλη στο επετειακό λεύκωμα του Άννινου32 είναι

πολύτιμη για τις πρώτες αναγνώσεις του νεαρού: 

«Απλήστως ανεγίγνωσκε την Ιστορία της Γαλλικής Επαναστάσεως [...]
και ενώ οι καθηγηταί μας παρέδιδον Θουκυδίδην, αυτός μας ανεγίγνωσκε
κρυφίως μεταφράσεις του από τους Γιρονδίνους του Λαμαρτίνου. Ετέρπε-
το ν’ αναγιγνώσκη τας ποιήσεις του Μυσσέ, ιχνηλάτει δε ν’ ανευρίσκη εις
τα περιοδικά και τας εφημερίδας άρθρα φιλολογικά και κριτικά, εξ ων
απανθίζων περιόδους εντέχνως γεγραμμένας, φράσεις ωραίας και κρίσεις
επί ποιήσεως και ποιητών, απεστήθιζε και απήγγειλεν ενθουσιών». 
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30 Κωστής Μπαστιάς, Φιλολογικοί περίπατοι, δεύτερος κύκλος, Εισαγωγή-επιμέλεια Αλέ-
ξης Ζήρας, Αθήνα: Καστανιώτης, 2002, σσ. 243-244. Η συνέντευξη του Άννινου στον Κωστή
Μπαστιά πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Εβδομάς, όπου αρθρογραφούσε ο Μπαστιάς, στις 26
Δεκεμβρίου 1931, τρία χρόνια πριν τον θάνατο του Άννινου.

31 Γεράσιμος Άννινος, «Ο Μπάμπης Άννινος. Ραδιοφωνική Ομιλία», ό.π., σ. 300· Κωστής
Μπαστιάς, ό.π., σ. 244.

32 Λεύκωμα επί τη συμπληρώσει της τριακονταετηρίδος του φιλολογικού σταδίου του Χαρα-
λάμπους Άννινου 1869-1899, ό.π., σσ. 104-105.



Ξενόγλωσσα βιβλία ιστορίας και λογοτεχνίας, ο δημοφιλέστατος (και ίσως
υπερεκτιμημένος στην εποχή του) Αλφρέ Ντε Μυσσέ, φιλολογικές μελέτες, αυ-
τά είναι τα πρώτα κομμάτια του παζλ των νεανικών αναγνώσεων του Άννινου.
Ας προσθέσουμε, από τους Έλληνες και τον Ιούλιο Τυπάλδο, τον οποίο ο ίδιος
φαίνεται να θαυμάζει ιδιαίτερα, και ας κάνουμε χρήση και κάποιων δικών του
αναμνήσεων, από ένα από τα χρονογραφήματά του που δημοσιεύονται στο Εδώ
κ’ Εκεί, με τίτλο «Η πρώτη απάτη»,33 το οποίο ξεκινάει με πολύ μια πολύ χαρα-
κτηριστική φράση του συγγραφέα: «Αφ’ ής εποχής εμετρείτο το σώμα μου επί
του πήχεως και τα έτη μου επί των δακτύλων, έτρεφον έρωτα σφοδρόν προς την
ανάγνωσιν».

Στο κείμενο αυτό, που αναφέρεται στην προσπάθεια του Άννινου να αποσπά-
σει από έναν γέρο συμπολίτη του ένα βιβλίο, το οποίο, προς μεγάλη του απογοή-
τευση, αποδείχθηκε ότι ήταν ένα εγχειρίδιο ενόρκων για τα δικαστήρια, μας με-
ταφέρει και τίτλους βιβλίων της οποίους η περσόνα του αφηγητή, δηλαδή κατά
πάσα πιθανότητα ο ίδιος ο Άννινος είχε διαβάσει σε νεανική ηλικία:

Με απογοήτευση ο Άννινος δηλώνει ότι τα βιβλία που είχε στη διάθεσή του
προς ανάγνωση ήταν ένα Ωρολόγιον της μητέρας του, γεμάτο κοντάκια και
απολυτίκια, η Ιερά Ιστορία, οι Μύθοι του Αισώπου, η Γενοβέφα, οι Υψηλόταται
Πανουργίαι του Μπερτόλδου, η Αραβική Μυθολογία, ο Ερωτόκριτος (δημοφιλέ-
στατο λαϊκό ανάγνωσμα την εποχή εκείνη, που αντιμετωπιζόταν με σχετική πε-
ριφρόνηση από τη διανόηση), ο Ροβινσών [Κρούσος], και, σε γενικές γραμμές
«πάσα η χορεία των αφελών και απλοϊκών τροφών, υφ’ ών εξεπαιδαγωγείτο η
νεαρά ηλικία των παρωχημένων γενεών». Σε ό,τι αφορά τους κλάδους της Ιστο-
ρίας και της Φιλοσοφίας, στη μικρή βιβλιοθήκη του νεαρού Άννινου βρίσκεται
μια συλλογή γνωμικών, Ο Βίος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και μια Ιστορία της
Γαλλίας. Στη συνέχεια του ίδιου κειμένου αποκαλύπτει ότι δεν τον συγκινούσαν
τα επιστημονικά νομικά εγχειρίδια του θείου του, όσο η βιβλιοθήκη του ιερέα δα-
σκάλου του, όπου καταλαμβανόταν από πάθος για να διαβάσει το Αμαρτωλών
σωτηρία ή την Ευτέρπη. Ο Άννινος ήταν παιδί που δεν είχε όσα βιβλία θα ήθελε
να έχει, παρότι ανήκε σε μια (πρώην) χρυσοβιβλική οικογένεια. Στην Κεφαλο-
νιά της εποχής δεν υπήρχε δημόσια βιβλιοθήκη (ιδρύθηκε μόλις το 188�, όταν ο
Άννινος βρισκόταν ήδη μακριά). Ωστόσο αυτές οι μαρτυρίες δίνουν μια πρώτη
εικόνα για τις πρώιμες επιδράσεις που δέχεται ο Άννινος, πριν ακόμη αρχίσει να
δραστηριοποιείται ο ίδιος συγγραφικά.
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33 Χαραλάμπης Άννινος, «Η πρώτη απάτη», Εδώ κ’ εκεί, Εν Αθήναις: Τυπ. Ανδρέου Κορο-
μηλά, 1884, σσ. 49-50.



22..22  ΗΗ  δδεεκκααεεττίίαα  ττηηςς  ααννααζζήήττηησσηηςς  1188��00--11888800

Η δεκαετία 18�0-1880 χαρακτηρίζεται από συνεχείς μετακινήσεις του Άν-
νινου: από την Κεφαλονιά στην Αθήνα, κατόπιν στην Ιταλία και εν συνεχεία
διαδοχικά και πάλι στην Κεφαλονιά, στην Ιταλία και, οριστικά, στα τέλη της
δεκαετίας, στην Αθήνα. Αυτές οι μετακινήσεις συνεπάγονταν και αντίστοιχες
αλλαγές και αναζητήσεις στην επαγγελματική δραστηριότητα του Άννινου,
και, όπως είναι εύλογα αντιληπτό, και στην προσωπική του ζωή. Μέσα σ’ ένα
τέτοιο γενικό κλίμα κινητικότητας σηματοδοτείται η έναρξη της ενασχόλησής
του με τα γράμματα (με την έννοια ότι σε αυτή τη δεκαετία εμφανίζονται οι
πρώτες του δημοσιεύσεις). Είναι η δεκαετία που επωάζεται το συγγραφικό του
στίγμα, και εκδηλώνονται οι πρώτες εκφάνσεις του τελευταίου. Ουσιαστικά
πρόκειται για μεταβατική, αλλά ουσιαστική για τη συγγραφική του διαμόρφω-
ση, περίοδο, που προηγείται της οριστικής εγκατάστασής του στην Αθήνα. Η
επιλογή της Αθήνας ως τελικού προορισμού, όπως προκύπτει εκ του αποτελέ-
σματος, φαίνεται πως γίνεται για τον Άννινο μονόδρομος, αλλά και επιδίωξη.
Ωστόσο, στη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κα-
νείς ως βάση αυτής της διαρκούς αναζήτησης την Κεφαλονιά, απ’ όπου ο Άννι-
νος φεύγει και επιστρέφει κατά τακτά χρονικά διαστήματα. 

22..22..11  ΠΠρρώώττεεςς  δδηημμοοσσιιεεύύσσεειιςς::  ««ΛΛυυκκααυυγγέέςς»» κκααιι  οο  ααππόόηηχχοοςς  ττοουυ  ρροομμααννττιισσμμοούύ
Η ποίηση είναι ίσως το λογοτεχνικό είδος, στο οποίο οι εκπρόσωποι της

Επτανησιακής Σχολής έχουν διαπρέψει περισσότερο. Μ’ αυτή σπεύδουν συνή-
θως να καταπιαστούν, ανεξαρτήτως εποχής, οι νέοι δημιουργοί, ίσως επειδή το
θεωρούν ευκολότερο, ίσως γιατί σε εκείνες τις εποχές ήταν δημοφιλέστερο είδος
– ας μην ξεχνάμε ότι η νεοελληνική αφηγηματική πεζογραφία εξελισσόταν την
ίδια εποχή με αργότερους ρυθμούς τόσο στα Επτάνησα όσο και σε ολόκληρο τον
ελληνόφωνο χώρο. 

Ο Άννινος δεν αποτελεί εξαίρεση στο είδος: Οι πρώτες του δημοσιεύσεις, στο
περιοδικό Εθνική Βιβλιοθήκη της Αθήνας είναι ποιητικά κείμενα. Επιπλέον, σε
ηλικία μόλις 18 ετών, το 18�0, συμμετέχει στον Βουτσιναίο Ποιητικό Διαγωνι-
σμό, υποβάλλοντας την ποιητική συλλογή «Λυκαυγές».34 Οι ποιητικοί και θεα-
τρικοί διαγωνισμοί που διεξάγονταν εκείνη την εποχή και φαίνεται ότι έστρεφαν
πάνω τους ζωηρό το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης αποτελούσαν πρώτης τάξε-
ως ευκαιρία για έναν νέο λόγιο να δοκιμάσει αφ’ ενός τις δυνάμεις του, να δια-
βαστεί από λόγιους της εποχής (μια και στις κριτικές επιτροπές συμμετείχαν
πανεπιστημιακοί και καταξιωμένοι άνθρωποι του πνεύματος) και να αποκτήσει
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34 Βλ. τον πρόλογο στην ποιητική συλλογή Λυκαυγές, Συλλογή λυρικών ποιήσεων [υπό Χα-
ραλάμπους Άννινου], Εν Κεφαλληνία: τυπ. «Η Κεφαλληνία», 18�2.



καινούριες γνωριμίες και προσβάσεις
στην προσπάθειά του να αναδειχθεί στον
λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό στίβο. Οι
κρίσεις των επιτροπών, άλλωστε, που
τύχαιναν ικανής δημοσιότητας στους
στενούς ακόμη αθηναϊκούς φιλολογι-
κούς κύκλους, θα μπορούσαν να χαρα-
κτηριστούν από τις πιο σημαντικές
στιγμές της κριτικής της νεοελληνικής
λογοτεχνίας, καθώς παρακολουθούσαν
τις νέες τάσεις εν τη γενέσει τους.35

Ο νεαρός επίδοξος ποιητής φαίνεται
να έχει πλήρη συναίσθηση ότι τα ποιητι-
κά του έργα είναι πρωτόλεια, καθώς,
όταν αργότερα (το 18�2) θα εκδώσει,
υπό τον τίτλο Λυκαυγές, τα ποιήματα
αυτά, μαζί με κάποια άλλα που ως τότε
έχει δημοσιεύσει, παραδέχεται ότι:

«Γράφων εις την χρυσήν ηλικίαν του έα-
ρος της ζωής, εις την μαγικήν της νεό-
τητος εποχήν, καθ’ ην ευρύς ορίζων
εκτυλίσσεται προ ημών, καθ’ ην το ονει-

ρώδες συγχέεται μετά του πραγματικού, καθ’ ην τα πάντα εξωγκωμένα
φαίνονται προ των οφθαλμών της, και γνωρίζων δυστυχώς ότι οι ζωΐλοι
καταπλημμυρούσι σήμερον την κοινωνίαν της, ηθέλησα, πριν ή εκθέσω
εις την δημοσιότητα της μυχίους της παλμούς της απείρου και νεανικής
μου καρδίας, να γνωρίσω την πραγματικήν αυτών αξίαν. Με μόνην την
ιδέαν ταύτην κατήλθον εις την κονίστραν, και κατά το 18�0 απέστειλα
εις τον ποιητικόν διαγωνισμόν του φιλογενούς κ. Βουτσινά τινα των εν τη
ανά χείρας συλλογή ποιημάτων».

Η ανασφάλεια (η οποία πάντα ακολουθεί τη φιλοδοξία) του νεαρού ποιητή,
που τον οδήγησε να υποβάλει τα ποιήματά του σε έναν διαγωνισμό εκτός Κε-
φαλληνίας, φέρνει αποτέλεσμα. Το Λυκαυγές αποσπά έπαινο στον διαγωνισμό:
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35 Για τους ποιητικούς διαγωνισμούς του Πανεπιστημίου Αθηνών βλ. τη διδακτορική διατρι-
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1989.

Εξώφυλλο της ποιητικής συλλογής 
του Άννινου Λυκαυγές (18�2)



ο εισηγητής Θεόδωρος Ορφανίδης στη σχετική έκθεσή του36 αναφέρει ότι «πολ-
λά των ποιηματίων τούτων, ηδέως αναγιγνώσκονται, ως έχοντα στιχουργίαν
αρμονικήν και ρέουσαν και εικόνας αληθείς και ζωηράς», ενώ αναγνωρίζει ρο-
μαντικά στοιχεία στην ποίηση του Άννινου, θεωρεί δε κορυφαίο ποίημα της συλ-
λογής το ρομαντικής υφής «Βρέφος», που αναπαράγει σε καθαρεύουσα γλώσ-
σα το μοτίβο της ματαιότητας της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο Ορφανίδης υπο-
γραμμίζει τη μεταστροφή του ύφους του ποίηματος από «ανακρεόντειο» σε
«ελεγειακό»: η εικόνα του γελαστού, γεμάτου ζωή μωρού αντιπαραβάλλεται
με τη σκληρή μοίρα, με τις ρυτίδες που θα χαράξουν το πρόσωπό του – στο τέ-
λος ο νεαρός ποιητής εύχεται να μην επαληθευθούν όλα αυτά – η ευχή όμως εί-
ναι κενή νοήματος. 

Απηύγαζον εκ της χαράς οι δύο οφθαλμοί του
Εσκίρτα κ’ εμειδία
Ήσαν ζωή, συγκίνησις οι τρυφεροί παλμοί του,
Και όχι αγωνία.

Η μεταστροφή που επαινεί ο Ορφανίδης είναι χαρακτηριστική στην ακόλου-
θη στροφή:

Ως άνθος φρούδος ωχριά η τόση ωραιότης
Και φθίνει παρακαίρως
Θα σε μαστίσουν δύστηνον μικρόν, η ανθρωπότης,
Αι λύπαι, ή ο έρως.

Εκτός από την πεσιμιστική εικονοποιία, είναι ασφαλώς και η καθαρεύουσα
γλώσσα του «Βρέφους» που οικοδομεί τη ρομαντική του ταυτότητα, παραπέ-
μποντας στην ποίηση της Α΄ Αθηναϊκής Σχολής, μολονότι, όπως θα δούμε, η
καθαρεύουσα δεν αποτελεί μοναδική επιλογή του Άννινου στα στιχουργήματα
που δημοσιεύει στο Λυκαυγές.

Μια γρήγορη ματιά στις συμμετοχές του διαγωνισμού του 18�0 μάς δίνει
την αίσθηση ότι η διάκριση στους ποιητικούς διαγωνισμούς δεν ήταν εύκολη
υπόθεση. 35 ήταν οι συμμετοχές, ποιητικές και δραματικές, ανάμεσα στις οποί-

Η πρώιμη περίοδος (Κεφαλονιά 1852 - περ. 1880) 93

36 Μέρος της σχετικής εισηγητικής έκθεσης αναδημοσιεύει ο ίδιος ο Άννινος στο προοίμιο
της έκδοσης του Λυκαυγούς, ό.π., σσ. α΄-γ΄. Το πλήρες κείμενο της κρίσης στο Κρίσις του Βου-
τσιναίου ποιητικού αγώνος εν έτει ΑΩΟ, αναγνωσθείσα την Ι΄ Μαΐου εν τη Μεγάλη Αιθούση του
Εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του εισηγητού Θεοδώρου Γ. Ορφανίδου (του Πρυτάνε-
ως Παύλου Καλλιγά προεδρεύσαντος, και των Καθηγητών Θ. Αφεντούλη και Γ. Μιστριώτου
κρινάντων), [Αθήνα]: χ.ο., 18�0.



ες θα διακρίνουμε και κάποια ονόματα νεαρών λογίων που θα απασχολήσουν τα
νεοελληνικά γράμματα τις επόμενες δεκαετίες: Τα δράματα «Έβρος ο Θραξ»
και «Βιργινία η Ρωμαία» και «Νέρων» του Τιμολέοντος Αμπελά, «Αι ευχαί της
Πρωτοχρονιάς» του Κυθήριου Αντωνίου Φατσέα, η συλλογή «Ανεμώνη» και το
επικό ποίημα «Η Ακρόπολις» του Ιωάννη Καμπούρογλου, λυρικά ποιήματα του
Παναγιώτη Ματαράγκα υπό τον τίτλο «Εμπνεύσεις», ο «Τελευταίος Κόμης
των Σαλώνων» του Σπυρίδωνος Λάμπρου, ο «Θησεύς» του Αριστομένη Προβε-
λέγγιου και το τελικώς βραβευθέν «Αννίβας εν Γόρτυνι» του Κωνσταντίνου
Βερσή.3�

Το 18�2, και μετά από προτροπή πολλών φίλων του, όπως ο ίδιος λέει, εκδίδει
το Λυκαυγές, που μόνο κατ’ όνομα ταυτίζεται με τη συλλογή που υποβλήθηκε
στον διαγωνισμό. Όπως ο ίδιος μας αποκαλύπτει, η συλλογή είναι μια αναδρο-
μική καταγραφή του μέχρι τότε ποιητικού του έργου. Τα ποιήματα του «Λυκαυ-
γούς» έχουν ρετουσαριστεί, κάποια έχουν εξοβελιστεί, ενώ έχουν προστεθεί και
κάποια άλλα, αδημοσίευτα και δημοσιευμένα. Ο Άννινος (είκοσι χρονών τότε)
σε ολόκληρο τον πρόλογο προσπαθεί να πείσει ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του ποιη-
τή, και ότι τα έργα αυτά είναι απλές ποιητικές απόπειρες, και ζητά την επιεί-
κεια των αναγνωστών. Δεν χάνει, ταυτόχρονα, την ευκαιρία να μας γνωστοποι-
ήσει και κάποιες απόψεις του για την ποιητική τέχνη, παίρνοντας αφορμή από
ένα σχόλιο του Ορφανίδη. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το σχόλιο του εικοσάχρονου
Άννινου για την ποίηση της εποχής του, αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι στο
Λυκαυγές έχει επιχειρήσει να τη μιμηθεί, πειραματιζόμενος με τις διάφορες τε-
χνοτροπίες της ποιητικής γραφής:

«Είναι αληθές, ότι η σημερινή Ελληνική ποίησις τον όγκον και το ψιμμύ-
θιον επιδιώκουσα, παρεξέκλινε πολύ του φυσικού αυτής ρου· ο χείμαρρος
επομένως παρέσυρε και εμέ. Εις τα τελευταία μου στιχουργήματα προ-
σεπάθησα να ιαθώ από της ασθενείας ταύτης.»

Η αυτοκριτική του Άννινου είναι και κριτική του στον ρομαντισμό. Κι αυτό
που δίνει την αξία στο Λυκαυγές, καθότι δεν πρόκειται για μια ενιαία ποιητική
σύνθεση, αλλά για ποίηματα που γράφτηκαν σε διάφορες στιγμές της νεανικής
ηλικίας του Άννινου, είναι ότι πολύ γρήγορα τον βλέπουμε να παρατηρεί με κρι-
τικό μάτι την ίδια του την προσπάθεια, ουσιαστικά να εξελίσσεται διαπιστώνο-
ντας ότι η ρομαντική ποίηση φθίνει και οι ποιητές θα πρέπει να αναζητήσουν τη
φυσικότητα, αφήνοντας κατά μέρος τον «όγκο» και τα «ψιμμύθια». 

Μολονότι πληροφορούμαστε ότι αργότερα υπέβαλε και άλλη ποιητική συλλο-
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3� Για τον διαγωνισμό του 18�0 βλ. Moullas, ό.π., σσ. 269-283.



γή του (με τον τίτλο «Ανατολή») στον Βουτσιναίο Ποιητικό Διαγωνισμό, δυ-
στυχώς, ούτε στο αρχείο του Άννινου, ούτε σε βιβλιοθήκη έχουν εντοπιστεί ίχνη
της, ούτε φαίνεται, από τους καταλόγους των ελληνικών βιβλιοθηκών ή τις δη-
μοσιευμένες Βιβλιογραφίες της εποχής, να έχει εκδοθεί. Μέχρι το τέλος της
συγγραφικής του σταδιοδρομίας δεν θα συναντήσουμε επίσης κανένα άλλο αυ-
τοτελές ποιητικό βιβλίο, στην πληθώρα αυτοτελών εκδόσεων και μεταφράσεων
που θα τυπωθούν ως το τέλος της ζωής του. Επομένως το Λυκαυγές εκτός από
το γεγονός ότι είναι το πρώτο αυτοτελώς δημοσιευόμενο βιβλίο του Άννινου, εί-
ναι και το πρώτο και τελευταίο ποιητικό του βιβλίο.

Το Λυκαυγές περιέχει και δύο ποίηματα («Εις φυλλορροούν ρόδον» και τη
μετάφραση από τα γαλλικά του ποιήματος «Φως εις παράθυρον» του Auguste
Giraud), τα οποία σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις είναι και τα πρώτα κείμενα
που δημοσίευσε ο Άννινος στο αθηναϊκό περιοδικό Εθνική Βιβλιοθήκη.38

Στο ίδιο περιοδικό, μια ανώνυμη κριτική θα συγκρίνει τα ποίηματα του Άννινου
με εκείνα του, αγαπημένου του συγγραφέα από την παιδική και νεανική ηλικία,
Alfred de Musset.39 Ο Κωστής Παλαμάς πάλι, στην (ολιγόλογη) αναφορά του
στον Άννινο στο Λεύκωμα της Τριακονταετηρίδος του τελευταίου, θα αναφερθεί
στο Λυκαυγές λέγοντας ότι «συνεκίνησεν την παιδικήν φαντασίαν» του.40

Η διάθεση του Άννινου για πειραματισμό και η ανοικτότητα του νεαρού ποι-
ητή προς όλους τους διαθέσιμους εκφραστικους τρόπους της εποχής, προκύπτει
και από το γεγονός ότι κάποια από τα ποιήματα εμφανίζουν μορφολογικές δια-
φορές (έχουμε ενδεκασύλλαβους, αλλά και δεκαπεντασύλλαβους), αλλά και
γλωσσικές διαφορές (από απλή καθαρεύουσα, στο «Εις φυλλορροούν ρόδον» μέ-
χρι δημοτική στο «Άνθος και ελπίδα»). Μια απλή αντιπαράθεση δύο στροφών
από τα παραπάνω ποιήματα μπορεί να μας πείσει για την ποικιλία στα εκφρα-
στικά μέσα του Άννινου (ή, για να είμαστε ακριβέστεροι, για τον πειραματισμό
του με περισσότερες μορφές και φόρμες, προκειμένου να καταφέρει να βρει το
ποιητικό του στίγμα).

Σ’ ένα λειβάδι εφύτρωσε, σιμά στο περιγιάλι
Ένα λουλούδι μιαν αυγή
Κρυφά το γέννησε η γη
Και τώ’χε στην αγκάλη.
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38 Βλ. Γεράσιμος Άννινος, «Ο Μπάμπης Άννινος. Ραδιοφωνική Ομιλία», Ραδιοεπιθεώρησις,
ό.π., σ. 300.

39 Εθνική Βιβλιοθήκη, αρ. � (18�2), σ. 326. Βλ. και P. Moullas, ό.π., σ. 2�5, υποσ. 3.
40 Λεύκωμα επί τη συμπληρώσει της τριακονταετηρίδος του φιλολογικού σταδίου του Χαρα-

λάμπους Άννινου 1869-1899, ό.π. σ. ��.



Ήταν μικρό και τρυφερό της άνοιξις λουλούδι
Μονακριβο και ζηλευτό.
Τη νύκτα έψαλε γι’ αυτό
Τ’ αηδόνι το τραγούδι.

(από το «Άνθος και ελπίδα»):

Προς θάλλον κ’ εύοσμον ητένιζον
Ρόδον κ’ εξέτεινον την χείρα
Ίνα το δρέψω... άλλον θάνατον
Πλην τω εφύλαττεν η Μοίρα.
Και προς αυτό μόλις εξέτεινον
Την χείρα μου μετά στοργής,
Και εν προς εν τα φύλλα έπεσαν
Μαραμμένα κατά γης.

(από το «Εις φυλλορροούν ρόδον»)

Και από το ρομαντικού (και, λόγω γλώσσας «αθηναϊκού») ύφους «Εις φυλ-
λορροούν ρόδον», ο Άννινος πειραματίζεται με δεκαπεντασύλλαβο σε καθαρεύ-
ουσα, αλλά και σε δημοτική:

ΔΔεεκκααππεενντταασσύύλλλλααββοοςς  σσεε  κκααθθααρρεεύύοουυσσαα:
[...] Εν μέσω των ροδωνιών, εν μέσω των ανθέων,
Απλούν υψούτο εκ λευκού μαρμάρου μαυσωλείον·
Με σέβας το ησπάζετο ο ζέφυρος ο πνέων,
Πλην το καθηύδε υπ’ αυτό το έρημον μνημείον.

(από το ποίημα: «Η ευνοουμένη»)

ΔΔεεκκααππεενντταασσύύλλλλααββοοςς  σσεε  δδηημμοοττιικκήή::
Προχθές ακόμη, χλόη μου κοντά μου καθισμένη
Με θλιβερό χαμόγελο μ’ εκύταες λυπημένη.
Σ’ ερώτησα «τα μάτια σου γιατί είναι βουρκωμένα;»
Και συ μ’ απηλογήθηκες: «Θα πάω μακριά στα ξένα-»
Κ’ έπεσες τότε κλαίωντας στη φλογερή μου αγκάλη,
Κι’ εγώ σου εφίλια με καϋμό τ’ αγγελικό κεφάλι.

(από το ποίημα «Το παράπονο»)

Η θεματολογία του Άννινου δεν ξεφεύγει από τη ρομαντικής υφής εικονοποι-
ία της εποχής: νιάτα που δεν μπορεί κανείς να τα χαρεί γιατί κάποτε θα σβή-
σουν, μάρμαρα και μνήματα, ανομολόγητοι και χαμένοι έρωτες, φάροι που φέγ-
γουν εν μέσω θαλασσοταραχής, ωχρές παρθένοι και εν γένει όμορφα κορίτσια
καταδικασμένα να πεθάνουν εξαιτίας μιας προδοσίας.

Δύο από τις συνθέσεις που δημοσιεύονται στο Λυκαυγές έχουν ιδιαίτερο εν-
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διαφέρον. Είναι ποιήματα «επί του τάφου», είδος πολύ δημοφιλές για την εποχή
(υπάρχουν πολλά τέτοια επιτύμβια ποιήματα που δημοσιεύονται σε αυτοτελή
μονόφυλλα ή φυλλάδια ή στον τοπικό τύπο της εποχής).41 Το πρώτο αναφέρεται
στον διδάσκαλο και φιλόσοφο Ιωάννη Μενάγια («Εις τον θάνατον του αειμνή-
στου καθηγητού Ιωάννου Μενάγια, αποβιώσαντος εν Βάδεν»), γραμμένο σε
καθαρεύουσα, ενώ το δεύτερο στην Ασπασία Σκαλτσούνη, τη μικρή κόρη του
Παναγή Σκαλτσούνη, γραμμένο σε δημοτική. Ο πειραματισμός του Άννινου εί-
ναι εμφανής και εδώ. Δεν μπορεί να διακρίνει κανείς προσωπικό ύφος ή στίγμα
μέσα από τέτοιες εναλλαγές, παρά μόνον μιαν αναζήτηση.

Ο Άννινος, όπως προαναφέραμε, θα δοκιμάσει για μία ακόμη φορά την τύχη
του στον διαγωνισμό, το 18�3, με τη λυρική σύνθεση «Ανατολή», μία από τις 35
συμμετοχές που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό.42 Δυστυχώς, η «Ανατολή» δεν
φαίνεται να είχε την τύχη του Λυκαυγούς – ο διαγωνισμός βρίσκεται ήδη σε πα-
ρακμή. Η «Ανατολή» δεν σχολιάζεται καν στην έκθεση του εισηγητή Γεωργίου
Μιστριώτη, ο οποίος εκείνη τη χρονιά εξαπολύει δριμεία επίθεση στις ρομαντικής
υφής ως επί το πλείστον συμμετοχές, αναφέροντας ότι η λυρική ποίηση στην Ελ-
λάδα διέρχεται σοβαρή κρίση, και κανένα έργο δεν αξίζει να βραβευθεί, προκαλώ-
ντας σειρά αντιδράσεων από τους συμμετέχοντες, ιδίως τους νεαρότερους, ανάμε-
σα στους οποίους και μια ομάδα φιλόδοξων νεαρών λυρικών ποιητών: Με κεντρικό
πρόσωπο τον Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο (Ζαν Μωρεάς) οι νεαροί αποτυχόντες
λυρικοί – ρομαντικοί ποιητές προσπαθούν να οργανωθούν. Στην ομάδα, ανάμεσα
σε άλλους, θα ενταχθεί και ο Άννινος (οι άλλοι είναι οι Κωνσταντίνος Ξένος, Ευ-
γένιος Ζαλοκώστας, Τιμολέων Ηλιόπουλος και Νικόλαος Χατζίσκος).43

Η αντίδραση των νεαρών ποιητών θα εκδηλωθεί με την έκδοση, πάλι υπό τον
συντονισμό του Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου, της ποιητικής ανθολογίας Νέος
Παρνασσός, το 18�3.44 Στον Νέο Παρνασσό δημοσιεύονται και ορισμένα ποιή-
ματα του Άννινου, από το Λυκαυγές.45
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41 Από τη συλλογή μονοφύλλων της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης Αργοστολίου αναφέρουμε
ενδεικτικά ορισμένα τέτοια μονόφυλλα: Σ. Κ. Στουπάθης, Δάκρυ Συγγενούς επί του τάφου του
Δημητρίου Αργασάρη, Εν Ζακύνθω: τυπ. Ο Παρνασσός, τη 4 Αυγούστου 18�3· Ιωάννης Μυλω-
νάς, Εις την αώρως θανούσαν παρθένα Αγγελικήν Π. Άννινου Χωραφά, Αργοστόλιον: χ.ε.,
1880· Γεώργιος Άβλιχος, Δάκρυα εις τον τάφον της παρθένου Αγγελικής Π. Άννινο Χωραφά –
απέθανεν ετών 22, Αργοστόλι: χ.ο., 1880.

42 Για τις συμμετοχές του διαγωνισμού του 18�3 βλ. P. Moullas, ό.π., σσ. 30�-321. 
43 Το πλήρες κείμενο της εισήγησης του Γεωργίου Μιστριώτη στο Κρίσις του Βουτσιναίου

ποιητικού αγώνος του έτους 18�3, αναγνωσθείσα εν τη Μεγάλη Αιθούση του εν Αθήναις Εθνι-
κού Πανεπιστημίου υπό του εισηγητού Γεωργίου Μιστριώτου, [Αθήνα]: χ.ο., 18�3. Για την αντι-
παράθεση που προκλήθηκε βλ. P. Moullas, ό.π., σσ. 315-321.

44 Νέος Παρνασσός, Διάφορα λυρικά τεμάχια εκ της συγχρόνου λυρικής ποιήσεως, Αθήνα:
χ.ο., 18�3.

45 Νέος Παρνασσός, ό.π., σσ. 5-14. Ποιήματα του Άννινου δημοσιεύονται και αργότερα, το



Η αποτυχία του Άννινου στον δεύτε-
ρο αυτό διαγωνισμό (αφού η «Ανατολή»
πέρασε εντελώς απαρατήρητη), αλλά
και οι διαπιστώσεις του που προείδαμε
στον πρόλογο του Λυκαυγούς πρέπει να
διαδραμάτισαν κάποιον ρόλο στη μικρή
διάρκεια της ποιητικής σταδιοδρομίας
του Άννινου. 

Η ποιητική περσόνα του Άννινου για
την περίοδο αυτή συμπληρώνεται με
ένα μεταγενέστερο ποίημα του, με τον
τίτλο «Πρόποσις» που δημοσιεύεται
στην εφημερίδα Εργάτης του Πανα-
γιώτη Πανά46 το 18�5, δύο χρόνια μετά
την απογοήτευση από την αποτυχία

της «Ανατολής». Ο Πανάς, προλογίζοντας το ποίημα, συγχαίρει τον Άννινο
«και διά τα πατριωτικά αυτού αισθήματα και διά την χάριν, μεθ’ ής η αληθώς
ποιητική αυτού φαντασία, περιβάλλει και τα προχειρότερα των έργων του». Το
ποίημα είναι «στρατευμένο», μια και εκφωνήθηκε ως πρόποση από τον Άννινο
σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του (πρωτοσοσιαλιστή) βουλευτή Κεφαλο-
νιάς Ρόκκου Χοϊδά.4� Ο Άννινος έχει ήδη κάνει τον πρώτο του κύκλο σε Αθή-
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1880, από τον Π. Ματαράγκα στη συλλογή Παρνασσός, ήτοι απάνθισμα των εκλεκτοτέρων
ποιημάτων της Νεωτέρας Ελλάδος, Αθήνα: χ.ο., 1880, σσ. 584-589.

46 Εργάτης, έτος Α΄, αρ. 5, 2 Αυγ. 18�5, σσ. 3-4. Για τον Παναγιώτη Πανά βλ. Ερασμία
Λουίζα Σταυροπούλου, Παναγιώτης Πανάς (1832-1896): Ένας ριζοσπάστης ρομαντικός, Αθή-
να: Επικαιρότητα, 198� και την εκεί βιβλιογραφία.

4� Για τον Ρόκκο Χοϊδά βλ. χαρακτηριστικά τις μονογραφίες: Σπύρος Λουκάτος, Ρόκκος
Χοϊδάς, ο κήρυκας του ελληνικού σοσιαλισμού, Αθήνα: Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακη-
σίων Πειραιά, 1985 και Αγγελο-Διονύσης Δεμπόνος, Ρόκκος Χοϊδάς, ο επίγονος των ριζοσπα-
στών, Αθήνα: Ράλλης, 1984. Ο Χοϊδάς (1830-1890) ήταν μία γενιά περίπου μεγαλύτερος από
τον Άννινο, χρυσοβιβλικής καταγωγής και ο ίδιος, με νομικές σπουδές στην Ιταλία και με στα-
διοδρομία στον δικαστικό κλάδο. Το 18�5 (χρονιά που δημοσιεύεται και το στιχούργημα του Άν-
νινου γι’ αυτόν) εξελέγη βουλευτής Κραναίας (επαρχία του νομού Κεφαλληνίας), και αργότερα
βουλευτής Αττικής (1883). Η πολιτική του σταδιοδρομία χαρακτηρίστηκε από μαχητικότητα
και προσανατολισμό προς τις πρωτοσοσιαλιστικές ιδέες, αλλά και από την ανοιχτή σύγκρουσή
του με το παλάτι και κατ’ επέκτασιν με τις φιλομοναρχικές πολιτικές δυνάμεις, προκαλώντας
πολλές εις βάρος του ενέργειες από παρακρατικούς μηχανισμούς. Ήρθε επίσης σε αντιπαράθε-
ση και με τον Χαρίλαο Τρικούπη. Ένα επιθετικό για το παλάτι άρθρο του στην εφημερίδα Ρα-
μπαγάς του Κλεάνθη Τριαντάφυλλου τον οδήγησε στη φυλακή, όπου και πέθανε. Ίσως αυτός ο
αντιμοναρχισμός του Χοϊδά ήταν η αιτία για την οποία ο Άννινος στην ωριμότερη περίοδό του δεν
εκδηλώνει αντίστοιχο θαυμασμό προς τον Χοϊδά με εκείνον του νεανικού αυτού ποιήματος.

Ο Κεφαλονίτης πρωτοσοσιαλιστής
Ρόκκος Χοϊδάς (1830-1890), 

πρώιμο πολιτικό ίνδαλμα του Άννινου



να και Ιταλία και έχει επιστρέψει για πολύ λίγο στην Κεφαλονιά. Το ποίημα,
γραμμένο σε δεκαπεντασύλλαβο, έχει έντονα πατριωτικό περιεχόμενο και
αφίσταται ολοκληρωτικά από τη ρομαντική εικονοποιία του Λυκαυγούς. Η
γλώσσα του ποιήματος είναι δημοτική, πράγμα που δείχνει ότι από την αρχή
της σταδιοδρομίας του ο Άννινος δείχνει διάθεση γλωσσικού πειραματισμού,
που υπαγορεύεται από τις συνθήκες. Ενώ στα αμιγώς ρομαντικού χαρακτήρα
πεισιθάνατα ποιήματα του Λυκαυγούς έκρινε σκοπιμότερο να χρησιμοποιήσει
καθαρεύουσα, εδώ η δημοτική είναι ταιριαστή στην περίσταση, την πρόποση σ’
έναν προοδευτικό βουλευτή σε μια πολιτική συγκέντρωση – ο νεαρός ποιητής
έπρεπε να εγκαταλείψει τη ρομαντική μελαγχολία και έπρεπε να δώσει με
δραματικό τόνο, αλλά και με ένα προσφορότερο για τον σκοπό του γλωσσικό
εργαλείο, έναν παλμό ενθουσιασμού για το πρόσωπο του τιμώμενου:

Στην αρχή εμφανίζεται το διπλό δράμα της σκλαβιάς και της διχόνοιας (σο-
λωμικής υφής):

[...]
Την έφεραν σαν το Χριστό στου γολγοθά το δρόμο,
Για εμπαιγμό της έριξαν χλαμύδα εις τον ώμο.
Την εποτίσανε χολή οι φαύλοι λαοπλάνοι
Της φόρεσαν στο μέτωπο ακάνθινο στεφάνι.

Και, στη συνέχεια, η ελπίδα, που φωλιάζει στο πρόσωπο του Χοϊδά:

[...]
Το μεγαλόψυχο νησί σηκώνει το κεφάλι
Και μέσα από τα σπλάγχνα του ένα παιδί διαλέει
Ένα φοινίκι σύμβολο τού δίνει και του λέει:
Σύρε, τα φίδια που μας τρων να διώξης, να σκοτώσης
Στην άτυχη πατρίδα μας παρηγοριά να δώσης.

Η επική αύρα του ποιήματος είναι εμφανής: Μέσα από την περιγραφή των
βασάνων της πατρίδας, που παρομοιάζεται με τον Χριστό στον Γολγοθά, και
την αναφορά στο «μεγαλόψυχο νησί» (Κρήτη) που «σηκώνει το κεφάλι», ο νεα-
ρός Άννινος επιχειρεί να συνθέσει ένα ενθουσιώδες, επικού ύφους στιχούργημα,
ενώ διαπιστώνουμε για πρώτη φορά την έντονα πατριωτική ιδεολογία του, που
αποτελεί κοινό γνώρισμα πολλών Επτανησίων της εποχής του, ιδιαίτερα στα
πρώτα χρόνια μετά την Ένωση και με όλα τα εθνικά ζητήματα για το επεκτει-
νόμενο Ελληνικό Κράτος ανοιχτά. 

Αυτή η εθνική ταυτότητα του Άννινου αποκαλύπτεται και σε ένα ακόμη ποί-
ημα, που δημοσιεύεται αυτοτελώς σε μονόφυλλο48 (και μελοποιήθηκε από τον
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Ιούλιο Τανάρα, με αφορμή τιμητική πα-
ράσταση που δόθηκε το 18�6 στο θέατρο
«Κέφαλος» του Αργοστολίου, υπέρ του
Τανάρα.49 Είναι ενδιαφέρον το γεγονός
ότι το πιο πατριωτικό ποίημα του Άννι-
νου (και ίσως το πιο φιλοπόλεμο) είναι
γραμμένο στην ιταλική γλώσσα! Είναι
το “All arme! Inno di Guerra dedicato ai
Cefaleni”. Το ποίημα, αν κρίνουμε από
τον χρόνο δημοσίευσης, έχει συντεθεί
μετά την πρώτη περίοδο διαμονής του
Άννινου στην Ιταλία,50 κατά τη διάρκεια
της οποίας ο νεαρός Κεφαλονίτης θα
πρέπει να είχε τελειοποιήσει τα ιταλικά
του, ώστε να μπορεί να τα χρησιμοποιή-
σει για την παραγωγή έντεχνου λόγου.
Το ποίημα είναι ενθουσιώδες – και ου-
σιαστικά θα μπορούσε κανείς να πει ότι
εγκαινιάζει μια μεγάλη σειρά στιχουρ-
γημάτων προορισμένων για δημόσια
απαγγελία που θα συγγράψει ο Άννινος
πολύ αργότερα – κατά την περίοδο που
θα διαπρέπει στο χώρο της Επιθεώρη-

σης, πολύ κοντά στον οριστικό θάνατο της Μεγάλης Ιδέας, την οποία το “All’
arme!” φαίνεται να υπηρετεί:

E tu, bandiera Ellenica,
Spiegati bella e altiera,
Guida novella labaro
La vincitrice schiera.
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48 All’ arme. Inno Di Guerra, dedicato ai Cefaleni. Poesia del sig. R. Annino – musica del Mo
Sig. Giulio T. Tanara, [χ.τ.]: χ.ο., χ.χ. Φωτοτυπία μονοφύλλου στο Αρχείο Χ. Άννινου (Κοργια-
λένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου) φ. 15 υποφ. 24.

49 Βλ. Θέατρον Ο Κέφαλος. Έκτακτος παράστασις. Διά την εσπέραν της προσεχούς Πέ-
μπτης 2 Δεκεμβρίου 18�6. Προς όφελος του μουσικοδιδασκάλου και διευθυντού της ορχήστρας
κυρίου Ιουλίου Τανάρα, Θωμάς Παπαδόπουλος, Ιονική Βιβλιογραφία, 16ος-19ος αιώνας: Ανα-
κατάταξη-προσθήκες-βιβλιοθήκες / Bibliographie Ionienne, τόμ. 2ος: 1851-1880, Αθήνα:
Υπουργείο Πολιτισμού, 2000, αρ. 65��.

50 Για την πρώτη περίοδο παρουσίας του Άννινου στην Ιταλία (18�2-18�3) βλ. την παρά-
γραφο 2.2.3 αυτής της μελέτης.

All’ arme! Ιταλικό ποίημα του Άννινου 
(Μονόφυλλο, Αρχείο Χ. Άννινου,

Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου)



Sventola a noi dinanti,
A le aure olezzanti
Del pofumato Bosforo
Verranti a carezzar.

Η μεγαλύτερη σε έκταση ποιητική σύνθεση του Χαραλάμπη Άννινου απέ-
χει (περισσότερο χρονικά αλλά και νοηματικά) από την εποχή του Λυκαυ-
γούς. Στο περιοδικό Ζακύνθιος Ανθών του Ιωάννη Τσακασιάνου, το 18�8, θα
δημοσιεύσει το μακροσκελές ποίημα «Ρεμβασμοί εσπερινοί».51 Το ποίημα έχει
βέβαια ρομαντικά στοιχεία – ωστόσο αυτό που κυριαρχεί είναι η φύση – η πε-
ριγραφή του γαλήνιου σκηνικού της ομορφιάς της φύσης σε αντίστιξη με την
εναλλασσόμενη ψυχική κατάσταση του νεαρού δημιουργού (του οποίου η πρώ-
τη νεότητα έχει ήδη παρέλθει). Ο συναισθηματισμός είναι ελεγχόμενος – η
ρέμβη έχει μια γλυκύτητα, η μελαγχολία του είναι ηδυπαθής, δεν είναι απελ-
πισμένη. 

Η (ελαφρά) θεματική στροφή προς την ομορφιά της φύσης είναι ένα προμή-
νυμα για αυτό που θα ακολουθήσει σε όλη τη δεκαετία του 1880 τόσο στην ελ-
ληνική ποίηση όσο και στην πεζογραφία: Η νοσταλγική αναπόληση της ομορ-
φιάς της φύσης, της ελληνικής επαρχίας, από ποιητές και πεζογράφους που
έχουν αφήσει για πάντα τα χωριά τους και αναζητούν καλύτερη τύχη κλεισμέ-
νοι σε κάποιο φτωχικό δωματιάκι στην Αθήνα. Η γλώσσα του είναι και πάλι
καθαρεύουσα, ο δεκαπεντασύλλαβος συντελεί στο να ρέει η αφήγηση και να
διατηρείται η μουσικότητα παρά τη μεγάλη έκταση του κειμένου. Ιδιαίτερο εν-
διαφέρον, πέρα από την ονειρική ρέμβη του λυκόφωτος εμφανίζει μια στροφή που
φαντάζει πιο αυτοαναφορική και μάλλον αποδεικνύεται προφητική:

Θα σιωπήσω δίκαιον! Την λύραν μου θ’ αφήσω
Και με παράκαιρον σιγήν τα χείλη μου θα κλείσω·
Με παραχόρδους ιαχάς, με άσμα νυσταλέον
Τα ώτα των ακροατών δε θα ταράξω πλέον.
Θα παύση φευ! διά παντός η λύρα μου να ψάλη
Ότε συνήθως άρχονται να ψάλωσιν οι αλλοι·
Ενώ οι άλλοι κρούουσι δαφνηστεφείς την λύραν
Της αρμονίας της εγώ την αποθέτω στείραν.

Περίεργη δήλωση, για έναν ακόμη νέο ποιητή, 26 χρονών, θυμίζει την αντί-
στοιχη δήλωση του Λασκαράτου, ότι πόθησε να ανεβεί στον Παρνασσό, μα δεί-
λιαζε πάντα μεσοστρατίς. Μόνο που η δήλωση του Λασκαράτου ήταν κατά κά-
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51 Χαραλ. Άννινος, «Ρεμβασμοί εσπερινοί», Ζακύνθιος Ανθών, αρ. ΛΖ΄ (Μάιος 18�8), σ. 381.



ποιο τρόπο δήλωση απολογισμού, που έμεινε δήλωση για πάντα. Ο Άννινος –
ποιητής όμως, ουσιαστικά παύει να δημιουργεί.

Η μικρή αυτή συγκομιδή ποιημάτων του Άννινου κατά τη δεκαετία 18�0-
1880 θα αποτελέσει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της ποιητικής του παρα-
γωγής (αν εξαιρέσουμε τα στιχουργήματα που θα γραφούν κατά την ώριμη πε-
ρίοδο για τις ανάγκες της επιθεώρησης) που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Η ορι-
στική μετάβασή του στην Αθήνα θα σηματοδοτήσει και τη μετάβαση από την
ποιητική μούσα της Επτανησιακής Σχολής στην πεζογραφική παραγωγή, που
θα κυριαρχήσει στην ιδιαίτερα σημαντική για τα ελληνικά γράμματα δεκαετία
του 1880. Το αρχείο του Άννινου δεν περιέχει άλλα ποιήματα.

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα ποίηματα του «Λυκαυγούς»
όπως και οι «ανεξάρτητες» ποιητικές δημοσιεύσεις του Άννινου.

Το Λυκαυγές δεν περνάει απαρατήρητο από τον τοπικό τύπο. Ο Π.Σ. (ενδε-
χομένως ο Παναγής Σκαλτσούνης, στην πρόωρα χαμένη κόρη του οποίου είναι
αφιερωμένο ένα από τα ποιήματα της συλλογής, το «Φύλλα Ρόδου»), δημοσιεύ-
ει στην εφημερίδα Ασπίς του Αργοστολίου ενθουσιώδη κριτική για την ποιητική
συλλογή,52 αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι: 

«[...] Το θερμουργόν της φαντασίας, το ρέον της στιχουργίας, και το αν-
θηρόν της φράσεως αμιλλώνται όπως καταστήσωσι την τούτων ανάγνω-
σιν επαγωγόν και θελκτήριον [...].» 

ενώ αναφέρει ότι τα ποιήματα της συλλογής 

«πόρρω απέχοντα του να συγκαταριθμηθώσιν εις την τάξιν των ημερο-
βίων φιλολογικών έργων, προαναγγέλλουσι, καθάπερ το καθαρόν λυκαυ-
γές λαμπράν την ημέραν, ωραίον το μέλλον εις τον μουσοφιλή νέον [...]».

22..22..22  ΗΗ  ππρρώώττηη  ααθθηηννααϊϊκκήή  εεμμππεειιρρίίαα  ((1188��22--1188��33))
Η πρώτη έξοδος του Άννινου από την Κεφαλονιά γίνεται το 18�2, όταν διορί-

ζεται δικαστικός υπάλληλος στο Εφετείο Αθηνών. Ολόκληρη η δεκαετία του
18�0 θα είναι δεκαετία μετακινήσεων και παλινδρομήσεων, αλλά και αναζήτη-
σης ταυτότητας για έναν νέο άνθρωπο που μοιάζει να μην μπορεί να λειτουργή-
σει στο στενό πλαίσιο μιας τοπικής κοινωνίας (δεν έχει την αντίστοιχη οικονομι-
κή δύναμη που θα του επέτρεπε, όπως π.χ. στον Ηλία Τσιτσέλη, να ασχοληθεί
με τα γράμματα χωρίς να σκέφτεται τον βιοπορισμό). Ο ίδιος ο Άννινος αναφέ-
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52 Βλ. την από 15-12-18�2 κριτική του Π.Σ. στην εφημερίδα Ασπίς του Αργοστολίου, έτος
Α΄, φ. 6 (23 Δεκ. 18�2), σσ. 3-4. 
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ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΣΣ ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΑΑ ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΕΕΥΥΣΣΗΗ  
All’ arme πατριωτικό ιταλική 8σ.-�σ. Αυτοτελές μονόφυλλο 
Πρόποσις πατριωτικό δημοτική 15σ. Εργάτης, 2-8-18�5
Ονειροπολήματα ρομαντικό καθαρεύουσα 15σ. Λυκαυγές 
Ο θάνατος ρομαντικό καθαρεύουσα 15σ. Λυκαυγές 
της μούσης μου 
Το βρέφος ρομαντικό καθαρεύουσα 15σ./�σ. Λυκαυγές 
Φως μετάφραση καθαρεύουσα 15σ./�σ. Λυκαυγές 
εις παράθυρον από τα γαλλικά
Ο τυφλός επαίτης ρομαντικό καθαρεύουσα 15σ. Λυκαυγές 
Εις νεάνιδα ερωτικό καθαρεύουσα 15σ. Λυκαυγές 
Εις την ρομαντικό καθαρεύουσα 15σ./6σ.(4) Λυκαυγές 
παρελθούσαν
ημέραν 
Ο θάνατος ρομαντικό καθαρεύουσα 15σ. Λυκαυγές 
του γέροντος 
Η προδοθείσα ρομαντικό καθαρεύουσα 15σ. Λυκαυγές 
Εις νέαν μοναχήν ρομαντικό καθαρεύουσα 15σ./6σ.(2) Λυκαυγές 
Η ευνοουμένη ρομαντικό καθαρεύουσα 15σ. 
Εις φυλλορροούν ρομαντικό καθαρεύουσα 10σ./8σ. Εθνική Βιβλιοθήκη -
ρόδον Λυκαυγές 
Άνθος και ελπίδα ερωτικό δημοτική 15σ./8σ. Λυκαυγές 
Εις τον θάνατον επιτύμβιο καθαρεύουσα 15σ. Λυκαυγές 
του αειμνήστου 
καθηγητού 
Ιωάννου Μενάγια 
Έλειπες συ ερωτικό καθαρεύουσα 15σ. Λυκαυγές 
(τω φίλω)
Παράπονο ερωτικό δημοτική 15σ. Λυκαυγές 
Ο Φάρος ρομαντικό καθαρεύουσα 11σ./15σ. Λυκαυγές 
Φύλλα Ρόδου επιτύμβιο δημοτική 15σ. Λυκαυγές 
Εις ωχράν ρομαντικό καθαρεύουσα 15σ. Λυκαυγές 
παρθένον
Φλώρα ρομαντικό καθαρεύουσα 15σ. Λυκαυγές 
Εσπέρα ρομαντικό καθαρεύουσα Σονέτο Λυκαυγές 
Ερρίτωσαν ρομαντικό καθαρεύουσα 15σ. Λυκαυγές 
τα όνειρα 
Θα έλθη ερωτικό καθαρεύουσα 15σ./�σ.(4) Λυκαυγές 
Άσμα δειλού ερωτικό καθαρεύουσα 15σ. Λυκαυγές 
εραστού
Πού υπάγει; ρομαντικό καθαρεύουσα 15σ./8σ. (3,4) Λυκαυγές 
Ρεμβασμοί φυσιολατρικό- καθαρεύουσα 15σ. Ζακύνθιος 
εσπερινοί ρομαντικό Ανθών 

Στιχουργήματα του Χ. Άννινου κατά τη δεκαετία 18�0-1880



ρει ότι χρωστούσε αυτό τον διορισμό στον συμπατριώτη του εισαγγελέα Ιωάννη
Τυπάλδο,53 που ήταν και προϊστάμενός του στην Εισαγγελία Εφετών των Αθη-
νών. Μαζί με τον Τυπάλδο, άλλοι δύο σημαντικοί Επτανήσιοι ήταν εκείνοι που
βρίσκονταν σε ιεραρχικά ανώτερες θέσεις από τον Άννινο στην ίδια υπηρεσία,
στη θέση των αντιεισαγγελέων: Ο ένας ήταν ο καθηγητής του Ρωμαϊκού Δι-
καίου Αλκιβιάδης Κρασσάς και ο άλλος ήταν ένας φλογερός Κεφαλονίτης νομι-
κός και πολιτικός, στο πλευρό του οποίου είχε ταχθεί, όπως είδαμε, ο Άννινος
από τα νεανικά του χρόνια, πλην όμως αργότερα φαίνεται πως έπαψε να συμμε-
ρίζεται τον (πρωτοσοσιαλιστικό) ενθουσιασμό του: Ήταν ο Ρόκκος Χοϊδάς. 

Η μετάβαση του Άννινου στην Αθήνα από αυτή την άποψη, προς αναζήτηση
επαγγελματικής αποκατάστασης, μας θυμίζει τις περιπτώσεις των Ελλήνων
μεταναστών, που τρόπον τινα «προσκαλούνταν» από συγγενείς τους στις νέες
χώρες, όπου ένα ιδιότυπο lobby αλληλοϋποστήριξης είχε αρχίσει να δημιουργεί-
ται. Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο οι τρεις προϊστάμενοί του όσο και ο ίδιος ο
Άννινος ανήκουν σε πρώην χρυσοβιβλικές οικογένειες (Άννινος, Κρασσάς, Χοϊ-
δάς, Τυπάλδος), τα νεότερα μέλη των οποίων αναζητούν νέα τύχη στην αθηναϊ-
κή πραγματικότητα: Άλλοι έχοντας ακαδημαϊκούς τίτλους και σπουδές, και
άλλοι, όπως ο Άννινος, με τη βασική εγκύκλια παιδεία και μια «καλή γνωρι-
μία» ως εισιτήριο. Αν υποθέσουμε ότι το Λυκαυγές του Άννινου τυπώνεται στο
Αργοστόλι το καλοκαίρι του 18�2, και ότι, στις «εκλογικές του αναμνήσεις»
αναφέρεται στον Ιανουάριο του 18�3, λέγοντας ότι υπηρετούσε στο Εφετείο «από
τινος», καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η μετάβαση αυτή πρέπει να γίνεται
στο δεύτερο μισό του 18�2, όταν ο Άννινος είναι μόλις 20 χρόνων. Το “lobbying”
συνεχίζεται όταν ο Άννινος θα ζητήσει από τον Κεφαλονίτη Νομάρχη Αττικής
Δρακόπουλο να τον απαλλάξει από την «αγγαρεία» της μετάβασης στη Λιβα-
δειά, όπου είχε διοριστεί ως σφαιριδιοδότης και να τον στείλει στα Μέγαρα (τα
οποία απείχαν μόνον εφτά ώρες από την Αθήνα).

Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο αφηγείται ο ίδιος ο Άννινος,
πολύ αργότερα, αυτή την πρώτη μετάβασή του στην Αθηνα, αποκαλύπτοντάς
μας τις αιτίες της, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αρχίζει να δικτυώνεται
στους αθηναϊκούς λογοτεχνικούς κύκλους. Το πράττει με αφορμή κείμενό του
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53 Βλ. Χαραλάμπης Άννινος, «Εκλογικαί αναμνήσεις», Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλά-
δος, 1926 σσ. 311-312. Άλλος όμως πρέπει να ήταν ο Κεφαλονίτης ο οποίος συνέστησε τον Άν-
νινο στον Ιωάννη Τυπάλδο. Ο ίδιος ο Άννινος μας δίνει πληροφορίες για το θέμα αυτό: «Ήτο
αποκατεστημένος ήδη εν Αθήναις συμπολίτης μου λόγιος και πολυμήχανος, θεράπων και αυτός
των Μουσών, πρεσβύτερός μου την ηλικίαν όστις με ανέλαβε υπό την προστασίαν του. Διωρι-
σμένος παρά την Εισαγγελία των Εφετών, ενήργησε παρά τοις προϊσταμένοις του να προσλη-
φθώ εγώ εις την υπάρχουσαν αυτόθι κενήν θέση γραφέως» (Χαραλάμπης Άννινος, «Τα πρώτα
έτη του Ζαν Μωρεάς, Η Μελέτη, Ιαν.-Δεκ. 1911, σ. 81). Πιθανόν να ήταν ένας από τους Κρασ-
σά ή Χοϊδά – πιθανότερο ο ίδιος ο Χοϊδάς.



για τον Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο, που δημοσιεύθηκε αρχικά στο περιοδικό
του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ωφελίμων Βιβλίων Η Μελέτη, το 1911, και
αργότερα κυκλοφόρησε αυτοτελώς σε βιβλίο.54

«Ο ορίζων της γενεθλίου μου νήσου δεν εβράδυνε να μου φανή στενός. Η
πρωτεύουσα με είλκυε με την ακαταμάχητον γοητείαν της, με τον αντι-
κατοπτρισμόν της φιλολογικής ζωής, την οποίαν εφανταζόμην πλήρη δό-
ξης, διαρρέουσα εν μέσω υπερόχων πνευματικών απολαύσεων. Όθεν μία
των ημερών, λαβών γενναίως την οριστικήν απόφασιν, επεβιβάσθην εις
το ατμόπλοιον της γραμμής της Επτανήσου φέρων ως εφόδια αποσκευήν
πενιχράν και βαλλάντιον αρκετά ελαφρόν, αλλ’ εις αντάλλαγμα φορτίον
ολόκληρον εν τη διανοία μου ελπίδων και ονείρων, και εν χαρτοφυλάκιον
περιέχον πολλά χειρόγραφα στίχων, εγκυμονούν δε σχέδια και έμβρυα
ποιημάτων μακρών, λυρικών, επικών και επικολυρικών, κατά την συνη-
θιζομένην εκείνω τω καιρώ διαίρεσιν, και απεβιβάσθην μία δείλη φθινο-
πωρινήν [σημ. προφανώς το φθινόπωρο του 18�2] εις Πειραιά.», λέει ο
ίδιος.55

Τα τέλη του 18�2 λοιπόν είναι ουσιαστικά η πρώτη περίοδος που ο Άννινος
έχει ανοίξει τα φτερά του μακριά από την Κεφαλονιά, και που, έχοντας διασφα-
λίσει ένα κάποιο εισόδημα από την εργασία του ως δικαστικού υπαλλήλου (�0
δραχμές τον μήνα)56 θα αρχίσει να έχει τις πρώτες επαφές του, να διαμορφώνει
τους πρώτους πνευματικούς συνδέσμους με λόγιους της Αθήνας. Μολονότι
στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή η συναναστροφή με τους Κεφαλο-
νίτες της «διασποράς» φαίνεται να διαδραμάτισε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, φαί-
νεται ότι σε πρώτη φάση τουλάχιστον οι επαφές του στον λογοτεχνικό στίβο εί-
ναι στην πλειονότητά τους μη επτανησιακές. Είχε, ήδη ευρισκόμενος στην Κε-
φαλονιά, στρέψει το ενδιαφέρον του προς το αθηναϊκό κέντρο, δημοσιεύοντας τα
πρώτα του ποιήματα στην Εθνική Βιβλιοθήκη, όπου μπορούμε να διακρίνουμε
επτανησιακό σύνδεσμο, καθώς στην συντακτική ομάδα του περιοδικού ήταν και
ο Κεφαλονίτης Παναγιώτης Ματαράγκας.5�

Πέρα από τους Κεφαλονίτες, ο Άννινος θα αποκτήσει στην Αθήνα και τις
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54 Χαραλάμπης Άννινος, «Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς», Η Μελέτη, Ιαν.-Δεκ. 1911, σσ.
�2-86, 144-160, 240-250, 283-289.

55 Χαραλάμπης Άννινος, «Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς», ό.π., σσ. �5-�6.
56 Χαραλάμπης Άννινος, «Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς», ό.π., σ. 81.
5� Βλ. αναλυτικά βιογραφικά και εργογραφικά του Παναγιώτη Ματαράγκα, απ’ όπου πα-

ραλείπονται όμως οι ποικίλες μεταφραστικές του προσπάθειες, στον Ηλία Τσιτσέλη (Κεφαλλη-
νιακά Σύμμικτα, τ. Α΄, ό.π., σσ. 3�9-381).



πρώτες του αθηναϊκές γνωριμίες, όπως τουλάχιστον χαρακτηριστικά περιγρά-
φει ο ίδιος αλλά και μαρτυρεί ο γιος του Γεράσιμος.58 Οι πρώτες του επαφές εί-
ναι ηχηρά ονόματα της πρωτεύουσας. Ο ίδιος αναφέρει ότι η δικτύωση δεν ήταν
πολύ δύσκολη. Ολόκληρη η πνευματική ζωή της Αθήνας ήταν περιχαρακωμένη
στο τρίγωνο των οδών Αιόλου, Ερμού και Σταδίου, και ιδίως στα γραφεία των
φιλολογικών περιοδικών Εθνική Βιβλιοθήκη, Ιλισσός και Βύρων, αλλά και
στους φιλολογικούς συλλόγους, κυρίως τον Παρνασσό και τον Βύρωνα, που
έσφυζαν από τις νέες φιλολογικές δυνάμεις. 

Τους δύο καλύτερους φίλους του εκείνη την πρώτη αθηναϊκή περίοδο ωστόσο
θα τους γνωρίσει μέσω της δουλειάς του, καθώς αμφότεροι είναι νεαροί και φι-
λόδοξοι δικηγόροι: Πρόκειται για τους Δημήτριο Παπαρρηγόπουλο (1843-18�3)
και Σπυρίδωνα Βασιλειάδη (1844-18�4), δύο από τους πρωταγωνιστές της τε-
λευταίας γενιάς των Ελλήνων ρομαντικών. Στους δύο νεαρούς φίλους του ο Άν-
νινος θα αφιερώσει, δεκαετίες αργότερα, ολόκληρη ομιλία του στον φιλολογικό
σύλλογο «Παρνασσός», η οποία θα εκδοθεί και αυτοτελώς σε βιβλίο.59

Η τρίτη σημαντική γνωριμία του Άννινου εκείνης της περιόδου είναι ένας φι-
λόδοξος νεαρός, συνομήλικός του, ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, που μετέ-
πειτα θα ακολουθήσει, ως Ζαν Μωρεάς, σπουδαία λογοτεχνική σταδιοδρομία
στη Γαλλία, και στον οποίο ο Άννινος επίσης αφιερώνει μια εκτενή μελέτη.60

Οι τέσσερίς τους, οι δύο παλαιότεροι Παπαρρηγόπουλος και Βασιλειάδης και
οι δύο νεότεροι, Άννινος και Παπαδιαμαντόπουλος, ανήκαν σε γενιά μεταβατι-
κή: Στη μετα-οθωνική Αθήνα και την Ελλάδα που με την Ένωση των Επτανή-
σων μεγάλωνε σημαντικά, σ’ έναν πνευματικό χώρο, τον οποίο με πολύ ζωηρά
χρώματα περιγράφει ο Άννινος: Ο ρομαντισμός έπνεε τα λοίσθια σε όλη την Ευ-
ρώπη και στην Αθήνα, όπου η «περιρρέουσα ατμόσφαιρα» δεν είχε δώσει τη δυ-
νατότητα για έργα μεγάλης πνοής, η καινούρια (ουσιαστικά η τελευταία) γενιά
ρομαντικών βρισκόταν σε αμηχανία: Πώς έπρεπε να προχωρήσει; Πώς μπορού-
σε να εξελιχθεί αυτό που ήδη, με τη σταδιακή αποχώρηση των παλαιοτέρων
(Σούτσων, Παράσχων, Καρασούτσα κ.λπ.) βρισκόταν στο μετέωρο βήμα ανά-
μεσα στο μέλλον και την ανυπαρξία;

Στην πρώτη αυτή ποιητική παρέα είχαν προστεθεί κι άλλοι, γνωστοί από
τους ποιητικούς διαγωνισμούς, οπωσδήποτε όμως ελάσσονες ποιητές μιας εκ
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58 Γεράσιμος Άννινος, «Ο Μπάμπης Άννινος», Ραδιοεπιθεώρησις, έτος Β΄, αρ. 8 (Αύγ.
1939), σ. 300.

59 Μπάμπης Άννινος, Δύο Έλληνες ποιηταί: Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, Σπυρίδων Βα-
σιλειάδης, Εν Αθήναις: Δ. και Π. Δημητράκος, χ.χ. [η έκδοση πρέπει να έχει γίνει μετά από την
ομιλία που πραγματοποιήθηκε στον «Παρνασσό» την περίοδο 1915-1916]. Βλ. για τη μελέτη
του αυτή και την παράγραφο 4.4.3.1 αυτής της μελέτης.

60 Βλ. ανάλυση της μελέτης στην παράγραφο 4.4.3.2 αυτής της μελέτης.



των πραγμάτων ελάσσονος ποιητικής γενιάς: Ο Κώστας Ξένος, ο Ευγένιος Ζα-
λοκώστας, ο Τιμολέων Ηλιόπουλος και ο Νικόλαος Χατζίσκος. Ο Άννινος περι-
γράφει αυτή την πρώτη του αθηναϊκή ρομαντική ατμόσφαιρα με μάλλον σαρκα-
στικό τρόπο:

Οι νεότεροι ημείς [εννοεί τη γενιά των ρομαντικών του 18�0] εκρατούμεν
το ίσον συμφώνως προς τον τόνον, με τον οποίον έψαλλον οι πρεσβύτεροι
[σημ. έχει ήδη αναφερθεί στους παλαιότερους ρομαντικούς, με αρκετά
αποδομητικό τρόπο]. Ρομαντικοί ακράτητοι εψάλλομεν εις λα μινόρε τον
ήλιον και την σελήνην και τα άστρα και τα άνθη και τους ζεφύρους· και
ανεπέμπομεν φλογερούς στεναγμούς προς τας φανταστικάς ερωμένας 
– και ποίος θα ετόλμα ν’ αγαπήση τότε γυναίκα έλκουσαν βάρος μεγα-
λείτερον των 30 οκάδων; – και εβλέπομεν τα πάντα ζοφερά και απαίσια,
καταρώμενοι την Μοίραν, θεωρώντας την ζωήν ως κοιλάδα του Ιωασα-
φάτ, ομιλούντες διαρκώς περί του θανάτου ως τραππισταί και θρηνούντες
την ανθρωπότητα ως Ιερεμίαι παρά τον ποταμόν Βαβυλώνος. Όλα ταύτα
συνέβαινον εις τους στίχους μας, εννοείται· διότι πέραν αυτών η νεότης
ανέκτα πλήρη τα δικαιώματά της και ούτε η ευθυμία μάς εγκατέλιπεν,
ούτε η ελπίς, ούτε η ζωηρότης, ούτε η όρεξις η νεανική, με την οποίαν εί-
μεθα ικανοί να καταβρωχθίσωμεν ολόκληρον ταψί – ταψιαρχίαν, καθώς
θα έλεγε ίσως κάποιος εξ ημών τότε – μπακλαβάδων, όπως παρηγορη-
θώμεν διά τας πικρίας της ζωής.61

Ο Άννινος βρέθηκε σ’ αυτό το μεταίχμιο στην Αθήνα, και το περιγράφει με
πολύ ζωηρά χρώματα και στις δύο μελέτες του:62 Σαρκάζει αρκετά την εποχή,
και μαζί της τις πρώτες του ποιητικές προσπάθειες. «Ήμην τότε ποιητής» λέει,
μερικές δεκαετίες μετά, προσπαθώντας να αποποιηθεί την ποιητική του φυσιο-
γνωμία εκείνης της δεκαετίας. Από την ψύχραιμη ματιά του 1915-16 θα πρέ-
πει, για να ανακαλύψουμε τον νεανικό του ενθουσιασμό, να διηθίσουμε την
(επι)κριτική ματιά της ωριμότητας, και να φανταστούμε έναν κύκλο νεαρών
επίδοξων ποιητών, οι οποίοι σε μια πνευματική Αθήνα με λιγοστούς χώρους έκ-
φρασης, ψάχνουν να βρουν τη θέση τους σ’ αυτήν συμμετέχοντας σε ζωηρές συ-
ζητήσεις σε πνευματικούς ομίλους, για θέματα που ξεκινούσαν από τη φιλολο-
γική ζωή και έφταναν ως τον έρωτα, λαμβάνοντας μέρος σε διαγωνισμούς και
στέλνοντας συνεργασίες στα λιγοστά περιοδικά, και ξιφουλκώντας στους λογο-
τεχνικούς διαξιφισμούς της εποχής. 
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61 Μπάμπης Άννινος, «Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς», ό.π., σ. 151.
62 Μπάμπης Άννινος, «Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς», ό.π., σσ. 82-86, 144-155.



Ο χιουμορίστας Κεφαλονίτης Χαραλάμπης Άννινος είχε βρει την ιδανική
παρέα στο πρόσωπο του Δημητρίου Παπαρρηγόπουλου, που αγαπούσε τον θά-
νατο σε σημείο εμμονής, του ενθουσιώδους Σπυρίδωνος Βασιλειάδη και του νεα-
ρού αλλά τολμηρού στο να διατυπώνει ανοιχτά τις απόψεις του Ιωάννη Παπα-
διαμαντόπουλου. Ετερόκλητη συντροφιά, με κοινή αναφορά την αγάπη για τα
γράμματα, για την ποίηση, την πληθώρα των ονείρων, τη φιλοδοξία.

Η συντροφιά, αλλά και η νέα γενιά αυτών των ρομαντικών ποιητών θα δια-
λυθεί πολύ γρήγορα – ο πρώτος αθηναϊκός κύκλος του Άννινου θα περάσει στην
ιστορία με εξαιρετικά βίαιο τρόπο: Οι «διόσκουροι» θα πεθάνουν στα τριάντα
τους χρόνια, με διαφορά μόλις ενός χρόνου ο ένας από τον άλλο. Ο θάνατός τους
είναι μεγάλο σοκ για τον Άννινο και για τη φιλολογική κοινότητα της εποχής. Ο
ίδιος θυμάται τον τρόπο με τον οποίο ο τέταρτος της παρέας, ο Ιωάννης Παπα-
διαμαντόπουλος, τού ανακοίνωσε τον θάνατο του Δημητρίου Παπαρρηγόπουλου,
στην κηδεία του οποίου μίλησε ο Βασιλειάδης, που έμελλε κι εκείνος να πεθάνει
λίγο αργότερα.63

Η πιο σημαντική ίσως κίνηση του Άννινου στο διάστημα αυτής της πρώτης
σύντομης παραμονής του στην Αθήνα, ήταν η εγγραφή του ως μέλους στον Φι-
λολογικό Σύλλογο «Παρνασσός».64 Το σχετικό έγγραφο65 που βρίσκεται στο
αρχείο δημιουργεί ένα μικρό χρονολογικό δίλημμα σε ό,τι αφορά την παρουσία
του Άννινου στην Αθήνα, καθώς φέρει χρονολογία 5 Φεβρουαρίου 18�2 και ως
διεύθυνση του Άννινου αναφέρει «Ενταύθα». Ας συγκρατήσουμε το όνομα του
Γενικού Γραμματέα του Παρνασσού που υπογράφει την επιστολή: Μιχαήλ Λά-
μπρος.

Ο ίδιος ο Άννινος θυμάται με αρκετά αυτοσαρκαστικό τρόπο τις πρώτες,
μάλλον ατυχείς, δημοσιογραφικές του δοκιμές στην Αθήνα, στην εφημερίδα
Πρωινός Ταχυδρόμος. Σε διάλεξή του στον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο της
Κωνσταντινούπολης, που δημοσιεύεται στο περιοδικό Νεολόγου Εβδομαδιαία
Επιθεώρησις66 είκοσι χρόνια μετά, το 1892, αναφέρεται με χιουμοριστικό τρόπο
στην εμπειρία του αυτή, προσπαθώντας να καυτηριάσει τον ερασιτεχνικό, ακό-
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63 Τη σκηνή περιγράφει ο ίδιος ο Άννινος στο Χαραλάμπης Άννινος, «Κωνσταντίνος Πα-
παρρηγόπουλος. Αναμνήσεις», Εστία, τόμ. ΛΑ΄, αρ. 20 (1891), σ. 305.

64 Τα σχετικά έγγραφα δημοσιεύονται στο: Ηλίας Α. Τουμασάτος, «Ο Χαραλάμπης Άννι-
νος και ο Φιλολογικός Σύλλογος “Παρνασσός”: Μια διάσταση της αθηναϊκής πνευματικής ζω-
ής στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα», Κυμοθόη, τόμ. 1� (200�), σσ. 183-195.

65 Αρχείο Χ. Άννινου [Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου], φάκελος 15, υποφάκελος
23.

66 Χαραλάμπης Άννινος, «Αναμνήσεις Δημοσιογραφικαί. Διάλεξις Χαραλάμπους Άννινου
γενομένη εν τω «Ελληνικώ Φιλολογικώ Συλλόγω» τη 26 Οκτωβρίου 1891», Νεολόγου Εβδο-
μαδιαία Επιθεώρησις πολιτική, φιλολογική, επιστημονική, τόμ. Α΄ (1891-2), σσ. 24-2� και 
40-43.



μη, τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν οι εφημερίδες στην Αθήνα. Ο Άννινος, μά-
λιστα, μάλλον θέλει να αποποιηθεί τα πρώτα δημοσιογραφικά του βήματα, αφού
καμώνεται ότι δεν θυμάται τον τίτλο της εφημερίδας («Αν δεν απατώμαι»), δεν
μνημονεύει καν το όνομα του εκδότη αλλά μόνο μια κωμική του περιγραφή
(βραχύσωμος, προγάστωρ, με λευκάς παραγναθίδας). Ήταν, λέει ο Άννινος,
από αυτούς που, επειδή δεν μπορούσαν οι ίδιοι να γράψουν αλλά διέθεταν τυπο-
γραφείο, περιέτρεχαν τις δημόσιες υπηρεσίες αναζητώντας νεαρούς δημόσιους
υπαλλήλους με φιλοδοξίες για να συντάξουν κάποιο άρθρο. Όταν έφτασε η σειρά
του νεαρού Μπάμπη, ο εκδότης τον πλησίασε, του προσέφερε τσιγάρο και μερι-
κές φιλοφρονήσεις, και του υπέβαλε την πρόταση να γράψει κάποιο άρθρο – ο νε-
αρός Άννινος είναι στην αρχή διστακτικός. Είναι ιδιαίτερα χαριτωμένος ο τρό-
πος με τον οποίο ο Άννινος περιγράφει το πρώτο βήμα του στη δημοσιογραφία:6�

Και απορία μεγαλειτέρα εζωγραφήθη επί της φυσιγνάθου μορφής του δι-
ευθυντού του Ταχυδρόμου διά τον ενδοιασμόν μου. Δι’ αυτόν πας άνθρω-
πος κινών τόσον γοργώς την γραφίδα του, όσον εγώ περί την αντιγραφήν
δημοσίων εγγράφων δεν επετρέπετο να έχη δισταγμούς ως προς την ικα-
νότητάν του περί την αρθρογραφίαν.

– Και τί άρθρον θέλεις; Τον ηρώτησα δειλώς.
– Να, ένα είδος άρθρου επαινετικού διά τον Βούλγαρην... Εγώ είμαι

Βουλγαριστής όπως ξεύρεις.
Τέλος πάντων με όλους τους δισταγμούς μου, η μειρακιώδης φιλαυτία

μου εκεντήθη και εξηγέρθη. Υπεσχέθην να το γράψω και την επομένην
τω όντι του το ενεχείρησα. Αλλά το ημερώτατον αυτόν κατασκεύασμα
ήτο φύσει επαναστατικώτερον και αυτών των άρθρων του Ροσεφώρ [...]
Το άρθρον μου εδημοσιεύθη την επομένην. [...] Ο κόσμος όμως ηδύνατο
δικαίως να το εκλάβη ως επιθετικώτατον, ένεκα της πληθύος των εν αυ-
τώ εξυμνητικών επιθέτων. Αυτό το άρθρον υπήρξεν ο πειρασμός της Εδέμ
δι’ εμέ. [...]. Έκτοτε, αφού απέκτησα ipso jure την ιδιότητα του αρθρο-
γράφου με τοσαύτην επεδόθην ζωήν περί το γράφειν άρθρα, ώστε πολύ φο-
βούμαι ότι εις αυτήν την κατάχρησιν οφείλονται οι αρθριτικοί πόνοι, τους
οποίους ενίοτε αισθάνομαι.

Ο ερασιτεχνισμός της αθηναϊκής δημοσιογραφίας θα τερματιζόταν με την
έκδοση από τον Δημήτριο Κορομηλά της εφημερίδας Εφημερίς, το 18�3, της
πρώτης αμιγώς επαγγελματικής προσπάθειας για έκδοση καθημερινής εφημε-
ρίδας. Ο Άννινος θα συνδέσει την τύχη του με τον Κορομηλά και την Εφημερίδα
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6� Χ. Άννινος, «Αναμνήσεις Δημοσιογραφικαί», ό.π., σ. 25. 



του μερικά χρόνια αργότερα, όταν θα επιστρέψει οριστικά πλέον στην Αθήνα.
Ωστόσο, το ζιζάνιο της δημοσιογραφίας, έστω και μ’ αυτή την ερασιτεχνική
προσπάθεια του Πρωινού Ταχυδρόμου φαίνεται ήδη να κατατρέχει τον νεαρό
Κεφαλονίτη, και να «κεντά και να εξεγείρει» τη «μειρακιώδη φιλαυτία» του. Η
αμοιβή του βέβαια ήταν μάλλον αποθαρρυντική για να συνεχίσει το δημοσιο-
γραφικό του έργο: Ένας καφές βαρύς γλυκός και μια κουλούρα.68

Με την παρέα να έχει διαλυθεί και τα ρομαντικά όνειρα να σβήνουν σταδια-
κά, ο Άννινος, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μοιάζει να έχει ολοκλη-
ρώσει τον «ρομαντικό» του κύκλο, σε μια Αθήνα όπου και ο ίδιος ο ρομαντισμός
φαίνεται να κλείνει τον κύκλο του. Αυτό το βάπτισμά του στην αθηναϊκή πραγ-
ματικότητα τού προσπορίζει πολύτιμες εμπειρίες, τον καθιστά γνώστη του αθη-
ναϊκού λογοτεχνικού εδάφους, το οποίο έχει ήδη διαβεί με τον ρομαντικό του εν-
θουσιασμό. Η δυσάρεστη δεύτερη συμμετοχή του στους ποιητικούς διαγωνι-
σμούς και η διακριτική εμπλοκή του στη διαμάχη που ακολούθησε ήταν τροχιο-
δεικτικά μιας ενδεχόμενης αλλαγής πορείας – που ήδη από τον πρόλογό του
στην έκδοση του Λυκαυγούς φαίνεται πως ο νεαρός Άννινος, με περίσσεια ωρι-
μότητα για την ηλικία του, έβλεπε να διαγράφεται. Διέκρινε ότι η ποιητική του
δύναμη δεν ήταν μεγάλης πνοής – αλλά και ότι η ρομαντική εποχή έφτανε στο
τέλος. Ήταν καιρός για αλλαγές.

22..22..33  ΠΠρρώώττηη  μμεεττάάββαασσηη  σσττηηνν  ΙΙττααλλίίαα
Αυτή η πρώτη παραμονή του Άννινου στην Αθήνα δεν θα διαρκέσει πολύ, κα-

θώς διορίζεται υπάλληλος στο Ελληνικό Προξενείο του Κάλιαρι, στη Σαρδηνία
της Ιταλίας. «Ακολουθεί κάποιον συμπατριώτη του ως άλλος Σάντσος» – κι
εδώ η συμπαράσταση μεταξύ συμπατριωτών φαίνεται να λειτουργεί άψογα.69

Όπως ο γιος του Γεράσιμος Άννινος μαρτυρεί, ο Άννινος ήταν ήδη ιταλομα-
θής,�0 και πήγε εκεί δεδομένου ότι η αίγλη της Ιταλίας «εσελάγιζε στην αντίπε-
ρα ακτή του Ιονίου και ετραβούσε τότε, όπως τόσους άλλους πριν, με τη λογοτε-
χνία της, τον Μπάμπη Άννινον». Δεν είναι τυχαίο ότι ο Γεράσιμος Άννινος τα
αναφέρει αυτά σε ένα περιοδικό «ελληνοϊταλικής φιλίας» εν έτει 1939. Ωστόσο η
πρώτη αυτή ιταλική περίοδος του Άννινου (που θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι
διήρκεσε τουλάχιστον μία διετία, από το 18�4 έως το 18�6) είναι μια αρκετά
σκοτεινή περίοδος. Έχουμε (μέχρι τώρα) ελάχιστες πληροφορίες για τις συνα-
ντήσεις του Άννινου στην Ιταλία. Ο ίδιος, σε κείμενό του στο Ημερολόγιον της
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68 Χ. Άννινος, «Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς», ό.π., σ. 80.
69 Σπυρίδων Άννινος, «Μπάμπης Άννινος». Κεφαλληνιακά Νέα, τχ. 9 (Νοέμ. 1934), 

σ. 196.
�0 Γεράσιμος Άννινος, «Ο Μπάμπης Άννινος. Ραδιοφωνική Ομιλία», Ραδιοεπιθεώρησις, έτος

β΄, τχ. 8 (1939), σ. 300.



Μεγάλης Ελλάδος�1 μάς πληροφορεί ότι στη διάρκεια της παραμονής του στην
Ιταλία, γνώρισε τον Κεφαλονίτη ποιητή Ιούλιο Τυπάλδο («του οποίου οι αβρότα-
τοι και μελωδικότατοι στίχοι είχον κατακυλήσει την νεανικήν μου ακοήν», λέει
ο ίδιος), ένα πρώιμο πρότυπο του Άννινου, για τον οποίο στα πολύ νεανικά του
χρόνια, όπως μας μεταφέρει ο Τσιτσέλης,�2 είχε συγγράψει μια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα πραγματεία. Ο Τυπάλδος είναι ίσως το σπουδαιότερο όνομα της ποιητι-
κής κεφαλονίτικης παραγωγής της προηγούμενης από τον Άννινο γενιάς, μο-
λονότι η δράση του εστιάζεται εκτός Κεφαλονιάς. 

Όταν ο Άννινος επιστρέφει στην Κεφαλονιά, αυτό που του έχει ίσως μείνει,
εκτός από τη γνωριμία του με πολλούς Ιταλούς διανοούμενους (όπως λέει ο
Σπύρος Άννινος),�3 είναι το παρατσούκλι με το οποίο τον αποκαλούν οι φίλοι του
στο Αργοστόλι, όπου επιστρέφει.

22..22..44  ΣΣττηηνν  ΚΚεεφφααλλοοννιιάά  1188��66--1188��88
Ουσιαστικά πρόκειται για την τελευταία περίοδο κατά την οποία ο Άννινος

βρίσκεται στην Κεφαλονιά, όμως μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε ως την πρώ-
τη συστηματική δραστηριοποίησή του στον πνευματικό στίβο. Αν η έκδοση του
Λυκαυγούς πέντε χρόνια πριν ήταν προϊόν παραινέσεων των φίλων για να εξω-
τερικεύσει το ποιητικό του τάλαντο, ο 24χρονος πλέον Άννινος, που έχει ταξιδέ-
ψει κι έχει δουλέψει στην Αθήνα και στην Ιταλία, έχει πλουτίσει περισσότερο σε
εμπειρίες και, μετά το Λυκαυγές και τις σποραδικές του πρώτες δημοσιεύσεις,
έχει αρχίσει να αποκτά ποιητική ταυτότητα, έστω μικρή, εκτός των στενών
ορίων της Κεφαλονιάς, μάλλον αποφασίζει ότι είναι η ώρα να εξωτερικεύσει
δραστικότερα τις ιδέες του. Είναι η περίοδος που θα εκδώσει τις εφημερίδες
Γλώσσα και Πατριώτης, που θα δημοσιεύσει δύο επικήδειους λόγους με βαθιά
πολιτικό περιεχόμενο, που θα αρχίσει να ανοίγεται και σε ενδοεπτανησιακές συ-
νεργασίες (με τον Ιωάννη Τσακασιάνο και το περιοδικό Ζακύνθιος Ανθών), εί-
ναι όμως φανερό ότι το βλέμμα του είναι στραμμένο έξω από τα όρια του νησιού.
Η διετία 18�6-18�8 είναι διετία δημόσιου λόγου για τον Άννινο. Από τα ντροπα-
λά ποιήματα του 18�2, ο Άννινος περνά σε λόγο πεζό, λόγο δημόσιο, λόγο περισ-
σότερο πολιτικό, σε είδη ελαφρώς πιο επικίνδυνα από τις ρομαντικές αναζητή-
σεις του που θα πρόδιδαν οι πρώτες του επαφές με τη γενιά των τελευταίων ρο-
μαντικών στην Αθήνα. Σε ένα πνευματικό περιβάλλον όπως η Κεφαλονιά μετά
την Ένωση, κατά το οποίο ο δημόσιος λόγος είναι εξ ορισμού πολιτικός, όπου
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�1 Μπάμπης Άννινος, «Μόμολα, εξ αφορμής μιας λέξεως», Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελ-
λάδος (1928), σσ. 324-328.

�2 Λεύκωμα επί τη συμπληρώσει της τριακονταετηρίδος του φιλολογικού σταδίου του Χαρα-
λάμπους Άννινου 1869-1899, ό.π., σ. 104.

�3 Σπύρος Άννινος «Μπάμπης Άννινος», ό.π., σ. 196.



ακόμη και η σάτιρα έχει βαθιά πολιτικό
χαρακτήρα, ο Άννινος τολμά να εξωτε-
ρικεύσει τις απόψεις του. Δεν μπορούμε
να γνωρίζουμε ακόμη αν σ’ αυτό συνε-
τέλεσε η ωρίμανσή του ή η ιταλική του
εμπειρία. Είναι όμως δεδομένη η στροφή
του προς ένα άλλο είδος λόγου, σαφώς
όχι τόσο προσωπικό όσο αυτό της ποίη-
σης.

22..22..44..11  ΔΔηημμόόσσιιοοςς  λλόόγγοοςς  --  εεππιικκήήδδεειιοοιι  λλόόγγοοιι
Οι επικήδειοι λόγοι αποτελούν καλή

ευκαιρία για έναν επίδοξο νέο συγγρα-
φέα, ώστε να εκφράσει τις απόψεις του
ενώπιον των αρχών της πόλης και πολυ-
πληθούς κοινού, το οποίο συνήθως δίνει
προσοχή στο περιεχόμενο του λόγου,
αφού θέλει να ακούσει τα τελευταία
αποχαιρετιστήρια λόγια προς τον αγα-
πημένο νεκρό. Ο Άννινος έχει δημοσιεύ-
σει σε αυτοτελή φυλλάδια κατά τη διάρ-
κεια της δεκαετίας του 18�0 δύο επική-
δειους λόγους. Ο πρώτος εκφωνείται το
18�6 κατά την ταφή του ριζοσπάστη
Γερασίμου Λιβαδά στο νεκροταφείο του
Δραπάνου, στο Αργοστόλι,�4 ενώ ο δεύ-
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�4 Λόγος επιτάφιος απαγγελθείς την 28 Ιουνίου επί του νεκρού του Γερασίμου Λιβαδά. Εν
Κεφαλληνία: τυπ. «Κεφαλληνία», 18�6, σελίδες 8. Ανάλυση του περιεχομένου του λόγου βλ.
στο Ηλίας Τουμασάτος «Αφιέρωμα στα 130 χρόνια από το θάνατο του πρωτοριζοσπάστη Γ.
Λιβαδά “Ο λίβανος εκάη ήδη...”: Ενας επιτάφιος λόγος για τον Γεράσιμο Λιβαδά από τον
Χαραλάμπη Αννινο = “Incense has already been burnt...”: A funeral oration for Gerassimos
Livadas (Argostoli, 18�6)» Οδύσσεια Κεφαλλονιάς και Ιθάκης (2006) σσ. 14-21. Για τον
πρωτοριζοσπάστη Γεράσιμο Λιβαδά βλ. ενδεικτικά Παναγιώτης Λιβαδάς, Οι αγώνες του Γε-
ρασίμου Λιβαδά εκτιμώμενοι παρά της Ελληνικής Κυβερνήσεως, Εν Κεφαλληνία: τυπ. «Η
Ηχώ», 18�9· Παύλος Γρατσιάτος, Βιογραφία Γερασίμου Λειβαδά, Εν Κεφαλληνία: τυπ. «Η
Ηχώ», 18��· Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. 1, ό.π., σσ. 294-303· Βαρβά-
ρα Θεοδωροπούλου-Λιβαδά, Γεράσιμος Λιβαδάς. Ο εγκαινιαστής και πρώτος σπορεύς του Ρι-
ζοσπαστισμού, Αθήναι: χ.ο., 1966· Αγγελο-Διονύσης Δεμπόνος, «Άγνωστες δικαστικές περι-
πέτειες του ριζοσπάστη Γεράσιμου Λιβαδά από ανέκδοτα έγγραφα», Παρνασσός, τόμ. 20
(19�8), σσ. 593-601.

Εξώφυλλο του επιτάφιου λόγου 
που εκφώνησε ο Άννινος για 

τον πρωτοριζοσπάστη Γεράσιμο Λιβαδά 
[Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου,
εκ της Βιβλιοθήκης Νικολάου Λιβαδά]



τερος, σχεδόν ένα χρόνο μετά (1-5-18��) και πάλι στο Αργοστόλι, και αφορά
τον Κεφαλονίτη γιατρό Παναγή Ζερβό.�5 Μαζί με το μονόφυλλο του “All’ arme”
και το «Λυκαυγές», είναι οι μοναδικές αυτοτελείς εκδόσεις του Άννινου στη δε-
καετία του 18�0, και έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς αποκαλύπτουν, πέρα από
την ικανότητά του να διαχειρίζεται τον πεζό, δημόσιο λόγο, από σχετικά νεαρή
ηλικία, και την πρώιμη ιδεολογική του τοποθέτηση πριν μεταβεί στην Αθήνα.

Ιδιαίτερα χρήσιμος προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο λόγος του που αφορά το
ριζοσπάστη Γεράσιμο Λιβαδά (1�89-18�6) – είναι έκδηλος ο θαυμασμός του
Άννινου για τη γενιά των ριζοσπαστών – ας μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος λόγω ηλι-
κίας δεν έζησε από κοντά τους αγώνες και τις διώξεις των ριζοσπαστών. Η γε-
νιά του Άννινου βρίσκεται στην πρώιμη εφηβεία όταν γίνεται η Ένωση, ουσια-
στικά απολαμβάνει τους καρπούς αυτών των αγώνων. Είναι φυσικό να εξιδανι-
κεύει τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στον ριζοσπαστικό αγώνα και μοιραία
να κάνει συγκρίσεις με τους πολιτικούς που βρίσκονται σε δράση τη δεκαετία του
18�0, όταν οι παλιοί πολιτικοί (η γενιά της Ιονίου Βουλής και των εξοριών) πα-
ροπλίζονται και αυτοί που παίρνουν τη θέση τους ουσιαστικά προσπαθούν να
ενταχθούν σε ένα καινούριο αθηνοκεντρικό σύστημα, αλλά και ταυτόχρονα να
διατηρήσουν την ισχύ τους σε τοπικό επίπεδο. Έχουν περάσει ήδη δώδεκα χρόνια
από την Ένωση (η μισή ζωή του Άννινου ουσιαστικά), και πολλές από τις προσ-
δοκίες (δικαιολογημένες ή μη) των Επτανησίων από την ποθούμενη Ένωση με
την Ελλάδα έχουν αρχίσει να διαψεύδονται. Στο νέο Ελληνικό Κράτος η καιρο-
σκοπία και η διαφθορά αλλά και οι αδιέξοδες πολιτικές αντιπαραθέσεις δημιουρ-
γούν εύλογα στους νέους ανθρώπους την αίσθηση της απαξίωσης των νέων
πρωταγωνιστών της πολιτικής σκηνής. Ο Άννινος (μπορούμε να φανταστούμε,
μπροστά σε πολλούς από τους πολιτικούς εκπροσώπους της παλιάς και της και-
νούριας γενιάς, που βρέθηκαν στην κηδεία του Λιβαδά) έχει την ευκαιρία, πέρα
από την εξύμνηση του ήρωα και μια σύντομη αναδρομή στο βίο του (δοσμένα με
πολλά, εκ πρώτης όψεως άσχετα ιστορικά παραδείγματα που μαρτυρούν το εύ-
ρος των εγκυκλοπαιδικών του γνώσεων), έχει την ευκαιρία να καταγγείλει τα
κακώς κείμενα της σύγχρονης πολιτικής σκηνής, αλλά και την αγνωμοσύνη
της απέναντι στους ήρωες της εποχής εκείνης, στηλιτεύοντας την καθυστέρηση
του κράτους να απονείμει τιμητική σύνταξη στον Γεράσιμο Λιβαδά. Έχουμε
άραγε εδώ τον ενθουσιώδη λόγο ενός νεαρού, που θέλει να τα πει έξω από τα δό-
ντια ή μια καλά μελετημένη κίνηση ενός νέου συγγραφέα (γνωστού ήδη από την
ποιητική του συλλογή) που επέστρεψε στην Κεφαλονιά και θέλει να αποκτήσει
το στίγμα του «δημοσιολόγου» στο μικρό στερέωμα της πόλης;
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�5 Λόγος επικήδειος εις τον ιατρόν Παναγήν Ζερβόν απαγγελθείς την 1η Μαΐου 18��.
Κεφαλληνία: Η Κεφαλληνία, 18�� στο Αρχείο Χ. Άννινου (Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργο-
στολίου). 



Ο μεταγενέστερος λόγος, που αφορά τον
Παναγή Ζερβό, έχει λιγότερο πολιτικό πε-
ριεχόμενο. Είναι ένας επιδέξια συντεθειμέ-
νος επικήδειος, που θα μπορούσε ενδεχομέ-
νως να ταιριάζει σε πολύ περισσότερους Αρ-
γοστολιώτες. Στο κείμενο αυτό ο Άννινος
χρησιμοποιεί τις ευκολίες του απέναντι σε
ένα ασφαλώς λιγότερο συναισθηματικά
φορτισμένο ακροατήριο. Εξαίρει την ανιδιο-
τέλεια του αποθανόντος γιατρού και δεν χά-
νει την ευκαιρία να επιτεθεί και πάλι στους
πολιτικούς, που ενεργούν πάντα με ιδιοτελή
κίνητρα.

«Ημείς οίτινες βλέπομεν καθ’ εκάστην εν
τη κοινή μας ταύτη Πατρίδι την ακηδίαν
και την ολιγωρίαν των μεν προς τα καλά
έργα, την ασπλαγχνίαν και την αχαρι-
στίαν των άλλων, ημείς οίτινες βλέπομεν
σιγώσαν την ιλαράν φωνήν της φιλανθρω-
πίας, ενώ εδώ έπρεπε στεντορεία να ηχή
διότι και η ανάγκη υφίσταται και τα μέσα
υπάρχουσιν άφθονα, ημείς πρέπει να χειρο-

κροτώμεν ολοψύχως τον εργάτην του καλού ζώντα και να τον τιμώμεν
αποθανώντα».

Το όλο ύφος και των δύο έργων, σε συνδυασμό με τον έκδηλο θαυμασμό που
ο Άννινος τρέφει απέναντι στους «παλιούς» ριζοσπάστες, αλλά και την ένταξη
του νεαρού Άννινου στον κύκλο των οπαδών του Ρόκκου Χοϊδά, επιτρέπει να
διακρίνουμε στον Άννινο κάποια ψήγματα πρωτοσοσιαλιστικών ιδεών. Δεν
μπορούμε να μην συνυπολογίσουμε και την παρουσία του στις αρχές της δε-
καετίας στην Ιταλία, όπου εξυφαίνονται αντίστοιχα έντονες ιδεολογικές ζυ-
μώσεις.

22..22..44..22  ΟΟιι  εεφφηημμεερρίίδδεεςς  ΓΓλλώώσσσσαα κκααιι  ΠΠααττρριιώώττηηςς
Η δεκαετία του 18�0 δίνει στον Άννινο την ευκαιρία να εκφραστεί μέσα

από την έκδοση εφημερίδων, δημόσια, και μάλιστα με διττό τρόπο. Τόσο μέσα
από τη σάτιρα, αλλά και με την καθαρά «ειδησεογραφική» και «πολιτική» δη-
μοσιογραφία. 
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Λόγος επικήδειος εις τον ιατρόν 
Παναγήν Ζερβόν, με ιδιόχειρες

σημειώσεις του Άννινου 
(Αρχείο Χ. Άννινου, 

Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη)



22..22..44..22..11  ΗΗ  ΓΓλλώώσσσσαα

Η πρώτη εφημερίδα είναι η σατιρική
Γλώσσα («εφημερίδα σαν ταις άλ-
λαις»), που εκδίδεται στο Αργοστόλι το
18�6. Η Κεφαλονιά έχει ιδιαίτερα μεγά-
λη παράδοση στον σατιρικό τύπο, ήδη
από την εποχή της αγγλοκρατίας με τη
Διαολαποθήκη του Φερδινάνδου Όδδη,
ενώ ο σατιρικός λόγος του Ανδρέα Λα-
σκαράτου, τόσο μέσα από τις αυτοτε-
λείς εκδόσεις του όσο και από τον Λύχνο
έχει ήδη χαρακτηρίσει τα χρόνια γύρω
από το 1850.

Στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των
Ελλήνων υπάρχουν πέντε φύλλα της
εφημερίδας. Η Γλώσσα πρωτοκυκλοφό-
ρησε την 1η Σεπτεμβρίου 18�6,�6 ενώ το
τελευταίο φύλλο (αρ. 5) έχει χρονολο-
γία 18 Οκτωβρίου 18�6. Ως εκδότης
της αναφέρεται κάποιος Γ. Μεταξάς,
για τον οποίο υποθέτουμε ότι πρέπει να
είναι ψευδώνυμο του Χαραλάμπη Άννινου. Η εφημερίδα τυπώνεται στο τυπο-
γραφείο της «Ηχώς» που βρίσκεται κοντά στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδω-
να, στο κέντρο του Αργοστολίου. Αν, πέρα από τη σύντομη, όπως δείχνουν τα
σωζόμενα φύλλα, διάρκεια κυκλοφορίας της εφημερίδας δεχτούμε επιπλέον ότι
ο Άννινος είναι ο συντάκτης του Πατριώτη που κυκλοφόρησε την επόμενη χρο-
νιά, συμπεραίνουμε ότι η Γλώσσα δεν θα πρέπει να γνώρισε μεγάλη κυκλοφο-
ριακή επιτυχία.

Ο Αναστάσιος Φωκάς-Γεωργακάτος, σχετικά δημοφιλής δημιουργός σατι-
ρικών στιχουργημάτων της εποχής, σε σημείωμά του για τον Άννινο που δημο-
σιεύεται στο λεύκωμα της τριακονταετηρίδας του,�� αναφέρει ότι ο Άννινος πριν
από «καμμιά εικοσιπενταριά χρόνια» «εξέδιδεν εδώ μίαν εφημεριδούλαν, της
οποίας δεν ενθυμούμαι καλώς το όνομα» (πράγμα που μας λέει πολλά για την
απήχηση και τη διάρκεια ζωής της εφημερίδας), και μάλιστα ζήτησε τη συνερ-
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�6 Παναγιώτης Φ. Χριστόπουλος, Εφημερίδες αποκείμενες στη Βιβλιοθήκη της Βουλής
(1�89-19�0). Περιγραφικός κατάλογος, Αθήνα: Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων – Κέ-
ντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1993, σ. 68.

�� Λεύκωμα επί τη συμπληρώσει της τριακονταετηρίδος του φιλολογικού σταδίου του Χαρα-
λάμπους Άννινου 1869-1899, ό.π., σσ. 109-110.

Το πρώτο φύλλο της εφημερίδας 
Γλώσσα (1-9-18�6) 

[Βιβλιοθήκη Βουλής των Ελλήνων]



γασία του Φωκά-Γεωργακάτου, επειδή νόμιζε ότι ο ίδιος δεν ήταν τόσο καλός
στο να σκαρώνει ευφυολογήματα. Πράγματι, όπως αφηγείται ο Φωκάς-Γεωρ-
γακάτος, του έδωσε μερικά, τα οποία ο Άννινος δημοσίευσε στη Γλώσσα, ωστό-
σο, απ’ ό,τι φαίνεται, ο νεαρός εκδότης δεν είχε ενθουσιαστεί ιδιαίτερα με τα κεί-
μενα του συνεργάτη του.

Στις «προγραμματικές δηλώσεις» του εκδότη της Γλώσσας,�8 ο Άννινος
προσπαθεί με χαρίεσσα αλλά όχι δηκτική διάθεση να διακωμωδήσει αντίστοιχα
προγράμματα άλλων εκδοτών της εποχής του. Ο ίδιος ο υπότιτλος της εφημερί-
δας «Εφημερίδα σαν ταις άλλαις» δείχνει τη διάθεσή του για έναν υπόγειο αυτο-
σαρκασμό της προσπάθειας αυτής, που εκδηλώνεται ανοιχτά σε όλο το κείμενο:

[...] Θα λέη αλήθεια όταν δεν ημπορεί να λέει ψέμματα, και ψέμματα
όταν δεν ημπορή να λέη την αλήθεια.

Θα μαζώνη όσες πατζανάτζες�9 περισσότερες ημπορέση για να κάμη
να φυτρόνη καμμία φορά κανένα χαμόγελο στο Κεφαλονίτικο αχείλι ψη-
μένο και μαραγκιασμένο από τη μελαγχολία σαν τη σταφίδα από τον
ήλιο. Αν έχουνε νοστιμάδα τα λόγια της πάει καλά· αν καμμιά φορά δεν
έχουνε, αλάτι έχετε στο μαγερειό σας [...]

Οι προγραμματικές εξαγγελίες του νεαρού εκδότη ολοκληρώνονται με ένα
στιχούργημα σε δημοτική γλώσσα.

Τα πέντε φύλλα της Γλώσσας είναι αποκαλυπτικά για τις δημοσιογραφικές
προθέσεις του Άννινου – αποκαλύπτουν ουσιαστικά τη μία πλευρά του, του ευθυ-
μογράφου της καθημερινότητας, του ανθρώπου που επιχειρεί με «πατζανάτζες»
να ζωγραφίσει τη δύσκολη καθημερινή ζωή των ανθρώπων με χιούμορ – να δει
την ίδια, δύσκολη ζωή, με ένα ανατρεπτικό βλέμμα – να προσφέρει στον ανα-
γνώστη ένα είδος άμυνας στη μελαγχολία. Πράγματι, ξεφυλλίζοντας τα λιγο-
στά φύλλα της εφημερίδας, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι το χιούμορ δεν
χρησιμοποιείται τόσο για να στηλιτεύσει τα κακώς κείμενα της κοινωνίας, αλ-
λά για να ανακουφίσει τους αναγνώστες από τις συνέπειες αυτών των κακώς
κειμένων. Σε αντίθεση με τον καταγγελτικό ρόλο της σάτιρας του Λασκαράτου,
ο πρώιμος χιουμοριστικός λόγος του Άννινου δεν στέκεται απέναντι από τα προ-
βλήματα της κοινωνίας με τη φαρέτρα του, στέκεται μέσα στην κοινωνία, ανά-
μεσα στους συμπολίτες του, κρατώντας (ελαφρώς αυτοσαρκαστική και συνα-
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�8 «Πρόγραμμα», Γλώσσα, έτος Α΄, αρ. 1 (2 Σεπ. 18�6), σ. 1.
�9 Ο όρος «πατζανάτζα» περιγράφεται από τον Ηλία Τσιτσέλη (Κεφαλληνιακά Σύμμικτα,

τόμ. 3, Γλωσσικά-Λαογραφικά από τα κατάλοιπα του συγγραφέα, επιμ. Γεώργιος Ν. Μοσχό-
πουλος, Αθήνα: χ.ό., 2003, σ. 392) ως «Πατσανάτσα και πατσανιά, αστεϊσμός, ψευδολόγημα,
ευτράπελον».



κόλουθα συγκαταβατική) ασπίδα χαμόγελου και διαφορετικής διάθεσης απέ-
ναντι στη ζωή, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να αντιμετωπίσουν τα κοινωνικά
προβλήματα.

Δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί ποια από τα κείμενα της Γλώσσας ανή-
κουν στον Άννινο και ποια σε περιστασιακούς συνεργάτες – η μικρή διάρκεια
της κυκλοφορίας της εφημερίδας και το γεγονός ότι όλα ανεξαιρέτως τα άρθρα
είναι ανυπόγραφα δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την προσπάθεια για ταύτι-
ση. Το μεγαλύτερο μέρος είναι ψευδοειδησεογραφικά χιουμοριστικά κείμενα, που
αφορμώνται από την ειδησεογραφία της εποχής, όχι μόνο την τοπική, αλλά κυ-
ρίως την εθνική – το μάτι της Γλώσσας φαίνεται ότι βλέπει, όπως και των πε-
ρισσότερων εφημερίδων της εποχής, και πέρα από τα στενά όρια του νησιού, κα-
θώς φαίνεται ότι φύλλα της αποστέλλονται σίγουρα στη Ζάκυνθο, την Ιθάκη και
την Αθήνα, όπως προκύπτει από αλληλογραφία με αναγνώστες. Σε ένα αίνιγμα
που τίθεται υπό μορφή διαγωνισμού στο 2ο φύλλο της εφημερίδας, δύο από τους
νικητές είναι ιδιαιτέρως γνωστοί σε μας και μας δίνουν μια πολύτιμη πληροφο-
ρία για τις επαφές του Άννινου με την πνευματική πραγματικότητα της εποχής
του: Πρόκειται για τους Παναγιώτη Βεργωτή, Πλάτωνα Δρακούλη.80

Υπάρχουν βέβαια και σατιρικές στήλες («Μόμολες»), οι οποίες κατά κύριο
λόγο αναφέρονται σε πρόσωπα και γεγονότα της τοπικής κοινωνίας – το κλείσι-
μο ενός καφενείου, ένας φιλανθρωπικός έρανος. Υπάρχουν επίσης σοβαρές στή-
λες («Και κάμποσαις αλήθειαις»), οι οποίες καλύπτουν την τοπική, κυρίως, ει-
δησεογραφία.

Η Γλώσσα δείχνει να έχει ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα και προσανατολι-
σμό – είναι αντίθετη στον πρωθυπουργό Αλέξανδρο Κουμουνδούρο, τον οποίο, στο
σύντομο διάστημα της κυκλοφορίας της, δεν χάνει ευκαιρία να σατιρίσει. Ιδιαί-
τερα στηλιτεύει την αναποφασιστικότητα απέναντι στην επίλυση του Ανατολι-
κού ζητήματος,81 δίνοντας την αίσθηση ότι ο συντάκτης της εφημερίδας θεωρεί
ότι πρέπει να επιδιωχθεί στρατιωτική λύση – μέσα από τη σάτιρα διακρίνονται
αμυδρές πινελιές ενός πατριωτισμού που θα δούμε ότι και αργότερα θα εκδηλω-
θεί εντονότερα.

Αυτή η ανάγκη «να γίνει κάτι» και να μην συνεχίζονται επί μακρόν οι δια-
βουλεύσεις διατυπώνεται πάντα με χιουμοριστικό τρόπο σε ένα ευφυές στη σύλ-
ληψή του διαλογικό κείμενο, με τίτλο «Το Ανατολικόν ζήτημα», που δημοσιεύε-
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80 «Λύσις του εν τω Β΄ φύλλω αινίγματος», Γλώσσα, αρ. 3 (28 Σεπ. 18�6), σ. 4, στ. 2.
Από τη Ζάκυνθο ο τακτικός αναγνώστης της Γλώσσας φαίνεται ότι είναι ο Δ. Χιώτης, ενώ σε
επόμενο αίνιγμα απαντάει και μία γυναίκα, η Μαρία Μινώτου [Γλώσσα, αρ. 5 (19 Οκτ.
18�6), σ. 4]. 

81 «Μέλλουσα αγόρευσις του πρωθυπ. Κ. Κουμουνδούρου κατά την προσεχή σύνοδον της
Βουλής», Γλώσσα, αρ. 2 (16 Σεπ. 18�6), σσ. 1-2.



ται στο 4ο φύλλο της εφημερίδας.82 Όλες οι δυνάμεις που εμπλέκονται (Αγγλία,
Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία, Σερβία και Μαυροβούνιο, Ρωσία, Ελλάδα)
τραγουδούν με ήχους και μέτρα από διάφορες όπερες της εποχής – όλες απρόθυ-
μες να λυθεί το ζήτημα οριστικά. Στο τέλος, από τα παρασκήνια ακούγεται η
«Φωνή της Ειμαρμένης», το μόνο πρόσωπο του διαλόγου το οποίο δεν είναι προ-
σωποποίηση κάποιου έθνους, φωνάζει χαρακτηριστικά «Μανώλη τάρματά σου /
δεν πιάνουνε φωτιά».

Αυτό είναι και ένα από τα πρώτα «διαλογικά» θεατρόμορφα κείμενα του Άν-
νινου που συναντάμε. Ο σατιρικός διάλογος, που συχνά παρωδεί επίσημες και
θεσμικές διαδικασίες ή προσωποποιεί πολιτικές δυνάμεις, χώρες, θεσμούς ή γε-
γονότα είναι μία από τις πολλές στρατηγικές της επτανησιακής σάτιρας. Ως
κείμενο «Το Ανατολικόν ζήτημα» μπορούσε αδιαμφισβήτητα να σταθεί στη
σκηνή – αν και ο σκοπός του προφανώς δεν ήταν αυτός. Η ατμόσφαιρα του κει-
μένου, οι στοιχειώδεις σκηνικές οδηγίες, το γεγονός ότι οι στιχομυθίες συνδέο-
νται με μουσικά μέτρα, δείχνει ένα πρώιμο ενδιαφέρον του Άννινου για τη θεα-
τρική πράξη – το μουσικό και σατιρικό θέατρο, στο οποίο πρόκειται να διαπρέψει
μετά από δεκαετίες. 

Το ενδιαφέρον του για τη σκηνή φαίνεται στη Γλώσσα και από δύο κείμενα
γραμμένα στην ιταλική γλώσσα: Πρόκειται για κριτική του στην παράσταση
όπερας Ruy Blas που ανέβηκε στο θέατρο του Αργοστολίου «Ο Κέφαλος» και
δημοσιεύεται σε δύο διαδοχικά φύλλα της Γλώσσας.83 Η θετική κριτική του Άν-
νινου, αφ’ ενός δίνει ένα πρώτο δείγμα κριτικής γραφής για τον νεαρό δημοσιο-
γράφο, και αφ’ ετέρου μαρτυρεί το ενδιαφέρον του Άννινου για τη θεατρική ζωή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως έχουν οι αναφορές της Γλώσσας στους λογοτέ-
χνες της εποχής, οι οποίες είναι ενδεικτικές για τα πρότυπα που φαίνεται να
ακολουθεί ο νεαρός επίδοξος συγγραφέας:

Ο Άννινος, διά της εφημερίδας του, αναλαμβάνει να υπερασπιστεί τον συ-
μπατριώτη του και ποιητικό του πρότυπο, τον Ιούλιο Τυπάλδο: Με ύφος πολύ σο-
βαρό ζητά από κάποιες αθηναϊκές εφημερίδες να εκφράζονται «ευπρεπέστερον
και μετά πλείονος σεβασμού» για τον Ιούλιο Τυπάλδο,84 επισημαίνοντας την
προσφορά του Τυπάλδου για τη διαμόρφωση θετικής εικόνας της Ελλάδας στον
ιταλικό χώρο, και ειδικά σε ό,τι αφορά το Λαυρεωτικό ζήτημα. Στο ίδιο φύλλο

Ηλίας Α. Τουμασάτος118

82 «Το Ανατολικόν Ζήτημα – μεγάλη μουσική συμφωνία», Γλώσσα, αρ. 4 (9 Οκτ. 18�6),
σσ. 1-2.

83 “Teatro Cefalo - Ruy Blas”, Γλώσσα, αρ. 4 (9 Οκτ. 18�6), σσ. 2-3. Το κείμενο υπογράφε-
ται με το αρχικό «Χ» πράγμα που μας δηλώνει ότι πρόκειται για κείμενο του ίδιου του Άννινου.
Την άποψη ενισχύει και η απάντηση στην κριτική που δημοσιεύεται στο επόμενο φύλλο της
Γλώσσας, [αρ. 5 (19 Οκτ. 18�6), σσ. 2-3].

84 Γλώσσα, αρ. 2, 16 Σεπ. 18�6, σ. 4, στ. 1.



της εφημερίδας, σατιρίζεται ανελέητα ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, σε μια ακό-
μη χιουμοριστική υποτιθέμενη αγόρευση του πρωθυπουργού Κουμουνδούρου στη
Βουλή, για το Ανατολικό ζήτημα:85 Στο τέλος μιας σπαρταριστής διαλογικής
στιχομυθίας Κουμουνδούρου, Τρικούπη, Δεληγιώργη παρεμβαίνει ο Βαλαωρί-
της από κάποιο από τα θεωρεία απαγγέλλοντας μια παρωδία του γνωστού του
ποιήματος. Η πρώιμη σάτιρα του Άννινου (ή κάποιου από τους συνεργάτες, η
οποία όμως πέρασε από την έγκριση του Άννινου, που είναι υπεύθυνος της εφη-
μερίδας) είναι ιδιαίτερα σκληρή και ενδεικτική της διάθεσής του απέναντι στον
έτερο ισχυρό πόλο της Επτανησιακής Σχολής:86

Ο Όλυμπος κι ο Κίσσαβος τα δυο βουνά μαλόνουν 
Ο Πίνδος ξεβρακώνεται και τ’ Άγραφα ιδρόνουν,

Ο λύκος ο εφτάψυχος ανοίγει τα σαγόνια,
Αρπάξετε, μωρές παιδιά, θεόκτιστα κοτρώνια.

Γίνετε φίδια φτερωτά και τρέξτε στο Γαρδίκι,
Σεισμός, χαλάζι, σίφουνας, ερμιά και καταδίκη.

Αν θέλετε να γίνουμε μοληνυκτίς μεγάλοι
Τον ξάδελφό μου πάρετε στην πλάτη σας καβάλι.

Εμπρός του γονατίσετε, μικροί, μεγάλοι, όλοι
Κι αν δεν μας πάρη ο διάβολος θα πάρουμε την Πόλι.

Στο ίδιο κείμενο, ο Πρόεδρος της Βουλής παραπέμπει ορισμένους Κερκυ-
ραίους βουλευτές, οι οποίοι παραπονιούνται ότι δεν κατέχουν τον Όμηρο, στη με-
τάφραση της Οδύσσειας από τον Ιάκωβο Πολυλά.8� Πρόκειται άραγε για παρά-
πλευρη λογοτεχνική αναφορά στη σάτιρα των πεπραγμένων της Βουλής (αφού
ο Κουμουνδούρος απαγγέλλει τον στίχο «Πολλών ανθρώπων ίδε κόμματα και
νόας έγνω») ή κάτι περισσότερο;
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85 «Μέλλουσα αγόρευσις του Πρωθυπ. Κ. Κουμουνδούρου κατά την προσεχή σύνοδον της
Βουλής», Γλώσσα, αρ. 2, 16 Σεπ. 18�6, σσ. 1-2.

86 Η επτανησιακή σάτιρα με στόχο τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη δεν αποτελεί πρωτοτυπία
του Άννινου. Αντίστοιχης σκληρότητας είναι τα βέλη που εκτοξεύει ο Μικέλης Άβλιχος στον
«Αμανέ» του, που δημοσιεύθηκε από τον Παναγιώτη Πανά. Βλ. σχετικά Γιώργος Γ. Αλισαν-
δράτος, «Ο Αμανές του Μικέλη Άβλιχου: Βαλαωρίτης, Άβλιχος, Πανάς, Κονεμένος, Παλα-
μάς», ανάτυπο από τα Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. 1, (19�6), Αθήνα: Εταιρεία Κεφαλληνια-
κών Ιστορικών Ερευνών, 19�6.

8� Μέλλουσα αγόρευσις του Πρωθυπ. Κ. Κουμουνδούρου κατά την προσεχή σύνοδον της
Βουλής» Γλώσσα, αρ. 2, 16 Σεπ. 18�6, σ. 1.



Τον Βαλαωρίτη τον συναντούμε και σε μια ακόμη αιχμή της εφημερίδας,
που δημοσιεύει την ψευδή «είδηση» ότι η Ιερά Σύνοδος απαγόρευσε ως αντιχρι-
στιανικό το ποίημα του Βαλαωρίτη για τον Γρηγόριο τον Ε΄, για να μην δυσαρε-
στήσει την Τουρκία – η αιχμή εδώ είναι περισσότερο πολιτική παρά λογοτεχνι-
κή.88

Ανελέητη είναι και η σάτιρά του για τον συντοπίτη και συνεπώνυμο λογοτέ-
χνη της Κεφαλονιάς Επαμινώνδα Άννινο, ελάσσονα ποιητή με υπερβολική αυ-
τοπεποίθηση για τη λογοτεχνική και πνευματική του αξία:89

Εξ αιτίας της ανομβρίας πολλοί γαϊδάροι εις τας εξοχάς αποθνήσκουν.
Λένε πως ο κ. Επαμ. Άννινος ετοιμάζεται να γράψη διά τούτο εις τον Γα-
ριβάλδην, όστις ετοιμάζεται να απαντήση συνηγορών υπέρ της Σερβίας. 

Αντίθετα, ο («αξιόλογος φίλος»), όπως λέει ο συντάκτης του άρθρου, Πανα-
γιώτης Βεργωτής αποσπά τον έπαινο της εφημερίδας με αφορμή την έκδοση
του παιδαγωγικού δοκιμίου Ο μικρός πολίτης,90 την ίδια χρονιά στο Αργοστόλι.

[...] Από πολλού εγκύψας εις την μελέτην του σοβαρού ζητήματος της
αγωγής του παιδός ηδυνήθη να καταρτίση έργον πλήρες και αντάξιον
των κόπων του, την ανάγνωσιν του οποίου θερμώς συνιστώμεν εις πάντας
[...]

22..22..44..22..22  ΟΟ  ΠΠααττρριιώώττηηςς

Τη μαρτυρία ότι ο Χαραλάμπης Άννινος βρίσκεται πίσω από την έκδοση της
πολιτικής και ειδησεογραφικής εφημερίδας Πατριώτης την οφείλουμε στον Ηλία
Τσιτσέλη,91 αφού σε κανένα από τα φύλλα της εφημερίδας δεν φαίνεται το όνομα
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88 Από τη στήλη «Μόμολες», Γλώσσα, αρ. 2, 16 Σεπ. 18�6, σ. 3.
89 Από τη στήλη «Μόμολες», Γλώσσα, αρ. 2, 16 Σεπ. 18�6, σ. 3. Ο Επαμινώνδας Άννινος

ήταν, καθώς φαίνεται και αναγνώστης της Γλώσσας, αφού αποστέλλει τη λύση σε κάποιο από
τα επόμενα αινίγματα της εφημερίδας: Γλώσσα, αρ. 5, 19 Οκτ. 18�6, σ. 4.

90 «Σοβαρά», Γλώσσα, αρ. 4, 9 Οκτ. 18�6, σ. 4. Για τον Παναγιώτη Βεργωτή βλ. τη βιο-
γραφία και εργογραφία του Γ. Γ. Αλισανδράτου (Γεώργιος Γ. Αλισανδράτος, «Παναγιώτης
Βεργωτής (1841-1916), Σύντομη Βιογραφία και δημοσιεύματά του», στο Η. Μπεριάτος
(επιμ.), Μελέτες για την ιστορία και τον χώρο των νησιών Κεφαλονιάς και Ιθάκης (Αργοστόλι:
Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης, 199�), σσ. 11-66. Για τον Μικρό Πολίτη βλ. Ηλίας Τουμασά-
τος, «Ο κοινωνικός χαρακτήρας της δημοτικής εκπαίδευσης στον Μικρό Πολίτη του Παναγιώ-
τη Βεργωτή (Αργοστόλι 18�6) και οι απόψεις του για τη διάδοση της παιδείας σε όλα τα στρώ-
ματα της ελληνικής κοινωνίας», http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=985&language
=el_GR&page�06=3&itemid�06=1044 [on line, πρόσβαση στις 20 Αυγ. 2010].

91 Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. 1, ό.π., σ. 10.



του Άννινου σε πλήρη ανάπτυξη. Ο Τσι-
τσέλης αναφέρει ότι την ίδια περίοδο και
μέχρι το 18��, διατελούσε υπάλληλος του
Τελωνείου στο Αργοστόλι. Ως εκδότης
του Πατριώτη φέρεται από το πρώτο φύλ-
λο ο Γ.Σ. Παπαγεωργάς, ενώ το πρώτο
φύλλο της εφημερίδας τυπώθηκε στο τυ-
πογραφείο «Η Κεφαλληνία» του Αργο-
στολίου και κυκλοφόρησε στις 25 Ιουνίου
18��. Είναι αμφίβολο αν πίσω από το
όνομα κρύβεται ο ίδιος ο Άννινος. Το βέ-
βαιο είναι ότι το όνομα αυτό δεν το συνα-
ντούμε στην ταυτότητα καμμιάς άλλης
εφημερίδας της εποχής, ούτε τέτοιο πρό-
σωπο βιογραφείται από τον Τσιτσέλη ού-
τε αναφέρεται να έχει κάποια άλλη συγ-
γραφική ή πνευματική δραστηριότητα.

Στο πρώτο φύλλο του Πατριώτη92

διαβλέπουμε και την αιτία έκδοσης της
εφημερίδας: «Η παντελής έλλειψις δη-
μοσίου φύλλου εν τη ημετέρα ταύτη πό-
λει, υπήρξεν η πρώτη αφετηρία, αφ’ ης
ωρμήθημεν προς έκδοσιν της παρούσης
εφημερίδος». Παρακάτω, επισημαίνεται
η άλλη αιτία: Ο ελληνισμός διέρχεται κρίσιμες στιγμές. Κάποιοι Έλληνες ξύ-
πνησαν από τη χειμερία νάρκη. Και η Κεφαλονιά, η γενέτειρα των ριζοσπα-
στών, δεν θα πρέπει να στέκεται αδιάφορη «ότε το μακρόν και αιματηρόν δράμα
εγγίζει ήδη προς την λύσιν». Και ο συντάκτης της εφημερίδας συνοψίζει:93

«Αφιστάμενοι του ελεεινού πεδίου της διαμάχης των ατομικοτήτων, αποφεύγο-
ντες την βορβορώδη παλαίστραν των τοπικών φατριών αναγράφομεν εις την ση-
μαίαν μας την περιλαμπή λέξιν Ελευθερία, ακολουθούντες την σύντονον και αν-
δρικήν πορείαν ην οφείλει να χαράξει σήμερον ο Ελληνισμός, την σύμφωνον προς
τους προαιωνίους αυτού πόθους και τας παραδόσεις των πατέρων του, επισκο-
πούντες συνάμα τους φιλελεύθερους θεσμούς εφ’ ων ερείδεται η πολιτεία μας,
φρουρούντες αγρύπνως τας ηθικάς βάσεις εφ’ ων εστήρικται η κοινωνία». Το
πρώτο φύλλο, πέρα από αυτές τις προγραμματικές δηλώσεις, φιλοξενεί ένα καυ-
στικό άρθρο που αφορά τις εργασίες της Βουλής, όπου διαγράφεται σαφής η συ-
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92 Πατριώτης, αρ. 1, 25 Ιουν. 18��, σ. 1.
93 Πατριώτης, αρ. 1, 25 Ιουν. 18��, σ. 2, στ. 1.

Το φύλλο του Πατριώτη της 20-9-18��
με νεκρολογία του Κωνσταντίνου Κανάρη

[Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη
Αργοστολίου]



μπάθεια του συντάκτη προς τον Ρόκκο Χοϊδά, τοπικές ειδήσεις και εξωτερικές
ειδήσεις, κυρίως από το μέτωπο του ρωσοτουρκικού πολέμου. 

Το πρώτο φύλλο του Πατριώτη προσφέρει ένα ενδιαφέρον κράμα πατριωτι-
κών ιδεών, μια σκληρή κριτική πολιτική γραφίδα και διάθεση κοσμοπολιτισμού
σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του κεφαλονίτικου κοινού γύρω από τις διεθνείς
εξελίξεις. Το προφίλ αυτού του φύλλου ταιριάζει ίσως απόλυτα με το προφίλ του
Άννινου, κι αυτό ίσως μας κάνει να πιστεύουμε ότι είναι έγκυρη η πληροφορία
που μας δίνει ο Τσιτσέλης (και που δεν δίνουν στα βιογραφικά τους σημειώματα
ακόμη και στενοί συγγενείς του Άννινου όπως ο γιος του).

Ο Πατριώτης ιδεολογικά είναι αυτό που μας μαρτυρεί ο τίτλος του: εφημερί-
δα με πατριωτικό προσανατολισμό, που οραματίζεται την εθνική ολοκλήρωση,
εφημερίδα με ξεκάθαρη αντιτουρκική στάση (κάτι που δε μας ξενίζει, αφού ακό-
μη και σε πολύ μεταγενέστερα κείμενα του Άννινου είναι έκδηλος ο αντιτουρκι-
σμός του). Όλα τα πρωτοσέλιδα άρθρα των φύλλων που ακολουθούν (στην Κορ-
γιαλένειο Βιβλιοθήκη το τελευταίο φύλλο που σώζεται είναι το υπ’ αριθ. 24 της
3ης Δεκεμβρίου του 18��) έχουν εθνεγερτήριο περιεχόμενο (συχνά δημοσιεύο-
νται μεταφράσεις κειμένων που δημοσιεύονται σε ιταλικές εφημερίδες, με τις
οποίες ο συντάκτης της εφημερίδας φαίνεται να έχει καλή επαφή).94 Ιδιαίτερα
χαρακτηριστικό είναι το πρωτοσέλιδο του αρ. 12 (10-9-18��) που αναφέρεται
στον θάνατο του Κωνσταντίνου Κανάρη. Το άρθρο καταλαμβάνει δύο σελίδες
και μισή σχεδόν στήλη. Το ύφος του κειμένου, με έντονες λυρικές εξάρσεις, εξύ-
μνηση του νεκρού ήρωα της Επανάστασης, αλλά και μοιραίες συγκρίσεις και
συμβουλές προς τους σύγχρονους πολιτικούς να ακολουθήσουν το παράδειγμά
του, θυμίζει πολύ δομικά τους δύο επικήδειους του Άννινου που κυκλοφόρησαν
περίπου την ίδια εποχή σε φυλλάδια.

Η εφημερίδα προβάλλει ιδιαίτερα τις δραστηριότητες του συλλόγου «Η Αδελ-
φότης» που ιδρύεται εκείνη την εποχή από «αξιότιμους πολίτες»,95 παράρτημα
αντίστοιχου αθηναϊκού συλλόγου. Σκοπό έχουν «του εθνικού φρονήματος την
κραταίωσιν και τας εθνικάς ανάγκας», σκοπό δηλαδή αντίστοιχο με εκείνον του
Πατριώτη. Σε επόμενο φύλλο μαθαίνουμε και τη σύνθεση του διοικητικού συμ-
βουλίου του συλλόγου,96 και σχεδόν σε κάθε φύλλο πληροφορούμαστε για τις
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94 Π.χ. το άρθρο «Νέοι Κίνδυνοι», μετάφραση από τα ιταλικά άρθρου του Medoro Savini, που
είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Νάπολης Ρώμη, δημοσιεύεται στον αρ. 13 (1� Σεπ. 18��),
σσ. 1-3 του Πατριώτη.

95 Είδηση από τη στήλη «Εσωτερικά» του αρ. 6 (30 Ιουλ. 18��), σ. 2, στ. 2. Η ίδρυση του
συλλόγου έγινε στην κατοικία του Γερ. Φλωριά.

96 Πατριώτης, αρ. 9 (20/8/18��), σ. 2, στήλη «Εσωτερικά». Τα μέλη του δ.σ.: Αλέξιος Κα-
τζαΐτης, δικηγόρος, Πρόεδρος, Γεώργιος Μ. Φωκάς, Παναγής Μ. Άννινος, Σπυρίδων Ρ. Λουκά-
τος, Γεράσιμος Βαλσαμάκης, Νικόλαος Πανάς, Νικόλαος Δαλλαπόρτας. Ιωάννης Σ. Μαζα-
ράκης, Ιωάννης Σ. Μομφερράτος, Χαράλαμπος Καγκελάρης και Γεράσιμος Δ. Μοράτος.



δραστηριότητές του, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγεται και ομιλία «σχετι-
κώς με τας παρούσας περιστάσεις του Έθνους» του Ρόκκου Χοϊδά,9� ενώ στο
επόμενο φύλλο της εφημερίδας υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ για την ομιλία του
Χοϊδά, στο οποίο είναι έκδηλος ο θαυμασμός του συντάκτη της εφημερίδας:98

«Η βαρεία φωνή του ρήτορος ηχούσα εν τω μέσω της βαθείας σιωπής του
πλήθους, ο ενθουσιασμός ο καταπληρών την ομιλίαν του και το πυρ του
πατριωτισμού όπερ εξεδηλούτο εν πάση ευγλώττω αυτού φράσει συνεκί-
νησε βαθέως το πολυπληθές ακροατήριον, όπερ μετά το πέρας της ομι-
λίας επευφήμισε ζωηρώς τον δημοφιλή αγορητήν». 

Η πολιτική δραστηριότητα του Χοϊδά παρακολουθείται στενά από την εφη-
μερίδα.

Η εφημερίδα δίνει βέβαια το κύριο βάρος στα εθνικά ζητήματα, με μια διάθε-
ση συνολικής επισκόπησης του ανατολικού ζητήματος, και όχι μιας απλής ελ-
ληνοτουρκικής αντιπαράθεσης. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι πλέον φανερό
ότι καταρρέει. Ποια θα πρέπει να είναι η θέση του ελληνισμού σ’ αυτή την και-
νούρια σκακιέρα είναι αυτό που ανησυχεί τον συντάκτη ή τη συντακτική ομάδα,
που υπογράφει κείμενα με αρχικά (Ψ., Φ., Β.),99 αλλά παράλληλα δημοσιεύει
και άρθρα άλλων, καθώς και επιστολές. Ανάμεσα στις συνεργασίες που δημοσι-
εύονται και έχουν ενδιαφέρον στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης είναι και το
«Εγερτήριον», στιχούργημα του Σπυρίδωνος Μαλάκη100 («Ανήρ φιλόπατρις εξ
Αθηνών διακριθείς άλλοτε κατά την πατριωτικήν δημοσιογραφίαν», χαρακτηρί-
ζεται από το συντάκτη της εφημερίδας). Αναφορές στον Παναγιώτη Βεργωτή,
διαφημίσεις της ύλης του Ζακυνθίου Ανθώνος και αναδημοσιεύσεις άρθρων,
ανάμεσα σε άλλες εφημερίδες και από τον Νεολόγο των Αθηνών,101 μας υποδη-
λώνουν κάποιες ακόμη εκλεκτικές συγγένειες του Άννινου στη δεκαετία του
18�0.

Από την εφημερίδα δεν λείπουν και οι μη πολιτικές τοπικές ειδήσεις που αφο-
ρούν την τοπική επικαιρότητα, όπως λ.χ. εκκλησιαστικά σκάνδαλα, κοινωνικά
γεγονότα, αγγελίες κ.λπ. Όλα αυτά βέβαια καταλαμβάνουν μικρό ποσοστό
της ύλης της εφημερίδας, που είναι βαθύτατα πολιτική.

Αν ο Άννινος είναι τελικά αυτός που κρύβεται πίσω από τη σύνταξη του Πα-
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9� Πατριώτης, αρ. 12 (10-9-18��), σ. 4, στ. 2. 
98 Πατριώτης, αρ. 13, (1�-9-18��), σ. 3, στ. 1-2 («Εσωτερικά»).
99 To “B” ίσως θα πρέπει να ταυτιστεί με τον Άννινο, που και αλλού δημοσιεύει με το ψευ-

δώνυμο “Babby”.
100 Το ποίημα δημοσιεύεται στον Πατριώτη, αρ. 6 (30-6-18��), σσ. 3-4.
101 Ο Νεολόγος Αθηνών είναι από τις πρώτες εφημερίδες της Αθήνας όπου συνεργάζεται ο

Άννινος. Βλ. σχετικά την παρ. 3.3.4.1 αυτής της μελέτης.



τριώτη (που μοιάζει πολύ με τον Άννινο των δύο επικηδείων λόγων), αυτό που
μπορούμε να διαπιστώσουμε είναι ότι μετά το πρώτο ταξίδι στην Ιταλία και το
πέρασμα κάποιων χρόνων, ο νεαρός ρομαντικός ποιητής μπορεί να διατηρεί τις
ρομαντικές του καταβολές (κυρίως στη φλογερή εικονοποιία των δοκιμιακού
χαρακτήρα κειμένων του), ωστόσο έχει μετατραπεί σε ον βαθιά πολιτικό, σε
σκεπτόμενο πολίτη που δημοσιοποιεί τις απόψεις του (χωρίς βέβαια να υπογρά-
φει, αλλά ασφαλώς θα ήταν αδύνατο και να υποθέσει ακόμη κανείς ότι στη μι-
κρή κοινωνία του Αργοστολίου δεν ήξερε ο καθένας ποιος βρισκόταν πίσω από
την εφημερίδα), που αρθρώνει πεζό λόγο εμφορούμενο από εθνικά αισθήματα,
έναν λόγο που δεν είναι όμως «ελληνοκεντρικός», αφού είναι διαμορφωμένος μέ-
σα από μια σφαιρικότερη και πιο κοσμοπολίτικη θέαση των πραγμάτων. Σ’ αυ-
τό βοηθούν ασφαλώς η πολυγλωσσία του και η ευρύτερη εγκυκλοπαιδική του
μόρφωση. Αυτός ο «κοσμοπολίτικος πατριωτισμός», ήδη γνωστός μας από τον
Σολωμό και τον Κάλβο, αλλά και τους εκπροσώπους της Κερκυραϊκής Σχολής
(όπως τον Ιάκωβο Πολυλά), θα χαρακτηρίσει τον Άννινο σε όλη τη συγγραφική
του πορεία.

22..22..44..33  ΗΗ  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοονν  ΙΙωωάάννννηη  ΤΤσσαακκαασσιιάάννοο  σσττηη  ΖΖάάκκυυννθθοο
Η μοναδική ενδοεπτανησιακή συνεργασία που έχουμε εντοπίσει στην περίοδο

αυτή για τον Μπάμπη Άννινο είναι αυτή με το περιοδικό του Ζακυνθινού Ιωάννη
Τσακασιάνου102 Ζακύνθιος Ανθών, που κυκλοφορεί από το 18�4, και με το οποίο
συνεργάζονται και άλλοι Κεφαλονίτες (π.χ. Ιούλιος Τυπάλδος), καθώς και
πολλά ονόματα της ζακυνθινής λογιοσύνης της εποχής. Ο Ζακύνθιος Ανθών εί-
ναι ένα βήμα που αντίστοιχό του δεν υπάρχει εκείνη την εποχή στην Κεφαλονιά,
αλλά και ένα εργοτάξιο δημοσίευσης και προβολής, καλύπτοντας ευρύτατο φά-
σμα κειμένων απ’ όλα τα μήκη και τα πλάτη της σύγχρονής του ελληνικής
γραμματείας, και της ντόπιας λογοτεχνικής παραγωγής της εποχής. Πρόκει-
ται για περιοδικό «ποικίλης ύλης» στο οποίο ο Άννινος αρχίζει να εμφανίζεται
μετά το 18�6, όταν δηλαδή επιστρέφει από την πρώτη του μετάβαση στην Ιτα-
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102 Ο Ιωάννης Τσακασιάνος (1853-1908) είναι προσωπικότητα που εμφανίζει πολλές ομοι-
ότητες με τον Άννινο σε ό,τι αφορά τον γενικότερο προσανατολισμό του προς μια «γεφύρωση»
της επτανησιακής και της αθηναϊκής λογοτεχνικής πραγματικότητας. Μεγαλωμένος στη Ζά-
κυνθο και χωρίς πανεπιστημιακές σπουδές, όπως και ο Άννινος, θα ταξιδέψει και αυτός αρκετά,
δεν θα καταφέρει όμως, παρά την προσπάθειά του, να σταδιοδρομήσει στην Αθήνα. Τα περιοδικά
Ζακύνθιος Ανθών και Ποιητικός Ανθών που εξέδωσε στις δεκαετίες του 18�0 και του 1880
αντίστοιχα είναι χαρακτηριστικά δείγματα απόπειρας συγκρητισμού όλων των ρευμάτων της
νεοελληνικής λογοτεχνικής πραγματικότητας. Ο ίδιος ο Τσακασιάνος θα πειραματιστεί περισ-
σότερο με την ποίηση και το θέατρο και δεν θα κατορθώσει ποτέ να γίνει «Αθηναίος», αλλά θα
παραμείνει πάντα ένας Επτανήσιος γεφυροποιός που γνώριζε στην Αθήνα κάποια απήχηση, λό-
γω αυτής ακριβώς της ιδιότητάς του.



λία. Στον Ανθώνα δημοσιεύει με το όνο-
μά του το μακροσκελές ποίημα «Ρεμ-
βασμοί εσπερινοί», στο οποίο αναφερθή-
καμε μιλώντας για την ποιητική του
παραγωγή για τη δεκαετία του 18�0.103

Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της συ-
νεργασίας του με τον Ζακύνθιο Ανθώνα
είναι η δημοσίευση τριών κειμένων μυ-
θοπλαστικής πεζογραφίας. Είναι η πρώ-
τη φορά που ο Άννινος δημοσιεύει μα-
κροσκελή διηγήματα, τα οποία μάλιστα
είναι δραματικά, και φιλοξενούνται σε
συνέχειες στο περιοδικό του Τσακασιά-
νου. Ο Άννινος δεν χρησιμοποιεί εδώ το
όνομά του, αλλά ψευδώνυμο. Ένα ψευ-
δώνυμο που θα ακολουθήσει τον Χαρα-
λάμπη στη συγγραφική του πορεία στην
Αθήνα: το ψευδώνυμο “Babby”, με το
προσδιοριστικό «Κεφαλληνία». 

Τα τρία διηγήματα είναι αισθηματι-
κού περιεχομένου. Πρόκειται για τα
«Ματθίλδη, ή Η εορτή των νεκρών», «Αι
δύο αδελφαί» και «Δούναι και λαβείν». Οι συγγραφικές απόπειρες αυτές του
Babby σηματοδοτούν ουσιαστικά την ενασχόλησή του με ένα άλλο είδος: Ένας
καινούριος σπόρος, αυτός της μυθοπλαστικής πεζογραφίας φυτρώνει στο χωρά-
φι της λογοτεχνικής παραγωγής του Άννινου.

Η «Ματθίλδη, ή εορτή των νεκρών» πρωτοεμφανίζεται στο φυλλάδιο ΙΗ΄ του
Ζακυνθίου Ανθώνος, τον Οκτώβριο του 18�6.104 Μετά το τέλος του διηγήματος,
ο εκδότης σημειώνει: 

Υπείκοντες εις τας αιτήσεις πολλών αξιοτίμων συνδρομητών ημών, γνω-
στοποιούμεν ότι ο υπό το ψευδώνυμον Babby μετριοφρόνως κρυπτόμενος
είνε ο προσφιλής ημίν Κος Χαράλαμπος Άννινος, ο ποιήσας λαμπράν
συλλογήν ποιημάτων υπό τον τίτλον «Λυκαυγές», γνωστός προς τούτοις
και εξ ετέρων έργων του δημοσιευθέντων εν τοις περιοδικοίς Εθνική Βι-
βλιοθήκη και Βύρωνι. Πεποιθότες εις την προς τον ημέτερον Ανθώνα εύ-
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103 Βλ. την παράγραφο 2.2.1 αυτής της μελέτης.
104 Ζακύνθιος Ανθών, φυλ. ΙΗ΄ (Οκτ. 18�6), σσ. 1�5-182. Η συνέχεια και το τέλος του αφη-

γήματος δημοσιεύονται στο επόμενο φύλλο (ΙΘ΄, Νοέμ. 18�6, σσ. 209-213).

Ο Ιωάννης Τσακασιάνος (1853-1908),
εκδότης του Ζακυνθίου Ανθώνος



νοιαν του ρηθέντος φίλου, δεν αμφιβάλλομεν ότι και δι’ άλλου έργου αντα-
ξίου του ήδη δημοσιευομένου θέλει κοσμήσει τας στήλας αυτού.105

Ο Άννινος είναι λοιπόν ήδη γνωστός – το Λυκαυγές τού έχει χαρίσει μια
σχετική αναγνωρισιμότητα και πέρα από τα όρια του νησιού.

Η «Ματθίλδη» είναι το πιο σύντομο από τα τρία αφηγήματα, αφού δημοσιεύ-
εται σε μόνο δύο συνέχειες του Ανθώνος. Είναι ένα “gothic” που εκτυλίσσεται σε
ένα νεκροταφείο, με την αγγελική οπτασία μιας νεαρής νεκρής που θυμίζει στον
ήρωα, που αφηγείται σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση, την αδελφή του. Ο Άννινος
μεταφέρει σε συγκεκριμένο διήγημα όλες τις μεταφυσικές του ανησυχίες. Ο ρο-
μαντισμός είναι παρών στην πλοκή (πεισιθάνατη ατμόσφαιρα, μεταφυσικό στοι-
χείο, εσωτερικές συγκρούσεις που υπερσκελίζουν την εξωτερική πλοκή). Όμως
το σκηνικό δεν είναι απολύτως εξωπραγματικό. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ως
αφετηρία το έθιμο της γιορτής των νεκρών, που έρχεται από το Κάλιαρι της
Σαρδηνίας, σταθμό της πρώτης ιταλικής περιόδου του Άννινου. Ο συγγραφέας
ενσωματώνει την εμπειρία του στην Ιταλία, σχεδόν αμέσως μόλις έχει επιστρέ-
ψει από αυτήν, βάζοντας ηθογραφικά στοιχεία στη ρομαντική ατμόσφαιρα, και
«αναμειγνύοντας» τον πέραν του κόσμου τούτου ρομαντικό ήρωα με τις οπτα-
σίες και τις αστραπές με ένα έστω ιδιαίτερης χροιάς έθιμο του πραγματικού κό-
σμου.

«Αι δύο αδελφαί», με υπότιτλο «διήγημα» αρχίζουν να δημοσιεύονται στο
φυλλάδιο ΚΣΤ΄ του Ζακυνθίου Ανθώνος (Αύγουστος 18��).106 Εδώ η ρομαντική
ατμόσφαιρα έχει εξαφανιστεί εντελώς και η υπόθεση είναι απολύτως ρεαλιστι-
κή. Οι ήρωες είναι πρόσωπα καθημερινά, και ο συγγραφέας επιχειρεί να προ-
σεγγίσει τις ψυχολογικές διεργασίες τους με τεχνοτροπία όχι ρομαντική, αλλά
ακολουθώντας τις επιταγές του ρεαλισμού. Οι ήρωες του μακροσκελούς «διη-
γήματος» (σήμερα θα το χαρακτηρίζαμε νουβέλα) είναι ένα ερωτικό τρίγωνο:
Δύο αδελφές (Λευκή και Θάλεια), ορφανές από μητέρα και πατέρα και ένας
όμορφος νεαρός (Έκτωρ), στον οποίο έχει ανατεθεί από τον καπετάνιο πατέρα,
λίγο πριν το θάνατό του, η επιμέλεια των κοριτσιών, με τον όρο να παντρευτεί τη
μεγαλύτερη, τη Λευκή, αφού περάσει όμως ένας χρόνος. Οι τρεις πρωταγωνι-
στές είναι περισσότερο τύποι παρά άτομα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι
επεξεργασμένοι (τουλάχιστον ως προς τις συναισθηματικές τους συγκρούσεις):
Η ενάρετη αδελφή που κρατάει για πάντα τον έρωτά της μυστικό και στο τέλος
καταλήγει στο μοναστήρι και πεθαίνει, η μικρή ζωηρή αδελφή η οποία αποκτά
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105 Ζακύνθιος Ανθών ΙΘ΄ (Νοέμ. 18�6), σ. 213.
106 Ζακύνθιος Ανθών, φύλ. ΚΣΤ΄ (Αύγ. 18��), σσ. 53-60. Οι συνέχειες δημοσιεύονται στα

φύλλα: ΚΗ΄, (Οκτ. 18��), σσ. 113-119, ΚΘ΄ (Νοέμ. 18��), σσ. 152-15� και ΛΑ΄ (Ιαν. 18�8),
σσ. 230-238.



τελικά τον άνδρα που ήταν προορισμένος για την αδελφή της, και ο όμορφος νέ-
ος-προστάτης, με διχασμένα αισθήματα απέναντι και στις δύο αδελφές, που τε-
λικά υποτάσσεται στα πάθη του. Η υπόθεση είναι αρκετά τολμηρή (και μόνο η
ιδέα ενός όμορφου νεαρού που συγκατοικεί με δύο αδελφές σ’ ένα τεράστιο και
πλούσιο σπίτι είναι από μόνη της αρκετά προκλητική). Η υπόθεση εξελίσσεται
γραμμικά, ο Άννινος τολμά να αυξήσει τον αριθμό των κεντρικών προσώπων, σε
σχέση με το προηγούμενο αφήγημα, να έχει περισσότερη πλοκή και λιγότερο
μονόλογο (έστω κι αν η πλοκή είναι απολύτως προβλέψιμη και κάποια ευρήμα-
τά της κάπως αδιέξοδα), να αποφύγει τα ρομαντικά κλισέ και να δώσει ένα δρα-
ματικό φινάλε, που το έχει εξυφάνει ολοκληρωτικά η βασική χειραγωγός της
υπόθεσης, η μεγαλύτερη αδελφή Λευκή. Η στροφή προς τον μυθοπλαστικό ρεα-
λισμό, εδώ έχει τα χαρακτηριστικά της αστικής ηθογραφίας: για την ακρίβεια,
όχι της ηθογραφίας της πόλης αλλά μιας αστικά οργανωμένης μικρής πόλης με
πολλούς καπετάνιους και συμβόλαια γάμου που συνάπτονται ενώπιον συμβο-
λαιογράφου, μελωδίες της προδοσίας που παίζονται στο πιάνο και βολικό κοντι-
νό μοναστήρι για να αναπαυθεί η λεηλατημένη ψυχή της ντροπαλής Λευκής·
μιας πόλης δηλαδή που μοιάζει εξαιρετικά με το Αργοστόλι της εποχής του Άν-
νινου. 

Το «Δούναι και λαβείν» πρωτοδημοσιεύεται στο φυλλάδιο ΛΖ΄ του Ζακυνθίου
Ανθώνος, τον Ιούλιο του 18�8.10� Η δημοσίευσή του σταματά στο τεύχος Οκτω-
βρίου (ενώ στο τέλος της δημοσιευόμενης συνέχειας υπάρχει η υποσημείωση
«Ακολουθεί»). Στα τεύχη Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 18�8, τα δύο τελευταία
δηλαδή του Ζακυνθίου Ανθώνος108 δεν δημοσιεύεται συνέχεια του αναγνώσμα-
τος – ίσως επειδή ο Άννινος έχει φύγει και πάλι από την Κεφαλονιά για το δεύ-
τερο ταξίδι του στην Ιταλία.

Αν στις «Δύο αδελφές» ο Άννινος φλερτάρει με τον ρεαλισμό, το «Δούναι και
λαβείν», σαφώς το καλύτερα ανεπτυγμένο και δομημένο από τα τρία αφηγήμα-
τα, έστω και αν μένει ημιτελές, είναι ένα gothic αφήγημα με ρεαλιστικό υπόβα-
θρο. Το σκηνικό είναι και πάλι μια μικρή πόλη που το όνομά της αρχίζει από Α...
και ο κεντρικός ήρωας είναι ένας γιατρός, ο Πέτρος, απολύτως ρομαντικός-βυ-
ρωνικός ήρωας, και το βασικό θέμα του είναι ιδιαίτερα τολμηρό, όχι όμως ασύ-
νηθες για τις ρομαντικού τύπου αφηγήσεις: η αυτοκτονία. Ο ίδιος ο συγγραφέας
μέσα στο αφήγημα παρομοιάζει τον ήρωά του με τον Μάνφρεντ του λόρδου Βύ-
ρωνα. Εδώ η ιστορία ξεκινά από το τέλος και το βασικό της σκηνικό είναι ένα
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10� Ζακύνθιος Ανθών, φυλ. ΛΖ΄ (Ιούλ. [18�8]), σσ. 10-16, ΛΗ΄, (Αύγ. [18�8]), σσ. 64-�1,
ΛΘ΄, (Σεπτ. [18�8]), σσ. 9�-104, Μ΄ (Οκτ. [18�8]), σσ. 114-121.

108 Λεωνίδας Χ. Ζώης, Λεξικόν ιστορικόν και λαογραφικόν Ζακύνθου, τόμ. Α΄: ιστορικόν –
βιογραφικόν, Αθήναι: Εθνικόν Τυπογραφείον, 1963, σ. 209. Εκεί αναφερεται ως τελευταίο τεύ-
χος του Ζακυνθίου Ανθώνα το φυλλάδιο 42 (Δεκ. 18�8).



νεκροταφείο, όπου έχει μεταβεί ο μυστηριωδώς γοητευτικός ήρωας προκειμένου
να αυτοκτονήσει και με τη μορφή της αναδρομής οδηγούμαστε σε ένα απολύ-
τως ρεαλιστικό σκηνικό – τη ζωή του μέχρι τότε που τον οδήγησε στην αυτο-
κτονία. Ένας μοναχικός, ιδιαίτερος, και αποσυνάγωγος τύπος που πρόσφερε
πολλά στην τοπική κοινωνία, η οποία τον αντιμετώπιζε ως μάγο η «φραμασσό-
νο» (δεν ξέρουμε αν στην εποχή αυτή είχαν αρχίσει ακόμη οι επαφές του Άννινου
με τον ελευθεροτεκτονισμό),109 που αποφασίζει να παντρευτεί μια γυναίκα άλ-
λοτε ελαφρών ηθών η οποία τον προδίδει (και πεθαίνει, βεβαίως, βαριά άρρω-
στη), και κατόπιν ρίχνεται στις καταχρήσεις και την αγυρτεία. Εδώ ο Άννινος
επιχειρεί, πέρα από την περισσότερο σύνθετη ανάπτυξη της πλοκής, να προσεγ-
γίσει πέρα από τις ατομικές ψυχολογίες των ηρώων και την ψυχολογία της το-
πικής αστικής κοινωνίας, που ουσιαστικά είναι ο δεύτερος πόλος της πλοκής
(μολονότι δεν προσωποποιείται). 

Στο καθαρά «ρεαλιστικό» τμήμα του αφηγήματος, αυτό της αναδρομής, ο
Άννινος δείχνει ότι οι ήρωές του είναι πολύ περισσότερο δουλεμένοι, πολύ περισ-
σότερο πολυσήμαντοι: Ο Πέτρος δεν είναι απλά ένα πρότυπο αρετής σαν τη Λευ-
κή των «Δύο αδελφών», που δεν ξεφεύγει από τα προβλέψιμα όρια του «τύπου»
της. Μολονότι είναι πρωταγωνιστής, τον βλέπουμε να πέφτει, μολονότι είναι
ενάρετος τον βλέπουμε να οργίζεται. Και οι μεταπτώσεις αυτές δεν έχουν τον
μεταφυσικό – υπαρξιακό χαρακτήρα του ρομαντικού ήρωα, αλλά καθορίζονται
από τη σχέση του ήρωα με τους γύρω του (από τον πιο στενό κύκλο, τον υπηρέ-
τη του, μέχρι τη γυναίκα του και την οικογένειά του, τους ασθενείς του και τέ-
λος ολόκληρη την πόλη). 

Όμως ο ρεαλιστικά δομημένος άξονας της «εν πόλει» ζωής του ήρωα, αντι-
καθίσταται αίφνης, και στα τελευταία μέρη του έργου (αυτά τουλάχιστον που
έχουν δημοσιευθεί) από μια απίστευτη έξαρση ρομαντικής φύσης εσωτερικών
μονολόγων (με βαθύτατο όμως ψυχολογικό υπόβαθρο), όταν επιστρέφουμε στο
«μεταφυσικό» σκηνικό του έργου, το νεκροταφείο. Ο ήρωας, ενώ είναι έτοιμος
να αυτοκτονήσει και έχει φιλοσοφήσει ιδιαίτερα περί αυτοκτονίας (τολμηρό για
ένα περιοδικό που κυκλοφορεί σε μια μικρή πόλη το 18�8), ξάφνου αντικρίζει το
πτώμα μιας νεαρής γυναίκας, το ερωτεύεται (μετά από πολλές δόσεις φιλοσο-
φικής ενατένισης), του εξομολογείται τον έρωτά του και αμέσως μετά η πανέ-
μορφη, νεαρή νεκρή ζωντανεύει (νεκροφάνεια) και ο Πέτρος προσπαθεί απελπι-
σμένα να τη σώσει. Όταν αυτή ξεψυχά για άλλη μια φορά, ο ήρωας θα απαγά-
γει τη ζωντανή – νεκρή και θα την μεταφέρει στο σπίτι του για να της προσφέ-
ρει τις ιατρικές του υπηρεσίες. Και εκεί τελειώνει το γνωστό σε μας τμήμα του
κειμένου. Δεν ξέρουμε τελικά αν το τολμηρό του περιεχόμενο ήταν εκείνο που
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109 Για τη σχέση του Άννινου με τον ελευθεροτεκτονισμό βλ. την παράγραφο 4.3.5 αυτής της
μελέτης.



διέκοψε τη δημοσίευση στα επόμενα δύο (τελευταία) τεύχη του Ζακυνθίου Αν-
θώνα. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι εδώ ο Άννινος δίνει το καλύτερο από τα
τρία δείγμα αφηγηματικής-μυθοπλαστικής πεζογραφίας, είδος στο οποίο δεν θα
ασκηθεί ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της αθηναϊκής του σταδιοδρομίας.

22..22..55  ΗΗ  εεππάάννοοδδοοςς  σσττηηνν  ΙΙττααλλίίαα  ((1188��88))
Ο Άννινος δεν έμέλλε να μείνει για πολύ στην Κεφαλονιά. Η δεύτερη ιταλική

του αποδημία (που αρχίζει κάπου στο δεύτερο μισό του 18�8) κατά την οποία
και πάλι υπηρετεί ως υποπρόξενος του Ελληνικού προξενείου της Νεαπόλεως
στο Castellamare del Golfo, καθώς και στη Ρώμη ως ιδιαίτερος γραμματέας
του Έλληνα πρεσβευτή της Ρώμης110 Γεωργίου Μαυροκορδάτου, είναι εξίσου
σκοτεινή. Ο Άννινος μας μεταφέρει τις (όχι ιδιαίτερα ευχάριστες) αναμνήσεις
του από τον ιταλικό νότο στο κείμενό του με τίτλο «Αναμνήσεις εκ Νεαπόλεως
(Vico Campane)» που θα δημοσιευτεί στο πρώτο αυτοτελές βιβλίο που εκδίδει
μετά την οριστική εγκατάστασή του στην Αθήνα, το Εδώ κ’ εκεί.111 Η Νάπολη,
αστική μεγαλούπολη (για τα δεδομένα της εποχής) του φτωχού ιταλικού νότου,
μέσα από τις εξαντλητικές και λεπταίσθητα ειρωνικές περιγραφές του Άννινου,
εμφανίζεται ως πόλη παρακμιακή, χωρίς ταυτότητα, όπου κυριαρχούν η μιζέ-
ρια, οι θόρυβοι, οι μυρωδιές, η αταξία. Ασφαλώς, δεν συγκινείται από τον τρόπο
ζωής των ανθρώπων. Ασφαλώς, ίσως έχει απογοητευθεί από την εικόνα της
ιταλικής αίγλης που προσέλκυε τους λόγιους της Επτανήσου μέχρι και την
προηγούμενη γενιά από τον ίδιο. Ο Σπύρος Άννινος, βέβαια έχει διαφορετική
άποψη:112 Αναφέρει ότι ιδιαίτερα στη Νάπολη ο (κοντά στα τριάντα πλέον) Χα-
ραλάμπης γνωρίστηκε με πολλούς ιταλούς διανοούμενους και «συνήψε αρκετάς
γνωριμίας με πολλούς ευγενείς και πολιτικούς. Και θα έμενεν ίσως για πάντα
εκεί, αν δεν προσεβάλλετο από τον ενδημούντα τότε στην Νεάπολι κοιλιακό τύ-
φο». Ο Σπύρος Άννινος αναφέρει ότι αυτή ήταν η αιτία που τον ανάγκασε να επι-
στρέψει στην Ελλάδα. Ο Μιλτιάδης (Άννινος-) Καβαλλιεράτος, σε επιστολή
του προς το περιοδικό Κεφαλληνιακά Νέα, με αφορμή αφιέρωμα του τελευταίου
στον Άννινο, αναφέρει ότι ο τελευταίος στην Ιταλία «παραμείνας επ’ αρκετόν
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110 Ο Γεράσιμος Άννινος («Ο Μπάμπης Άννινος. Ραδιοφωνική ομιλία», Ραδιοεπιθεώρησις,
ό.π., σ. 300) τοποθετεί την παρουσία του Άννινου στο Καστελλαμάρε στην πρώτη ιταλική περίο-
δο, χωρίς να αναφέρεται καθόλου στη δεύτερη. Από προξενικό έγγραφο που περιέχεται όμως στα
προσωπικά ενθυμήματα του Άννινου (Αρχείο Χ. Άννινου [Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστο-
λίου], φάκελος 15, υποφάκελος 8Α) με ημερομηνία 1�-�-18�9 που υπογράφεται από τον Άννινο
διαπιστώνουμε ότι εκείνη την εποχή βρισκόταν στο Καστελλαμάρε.

111 Μπάμπης Άννινος: «Αναμνήσεις εκ Νεαπόλεως (Vico Campane)», στο Εδώ κ’εκεί, Εν
Αθήναις: τυπ. Ανδρέου Κορομηλά, 1884, σσ. 58-83. Βλ. και την παράγραφο 3.3.2.4 αυτής της
μελέτης.

112 Σπύρος Άννινος, «Μπάμπης Άννινος», Κεφαλληνιακά Νέα, αρ. 9 (Νοέμ. 1934), σ. 156.



συνεπλήρωσεν εκεί τον φιλολογικόν καταρτισμόν του και ετελειοποίησε το πά-
ντοτε επίχαρι λογογραφικόν ύφος του κατά το πρότυπον της ιταλικής καλλιε-
πείας, ώστε αι ιδέαι του ανάγλυφοι, παραστατικοί, ν’ αναπηδούν πάντοτε από
την γραφίδα του».113 Αν κρίνουμε από την τελευταία αυτή μαρτυρία, και έχο-
ντας υπόψη μας ότι ο ίδιος ο Καβαλλιεράτος ομολογεί ότι η σύνδεσή του με τον
Άννινο έγινε στην Αθήνα, θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι όχι τόσο οι γνωριμίες
και οι επαφές όσο οι αναγνώσεις και η εκ του σύνεγγυς γνωριμία με τα ιταλικά
γράμματα της εποχής ήταν εκείνα που εμπλούτισαν την καλλιτεχνική περσόνα
του Άννινου και τις φιλολογικές του αποσκευές κατά την επιστροφή του στην
Ελλάδα.

Ο Ιταλός λογοτέχνης Vito Palumbo, φίλος και αργότερα μεταφραστής στα
ιταλικά του έργου του Άννινου, με αφορμή τον εορτασμό της τριακονταετηρίδας
του Άννινου, το 1899, θα μας δώσει άλλη μια ενδιαφέρουσα πληροφορία για την
πολιτεία του Άννινου στον ιταλικό νότο είκοσι χρόνια πριν: Εκείνος, ο Άννινος
και μερικοί ακόμη νέοι της εποχής που δεν κατονομάζει (πλην ενός ήδη νεκρού
το 1899, του Βέγια), συχνάζουν στο τουρκικό καφενείο της πλατείας Δημαρ-
χίας στη Νεάπολη, όπου ο Άννινος, «άφροντις», άλλοτε ερωτευμένος, άλλοτε
αφηρημένος, ένας μποέμ τύπος της εποχής, με τα ευφυολογήματά του είναι η
ψυχή της παρέας.114 Αναφέρει δε ότι «Η περίοδος του βίου αυτού κατά την οποί-
αν έζησεν εν τω μέσω ημών δεν είχε χαρακτήρα φιλολογικόν· εκτός εάν θελή-
σωμεν ν’ αποδώσωμεν τον τοιούτον χαρακτήρα εις τον χρόνον καθ’ όν συνέλε-
γεν τα υλικά των τόσον ευθύμων και ζωηρών άρθρων και πραγματειών [...]»
του Άννινου. Και συνεχίζει, υποστηρίζοντας ότι «μέγα μέρος της ευθυμίας και
του χιούμορ αυτού ήντλησεν εκ της εν Ιταλία διαμονής του και εκ της αναγνώ-
σεων των ημετέρων συγγραφέων», τονίζοντας ότι η παρουσία του στην Ιταλία
μπορεί να μην ήταν λογοτεχνικά παραγωγική, λειτούργησε ωστόσο αποφασι-
στικά για τη διαμόρφωση του λογοτεχνικού του εργαστηρίου, μέσα από την
επαφή του Άννινου (που ήδη πλησιάζει τα τριάντα) με το έργο των Ιταλών συγ-
γραφέων της εποχής. Είναι αξιοσημείωτη η σύνδεση που κάνει ο Palumbo του
χιούμορ του Άννινου με την ιταλική λογοτεχνία της εποχής, που μας δίνει μια
άλλη οπτική σε σχέση με αυτό που υποψιαζόμαστε ότι τον διαμόρφωσε κατά τα
νεανικά του χρόνια στον τόπο του: το ισχυρό λασκαρατικό πρότυπο, η παράδοση
της σάτιρας στα Επτάνησα.

Αν κρίνουμε από τις περιγραφές της Νάπολης, που δεν πρέπει να είναι τόσο
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113 Επιστολή του Μιλτιάδη Άννινου-Καβαλλιεράτου (που φέρει στοιχεία «Κάστρο, 13 Νο-
εμβρίου 1934») και δημοσιεύεται αποσπασματικά στα Κεφαλληνιακά Νέα, αρ. 9 (Νοέμβριος
1934, σσ. 19�-199).

114 Λεύκωμα επί τη συμπληρώσει της τριακονταετηρίδος του φιλολογικού σταδίου του Χα-
ραλάμπους Άννινου 1869-1899, ό.π., σσ. 80-81.



συναισθηματικά φορτισμένες ή ταυτισμένες με τα όσα πέρασε ο Άννινος κατά
τη διάρκεια της αρρώστειας του, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι μάλλον η δεύ-
τερη διαμονή του Άννινου στην Ιταλία τον έπεισε ότι ο δρόμος ήταν πλέον μόνον
ένας: Η πρωτεύουσα του Ελληνικού Κράτους, με τους σκονισμένους δρόμους,
τη λειψή ακόμη αστική συνείδηση, το κέντρο που φτιαχνόταν από τις δυνάμεις
ολόκληρου του ελληνισμού: Η Αθήνα. Η επιστροφή του Άννινου από την Ιταλία
θα σηματοδοτήσει ουσιαστικά και την οριστική εγκατάσταση και δραστηριοποί-
ησή του στην Αθήνα.

22..33  ΗΗ  ΚΚεεφφααλλοοννιιάά  σστταα  χχρρόόννιιαα  μμεεττάά  ττηηνν  ΈΈννωωσσηη::  
οο  χχώώρροοςς  άάννδδρρωωσσηηςς  ττοουυ  ΆΆννννιιννοουυ

22..33..11  ΕΕιισσααγγωωγγιικκέέςς  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς
Ο Άννινος αφήνει τον κοινωνικό και πνευματικό χώρο στον οποίο ανδρώνεται

και πραγματοποιεί τα πρώτα του πνευματικά βήματα σε μια εποχή μεταβατι-
κή. Και, την ίδια στιγμή, μεταπηδά (με μια διαδικασία που προετοιμαζόταν για
μια περίπου δεκαετία, αυτήν του 18�0-1880) σε έναν κοινωνικό-πνευματικό
χώρο όπου μια καινούρια πραγματικότητα αρχίζει να διαφαίνεται. Μια συνοπτι-
κή αναφορά στην πραγματικότητα αυτών των δύο χώρων πιστεύουμε ότι είναι
απαραίτητη ώστε να κατανοηθεί το πραγματικό στίγμα της «περιπέτειας» του
Άννινου στο περιβάλλον των δύο χώρων. 

Η Κεφαλονιά των χρόνων μετά την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα
και η Αθήνα της δεκαετίας του 1880, δεν είναι απλά χώροι προέλευσης και υπο-
δοχής αντίστοιχα ενός φιλόδοξου νεαρού Επτανήσιου. Είναι χώροι που ο καθένας
τους συνιστά «περιρρέουσα ατμόσφαιρα» για να θυμηθούμε τον όρο που χρησι-
μοποίησε την ίδια εποχή ο Εμμανουήλ Ροΐδης προσπαθώντας να αποδώσει τον
γαλλικό όρο “milieu”. Δύο ατμόσφαιρες που έχουν αναπτυχθεί με διαφορετικούς
ρυθμούς και που εξελίσσονται με διαφορετικό τρόπο – αλλά και που έχουν την
ιδιαιτερότητα η μία να συγχωνεύεται με την άλλη, λόγω μιας πολιτειακής με-
ταβολής.

Μια πολιτειακή μεταβολή μπορεί να αποτελεί ιστορικό μακρομέγεθος, με
ενδιαφέρον για την πολιτική και διπλωματική ιστορία, ωστόσο έχει μεγάλο εν-
διαφέρον και για την κοινωνική ιστορία, στο βαθμό που επιδρά στις διάφορες εκ-
φάνσεις της κοινωνικής ζωής, μεταξύ των οποίων και η πνευματική ζωή. Στην
ιστορία της λογοτεχνίας η πολιτειακή μεταβολή δεν αποτελεί απλά χρονολογι-
κό ορόσημο κατάταξης έργων και ρευμάτων (του τύπου η λογοτεχνία πριν και
μετά την Ένωση) αλλά προκαλεί και άλλους μηχανισμούς που επηρεάζουν την
παραγωγή του λόγου, όχι μόνο για αισθητικούς και καλλιτεχνικούς λόγους,
αλλά κυρίως για κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους. 
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Στις επόμενες σελίδες θα επιχειρήσουμε να εξακριβώσουμε τους κοινωνι-
κούς, οικονομικούς και πνευματικούς μηχανισμούς που διαμορφώνουν τον Άννι-
νο (αλλά και τους συγγραφείς της εποχής του) ως πνευματική προσωπικότητα
– και συνακόλουθα τους μηχανισμούς που τον ωθούν να αφήσει το κεφαλληνια-
κό περιβάλλον και να επιχειρήσει μια νέα σταδιοδρομία στο αθηναϊκό κοινωνικό
και πνευματικό περιβάλλον.

22..33..22  ΤΤαα  ΕΕππττάάννηησσαα  κκααιι  ηη  ΈΈννωωσσηη
Στις 21 Μαΐου 1864 πραγματοποιείται ένα γεγονός που δεν έχει προηγούμε-

νο στην ιστορία του νέου Ελληνικού Κράτους, που ως τότε αποτελούσαν η Πε-
λοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και τα νησιά Κυκλάδες. Η Ένωση με την Ελ-
λάδα είναι ουσιαστικά ένωση δύο συντεταγμένων κατά τα δυτικοευρωπαϊκά
πρότυπα πολιτειακών μονάδων, η οποία σήμαινε το τέλος του ενός, του νησιωτι-
κού Ιονίου Κράτους, που ήταν προσδεμένο στο άρμα της βρετανικής Προστα-
σίας, και την πρώτη μεγάλη διεύρυνση του άλλου, του Βασιλείου της Ελλάδος,
ελάχιστα μετά την ανάδειξη στο θρόνο του Γεωργίου του Α΄ και υπό το φως της
συνταγματικής μεταβολής του 1864. Ο Μπάμπης Άννινος τότε είναι μόλις 12
χρόνων – μικρός μαθητής της στοιχειώδους εκπαίδευσης. Ο ίδιος μας μεταφέρει
την εμπειρία εκείνης της ημέρας, που ίσως δεν ήξερε ότι θα άλλαζε για πάντα
τη ζωή του:115 Οι σκηνές της αποχώρησης των Άγγλων στις 21 Μαΐου από την
πλατεία Μαίτλαντ (κατόπιν μετονομασθείσα σε Πλατεία Ενώσεως) μπροστά
στα μάτια του Άννινου που μαζί με πλήθος κατοίκων του Αργοστολίου έχουν
συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν, ειρηνικά, την τελετή, είναι συγκινητι-
κές – όσο και ο θαυμασμός με τον οποίο αντιμετώπισαν την έλευση του ελληνι-
κού στρατού, που κατέφθασε μετά από δύο μέρες. Χωρίς επεισόδια και μέσα σε
πανηγυρική ατμόσφαιρα η αγγλική σημαία κατεβαίνει από τον ιστό και η ελλη-
νική υψώνεται μέσα σε πανηγυρικές ιαχές τόσο από το πλήθος που παρακολου-
θεί όσο και από τα πλοία που φεύγουν. Σε πολιτικό επίπεδο η Ένωση εξυπηρε-
τούσε τόσο τη Βρετανία, που εγκατέλειψε μια αποικία που ήταν πλέον πολύ δα-
πανηρή για να συντηρείται, χρησιμοποιώντας την ως διαπραγματευτικό χαρτί
για να εξασφαλίσει την επιρροή της στην Ελλάδα, «προικίζοντας» τον φιλοβρε-
τανό μονάρχη Γεώργιο, όσο και το Ελληνικό Κράτος που επεκτάθηκε προς τη
Δύση, αλλά και την πλειοψηφία του λαού των Επτανήσων που επιθυμούσε και
είχε αγωνιστεί για την Ένωση με την Ελλάδα.
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115 Μπάμπης Άννινος, «Η Ένωσις της Επτανήσου», στο: Μπάμπης Άννινος, Ιστορικά ση-
μειώματα μετά πολλών εικόνων, εν Αθήναις: Εστία, 1925, σσ. 649-658. Επίσης βλ. Ηλίας Α.
Τουμασάτος, «21 Μαΐου 1864. Η Ένωση μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Αναμνήσεις του
Μπάμπη Άννινου», στο Ενθυμήματα 2008, (Σύλλογος εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, 2008), σσ. 10�-110.



Ο Άννινος λοιπόν από πολίτης του δεύτερου μεγαλύτερου σε πληθυσμό νησι-
ού του Ιονίου Κράτους γίνεται πολίτης της δυτικότερης επαρχίας του Νεοελλη-
νικού Κράτους, που έπρεπε να ενσωματωθεί διοικητικά, πολιτικά και οικονομι-
κά στην καινούρια έννομη τάξη, διαδικασία που απαιτούσε πολύ χρόνο και διερ-
γασίες κατά τη μεταβατική περίοδο.

Η ενσωμάτωση των Επτανήσων στο Ελληνικό Κράτος116 δεν θα μας απα-
σχολήσει παρά μόνο στον βαθμό που επηρεάζει την καθημερινότητα των ανθρώ-
πων – την οικονομική και κοινωνική οργάνωση των τοπικών κοινωνιών με τις
ιδιαιτερότητες καθεμιάς.
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116 Αγγελο-Διονύσης Δεμπόνος, Η Κεφαλονιά στον αστερισμό της Παρθένου. Αργοστόλι:
ΤΕΔΚΚΙ, 199�· του ιδίου «Από την αγγλική προστασία στο Ελληνικό Βασίλειο. Το άγνωστο
χρονικό της μεταπολίτευσης στην Κεφαλονιά», Πρακτικά Ε΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, τό-
μος 2, Αργοστόλι: Ε.Κ.Ι.Ε., 1989, σσ. 219-245· του ιδίου «Μητρόπολη και αποικία. Τα μετά την
Ένωση», Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος αρ. 65-66, Μάιος-Ιούν. 19��, σσ. 90-96· Για τις νομικές
και οικονομικές διαστάσεις της ενσωμάτωσης των Επτανήσων στον ελληνικό χώρο βλ. Θανά-
σης Σπίγγος, Επτάνησα (1864-18�4): Από την Ένωση στην ενσωμάτωση, Κέρκυρα: χ.ο.,
2002.

Η παραλιακή Πλατεία Μαίτλαντ (μετέπειτα Ενώσεως) στο Αργοστόλι 
από την οποία έγινε η αποχώρηση των αγγλικών στρατευμάτων από το Αργοστόλι. 

Άνω δεξιά η συνοικία της Πλάκας, όπου το πατρικό σπίτι του Άννινου. 
[Αρχείο Κοργιαλενείου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αργοστολίου]



22..33..33  ΟΟιικκοοννοομμίίαα,,  κκοοιιννωωννίίαα,,  αασσττιικκοοπποοίίηησσηη
Μια πολιτειακή μεταβολή όπως η ενσωμάτωση μιας οργανωμένης πολιτεί-

ας σε ένα υφιστάμενο πολιτειακό σύστημα, είναι αυτονόητο ότι δεν διαθέτει μό-
νον πολιτικές συνέπειες. Όσο κι αν συμμερίζεται κανείς την άποψη ότι το Ιόνιο
Κράτος επί της ουσίας ήταν ένα προτεκτοράτο της Μεγάλης Βρετανίας μεταμ-
φιεσμένο σε συντεταγμένο κράτος, το κανονιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λει-
τουργούσε (οργάνωση της διοίκησης, νομοθεσία, κανόνες που διέπουν τις ιδιωτι-
κές οικονομικές σχέσεις αλλά και φορολογικό σύστημα) έπρεπε να προσαρμο-
στεί στην καινούρια πραγματικότητα μιας άλλης οργανωμένης πολιτειακής
μονάδας, του Ελληνικού Βασιλείου. Αυτή δεν είναι απλώς μια νομικής υφής πε-
ριπέτεια, στο βαθμό που οι κανόνες δικαίου διέπουν τις σχέσεις των ανθρώπων
με το κράτος αλλά και μεταξύ τους, και επομένως η μεταβολή και αναπροσαρ-
μογή τους μοιραία επιφέρει μικρότερες ή μεγαλύτερες κοινωνικές αλλαγές, που
φθάνουν να επηρεάζουν την ίδια την καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά και
συχνά την ιδεολογική και πνευματική τους διαμόρφωση.11�

Ακόμη και το μεταβατικό δίκαιο της ενσωμάτωσης των Ιονίων στο Ελληνι-
κό Βασίλειο είχε τις επιπτώσεις του. Όσο κι αν επιχειρήθηκε η ενσωμάτωση αυ-
τή να γίνει σταδιακά και όχι βίαια, οι δύο βασικές οικονομικές της παράμετροι
με κοινωνικές επιπτώσεις, η φορολογία δηλαδή (που επηρέαζε τα εισοδήματα
των κοινωνικών τάξεων και τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής) και η δα-
σμολογική πολιτική (που επηρέαζε τον τριτογενή τομέα, τη διενέργεια δηλαδή
των εμπορικών και κολλυβιστικών πράξεων) επέφεραν μεταβολές στη ζωή και
την περιουσία πολλών Επτανησίων, μεταξύ των οποίων και η οικογένεια του
Άννινου.118 Αυτοί που φαίνεται ότι επλήγησαν κυρίως ήταν οι παλαιές οικογένει-
ες των γαιοκτημόνων, η παλαιά αριστοκρατία, που ήδη κατά την Ένωση βρι-
σκόταν ενώπιον της πρόκλησης να επιλέξει τους δρόμους του εμπορίου ή να πε-
ριοριστεί στον στενό κύκλο του νησιού. Η γεωργική παραγωγή γνώρισε κάμψη
(οι διάφορες επιχειρήσεις των Άγγλων για υιοθέτηση πρωτοποριακών μεθόδων
καλλιέργειας σ’ ένα κατεξοχήν ορεινό νησί δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα και
δεν ακολούθησαν αντίστοιχες προσπάθειες από το νέο Ελληνικό Κράτος για συ-
νέχισή τους), ενώ η «ναυαρχίδα» των εξαγώγιμων προϊόντων της Κεφαλονιάς,
η σταφίδα, άρχισε να γίνεται ολοένα και λιγότερο ανταγωνιστική στο νέο περι-
βάλλον. Το νησί δεν ευτύχησε να γνωρίσει σημαντική εκβιομηχάνιση (πέραν της
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11� Για τη νομική διάσταση του θέματος της Ένωσης βλ. Γιώργος Καριψιάδης, Η Ελλάδα
ως διάδοχο κράτος: θέματα διαδοχής κρατών κατά την ίδρυση του ελληνικού κράτους και την
Ένωση των Επτανήσων, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2000.

118 Το μαρτυρεί και ο ίδιος ο Άννινος σε συνέντευξή του στον Κωστή Μπαστιά (Κωστής
Μπαστιάς, «Μπάμπης Άννινος», Φιλολογικοί περίπατοι, δεύτερος κύκλος, Εισ.-επιμ. Αλέξης
Ζήρας, Αθήνα: Καστανιώτης 2002), σσ. 243-244. 



μεταποιητικής οινοποιίας και σε μικρότερο βαθμό της βυρσοδεψίας). Κερδισμέ-
νοι έμελλε να είναι εκείνοι που θα ασχολούνταν με το εμπόριο – κι εκείνοι που θα
κοιτούσαν μακριά, σε άλλους τόπους.

Η κοινωνία της Κεφαλονιάς, σ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα υπήρξε κοι-
νωνία μεγάλων αντιθέσεων.119 Στη μεγάλη έκταση του νησιού, που ευνοοούσε
τις μεγάλες ιδιοκτησίες, οφειλόταν ο μεγάλος αριθμός αριστοκρατών που παρα-
τηρείται ήδη από τα χρόνια της βενετοκρατίας. Αριστοκράτες των πόλεων ή της
επαρχίας, οι μεγάλες παραδοσιακές οικογένειες του νησιού, ανάλογα με τις
σχέσεις που είχαν με τον εκάστοτε κυρίαρχο στα νησιά, τροφοδοτούσαν από τις
τάξεις τους τη διοίκηση και την τοπική διακυβέρνηση, και συχνότατα βρίσκο-
νταν σε μεγάλες αντιθέσεις μεταξύ τους προκειμένου να εξασφαλίσουν την οικο-
νομική ισχύ που κατά κύριο λόγο πήγαζε από την κατοχή της γης.

Από τις οικογένειες αυτές προερχόταν και όλη η νομενκλατούρα των νησιών,
καθώς είχαν το σχεδόν αποκλειστικό προνόμιο οι γόνοι τους να έχουν πρόσβαση
στην εκπαίδευση, κυρίως σε πανεπιστήμια της Ιταλίας. Γυρίζοντας πίσω για-
τροί ή δικηγόροι, οι νεαροί αριστοκράτες ουσιαστικά δημιουργούσαν τη βάση για
την προοπτική ανάπτυξης μιας μέσης τάξης που μεσοπρόθεσμα δεν θα στηριζό-
ταν πια στη δύναμη που της παρείχε η γη, καθώς μοιραία οι μεγάλες περιουσίες
μοιράζονταν κληρονομικά και κατακερματίζονταν ή οι κληρονομικές διαφορές
άφηναν κάποιους εκτός νυμφώνος: η αναδυόμενη τάξη των επιστημόνων-επαγ-
γελματιών (με την αριστοκρατική καταγωγή) συμπληρώνεται από εκείνη των
αριστοκρατών που αποφασίζουν να αξιοποιήσουν κάποια από τα κεφάλαιά τους
στην άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων με την εξαγωγή των προϊόντων τους
στην υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. Αυτή η μεσαία τάξη δεν τροφοδοτείται
σε δυναμικό μόνο άνωθεν. Οι «μη αριστοκράτες», ιδίως αυτοί των πόλεων, όσοι
αποφασίζουν να ασχοληθούν με το μικρεμπόριο ή να δραστηριοποιηθούν ως τε-
χνίτες και ελεύθεροι επαγγελματίες, αποσπώνται από τη χαμηλότερη τάξη – σ’
αυτήν οι ανειδίκευτοι εργάτες και κυρίως οι αγρότες παραμένουν ουσιαστικά
αποκομμένοι από τις κοινωνικές εξελίξεις: μακριά από την εκπαίδευση, μακριά
από τη δυνατότητα να συμμετέχουν ουσιωδώς στη λήψη αποφάσεων, μακριά
από την πνευματική ζωή, συμπληρώνουν την κοινωνική εικόνα με τον ίδιο τρόπο
που αυτό συμβαίνει σε ολόκληρη τη νεότερη Ευρώπη μετά την εποχή του Δια-
φωτισμού. Οι ζωές των φτωχών αγροτών επηρεάζονται ωστόσο και εκείνες από
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119 Βλ. ενδεικτικά Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος, Ιστορία της Κεφαλονιάς, τόμ. 2ος: 1�9�-
1940, Αθήνα: Κέφαλος, 1988, σσ. 84-105 και τις εκεί βιβλιογραφικές αναφορές. Πλούσιο φωτο-
γραφικό και πραγματολογικό υλικό για την κοινωνική ζωή στην Κεφαλονιά από τα χρόνια με-
τά την Ένωση έως τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953 περιλαμβάνεται στο λεύκωμα: Γε-
ώργιος Ν. Μοσχόπουλος (επιμ.), Η παλαιά Κεφαλονιά. Ένας Ατέλειωτος Αύγουστος. Φωτο-
γραφίες από το αρχείο του Κοργιαλενείου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Αργοστολίου,
τόμ. Α΄: Αργοστόλι. Αργοστόλι: Κοργιαλένειο Ίδρυμα, 2004, β΄ έκδ. 2005.



τα μακροοικονομικά μεγέθη: η ζήτηση των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊ-
όντων, η κατά περιόδους διακύμανση της διάθεσής τους στις αγορές της νέας
χώρας είναι εύλογο να επηρεάζουν τη ζωή τους, ωστόσο η αποκόλλησή τους
από την αγροτική ζωή προϋποθέτει κι άλλους παράγοντες. Δεν θα ήταν υπερβο-
λή να αναγνωρίσει κανείς στον αγροτικό κόσμο της Κεφαλονιάς τα χαρακτηρι-
στικά εκείνα που μπορεί κανείς να εντοπίσει στους γεωργούς και κτηνοτρόφους
ολόκληρης της νότιας Ευρώπης στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα: χαμηλό επίπε-
δο διαβίωσης, υψηλά ποσοστά αναλφαβητισμού, συντηρητισμό και κλειστότητα
στις τοπικές κοινωνίες, πράγμα που ευνοεί τις αντιπαραθέσεις με τα γειτονικά
χωριά και παράλληλα αποδυναμώνει τις προσπάθειες να διαρραγεί ο στενός κοι-
νωνικός ιστός από νέες ιδέες και ήθη. Και στην περιφέρεια της Κεφαλονιάς
υπάρχουν οι μεγάλες ιδιοκτησίες με τους πολλούς σέμπρους αλλά και οι μικροϊ-
διοκτήτες, το μεγάλο ποσοστό του νησιού που είναι άγονο και μη καλλιεργήσι-
μο, η παράλληλη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και των δραστηριοτήτων μετα-
ποίησης των αγροτικών προϊόντων (τυροκομία, οινοποιία).120 Όλα αυτά τα
στοιχεία συνθέτουν την εικόνα ενός νησιού που δεν είναι άμεσα εξαρτημένο οικο-
νομικά από το κέντρο. 

Το Αργοστόλι, που έγινε πρωτεύουσα του νησιού μόλις κατά τις τελευταίες
δεκαετίες της βενετικής κυριαρχίας (1�5�),121 πόλη που αναπτύχθηκε δηλαδή
έναν αιώνα μόλις πριν την Ένωση, είναι το διοικητικό κέντρο του νησιού, αλλά η
καρδιά των οικονομικών δραστηριοτήτων χτυπά σε πολλά σημεία, σχεδόν αυτό-
νομα και κλειστά μεταξύ τους, με δική τους οικονομική ζωή που άλλοτε συνδέ-
εται με το Αργοστόλι και άλλοτε, ακολουθώντας την παράδοση των προηγούμε-
νων αιώνων κατά τους οποίους η επικοινωνία ανάμεσα στα μέρη του νησιού
ήταν δύσκολη, με τις απέναντι ελληνικές ή ιταλικές ακτές. Η επικοινωνία της
νοτιοανατολικής Κεφαλονιάς με την περιοχή της δυτικής Αχαΐας και Ηλείας, ή
της βόρειας Κεφαλονιάς με την Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία για
την ανταλλαγή και εμπορία προϊόντων είναι για γεωγραφικούς λόγους ανεξάρ-
τητη από το οικονομικό κέντρο.
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120 Για την οινοποιία στην Κεφαλονιά βλ. τη μελέτη του Αγγελο-Διονύση Δεμπόνου Οίνος,
ο ιστορικός κύκλος των κεφαλονίτικων κρασιών, Αθήνα: Διάττων, 2003.

121 Για τη μεταφορά της πρωτεύουσας της Κεφαλονιάς από το Φρούριο του Αγίου Γεωργίου,
που βρισκόταν στην ενδοχώρα (στην περιοχή της Λειβαθούς, λίγα χιλιόμετρα από τη σημερινή
πρωτεύουσα) στο λιμάνι του Αργοστολίου, και τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνέ-
πειές της ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι ανακοινώσεις του σχετικού συνεδρίου που πραγματοποιή-
θηκε στο Αργοστόλι το 200� από τον Δήμο Αργοστολίου, με αφορμή την επέτειο των 250 χρόνων
από τη μετακίνηση και δημοσιεύονται στα πρακτικά του: Από το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου
στο Αργοστόλι (1�5�-200�) - Η βενετική κυριαρχία στην Κεφαλονιά (1500-1�9�). Συνέδριο
Ιστορίας, Αργοστόλι 2�-30 Σεπτεμβρίου 200� στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου των 250
χρόνων από τη μεταφορά της πρωτεύουσας, τόμοι 2, Αργοστόλι: Δήμος Αργοστολίου, 2010.



Το Αργοστόλι,122 με την επίσης εύφορη πεδιάδα της Κρανιάς στα νοτιοανα-
τολικά του, διαθέτει και το λιμάνι, με οργανωμένη αποβάθρα κατασκευασμένη,
όπως και τα περισσότερα έργα, από τον τοποτηρητή Charles James Napier,123
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122 Για την ανάπτυξη της πόλης του Αργοστολίου πολύτιμες πληροφορίες μας δίνουν οι δη-
μοσιευμένες μελέτες του Αγγελο-Διονύση Δεμπόνου, βασισμένες σε εξαντλητική αρχειακή
έρευνα στο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Κεφαλληνίας (σημερινά ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κεφαλλη-
νίας). Αναφέρουμε ενδεικτικά: Η γένεση και τα πάθη μιας πολιτείας (το Αργοστόλι αγωνίζε-
ται). Αργοστόλι: χ.ο., 1981· Κούταβος. Το χρονικό ενός βάλτου, Αργοστόλι: Δήμος Αργοστολί-
ου, 1999· Ξένες παροικίες στην Κεφαλονιά: Αργοστόλι: Ν.Α. Κεφ/νίας – Ιθάκης, 1996· Σταθ-
μοί στην πολιτικοκοινωνική και πολιτισμική ζωή του Αργοστολιού, Αργοστόλι: ΔΕΠΑΨ, 1994·
Το Αργοστόλι διασκεδάζει. Γιορτές – πανηγύρια – λαογραφία – έθιμα – δοξασίες. Αργοστόλι:
χ.ο., 19�9· Το θέατρο «Ο Κέφαλος» του Αργοστολίου (1858-1943). Οι μηχανισμοί ίδρυσης και
λειτουργίας του, Αργοστόλι: ΔΕΠΑΨ, 1993· Το κουτούπι του Νάπιερ. Πάτρα: Δήμος Αργοστο-
λίου, 2004. Βλ. επίσης Ευρυδίκη Λειβαδά-Ντούκα, Αργοστόλι. Αργοστόλι: χ.ο., 1999· Παναγής
Αντίπας, Αναμνήσεις και προοπτικές τ’ Αργοστολίου. Αθήνα: Κεφαλληνιακή Αδελφότητα,
1982, 2η έκδ. Αθήνα: Κοργιαλένειο Μουσείο, 1986. Φωτογραφική περιήγηση στο προσεισμικό
Αργοστόλι βλ. στο φωτογραφικό λεύκωμα: Η Παλαιά Κεφαλονιά – ένας ατέλειωτος Αύγου-
στος, τόμος 1: Αργοστόλι (επιμ. Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος), Κεφαλονιά: Κοργιαλένειο Ίδρυμα
Κεφαλληνίας, 2004, 2η έκδ. 2005. Διαδραστική φωτογραφική περιήγηση στο Αργοστόλι του τέ-
λους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα (με τρισδιάστατη ψηφιακή απεικόνιση της αγοράς)
υλοποιηθηκε από το Κοργιαλένειο Ίδρυμα και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ε.Κ.
Αθηνά και είχε αναρτηθεί σε τρεις γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά) στον δικτυακό κόμβο
του Κοργιαλενείου Ιδρύματος Κεφαλληνίας www.corgialenios.gr. Δυστυχώς δεν περιλήφθηκε
στην πρόσφατη αναβάθμιση του κόμβου του Ιδρύματος για τεχνικούς λόγους.

Το Μαρκάτο, διοικητικό, δικαστικό και εμπορικό κέντρο που κατασκευάστηκε κατά 
την αγγλοκρατία στο Ληξούρι, δεύτερο αστικό κέντρο, κέντρο αγροτικής οικονομίας

[Φωτογραφικό Αρχείο Κοργιαλενείου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου]



την πύλη που οδηγεί στον υπόλοιπο κόσμο μέσω των εμπορικών κυρίως καρα-
βιών. Η πόλη του Αργοστολίου στα χρόνια της Ένωσης διαθέτει ήδη διαμορφω-
μένες υποδομές, από την περίοδο της αγγλοκρατίας: Έχει διοικητικό κέντρο
που λειτουργεί και ως δικαστήριο και σχολείο, έχει φυλακές, ένα παλαιό κτήριο
που χρησιμοποιείται ως νοσοκομείο, στρατώνες. Γύρω από την παλιά βενετσιά-
νικη μικρή πόλη, με έναν κεντρικό δρόμο και πολλά δαιδαλώδη στενά, όπου και
βρίσκονται τα αρχοντικά της παλιάς αριστοκρατίας έχει αναπτυχθεί μια και-
νούρια πόλη, με ευθείες οδούς, και πολλά καινούρια αρχοντικά.124 Στην καινού-
ρια πλευρά της πόλης βρίσκεται και το σπίτι όπου μεγαλώνει ο Άννινος, κοντά
στη βρετανική Mensa. 
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123 Κατά τη διάρκεια της βρετανικής Προστασίας πραγματοποιήθηκαν πολλά δημόσια έρ-
γα – η σπουδαιότερη όμως για την οικονομική και κοινωνική ζωή του νησιού πρόοδος ήταν η κα-
τασκευή οδικού δικτύου που συνέδεε απροσπέλαστα μέχρι τότε τμήματα του νησιού, διευκολύνο-
ντας την επικοινωνία ανάμεσα στα διάφορα σημεία του νησιού και συνακόλουθα τις οικονομικές
συναλλαγές αλλά και τις κοινωνικές σχέσεις. Βλ. σχετικά Ελένη Κοσμετάτου, Αναφορά στους
δρόμους της Κεφαλονιάς, Αργοστόλι: Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αργο-
στολίου, 1991.

124 Για την αρχιτεκτονική και τη χωροταξία του Αργοστολίου βλ. ενδεικτικά Κοσμάς Π.
Φωκάς-Κοσμετάτος, Κεφαλληνιακά. Αρχιτεκτονικά, Αθήναι: χ.ο., 1962 και Υβόννη Μαρκα-
ντωνάτου - Λάμπρος Σιμάτος, Αρχιτεκτονική κατοικιών της Κεφαλονιάς, Αθήνα: Εικών, 2008.

Το Αργοστόλι τα χρόνια της Ένωσης 
[χαλκογραφία από το περιοδικό Έσπερος (Λειψίας)]



Το Αργοστόλι στα χρόνια της Ένωσης διαθέτει επίσης πολλούς χώρους κοι-
νωνικής συναναστροφής: Τη μεγάλη πλατεία του Μαίτλαντ, χώρο συνάθροισης
και αθλοπαιδιών, πολλούς ναούς, κυρίως στην παλαιά πλευρά της πόλης, και
ένα μεγάλο θέατρο όπερας, τον «Κέφαλο», που έχει κατασκευαστεί στο πλαίσιο
μιας ιδιότυπης συμφωνίας ανάμεσα στις αριστοκρατικές οικογένειες.125 Η πόλη
φαίνεται ότι ήδη διαθέτει τη διαμορφωμένη αγορά της, ενώ ακόμη και οι κατοι-
κίες και τα αρχοντικά που βρίσκονται στην παραλία, φαίνεται πως είναι προσα-
νατολισμένες προς την εμπορική δραστηριότητα. Με τα σαλόνια και τους χώ-
ρους ενδιαίτησης στα πάνω πατώματα, τα ισόγεια των παραλιακών κατοικιών,
ακόμη και των αρχοντικών, είναι διαμορφωμένα είτε σε καταστήματα είτε σε
αποθήκες εμπορευμάτων. Η πόλη γνωρίζει ποια είναι η ισχύς και ο ρόλος της:
Το οδικό δίκτυο που έχουν κατασκευάσει οι Άγγλοι έχει συμβάλει στην επικοι-
νωνία με την περιφέρεια του νησιού και συνακόλουθα στη συγκέντρωση των
αγαθών και εμπορευμάτων, ενώ η ενασχόληση με τη ναυτιλία στο δεύτερο μισό
του αιώνα αυξάνεται αισθητά.

Σιγά σιγά η πόλη αρχίζει να αποκτά υποδομές μιας σύγχρονης πόλης –
ακτοπλοϊκή συγκοινωνία με το Ληξούρι,126 ύδρευση και ηλεκτροφωτισμό, ως το
τέλος του αιώνα. Ο πληθυσμός της αυξάνεται σταδιακά και ο οικιστικός ιστός
της πόλης σκαρφαλώνει σιγά σιγά στους γύρω λόφους.

22..33..44  ΗΗ  εεκκππααίίδδεευυσσηη
Η αγγλική κυριαρχία (όπως και η προγενέστερη βενετική) δεν είχε ενθαρρύ-

νει ένα οργανωμένο σύστημα καθολικής δημόσιας εκπαίδευσης – μολονότι προς
το τέλος της είχε αρχίσει να επιδεικνύει συγκριτικά μεγαλύτερο ενδιαφέρον.12�

Ήταν προφανές ότι δεν ενθαρρυνόταν η διάδοση της εκπαίδευσης σε όλα τα
στρώματα της κοινωνίας, μια και κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δημιουργήσει το
υπόβαθρο για κοινωνικές αναταράξεις. Η στοιχειώδης εκπαίδευση, με τα αλλη-
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125 Για το εταιρικό σχήμα του θεάτρου «Ο Κέφαλος» βλ. Αγγελο-Διονύσης Δεμπόνος, Το
θέατρο «Ο Κέφαλος» του Αργοστολίου (1858-1943). Οι μηχανισμοί ίδρυσης και λειτουργίας
του. Αργοστόλι: ΔΕΠΑΨ, 1993· Σπύρος Αντ. Ευαγγελάτος, Ιστορία του θεάτρου εν Κεφαλλη-
νία, ό.π., σσ. 1�6-180.

126 Βλ. Αγγελο-Διονύσης Δεμπόνος, «Η πρώτη ατμοπλοϊκή Εταιρεία στη συγκοινωνία Αρ-
γοστόλι – Ληξούρι». Κυμοθόη, αρ. 6-�, Δεκ. 1995, σσ. 19-24.

12� Γεώργιος Μοσχόπουλος, Ιστορία της Κεφαλονιάς, ό.π., τόμ. 2, σσ. 10�-122· του ιδίου Εκ-
παιδευτικά 1. Τα αρχεία του Πρώτου Λυκείου Αργοστολίου και του Πετριτσείου Ληξουρί-
ου,(18�6-1995), Αθήνα: ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Κεφαλονιάς, 199�· Αγγελο-Διονύσης Δεμπόνος,
«Η παιδεία στην Κεφαλονιά τα χρόνια της αγγλοκρατίας», Παρνασσός, αρ. 34, 1982, σσ. 246-
288. Βλ. επίσης Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Παιδεία και Φιλοσοφία στα νησιά του Ιονίου
(16ος-19ος αιώνας)» Ιόνιοι Νήσοι – Ιστορία και Πολιτισμός = History and culture of the Ionian
Islands, επιμ. Θεοδόσης Πυλαρινός, Αθήνα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 200�, σσ. 123-133.



λοδιδακτικά σχολεία που ήταν σκορπισμένα σε όλο το νησί, αλλά και τα κοινο-
τικά σχολεία, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και τα ξένα σχολεία (αγγλικά και κα-
θολικά) διαχεόταν σε ικανό μέρος του νησιού, αλλά η μέση εκπαίδευση ήταν ου-
σιαστικά προνόμιο μόνον των κατοίκων των πόλεων. Και εδώ η Ένωση επέφερε
αλλαγές. Και ο Μπάμπης Άννινος, ως μαθητής την εποχή της Ένωσης, βρέ-
θηκε στο επίκεντρο των αλλαγών αυτών. Αυτό που δεν άλλαξε ουσιωδώς είναι ο
αποκλεισμός μεγάλου μέρους του πληθυσμού (και ιδιαίτερα των γυναικών)
ακόμη και από τις στοιχειώδεις γνώσεις γραφής και ανάγνωσης. Ο Άννινος και
ο κύκλος των φίλων του ανήκαν στους προνομιούχους που μπορούσαν να φοιτή-
σουν σε σχολείο και μετά τη στοιχειώδη εκπαίδευση, ωστόσο φαίνεται πως δεν
έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει παραπέρα, όπως θα είχαν άλλοι αριστοκρά-
τες της παλιότερης γενιάς. Περιορίζεται στις εγκύκλιες σπουδές (δεν ολοκλη-
ρώνει καν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και έπειτα αναγκάζεται να εργαστεί.

Η περίπτωση του Άννινου ασφαλώς δεν είναι η μοναδική. Πολλοί καταγόμε-
νοι από άλλοτε χρυσοβιβλικές οικογένειες δεν βρίσκουν τόσο εύκολα τον δρόμο
προς το Πανεπιστήμιο. Η Ιόνιος Ακαδημία, στην Κέρκυρα, καταργείται λίγο
μετά την Ένωση, η «εξαγωγή» σπουδαστών προς τα ιταλικά πανεπιστήμια
μειώνεται, μια και πλέον η Αθήνα παρέχει τη δυνατότητα στους εύπορους Κε-
φαλλήνες νέους για πανεπιστημιακές σπουδές. 

Δεν θα πρέπει να προσπεράσουμε αβασάνιστα το γεγονός της κατάργησης
της Ιονίου Ακαδημίας. Πέρα από το ακαδημαϊκό επίπεδο γνώσεων που προσέφε-
ρε, και το γεγονός ότι σε αυτήν είχαν την ευκαιρία να διδάξουν σπουδαίοι λόγιοι,
ουσιαστικά έπαψε να υπάρχει ένα δυναμικό και διαρκώς ανανεούμενο με νέο αίμα
λόγω της φοιτητικής κινητικότητας forum ανταλλαγής ιδεών, γνωριμίας ανάμε-
σα στους νεαρούς επίδοξους επιστήμονες και μελλοντικούς λόγιους, και επικοι-
νωνίας τους με τους λόγιους που είτε σχετιζόμενοι με την Ακαδημία είτε για άλ-
λους επαγγελματικούς λόγους διέμεναν και συγχρωτίζονταν στην Κέρκυρα. 

Η σταδιακή απομάκρυνση των γόνων εύπορων οικογενειών από τα δυτικά
πανεπιστήμια αποδυναμώνει σταδιακά και την εδραιωμένη επί πολλούς αιώνες
(ακόμη και πριν τα χρόνια της βενετοκρατίας) επικοινωνία σε πολιτισμικό επί-
πεδο της Κεφαλονιάς με τις ιταλικές πόλεις και την ιταλική επιστημονική, λο-
γοτεχνική και καλλιτεχνική παραγωγή. Μπορεί η Ιταλία να έχει χάσει, μετά
τα μέσα του 19ου αιώνα, πολλή από τη λάμψη της ως πολιτιστικού πόλου και να
αναδύονται ή να εδραιώνονται άλλες δυνάμεις (όπως η Αμερική, η Ρωσία, οι
Σκανδιναβικές χώρες), που διευρύνουν τον λογοτεχνικό ορίζοντα, ωστόσο αυτή
η επικοινωνία με τον ιταλικό πολιτισμό ήταν ζωτικής σημασίας για τα Επτάνη-
σα. Οι εμπορικές και καλλιτεχνικές ανταλλαγές ασφαλώς συνεχίζονται (κα-
θώς περιοδεύοντες ιταλικοί θίασοι θα οργώνουν τα Επτάνησα για λίγες δεκαε-
τίες μετά από την Ένωση, ενώ δεν θα σταματήσει η ναυτική επικοινωνία ανά-
μεσα στις δύο περιοχές), ωστόσο η απουσία ακαδημαϊκού επιπέδου επικοινω-
νίας είναι κρίσιμη για τη διαμόρφωση της κουλτούρας των μελλοντικών ελίτ. 
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Η Αθήνα διαφαίνεται ως προτιμότερη λύση για την πραγματοποίηση ανώτε-
ρων σπουδών, και για λόγους μεταγενέστερης επαγγελματικής αποκατάστα-
σης, με δεδομένο το γεγονός ότι η δημόσια διοίκηση, σε κεντρικό και περιφερει-
ακό επίπεδο, του Ελληνικού Βασιλείου στελεχώνεται πλέον από την κεντρική
εξουσία που βρίσκεται εντός Αθηνών. Η κεντρική εξουσία στέλνει στο νησί ανώ-
τερα στελέχη της διοίκησης, στελέχη της αστυνομίας και του στρατού, μια και
καλείται να αναμορφώσει ριζικά την ήδη υφιστάμενη στα νησιά γραφειοκρατική
μηχανή, που μοιραία ήταν ταγμένη και κομμένη στα μέτρα της Προστασίας.
Ένας καινούριος μηχανισμός διοίκησης στήνεται, πράγμα που σημαίνει ότι το
προγενέστερο σύστημα «ξηλώνεται», αν όχι στο σύνολό του, τουλάχιστον σε ση-
μαντικό βαθμό. Ασφαλώς υπάρχουν οι παράγοντες που ελίσσονται και εξασφα-
λίζουν θέση ισχύος στη νέα πραγματικότητα, αυτό όμως δεν είναι αυτονόητο,
ούτε δεδομένο, όπως συνέβαινε με τις άλλες διαδοχές. Υπάρχουν χαρακτηριστι-
κά παραδείγματα Κεφαλλήνων ευγενών που είχαν κατορθώσει οι ίδιοι ή οι οικο-
γένειές τους να κατέχουν θέσεις-κλειδιά διαδοχικά στα τελευταία χρόνια της
βενετοκρατίας, στις γαλλικές κατοχές, στην Επτάνησο Πολιτεία και στα χρό-
νια της αγγλοκρατίας. Η οικογένεια των Αννίνων είχε δώσει τέτοιους εκπροσώ-
πους, αλλά τώρα πια τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα. Ένας πιθανός δρόμος
για τον Κεφαλονίτη νέο για να αποκτήσει πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση, στον
καινούριο μηχανισμό, ή να κάνει πολιτική καριέρα, είναι οι σπουδές στην Αθήνα.

22..33..55  ΠΠοολλιιττιικκήή  σσκκέέψψηη  κκααιι  ππρραακκττιικκήή
Αλλά και η πολιτική καθαυτή τίθεται σε νέα βάση, καθώς, πέρα από την

εκλογή Κεφαλλήνων βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και την άμεση
πλέον επικοινωνία των Επτανησίων βουλευτών με το πολιτικό σύστημα και
τους εδραιωμένους πολιτικούς-κομματικούς σχηματισμούς του νέου κράτους,
αναφύεται και η νέα πραγματικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δημαρ-
χιακές εκλογές είναι μια καινούρια πραγματικότητα, στην οποία δεν είναι συ-
νηθισμένοι οι Κεφαλονίτες – η πολιτική παρτίδα ανοίγει και σε άλλες δυνάμεις,
οι οποίες δεν προέρχονται απαραίτητα από τις παλαιές χρυσοβιβλικές οικογέ -
νειες. Αυτό δημιουργεί καινούριες ισορροπίες, καινούριες διελκυστίνδες για την
απόκτηση ισχύος, καινούριες συμμαχίες και έχθρες ανάμεσα στις οικογένειες,
αλλά και αυτομάτως γεννά την απαίτηση εξεύρεσης καινούριων μέσων δραστη-
ριοποίησης στην πολιτική παλαίστρα. Οι δημοτικοί άρχοντες εκλέγονται και αυ-
τοί με άμεση και καθολική ψηφοφορία – όπως και οι αντιπρόσωποι στο Κοινο-
βούλιο (ή στις δύο Βουλές, όποτε υπάρχουν) των Αθηνών. Πέρα από το βουλευ-
τικό αξίωμα, οδό που επιλέγουν οι παλαιοί πολιτικοί (όσοι ήδη αναδείχθηκαν μέ-
σα από τις τάξεις της Ιονίου Βουλής), το δημαρχιακό αξίωμα, με περισσότερες
δυνατότητες άμεσης παρέμβασης στην καθημερινότητα των πολιτών, γίνεται
θώκος τον οποίο διεκδικούν και νέοι πολιτικοί, οι οποίοι δεν έχουν απαραίτητα

Η πρώιμη περίοδος (Κεφαλονιά 1852 - περ. 1880) 141



αποκρυσταλλωμένη πολιτική στάση και θέση, τουλάχιστον στον βαθμό που αυ-
τό συνέβαινε με την παλαιά γενιά.

Με την έννοια αυτή, η πολιτική σκέψη και δράση στα Επτάνησα επαναπροσ-
διορίζεται μετά την Ένωση σε πολλά επίπεδα. Αφ’ ενός, αυτό που υπήρχε πριν
από την Ένωση, το μακροεπίπεδο της ιδεολογικής αντιπαράθεσης μεταξύ των
ιδεολογικών ρευμάτων (Ριζοσπαστών, παλαιών και νέων, Μεταρρυθμιστών και
Καταχθονίων) μετά την Ένωση επανατοποθετείται. Το τέλος της αγγλικής
προστασίας δεν σημαίνει ότι εξέλιπαν οι νοσταλγοί της, ούτε ότι ο ριζοσπαστι-
σμός ολοκληρώθηκε ως ιδεολογία, αφού οι πρώτοι ριζοσπάστες ουσιαστικά επι-
θυμούσαν κοινωνικές μεταρρυθμίσεις πέρα από την Ένωση καθαυτή, πόσο μάλ-
λον μια Ένωση με ένα Βασίλειο, του οποίου ο μονάρχης ήταν εκλεκτός του βρε-
τανικού στέμματος και στον οποίο είχαν παραχωρηθεί τα Επτάνησα υπό τύπον
προικός. Η αμηχανία από τα πρώτα δύσκολα βήματα της ενσωμάτωσης και τις
γραφειοκρατικές και άλλες δυσκολίες που προέκυψαν, είναι φυσικό να είχε ως
αμεσότερο αποτέλεσμα την απογοήτευση των ανθρώπων που έβλεπαν να υλο-
ποιείται με δυσχέρειες ή να απέχει από τις προσδοκίες τους ένας στόχος στον
οποίο είχαν ταχθεί επί δεκαετίες. Ταυτόχρονα, οι πολιτικές δυνάμεις που είχαν
ήδη διαμορφωθεί στο Ελληνικό Βασίλειο, επιχειρούσαν, όπως ήταν εύλογο, να
διεισδύσουν και να αποκτήσουν μερίδιο ισχύος στον ιόνιο χώρο, προσεταιριζόμε-
νες ήδη δραστήρια πολιτικά στελέχη ή προωθώντας νέα πρόσωπα. Αλλά και οι
ίδιοι οι Επτανήσιοι πολιτικοί αισθάνονταν την ανάγκη να ενσωματωθούν στις
ελληνικές πολιτικές δυνάμεις για να εξασφαλίσουν την πολιτική τους επιβίωση
στην αθηναϊκή πλέον σκηνή. 

Παράλληλα με τους πολιτικούς σχηματισμούς, η εθνική ιδεολογία εξακο-
λουθεί, στα Επτάνησα, να αποτελεί βασικό παράγοντα διαμόρφωσης πολιτικής
σκέψης. Οι Κεφαλονίτες, όπως και οι άλλοι Επτανήσιοι, ήδη πριν την Ένωση εί-
ναι ενήμεροι και ευαισθητοποιημένοι για όλα τα «εθνικά ζητήματα» που βρί-
σκονται σε εξέλιξη. Το Ελληνικό Βασίλειο είναι ένα μικρό κράτος με σύνορα που
φθάνουν ως τη Ρούμελη, ενώ οι εκτός Ελλάδος ελληνικές κοινότητες βρίσκο-
νται στη θέση που μέχρι πρότινος βρίσκονταν τα Επτάνησα και κάτω από έναν
δυνάστη υπό κατάρρευση. Οι Κεφαλονίτες και οι άλλοι Επτανήσιοι, αντί για
αλύτρωτοι Έλληνες που ονειρεύονται τη μεγάλη Ελλάδα, γίνονται πλέον ελεύ-
θεροι Έλληνες που καλούνται, μαζί με τους υπόλοιπους να υπηρετήσουν τον ίδιο
σκοπό. Εξακολουθούν να παραμένουν ενεργοί φορείς της Μεγάλης Ιδέας και
των εθνικών στόχων, μόνο που τώρα πια βρίσκονται από τη «μέσα μεριά» των
συνόρων. Στα χρόνια μετά την Ένωση, όταν ο Άννινος μεγαλώνει και ενηλι-
κιώνεται, τίθενται ουσιαστικά επί τάπητος όλα τα ζητήματα: Το Κρητικό, η
Μεγάλη Ιδέα, τα κινήματα στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία. Ένα
καινούριο κράτος που επιχειρεί και οραματίζεται συνεχώς την επέκτασή του –
και τα Επτάνησα μέρος του οχήματος που πάει για να κατακτήσει την Πόλη.
Κι ας μην ξεχνάμε ότι η Κεφαλονιά βρισκόταν υπό ξενική κατοχή ήδη από το
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1185,128 τουλάχιστον διακόσια πενήντα χρόνια πριν τη χρονολογία-ορόσημο της
άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους, επομένως
«επιστρέφει» υπό ελληνική κυριαρχία μετά από περίπου επτακόσια χρόνια.

Σε τοπικό επίπεδο όμως η πολιτική αποκτά, μέσα από τις μικρές τοπικές
εξουσίες και μια άλλη διάσταση – αυτή της ανάδειξης των προσωπικών αντιπα-
ραθέσεων των τοπικών αρχόντων, όχι αυτή τη φορά για μεγάλα ιδεολογήματα,
όσο για τοπικής εμβέλειας αναμετρήσεις ισχύος. Ασφαλώς, τέτοιες προσωπικές
αντιπαραθέσεις υπήρχαν και στην περίοδο της αγγλοκρατίας – και ο σατιρικός
τύπος της εποχής έχει το άρωμα προσωπικών αιχμών. Ωστόσο, από τη στιγμή
που ο εθνικός στόχος έχει πραγματοποιηθεί, είναι εύλογο ο δημόσιος λόγος και
τα μέσα έκφρασής του να προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα – το εθνι-
κό-ιδεολογικό στοιχείο, χωρίς να παύει να υφίσταται και να πρωταγωνιστεί,
υποχωρεί, και εμφανίζεται δυναμικά η διάσταση των τοπικών αντιπαραθέσεων,
οι οποίες άλλοτε αποτελούν εκ μεταφοράς αποτυπώσεις των κομματικών αντι-
παραθέσεων των πολιτικών σχηματισμών της Αθήνας, που προσαρμόζονται
στις ιδιαιτερότητες των τοπικών εκπροσώπων τους, και συχνά αποτελούν γηγε-
νείς αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους ντόπιους παράγοντες που δεν «βλέπουν»
προς την Αθήνα, αλλά είναι εσωστρεφείς και διαδραματίζονται αποκλειστικά
μέσα στα στενά όρια του κεφαλονίτικου (και δη αργοστολιώτικου) μικρόκο-
σμου, χωρίς κανένα ενδιαφέρον για το πανελλήνιο. 

Αυτό επί της ουσίας έχει διττή σημασία για την τοπική κοινωνία και την πο-
λιτική πρακτική: από τη μία «μεγαλώνει» αναγκάζοντας να κοιτάξει προς το
νέο κέντρο, επιδιώκοντας σε κάποιο βαθμό να διατηρήσει τις σχέσεις της.

Από την άλλη, καθώς γίνεται μια περιφερειακή μονάδα ενός υπό ανάπτυξη
μικρού σε έκταση ελληνικού κράτους, αρχίζει να ενδοσκοπεί, «μικραίνει», όχι
μόνο λόγω της μετάβασης δημιουργικού δυναμικού της προς το νέο κέντρο, αλ-
λά και λόγω της ανάγκης να καθοριστούν στο εσωτερικό του νησιού οι νέες
ισορροπίες δυνάμεων, που δεν κρίνονται στα ιδεολογήματα, αλλά ενδεχομένως
στην τακτοποίηση κάποιων εκκρεμών ιδιωτικών υποθέσεων, στη λειτουργία
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128 Τη χρονιά εκείνη πραγματοποιήθηκε επιδρομή κατά των νησιών του Ιονίου από τον ηγε-
μόνα της Σικελίας Γουλιέλμο Β΄ που συμμαχεί με τον Αλέξιο Κομνηνό και καταλαμβάνει την
Κεφαλονιά, η οποία προσφέρεται ως κομητεία στον ναύαρχο (αρχιπειρατή) Μαργαριτώνη από
το Μπρίντιζι (με απευθείας εξάρτηση από το νορμανδικό κράτος). Το 1204, μετά την κατάληψη
της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους, στη σχετική συμφωνία διανομής του βυζαντι-
νού κράτους η Κεφαλονιά περιέρχεται στη ζώνη επιρροής των Βενετών. Θα μπορούσε κανείς να
τοποθετήσει την αρχή των ξένων κατακτήσεων της Κεφαλονιάς ακόμη νωρίτερα, το 1085, χρο-
νιά κατά την οποία ο Ροβέρτος Γυισκάρδος καταλαμβάνει το νησί. Βλ. ενδεικτικά Ηλίας Γιαρέ-
νης, «Τα Ιόνια Νησιά κατά τη Βυζαντινή περίοδο», Ιόνιοι Νήσοι – Ιστορία και Πολιτισμός =
History and culture of the Ionian Islands, επιμ. Θεοδόσης Πυλαρινός, Αθήνα: Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων, 200�, σσ. 44-46.



ενός φανοστάτη ή στην επίλυση αντιπαραθέσεων μεταξύ των τοπικών δυνάμε-
ων. Ο Άννινος μεγαλώνει σε έναν κόσμο που διαστέλλεται (κοιτάζει προς τα έξω
και ανοίγει τα φτερά του, καθώς προχωράμε στο τελευταίο τέταρτο του αιώνα
σε μια πιο διεθνοποιημένη οικονομία) και ταυτόχρονα συστέλλεται (ασχολείται
με τα του οίκου του, με τον μικρόκοσμο της καθημερινότητας). Οι εθνικοί στό-
χοι έχουν επιτευχθεί – κάποιοι άλλοι βρίσκονται μπροστά. Ο Άννινος μεγαλώνει
σε έναν τόπο που μετά από μια κρίσιμη μετάβαση θαυμάζει το εθνικό του πα-
ρελθόν (την από αιώνες ποθούμενη στην Κεφαλονιά και μέσω των ιδεών του
Διαφωτισμού εθνική αφύπνιση που υλοποιήθηκε με τον εθνικοαπελευθερωτικό
αγώνα του 1821) και ατενίζει με αισιοδοξία, μέσα από το άρμα του ελληνικού
κράτους που μεγαλώνει, την εθνική ολοκλήρωση. Στο μεταξύ όμως, η τοπική
κοινωνία έχει να αντιμετωπίσει τις μικρολεπτομέρειες της καθημερινότητας –
ενδεχομένως και κάποιες απογοητεύσεις από την πρώτη εκπλήρωση του εθνι-
κού στόχου.129

22..33..66  ΟΟ  ττύύπποοςς  σσττηηνν  ΚΚεεφφααλλοοννιιάά  σστταα  χχρρόόννιιαα  μμεεττάά  ττηηνν  ΈΈννωωσσηη
Ποιους τρόπους μπορεί να είχε ένας νεαρός επίδοξος συγγραφέας για να δει

τα κείμενά του τυπωμένα στον τόπο της καταγωγής του; Από το 1848 οπότε
στα Επτάνησα παραχωρήθηκε από τους Βρετανούς το δικαίωμα της ελευθερο-
τυπίας, άρχισαν να λειτουργούν τα πρώτα ελεύθερα τυπογραφεία. Στην Κεφα-
λονιά, από μαρτυρίες που έχουμε από τα έντυπα της εποχής, λειτουργούν στα
χρόνια μετά την Ένωση τυπογραφεία στο Αργοστόλι: Το τυπογραφείο «Η Σάλ-
πιγξ»,130 η «Ηχώ», η «Κεφαλληνία». Η εκδοτική δραστηριότητα στα χρόνια
πριν την Ένωση είναι πολύ μεγάλη, παρά τις διώξεις από το καθεστώς της
Προστασίας. Στα τυπογραφεία αυτά τυπώνονται όλες οι μορφές εντύπων με τις
οποίες κάποιος μπορεί να κοινωνήσει τις απόψεις του προς το κοινό. Ο Άννινος
μεγαλώνει σ’ ένα περιβάλλον που ο τύπος και η διάδοση των ιδεών και απόψεων
στην ελληνική γλώσσα μέσω του γραπτού λόγου είναι πραγματικότητα, σε
αντίθεση με τους προγενέστερους Κεφαλονίτες δημιουργούς, που μεγάλωσαν σε
ένα περιβάλλον χωρίς τύπο. Αυτό από μόνο του δημιουργεί μια σημαντική ειδο-
ποιό διαφορά. Οι παλιότερες γενιές έρχονταν σε επαφή με τον γραπτό λόγο πε-
ρισσότερο μέσα από τα τυπωμένα στο εξωτερικό ή στο κρατικό τυπογραφείο της
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129 Με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο, αλλά και πλούσια τεκμηρίωση περιγράφει την πολιτική κα-
τάσταση στο Αργοστόλι και την Κεφαλονιά γενικότερα στα χρόνια μετά την Ένωση ο Αγγελο-
Διονύσης Δεμπόνος στο έργο του Η γένεση και τα πάθη μιας πολιτείας. Το Αργοστόλι αγωνίζε-
ται, Αργοστόλι: χ.ο., 1981, βασισμένο σε μακροχρόνια έρευνα στον τοπικό τύπο της εποχής αλ-
λά και το Ιστορικό Αρχείο της Κεφαλονιάς.

130 Αγγελο-Διονύσης Δεμπόνος, «Το τυπογραφείο Κεφαλληνίας “Η Σάλπιγξ”». Κεφαλλη-
νιακά Χρονικά, τόμ. 9 (2003), σσ. 255-2�2. 



Κέρκυρας ή στην ελεύθερη Ελλάδα βιβλία στην ελληνική γλώσσα, και ασφα-
λώς με την ξένη βιβλιογραφία που ερχόταν στις βιβλιοθήκες ιδίως των αριστο-
κρατικών οικογενειών και αφομοιωνόταν από το πρωτότυπο.131 Στα Επτάνησα
η διείσδυση του Διαφωτισμού στη (μεγαλοαστική) τάξη ήταν ευκολότερη, μια
και δεν χρειαζόταν η διαμεσολάβηση της μετάφρασης για να μπορέσουν να έλ-
θουν σε επαφή με τις νέες ιδέες, πράγμα που ήταν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό
απαραίτητο στον ελληνόφωνο κόσμο της ηπειρωτικής Ελλάδας. Δεν θα ήταν
ίσως υπερβολή να αποδώσουμε την ταχεία διάδοση του ριζοσπαστικού κινήμα-
τος στα Επτάνησα στο γεγονός ότι οι βασικοί του εκπρόσωποι ήταν γόνοι αρι-
στοκρατικών οικογενειών των νησιών που ήρθαν απευθείας σε επαφή με τα κεί-
μενα, τις ιδέες αλλά και τα ίδια τα πρόσωπα που εκπροσωπούσαν τις αντίστοι-
χες δυτικοευρωπαϊκές ιδεολογίες, ενώ ζούσαν σε έναν τόπο που οι ιδέες αυτές
μπορούσαν να βρουν πολύ ευκολότερα πρόσφορο έδαφος για να ριζώσουν, δεδομέ-
νου ότι οι κοινωνίες των Επτανήσων ήταν παρόμοια οργανωμένες με τις δυτικο-
ευρωπαϊκές. Η εύκολη διείσδυση του Διαφωτισμού στις ελίτ των Επτανήσων δεν
ήταν αντίστοιχη στις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις, όπου κυριαρχούσε ο αναλ-
φαβητισμός και η απομόνωση. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι νέες ιδέες βρήκαν έρει-
σμα στις ελίτ είχε και ένα πλεονέκτημα: το ριζοσπαστικό κίνημα είχε ηγέτες με
υψηλό πνευματικό υπόβαθρο και θεωρητική συγκρότηση, οι οποίοι είχαν τη δυ-
νατότητα να αναλάβουν ηγετικό ρόλο και να συμβάλουν στη μεταλαμπάδευση
των ιδεών στο λαϊκό κίνημα. Οι εξεγέρσεις της Κεφαλονιάς των ετών 1848-
1849,132 αλλά και οι λαϊκές ταραχές του Αργοστολίου στα 1833133 φέρουν τη λι-
γότερο ή περισότερο άμεση επίδραση των νέων ιδεών – χωρίς αυτό να σημαίνει
απαραίτητα ότι πίσω από την οργάνωσή τους βρίσκονται οι ιδεολογικοί ταγοί
του ριζοσπαστισμού. Η ριζοσπαστική ιδεολογία δημιουργεί περισσότερο τις ιδεο-
λογικές προϋποθέσεις, το περιβάλλον για την εκκόλαψη λαϊκών εξεγέρσεων.
Για την ακρίβεια, θα ήταν υπερβολή να χαρακτηρίζαμε τον ριζοσπαστισμό αυ-
στηρά οργανωμένο κίνημα με συγκροτημένη ηγετική ομάδα και ομάδες δράσης
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131 Για την εκδοτική δραστηριότητα στα Επτάνησα τα χρόνια των ξένων κατοχών βλ. Χρι-
στίνα Μπάνου, «Η εκδοτική δραστηριότητα στα Επτάνησα (1�98-1900)», Ιόνιοι Νήσοι – Ιστο-
ρία και Πολιτισμός = History and culture of the Ionian Islands, επιμ. Θεοδόσης Πυλαρινός, Αθή-
να: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 200�, σσ. 161-169 καθώς και το αφιέρωμα «Ο Τύπος στα Επτά-
νησα της Αγγλοκρατίας», επιμ. Κωστής Γιούργος, στο ένθετο Επτά Ημέρες της εφημερίδας Η
Καθημερινή, 30 Μαΐου 1999, σσ. 2-32.

132 Για τις εξεγέρσεις των ετών 1848-1849 βλ. Μιράντα Παξιμαδοπούλου-Σταυρινού, Οι
εξεγέρσεις της Κεφαλληνίας κατά τα έτη 1848 και 1849, Σειρά διατριβών και μελετών, 1. Αθή-
να: Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, 1980.

133 Για τις εξεγέρσεις του Αργοστολίου το έτος 1833 βλ. Πέτρος Πετράτος, Οι λαϊκές ταρα-
χές του 1833 στ’ Αργοστόλι. Ανέκδοτη αναφορά της Ειδικής (Ανακριτικής) Επιτροπής, Αθήνα:
Σίσυφος, 1999.



– κρούσης (στον βαθμό που αυτό συνέβαινε με άλλα κινήματα στην Ευρώπη).
Ο ριζοσπαστισμός διαμορφώνει ένα ιδεολογικό σύμπαν εμφορούμενο από τις βα-
σικές αρχές του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού με βασικό όχημα τις προσωπικότη-
τες των βασικών πρωταγωνιστών, αλλά και τον έντυπο λόγο.

Ο Άννινος μεγαλώνει σε ένα αστικό περιβάλλον που η διάδοση των ιδεών μέ-
σω του γραπτού λόγου, μαζικοποιείται. Η δυνατότητα να εκδώσουν οι Κεφαλονί-
τες το βιβλίο τους στην Κεφαλονιά, στην ελληνική γλώσσα και να το διαδώσουν,
μέσω της προσφιλούς μεθόδου της εγγραφής συνδρομητών, αλλά και η δυνατό-
τητα δημοσιεύσεως λογοτεχνημάτων, θέσεων και διατριβών, συχνά επί πληρω-
μή, στα έντυπα που κυκλοφορούν στο νησί, δημιουργούν ένα κλίμα «μαζικότερης
διάδοσης» του λόγου, σε μεγαλύτερο δυνητικά ακροατήριο σε σχέση με παλαιό-
τερες εποχές. Και οι εφημερίδες κυκλοφορούν βέβαια με συνδρομητές και στο
σχετικά περιορισμένο πλαίσιο του άστεως και των εγγραμμάτων κατοίκων του,
αλλά σε κάθε περίπτωση αποτελούν μαζικότερο μέσο, με μεγαλύτερη διείσδυση
στα λαϊκά στρώματα. Έτσι ο Άννινος «βαφτίζεται» σε μια ατμόσφαιρα στην
οποία ο λόγος γίνεται ολοένα μαζικότερος, εισχωρεί από τα σαλόνια μιας πρώην
αριστοκρατικής τάξης σε εκείνα της νέας αστικής τάξης, που όπως είδαμε δο-
μείται αφ’ ενός από τη μετάλλαξη των παλαιών αριστοκρατών σε μεγαλοαστούς
και αφ’ ετέρου από την ανέλιξη κάποιων επαγγελματιών σε αστούς.

22..33..66..11  ΕΕφφηημμεερρίίδδεεςς
Ο αριθμός των τίτλων εφημερίδων που κυκλοφορούν στη δεκαπενταετία

1864-1880 είναι πολύ μεγάλος. Από τις συλλογές των δύο ιστορικών βιβλιοθη-
κών της Κεφαλονιάς, της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης Αργοστολίου134 και της
Ιακωβατείου Βιβλιοθήκης Ληξουρίου, αλλά και τους δημοσιευμένους καταλό-
γους της Βιβλιοθήκης της Βουλής μπορούμε να διακρίνουμε μεγάλη ποικιλία
τίτλων: αναφέρουμε ενδεικτικά τίτλους και εκδότες εφημερίδων που κυκλοφόρη-
σαν στην Κεφαλονιά ανάμεσα στο 1864 και το 1880. Σ’ αυτούς δεν συμπερι-
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134 Σημαντικός αριθμός τίτλων των εφημερίδων αυτών έχει ψηφιοποιηθεί από το Κοργιαλέ-
νειο Ίδρυμα Κεφαλληνίας στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και βρίσκεται
ήδη στη διάθεση των χρηστών του διαδικτύου στον ηλεκτρονικό κόμβο του Κοργιαλενείου Ιδρύ-
ματος Κεφαλληνίας www.corgialenios.gr. Σημαντικός αριθμός κεφαλληνιακών εφημερίδων
υπάρχει επίσης στις συλλογές της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ληξουρίου – Μουσείου Τυ-
πάλδων Ιακωβάτων, καθώς και στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων – οι τελευταίες συ-
μπεριλαμβάνονται στον κατάλογο: Παναγιώτης Φ. Χριστόπουλος, Εφημερίδες αποκείμενες στη
Βιβλιοθήκη της Βουλής (1�89-19�0)·Περιγραφικός κατάλογος, Αθήνα: Βιβλιοθήκη της Βου-
λής των Ελλήνων – Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1993. Ένας σημαντικός αριθμός των εφη-
μερίδων που βρίσκονται στην Βιβλιοθήκη της Βουλής και έχουν μικροφωτογραφηθεί και ψηφιο-
ποιηθεί βρίσκεται πλέον διαθέσιμος και στο διαδίκτυο. Δυστυχώς ένας μεγάλος αριθμός τίτλων
αλλά και φύλλων σωζόμενων τίτλων έχει οριστικά χαθεί.



λαμβάνονται οι εφημερίδες Γλώσσα και Πατριώτης, οι οποίες έχουν εκδοθεί από
τον Άννινο και έχουν παρουσιαστεί λεπτομερέστερα σε άλλο σημείο της παρού-
σας εργασίας.135 Η σειρά παράθεσής τους είναι χρονολογική. Θα πρέπει να επι-
σημανθεί το γεγονός ότι τα ονόματα των εκδοτών που αναφέρονται συχνά δεν
ταυτίζονται με τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στην πραγματικότητα πίσω
από την έκδοση της εφημερίδας, πρακτική που ήταν συνηθισμένη από την προ
της Ενώσεως περίοδο.

� Ο ΧΩΡΙΚΟΣ. Είναι η μοναδική εφημερίδα από τις εκδιδόμενες προ της Ενώ-
σεως, η οποία κυκλοφορεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα μετά την Ένωση
(διασώζονται φύλλα της ως τις αρχές του 1865). Εκδότες της είχαν διατε-
λέσει οι Αντώνιος Λέλος, Γεράσιμος Σπαθής, Ανδρέας Ραζής και Πέτρος
Πολλάνης, ενώ τυπωνόταν κατά καιρούς σε όλα σχεδόν τα τυπογραφεία της
πόλης (Ηχώ, Σάλπιγξ, Η Κεφαλληνία).

� Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ. Από τις πρώτες εφημερίδες που κυκλοφορούν μετά
την Ένωση, με εκδότη τον Μαρίνο Αρσένη. Τυπώνεται στο τυπογραφείο «Η
Κεφαλληνία», από το θέρος του 1864 ως τις αρχές του 1865.

� Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ. Εκδότης ο Θεόδωρος Πεφάνης. Κυκλοφορεί τους πρώτους
μήνες μετά την Ένωση (1864).

� ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ. Με το όνομα αυτό κυκλοφορούν περισσότερες από μία εφη-
μερίδες. Η πρώτη με εκδότη τον Σπυρίδωνα Πολλάνη, τυπώνεται στο τυπο-
γραφείο «Η Ηχώ» από το 1864 έως το 1865. Η δεύτερη, με εκδότη τον Κ.Π.
Πολλάνη κυκλοφορεί από το 186� τουλάχιστον ως το 1869 και τυπώνεται
στο τυπογραφείο «ο Ποσειδών» του Κωνσταντίνου Πολλάνη. Η ίδια συνεχί-
ζει την κυκλοφορία της με εκδότες τους Κοσμά Βλάχο και Πέτρο Πολλάνη,
σε νέο τυπογραφείο («Η Ηχώ») τουλάχιστον ως το 18�9.

� Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ. Ως εκδότης αναφέρεται ο Διονύσιος Ζαωρίτης. Τυπώνε-
ται στο τυπογραφείο «Η Κεφαλληνία» και κυκλοφορεί μεταξύ των ετών
1865 και 1866. Με τον ίδιο τίτλο Ανεξάρτητος και εκδότη τον Γεράσιμο Τα-
ραζή θα κυκλοφορήσει εφημερίδα στο Αργοστόλι, τυπωμένη στο τυπογραφείο
«Η Κεφαλληνία» μεταξύ των ετών 18�9 και 1880.

� ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΙΣ. Πολιτική εφημερίδα. Ως εκδότες αναφέρονται οι Αντώνιος
Λέλος και Ηλίας Ποταμιάνος. Τυπώνεται στο τυπογραφείο του Αργοστολίου
«Η Πρόοδος», και κυκλοφορεί μεταξύ 1866 και 186�.

� Ο ΤΥΠΟΣ. Άλλη μια εκδοτική προσπάθεια του Σπυρίδωνος Πολλάνη, που τυ-
πώνεται στο οικογενειακό τυπογραφείο «Η Ηχώ», μεταξύ 1866 και 186�.

� Η ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΙΣ (ΜΕΡΙΜΝΑ). Εκδότες οι Μάρκος Ποταμιάνος και Θεο-
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δόσιος Πετρίτσης. Τυπώνεται στο τυπογραφείο «η Κεφαλληνία» μεταξύ
1866 και 1868.

� ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ. Ο Σπυρίδων Πολλάνης είναι εκδότης και της εφημερίδας αυ-
τής, που τυπώνεται στο τυπογραφείο «Η Ηχώ» της οικογένειας. Υπάρχουν
φύλλα από το 1866 ως το 18�0, η αρίθμησή της όμως δηλώνει ότι πρέπει να
κυκλοφορούσε νωρίτερα.

� ΣΑΛΠΙΓΞ. Εκδίδεται από τον Ανδρέα Άννινο (ο οποίος δεν φαίνεται να ανή-
κει στους στενούς συγγενείς του Χαραλάμπη), και αυτοσυστήνεται, όπως
και οι άλλες εφημερίδες της εποχής της, ως «Εφημερίς πολιτική και φιλολο-
γική». Τυπώνεται στο τυπογραφείο «Ο Ποσειδών» του Κ.Π. Πολλάνη, και
στοιχεία για την κυκλοφορία της έχουμε μόνο για το έτος 186�.

� ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ. Ως υπεύθυνοι της έκδοσης αναφέρονται οι Σπ. Αραβαντινός
και Αριστ. Ρουχωτάς. Τυπώνεται στο τυπογραφείο «Η Κεφαλληνία» μεταξύ
186� και 18�0.

� Η ΣΦΗΚΑ. Εφημερίδα με εκδότες τον Παναγιώτη Πανά και τον Γ. Λεβαδί-
τη. Κυκλοφορεί είτε ως πολιτική εφημερίδα είτε ως εφημερίδα δικαστικών
δημοσιεύσεων από το 186� ως το 18�6.

� Η ΘΕΜΙΣ. Δικαστική και πολιτική εφημερίδα (από τους μακροβιότερους τίτ-
λους στην Κεφαλονιά, ίσως επειδή κατά καιρούς περιείχε αποκλειστικά δι-
καστικές δημοσιεύσεις). Κυκλοφορεί, με διάφορους εκδότες, από το 186�
έως το 1903.

� ΕΘΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ. Πολιτική και φιλολογική εφημερίδα. Εκδότης ο Διονύσιος
Ζαωρίτης (εκδότης και του Ανεξάρτητου). Τυπώνεται στο τυπογραφείο «η
Κεφαλληνία». Έχουμε στοιχεία για την κυκλοφορία της μόνο κατά το έτος
1868.

� Ο ΣΑΤΑΝΑΣ. Εφημερίδα που εκδίδεται από τον Γεράσιμο Λαμπύρη. Κυκλο-
φορούν ελάχιστα φύλλα της, το έτος 1868, ενώ με το ίδιο όνομα, υπότιτλο
«Εφημερίδα τση μόδας» αλλά με εκδότη τον Π. Βελάρδο, κυκλοφορεί το
18�6.

� Η ΨΕΥΤΙΑ. Στο μοναδικό φύλλο της δικαστικής εφημερίδας (με το περίεργο
αυτό όνομα) που διασώζεται και που κυκλοφόρησε το 1869 δεν έχουμε στοι-
χεία για το όνομα του εκδότη ή το τυπογραφείο που τυπωνόταν.

� Ο ΛΑΟΣ. Εφημερίδα του Δημοτικού Εκλογικού Συλλόγου. Ως εκδότης ανα-
φέρεται ο Γεώργιος Βάλσαμος, και κυκλοφορεί το 18�0. Με το ίδιο θα κυ-
κλοφορήσει, δέκα χρόνια αργότερα μια «δημοτική εφημερίς», με εκδότες
τους Ευαγγελινό Μηλιαρέση και Ευ. Ταραζή, από το τυπογραφείον «Η
Ηχώ».

� Η ΤΑΞΙΣ. Τυπώνεται στο τυπογραφείο «Η Πρόοδος», με εκδότη τον Λεωνίδα
Λαμπήρη. Έχουμε στοιχεία ότι κυκλοφορεί στις αρχές του 18�0.

� ΑΣΠΙΣ. Εκδίδεται από τον Γεράσιμο Βαλσαμάκη τους τελευταίους μήνες
του 18�2 και τυπώνεται στο τυπογραφείο «Η Κεφαλληνία».
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� ΠΑΛΗ. Η μοναδική εφημερίδα στην συγκεκριμένη περίοδο που αναφέρει ως
τόπο έκδοσης το Ληξούρι. Υπάρχει ένα φύλλο της που κυκλοφόρησε το 18�2
με εκδότη τον Γεράσιμο Αυλάμη.

� ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ. Ο Παναγιώτης Πανάς είναι υπεύθυνος της έκδοσης αυτής της
πολιτικής εφημερίδας. Τυπώνεται στο τυπογραφείο «Η Πρόοδος» και κυκλο-
φορεί από τον Σεπτέμβριο του 18�4 ως το 18�5.

� ΣΠΙΝΘΗΡ. Άλλη μια εκδοτική προσπάθεια του Αντωνίου Λέλου. Με σαφή
ιδεολογικό προσανατολισμό (που προσδιορίζεται και από τον τίτλο της). Κυ-
κλοφορεί από τα μέσα του 18�5 ως τα μέσα του 18�6.

� ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Εκδότης ο Γ. Μουσούρης. Κυκλοφορεί από το τέλος του
18�5 και σε όλη τη διάρκειά του 18�6, από το τυπογραφείο «Η Κεφαλλη-
νία».

� ΕΡΓΑΤΗΣ. Ο Παναγιώτης Πανάς πρωτοεκδίδει τον Εργάτη το καλοκαίρι
του 18�5. Όπως και η Εξέγερσις είναι εφημερίδες που έχουν σαφή πολιτική
χροιά και αποπνέουν τον απόηχο της ριζοσπαστικής και τα σπέρματα της
σοσιαλιστικής ιδεολογίας. Με τον ίδιο τίτλο, χωρίς όμως υπογραφή, κυκλο-
φορεί στην Κεφαλονιά ένα φύλλο το 18�9.

� ΠΑΤΡΙΣ. Εκδίδεται από τον Π. Πήλλικα. Τυπώνεται στο τυπογραφείο «Η
Ηχώ» και κυκλοφορεί στα τέλη του 18�6.

� ΕΘΝΟΣ. Αυτοσυστήνεται ως «εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων». Εκδό-
της ο γνωστός από τις ριζοσπαστικές εφημερίδες Αντώνιος Λέλος. Κυκλο-
φορεί το 18�� και τυπώνεται στο τυπογραφείο «Η Πρόοδος».

Ωστόσο δεν θα πρέπει αυτός ο μεγάλος αριθμός να μας παραπλανά για την
ύπαρξη μεγάλης αγοράς εντύπων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι εφη-
μερίδες αυτές είναι βραχύβιες, και συχνά αποτελούν εκδοτικές δοκιμές του ίδιου
προσώπου με διαφορετικό τίτλο μετά την αποτυχία ενός εκδοτικού εγχειρήματος.
Μολονότι οι περισσότερες χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα στα κείμενά
τους, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι αποτελούν είτε ατομικές προσπάθειες λο-
γίων που ήθελαν να κοινωνήσουν τις ιδέες και τα πιστεύω τους σε ευρύ κοινό, εί-
τε (ουσιαστικά) στρατευμένα έντυπα στο πλευρό κάποιων πολιτικών παρατάξε-
ων και ιδίως πολιτικών προσώπων που χρησιμοποιούν τον δημόσιο λόγο ως όχη-
μα για την πρόσβασή τους στην εξουσία (είτε την ανάδειξή τους σε βουλευτικό
αξίωμα είτε την εκλογή τους σε κάποιο από τα νέα διοικητικά αξιώματα). Ωστό-
σο, όλες οι προσπάθειες είναι ουσιαστικά ερασιτεχνικές και δεν έχουν επαγγελ-
ματική διάσταση, πράγμα που συμβαίνει, άλλωστε, και στο Ελληνικό Βασίλειο
την ίδια περίοδο. Το ποιοτικό άλμα από την ερασιτεχνική στην επαγγελματική
δημοσιογραφία στην Κεφαλονιά δεν θα συμβεί ποτέ. Οι εφημερίδες στην Κεφαλο-
νιά δεν θα ξεπεράσουν ποτέ, ακόμη και μέχρι τη σημερινή εποχή, τη διάσταση
της προσωπικής ή οικογενειακής προσπάθειας – ακόμη και όταν υπάρχει η επι-
κερδής διάσταση (μέσω της δημοσίευσης αγγελιών ή διατριβών ή δικογράφων. 
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Τα στοιχεία που έχουμε από τους
τίτλους και τις διάρκειες των φύλλων
που σώζονται μας δίνουν μια εικόνα κι-
νητικότητας ως προς τη διατύπωση του
δημόσιου λόγου, ιδίως στα πρώτα χρόνια
μετά την Ένωση. Η δεκαετία του 18�0,
κατά την οποία ο Άννινος δραστηριοποι-
είται εκδοτικά, είτε μέσα από αυτοτε-
λείς εκδόσεις βιβλίων είτε με συμμετοχή
σε εκδοτικές προσπάθειες εφημερίδων
έχει ένα παγιωμένο κλίμα δημόσιου λό-
γου, με πολλά πολιτικά χαρακτηριστικά
(αισθητά λιγότερα ωστόσο σε σχέση με
τις εφημερίδες προ της Ενώσεως) αλλά
και με διαφαινόμενη εσωστρέφεια στη
θεματολογία των εντύπων – τα τοπικά
ζητήματα και οι λογοτεχνικές απόπει-
ρες έρχονται στο προσκήνιο. Αυτό το
διαμορφωμένο κλίμα, ένα «στρωμένο
τραπέζι» για όποιον επιθυμούσε να δια-
τυπώσει δημόσιο λόγο, παρουσιάζει μια
σχετικά φθίνουσα πορεία στα πρώτα
χρόνια της δεκαετίας του 18�0, καθώς
οι τίτλοι που μας είναι γνωστοί και

έχουν διασωθεί είναι λιγότεροι σε σχέση με τα πρώτα χρόνια μετά την Ένωση,
χωρίς να υπάρχει η μεγάλη, κυρίαρχη δύναμη που να ρυθμίζει την υποτυπώδη,
αλλά υπαρκτή, αγορά. Η σταδιακή απόσυρση των εκδοτών που δραστηριοποιή-
θηκαν πριν την Ένωση (ουσιαστικά μόνο ο Αντώνιος Λέλος συνεχίζει), αλλά,
και ουσιαστικά, των ονομάτων που βρίσκονταν στην πραγματικότητα πίσω από
τις προ της Ενώσεως εκδόσεις (κυρίως των πρωτοπόρων του ριζοσπαστικού κι-
νήματος) δημιουργεί ένα σχετικό κενό και αμηχανία στους εκδότες. 

Αυτή η φθίνουσα πορεία δεν μπορεί ωστόσο να επηρεάσει την αυτονόητη εξοι-
κείωση ενός νεαρού λογίου όπως ο Άννινος με ένα σχετικά οργανωμένο εκδοτι-
κό σύστημα που παράγει βιβλία και εφημερίδες, με επαγγελματικά τυπογρα-
φεία και ερασιτέχνες δημιουργούς. Ένα σύστημα στο οποίο η λογοτεχνική πα-
ραγωγή και ο επικαιρικός δημοσιογραφικός λόγος συνυπάρχουν, από την άποψη
ότι οι ίδιοι λόγιοι παράγουν και τα δύο. Τόσο η λογοτεχνική παραγωγή όσο και ο
δημοσιογραφικός λόγος ουσιαστικά απευθύνονται προς το ίδιο κοινό: τους εγ-
γράμματους αστούς, κυρίως των δύο μεγάλων πόλεων του νησιού, του Αργο-
στολίου και του Ληξουρίου, αλλά και τους εγγράμματους γαιοκτήμονες της πε-
ριφέρειας. Αυτή η παρουσία της λογοτεχνίας στον τύπο προσφέρει ακόμη ένα
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Φύλλο της εφημερίδας Η Κεφαλληνία
(Αργοστόλι, 186�) 

[Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη
Αργοστολίου]



πλεονέκτημα στη διάδοσή του: Αν τα βι-
βλία ήταν είδος πολυτελείας που απευ-
θυνόταν σε συγκεκριμένες εύπορες οικο-
γένειες (ιδίως πριν την εποχή που δημι-
ουργήθηκαν τα πρώτα ελεύθερα τυπο-
γραφεία), και συνακόλουθα η τυπωμένη
λογοτεχνία δεν είχε μεγάλα περιθώρια
διάδοσης εκτός των αστικών χώρων, η
έκδοση εφημερίδων δίνει την ώθηση για
μαζικότερη επαφή των λογοτεχνών με
το αναγνωστικό κοινό που εύλογα διευ-
ρύνεται. 

22..33..66..22  ΤΤαα  μμοοννόόφφυυλλλλαα  ––  εεφφήήμμεερραα  φφυυλλλλάάδδιιαα
––  ηη  ππααρράάδδοοσσηη  ααννωωννυυμμοογγρρααφφίίααςς

Εκτός από τις περιοδικά εκδιδόμενες
εφημερίδες και τις αυτοτελείς εκδόσεις,
υπάρχουν και έκτακτες εκδόσεις μικρών
μονόφυλλων ή δίφυλλων παμφλετίων,
που εκδίδονται δαπάναις των ενδιαφερο-
μένων από τα ίδια τυπογραφεία και μοι-
ράζονται στην πόλη. Πρόκειται για την
αμεσότερη ίσως επαφή του έντυπου λό-
γου με την κοινωνία, μια και δεν απαι-
τείται η διαμεσολάβηση συνδρομής ή όποια περιοδικότητα για την έκδοσή τους.
Ο αριθμός των φυλλαδίων είναι πολύ μεγάλος – και το περιεχόμενό τους ποικίλο. 

Οι βασικές θεματικές των μονοφύλλων αυτών είναι σε αδρές γραμμές οι
εξής: Κατά μεγάλη πλειοψηφία, πρόκειται για πεζά κείμενα πολιτικού περιεχο-
μένου. Περιλαμβάνουν ειδικότερα, διακηρύξεις και προγράμματα υποψηφίων
πολιτευτών και συνδυασμών, εκλογικά αποτελέσματα ή δηλώσεις υποστήριξης.
Υπάρχουν και πολλά ανώνυμα, πολιτικού περιεχομένου, κυρίως λίβελλοι ενα-
ντίον τοπικών αρχόντων και πολιτικών και αντίστοιχες απαντήσεις. Σ’ αυτή τη
γενικότερη «πολιτική» κατηγορία θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τα παραρ-
τήματα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σε έκτακτες περιστάσεις, π.χ. για τη
δημοσίευση εκλογικών αποτελεσμάτων.

Άλλη κατηγορία αποτελούν τα μονόφυλλα που σχετίζονται όχι με την πο-
λιτική πράξη καθαυτήν αλλά με την κοινωνική ζωή (χωρίς ωστόσο να απο-
κλείεται η διασύνδεσή τους με πολιτικές σκοπιμότητες). Σ’ αυτή την κατηγο-
ρία μπορούμε να εντάξουμε ευχαριστήρια προς πολιτικούς άρχοντες ή για-
τρούς, αλλά και φυλλάδια δικαστικού περιεχομένου, που περιλαμβάνουν δικα-
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Σατιρικό ανώνυμο στιχούργημα με τίτλο
“Γάιδαρος Σφηκωμένος” 

που κυκλοφόρησε στην Κεφαλονιά 
στα χρόνια μετά την Ένωση 
[Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη

Αργοστολίου]



στικές δημοσιεύσεις, χρονικά και πρακτικά δικών. Ιδιαίτερη θέση στα κοινω-
νικού περιεχομένου φυλλάδια καταλαμβάνουν και οι νεκρολογίες, σε πεζή
(κυρίως σε πολυσέλιδα φυλλάδια) ή ποιητική μορφή (συνήθως με πένθιμο
μαύρο πλαίσιο), αλλά και κάλαντα και ευχές (συνήθως επαγγελματιών της
πόλης, π.χ. ταχυδρόμων) για το νέο έτος και (ιδιαίτερα χρήσιμα για τους
ιστορικούς του θεάτρου) προγράμματα και αναγγελίες μουσικών και θεατρι-
κών παραστάσεων. 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα φυλλάδια ποιητικού περιεχομένου,
που διατρέχουν όλες τις παραπάνω κατηγορίες. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται ειδι-
κότερα, πολιτικά ποιήματα υποστήριξης προς πολιτικά πρόσωπα,136 σατιρικά
ποιήματα,13� σατιρικοί διάλογοι,138 αλλά και λυρικά ποιήματα που γράφονται
για καλλιτέχνες (κυρίως θηλυκού γένους) που συμμετέχουν στις μουσικές και
θεατρικές παραστάσεις που λαμβάνουν χώρα στο θέατρο «Ο Κέφαλος».139 Ο
μελετητής της ιστορίας της λογοτεχνίας θα πρέπει να σταθεί με ιδιαίτερη φρο-
ντίδα στη μελέτη των κειμένων αυτών, καθώς σημαντικό τμήμα της σατιρικής
λογοτεχνικής παραγωγής που δεν δημοσιεύθηκε ποτέ αυτοτελώς ή σε εφημερί-
δες διασώζεται εδώ. Η γλωσσική και εκφραστική ποικιλία των στιχουργημάτων
που δημοσιεύονται στα μονόφυλλα, προσαρμοσμένη στην εκάστοτε περίσταση,
αποτυπώνει για άλλη μια φορά την πολυσυλλεκτικότητα της κεφαλονίτικης
στιχουργίας.

Σε πολύ μεγάλο ποσοστό τα κείμενα αυτά δημοσιεύονται ανωνύμως ή ψευ-
δωνύμως. Αυτό καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την αναγνώριση της πατρότητάς
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136 Τέτοιο π.χ. το αχρονολόγητο μονόφυλλο του Ι.Α. Αραβαντινού Ο Κρασοπατέρας ως υπο-
ψήφιος Βουλευτής. Προς άπαντας τους της Επαρχίας Ληξουρίου εκλογείς, μακροσκελές στι-
χούργημα το οποίο μάλιστα κυκλοφορεί σε τρεις συνέχειες, με διαφορετικό περιεχόμενο καθεμιά
[στη Συλλογή μονοφύλλων Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης Αργοστολίου, υποφ. 9.02 (στιχουργή-
ματα), με κωδικούς 9.02Β, 9.02Γ και 9.02Δ αντίστοιχα].

13� Τέτοιο είναι π.χ. το σατιρικό αχρονολόγητο και ανυπόγραφο ποίημα Ορεκτικόν της Τεσ-
σαρακοστής, που κυκλοφορεί σε αυτοτελές μονόφυλλο στην Συλλογή μονοφύλλων Κοργιαλενεί-
ου Βιβλιοθήκης Αργοστολίου, υποφ. 9.02 (στιχουργήματα), με κωδικό 9.02ΣΤ.

138 Παραθέτουμε ενδεικτικά μερικούς αχρονολόγητους σατιρικούς διαλόγους. Όλοι φυλάσ-
σονται στη συλλογή μονοφύλλων της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης Αργοστολίου και σε παρένθε-
ση παραθέτουμε τον κωδικό αριθμό ταξινόμησης καθενός: Διάλογος. Δάσκαλος και Μπάρμπα
Γιάννης, (Κωδικός Π.ΗΜΙ 99)· Διάλογος Β. Γέρο Αντρίας και Παναγής (Κωδικός 9.04Α)· Ο
Αρχιβόντζος και ο Λάου-Λάους (Κωδικός 9.04Β). Ο σατιρικός διάλογος, που συναντάται στον
σατιρικό τύπο του νησιού ήδη από τα χρόνια πριν την Ένωση θα συνεχιστεί ως παράδοση στην
Κεφαλονιά και στο Ζιζάνιον του Γεωργίου Μολφέτα, αλλά και μέσα στον εικοστό αιώνα σε με-
γάλες εφημερίδες του νησιού, όπως η Εληά του Σόλωνος Γαλιατσάτου και Τα Νέα της Μπέτ-
τας Γαλιατσάτου. 

139 Τέτοιο είναι π.χ. το αχρονολόγητο στιχούργημα Alla esimia prima donna contralto nobile
signora Elena San Martin (φέρει υπογραφή S**, βρίσκεται στην Συλλογή μονοφύλλων Κοργιαλε-
νείου Βιβλιοθήκης Αργοστολίου, με κωδικό Δ. ΙΟΝ1, αρ. 13).



τους. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε εντοπίσει, ούτε έχει βιβλιογραφηθεί μονόφυλλο
με υπογραφή του Χαραλάμπη Άννινου κατά την κεφαλληνιακή του περίοδο
(ενώ αντίθετα, κατά τα χρόνια της παρουσίας του στην Αθήνα υπάρχουν πολλά
προγράμματα και ρεκλάμες παραστάσεων και εκδόσεων, στις οποίες αναφέρε-
ται). Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη συμμετοχή του σε αυτή την εκδοτική
δραστηριότητα που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εν πολλοίς παρασκηνιακής
πολιτικής δράσης στην Κεφαλονιά την περίοδο που ο Άννινος ανδρώνεται λογο-
τεχνικά. Αναφερόμαστε ωστόσο σε αυτή την παράδοση ανωνυμογραφίας (και
δη μιας ανωνυμίας που επιβαλλόταν όχι τόσο από κάποια μορφή άνωθεν λογο-
κρισίας όσο από τα στενά πλαίσια μιας μικρής τοπικής κοινωνίας), ιδιαίτερα σε
ό,τι αφορά τη σάτιρα, καθώς στη διάρκεια της αθηναϊκής του σταδιοδρομίας ο
Άννινος θα δημοσιογραφήσει στα σατιρικά έντυπα με ψευδώνυμο.

22..33..��  ΤΤοο  θθέέααττρροο
Η Κεφαλονιά του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα διαθέτει οργανωμένη θεα-

τρική ζωή, δραματουργική παραγωγή και θεατρικούς χώρους. Ο Σπύρος Ευαγ-
γελάτος,140 στη διδακτορική διατριβή του Ιστορία του Θεάτρου εν Κεφαλληνία,
αλλά και ο Αγγελο-Διονύσης Δεμπόνος σε σειρά μελετών του για το θέατρο
στην Κεφαλονιά141 μας δίνουν μια αναλυτική περιγραφή του περιβάλλοντος μέ-
σα στο οποίο διαμορφώνονται οι καλλιτεχνικές παραστάσεις του Άννινου. Αν
επιχειρούσε κανείς να συνοψίσει τα βασικά χαρακτηριστικά της θεατρικής ζω-
ής στο νησί, που καθορίζουν αυτό το «θεατρικό γενετικό υλικό» του μετέπειτα
θεατρικού συγγραφέα, θα μπορούσε να εντοπιστεί στα ακόλουθα:

� Την ύπαρξη θεατρικών εστιών με την έννοια οργανωμένων χώρων που φιλο-
ξενούν θεατρικές παραστάσεις. Το θέατρο «Ο Κέφαλος», που ήδη λειτουργεί
από το 1858, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, έχει κατασκευαστεί με έναν
ιδιότυπο συνεταιρισμό ιδιωτών (κάθε οικογένεια έχει πληρώσει για το θεω-
ρείο της) και λειτουργεί ως σημείο αναφοράς-συνάντησης όλων των αστών,
με δεδομένες τις κοινωνικές διακρίσεις (οι μεγαλοαστικές οικογένειες στα
θεωρεία και οι μικροαστοί και επαγγελματίες στην πλατεία). Οι θεατρικές
παραστάσεις άλλωστε έχουν ξεκινήσει από τα μεγάλα αστικά σαλόνια, προ-
τού η πόλη αποκτήσει τις επίσημες θεατρικές της στέγες (το θέατρο του
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140 Σπύρος Α. Ευαγγελάτος, Ιστορία του θεάτρου εν Κεφαλληνία, 1600-1900. Διατριβή επί
διδακτορία, Βιβλιοθήκη Σ. Σαριπόλου αρ. 5, Αθήναι: Ε.Κ.Π.Α., 19�0.

141 Αγγελο-Διονύσης Δεμπόνος, «Στοιχεία για τη θεατρική στέγη στην Κεφαλονιά. Από
ανέκδοτα έγγραφα», Κεφαλληνιακά Χρονικά τόμ. 2, 19��, σσ. 111-119· του ιδίου «183�-1856:
Είκοσι χρόνια θεατρική ζωή στην Κεφαλονιά (Από ανέκδοτα έγγραφα)», Παρνασσός, τόμ.
ΚΣΤ, (1984) σσ. 482-515.



Σπυρίδωνος Μπερέττα142 και μετέπειτα το θέατρο του Αλεξάνδρου Σολο-
μού143).

� Την (σχετικά προς την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο) ασθενέστερη παρουσία του
λαϊκού θεάτρου στην Κεφαλονιά, απ’ όσα τουλάχιστον μέχρι τώρα μας φα-
νερώνουν οι σχετικές μαρτυρίες. Οι μαρτυρίες για παραστάσεις λαϊκού θεά-
τρου είναι λιγοστές, ενώ δεν σώζονται κείμενα κάποιας μορφής λαϊκού δρά-
ματος (όπως π.χ. οι ομιλίες στη Ζάκυνθο). Οι αποκριάτικες ρίμνες και παρ-
λάτες, ένα είδος που θυμίζει το stand-up comedy της σημερινής εποχής είναι
αυτοσχέδια (και ως εκ τούτου σε μεγάλο βαθμό αιώνια χαμένα) κείμενα
που παρουσιάζονται μπροστά σε κοινό, ωστόσο θα πρέπει να δεχθούμε ότι
επηρεάζουν περισσότερο τη σατιρική ποίηση και ελάχιστη σχέση έχουν με
την αστική θεατρική πράξη, που κινείται στα πλαίσια των ξένων προτύπων.

� Την κυριαρχία του μουσικού θεάτρου (ο «Κέφαλος» είναι κατασκευασμένος
με προδιαγραφές θεάτρου όπερας). Η μουσική διαδραματίζει κεφαλαιώδη ρό-
λο στις θεατρικές παραστάσεις του τόπου, πράγμα στο οποίο συνεισφέρει και
η παρουσία της Φιλαρμονικής Σχολής Κεφαλληνίας, που ιδρύθηκε το
1838.144 Ακόμη και στις θεωρητικές αναζητήσεις των Κεφαλλήνων λογίων
σχετικά με το θέατρο αναγνωρίζεται ο κεφαλαιώδης ρόλος της μουσικής.145

� Τη μακρόχρονη παράδοση παραστάσεων επαγγελματικών θιάσεων όπερας
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142 Σπύρος Ευαγγελάτος, «Το θέατρον του Σπυρίδωνος Μπερέττα (Κεφαλληνία, 1805-
ci.1825)», Λειμωνάριον – Προσφορά εις τον Καθ. Ν. Β. Τωμαδάκην, Αθηνά, τόμ. ΟΓ΄-ΟΔ΄,
(19�3), σσ. 45�-4��.

143 Για το θέατρο του Αλέξανδρου Σολομού (αρχιτεκτονική, διοικητική οργάνωση, ρεπερτό-
ριο κ.λπ.) αλλά και τις δικαστικές περιπέτειες του ιδιοκτήτη του βλ. Αγγελο-Διονύσης Δεμπό-
νος, «183�-1856: Είκοσι χρόνια θεατρική ζωή στην Κεφαλονιά (Από ανέκδοτα έγγραφα)»,
Παρνασσός, τόμ. ΚΣΤ (1984), σσ. 482-515, του ιδίου «Στοιχεία για τη θεατρική στέγη στην
Κεφαλονιά (Από ανέκδοτα έγγραφα)», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. 2 (19��), σσ. 111-119·
Σπύρος Ευαγγελάτος, Ιστορία του Θεάτρου εν Κεφαλληνία 1600-1900, ό.π., σσ. 168-1�4· Ελέ-
νη Φεσσά-Εμμανουήλ, Η αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου 1�20-1940, τόμ. Α΄, Αθήνα:
χ.ο., 1994, σσ. 192-194· Διονύσιος Λαυράγκας, «Το παληό θέατρο», Παγκεφαλληνιακόν Ημε-
ρολόγιον, έτος 1ον (193�), σσ. 54-56 και Μαρία Μ. Σολομού «Το πρώτο θέατρο της Κεφαλονιάς.
Ιδρύθηκε στα 1838 από τον Αλέξανδρο Σολομό. Διέθετε 500 θέσεις και δύο σειρές θεωρεία», Θέ-
ατρο (Κ. Νίτσου), έτος Γ΄, τχ. 14 (Μάρ.-Απρ. 1964), σσ. 42-43.

144 Για τη Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλληνίας βλ. τη μελέτη του Αγγελο-Διονύση Δεμπόνου
Η Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλονιάς 1838-1940. Η εκατόχρονη Ιστορία ενός ιδρύματος και μιας
κοινωνίας, Αργοστόλι: ΝΕΛΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης, 1988.

145 Ο Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος στον πρόλογο της έκδοσης του δράματός του Εναρέτη, ανα-
φέρεται στην αναγκαιότητα ενσωμάτωσης της μουσικής στις θεατρικές παραστάσεις, επηρεα-
σμένος προφανώς από τη λειτουργικότητα του θεάτρου όπερας. Για τις θεωρητικές του θέσεις
περί του νεοελληνικού δράματος βλ Ηλίας Τουμασάτος, «Η γλυκεία της φαντασίας απάτη. Οι
περί θεάτρου και δράματος απόψεις του Ηλία Ζερβού-Ιακωβάτου», Κεφαλληνιακά Χρονικά,
τόμ. 9 (2003), σσ. 16�-189.



(κυρίως) αλλά και πρόζας από την Ιταλία.146 Οι εφημερίδες της εποχής, αλ-
λά και τα μονόφυλλα θεατρικά προγράμματα-ανακοινώσεις μάς μεταφέρουν
το κλίμα. Αυτές οι παραστάσεις φέρνουν τον νεαρό Άννινο (ομολογουμένως
λάτρη του θεάτρου) σε επαφή με το λυρικό-μουσικό θέατρο αλλά και με τη
σύγχρονή του δραματουργία). Η όπερα είναι το κυρίαρχο θεατρικό είδος στην
Κεφαλονιά ήδη από τα χρόνια των παλαιοτέρων θεάτρων και οι παραστάσεις
της είναι κοινωνικό γεγονός για το Αργοστόλι. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός
ότι πολύ συχνά καλούνται να συνεργαστούν στις μουσικές-λυρικές παρα-
στάσεις και ντόπιοι μουσικοί από το δυναμικό της τοπικής Φιλαρμονικής, όχι
πάντοτε με επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Η ενδεικτική και μόνο αναφορά δημιουργών και έργων του δυτικοευρωπαϊ-
κού λυρικού ρεπερτορίου που ανέβαιναν στον «Κέφαλο» στην εποχή κατά την
οποία ο Άννινος ενηλικιώνεται είναι χαρακτηριστική για την επίδραση που ασκεί
στο κοινό του νησιού η όπερα: Ντονιτσέτι (Gemma di Vergy την περίοδο 1863-4
και αποσπάσματα από τη Lucia di Lammermoor το 18�5 και από τη Favorita το
18�6), Βέρντι (Macbeth, Rigoletto, Il Trovatore, Simon Bocanegra την περίοδο
1863-4), Μαρκέτι (Ruy Blas το 18�6) Μπελίνι (I Capuleti e i Montecchi την πε-
ρίοδο 1863-4 και La Sonnambula την περίοδο 18�4-5), Παριζίνι (Αρκάδι το
18�6), Σποντίνι (α΄ πράξη της La Vestale το 18�5) είναι μερικά τέτοια παρα-
δείγματα.

Την ίδια περίοδο εμφανίζονται στα θέατρα της Κεφαλονιάς και τα πρώτα λυ-
ρικά έργα των μουσουργών της επτανησιακής σχολής, που θα διαγράψουν
σπουδαία σταδιοδρομία τις επόμενες δεκαετίες: Ο Ιωάννης Ξίνδας με το I mille
talleri (1863-4) και ο Κεφαλονίτης Νικόλαος Τζανής Μεταξάς με μία πράξη
από το ιστορικού περιεχομένου Marco Bozzaris (18�3).

Το ενδιαφέρον του Άννινου για το λυρικό θέατρο μαρτυρείται και από την εν-
θουσιώδη κριτική του για την όπερα Ruy Blas του Μαρκέτι που δημοσίευσε στα
ιταλικά στην εφημερίδα του Γλώσσα.14�

Θα πρέπει να εκτιμηθεί ως ιδιαίτερα σημαντική η επαφή του Άννινου, στα
νεανικά του χρόνια, με το ξένο θεατρικό ρεπερτόριο (τόσο της πρόζας όσο και
της όπερας) από τις εξής απόψεις:
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146 Ο Σπύρος Ευαγγελάτος (Ιστορία του θεάτρου εν Κεφαλληνία, ό.π., σ. 205), αναφερόμε-
νος στην αποτυχημένη περιοδεία στην Κεφαλονιά από επαγγελματικό θίασο Ζακυνθίων υπό τον
Σ. Σφήκα το 18��, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η οικτρά αποτυχία του δραματικού τούτου θιά-
σου – ήτις είναι προφανής εκ του ελαχίστου αριθμού των παραστάσεων – αποδεικνύει ότι οι Κε-
φαλλήνες πλην του μελοδράματος, μετ’ επιφυλάξεως έβλεπον τας άλλας επαγγελματικάς πα-
ραστάσεις, ιδία όταν αύται δεν ήσαν ιταλικαί».

14� Γλώσσα, αρ. 4, 9 Οκτ. 18�6, σ. 2.



� ότι ο Άννινος έρχεται στην πρώιμη περίοδο της δημιουργίας του σε
επαφή με το ξένο δραματολόγιο στην πρωτότυπη γλώσσα, χωρίς τη
διαμεσολάβηση της μετάφρασης.

� ότι γνωρίζει το λυρικό (μουσικό) θέατρο ως φυσικό στοιχείο της περιρ-
ρέουσας πνευματικής ατμόσφαιρας του τόπου του, σε αντίθεση με την
πραγματικότητα που συναντά κατά την πρώτη (σύντομη) παραμονή
του στην Αθήνα: Το λυρικό θέατρο εκεί ήταν και θα παραμείνει «εισα-
γόμενο» είδος και όχι άρρηκτα συνδεδεμένο με την τοπική αστική
κουλτούρα. Αν στην Αθήνα το λυρικό θέατρο ήταν μια ακόμη εκδοχή
του μιμητισμού, στην αγωνία του νέου άστεως να μεταβληθεί σε πρω-
τεύουσα ευρωπαϊκών προδιαγραφών, για τον Άννινο το λυρικό θέατρο
είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πνευματικής του καλλιέργειας, μια
ακόμη από τις αποσκευές που θα πάρει μαζί του στην Αθήνα. Απο-
σκευή που θα μείνει κλειστή για κάποια χρόνια και θα αξιοποιηθεί
όταν θα γίνει ένας από τους βασικούς συντελεστές του δημοφιλέστε-
ρου ίσως διαχρονικά είδους μουσικού θεάτρου που ευδοκίμησε στην
Ελλάδα: της επιθεώρησης.

� Την ισχνή παρουσία της πρωτότυπης δραματουργίας στα Επτάνησα γενικό-
τερα αλλά και ειδικότερα στην Κεφαλονιά. Μπορεί ο «Κέφαλος» να είναι ένα
μεγαλοπρεπές θέατρο, αλλά τα δράματα που συγγράφονται δεν έχουν μεγά-
λη δραματουργική αξία. Το σημαντικότερο, η Καταστροφή των Ψαρών του
Γεωργίου Αβλίχου148 θα τυπωθεί όταν ο Άννινος έχει ήδη εγκαταλείψει το
νησί (1883), ενώ και η Εναρέτη του Ηλία Ζερβού-Ιακωβάτου έχει παιχθεί
το θέατρο ήδη από το 18�1, αλλά θα τυπωθεί μόλις το 1882.149 Μιλώντας
για τη δραματουργία καθαυτήν, δεν θα πρέπει να μας παραπλανά η εικόνα
που έχουμε σήμερα για το επτανησιακό δράμα. Ο Βασιλικός του Αντωνίου
Μάτεση, και όλη η κληρονομιά του επτανησιακού θεάτρου, ως θεάτρου της
καθημερινής ζωής, που φέρει στα γονίδιά του, έργο που σήμερα θεωρούμε
κομβικό για τη νεοελληνική δραματουργία, μοιάζει στην Κεφαλονιά να βρί-
σκεται στη λήθη. Τα υπόλοιπα σημαντικά έργα που γνωρίζουμε σήμερα (Η
Ευγένα του Μοντσελέζε, ακόμη και αυτά τα έργα του Κατσαΐτη) είναι
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148 Βλ. λεπτομερή δραματολογική ανάλυση του έργου από τον Σπύρο Ευαγγελάτο, Ιστορία
του θεάτρου εν Κεφαλληνία, ό.π., σσ. 11�-144.

149 Ηλίας Ζερβός-Ιακωβάτος, Εναρέτη, δράμα εις πράξεις τρεις, Κεφαλληνία: τυπ. «Η Κε-
φαλληνία», 1882. Παραστάσεις της Εναρέτης μαρτυρούνται από το 18�1, από την τοπική «Φι-
λοδραματική Εταιρεία», μέχρι το 1889. Βλ. Σπύρος Ευαγγελάτος, Ιστορία του Θεάτρου εν Κε-
φαλληνία, 1600-1900, ό.π., σσ. 109 και 199-200, και Νικόλαος Λάσκαρης, Ιστορία του Νεοελ-
ληνικού Θεάτρου, τόμος δεύτερος, Αθήναι: Βασιλείου, 1939, σσ. 90-91 και τις υποσημ. 2 της σ.
90 και 1 της σ. 91.



άγνωστα στο θεατρικό κοινό του Αργοστολίου, αλλά και στους κύκλους των
λογίων. Τα γνωστά σήμερα έργα της ντόπιας δραματουργίας εκείνης της
περιόδου είναι έργα όχι μεγάλης δραματουργικής αξίας, με ελάχιστες εξαι-
ρέσεις (όπως Η Καταστροφή των Ψαρών του Γεωργίου Άβλιχου).

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τίτλους δραμάτων για τα οποία έχουμε στοι-
χεία ότι παραστάθηκαν στην Κεφαλονιά μεταξύ των ετών 1864-1880 ή εκδό-
θηκαν τουλάχιστον ως το 1885 (καθώς είδαμε ότι είναι εξαιρετικά πιθανή μια
σημαντική χρονική διαφορά ανάμεσα στην πρώτη συγγραφή ενός θεατρικού έρ-
γου και την παράστασή του): Τέτοια δράματα είναι ο Ιουλιανός ο παραβάτης
του Θεόφραστου Τυπάλδου (παίζεται το 18�1),150 Οι καταχθόνιοι, Τρεις και
τέσσαροι και Ηλίας Μηνιάτης, τρία έργα του Σπυρίδωνος Λειβαδά, προδήλως
ιστορικού περιεχομένου, το κείμενο των οποίων δεν έχει εντοπιστεί, αλλά μαρ-
τυρούνται παραστάσεις τους στην Κεφαλονιά στη διάρκεια της δεκαετίας του
18�0,151 αλλά και Ο ευγενής βαστάζος του Θεόκλητου Κουρούκλη (18�9), έρ-
γο γραμμένο σε δημοτική γλώσσα, που διατρέχει ολόκληρη την περίοδο των ξέ-
νων κατοχών στην Κεφαλονιά (1500-1864). Η κωμωδία εκπροσωπείται από
δύο κωμωδίες του ληξουριώτη σατιρικού Κοσμά Μοντεσάντου-Καναλέτη: Μία,
ο Στρατιώτης Γαμβρός, της οποίας μαρτυρούνται δύο εκδόσεις στη δεκαετία
του 1880 και μία ανέκδοτη, Ο πίτσιρης και τσίτσιρης.152 Κατά τα άλλα, όπως
και στην Αθήνα το ιστορικό δράμα κυριαρχεί: Ο Εθελοντής της Κρήτης του
Επαμεινώνδα Άννινου (εκδίδεται το 18�2), είναι γραμμένος σε μια γλώσσα –
κράμα καθαρεύουσας και δημοτικής, προϊόν της ιδιαίτερης ιδιοσυγκρασίας του
συγγραφέα, ποιητή και εφευρέτη. Ο Μάρκος Βότσαρης, πεντάπρακτο δράμα
του Υπατίου Αυγερινού εκδίδεται στην Κεφαλονιά το 1880. Η εν Οροπώ αιχμα-
λωσία και η εν Δήλεσι κρεουργία τεσσάρων περιηγητών του Π.Ε. Ιατρίδου (εκ-
δίδεται στην Κεφαλονιά το 18�0), είναι έργο που αντλεί τη θεματολογία του
από την επικαιρότητα της εποχής (τη σφαγή στο Δήλεσι ξένων περιηγητών
από ληστές, η οποία αναδείχθηκε σε διεθνές θέμα, με διπλωματικές επιπλο-
κές). Αντίθετα, Η εκδίκησις του Π. Λιβιεράτου, που εκδίδεται στην Κεφαλονιά
το 18��, έχει υπόθεση εξωτική (διαδραματίζεται στην Πορτογαλία και τις Ιν-
δίες του 16ου αιώνα), ενώ ο Αρσάκης και Ισμηνία, διασκευή από το ομώνυμο
διήγημα της Ασπασίας Ηλία Ζερβού Ιακωβάτου, μιας από τις μοναχικές γυ-
ναικείες παρουσίες στην κεφαλονίτικη λογοτεχνική σκηνή, που παίζεται το
18�6, είναι ερωτικό δράμα με υπόθεση που διαδραματίζεται στην αρχαία Βα-
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150 Σπύρος Ευαγγελάτος, Ιστορία του θεάτρου εν Κεφαλληνία, ό.π., σ. 110.
151 Βλ. Σπύρος Ευαγγελάτος, Ιστορία του θεάτρου εν Κεφαλληνία, ό.π., σ. 200 και Νικόλα-

ος Λάσκαρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, ό.π., σσ. 91-92.
152 Σπύρος Ευαγγελάτος, Ιστορία του θεάτρου εν Κεφαλληνία, ό.π., σ. 145. 



κτριανή. Τέλος, στη δραματουργική παραγωγή των Κεφαλονιτών της εποχής,
έστω και εκτός Κεφαλληνίας, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τα θεατρικά
έργα του Ιουλίου Τυπάλδου Δέσπω, Φροσύνη, Η Πόλη σκλάβα και μια τέταρ-
τη, άγνωστη τραγωδία.153

Η ίδια εικόνα επικρατεί και αν επιχειρήσει να σταχυολογήσει κανείς και τα
υπόλοιπα έργα που ανεβαίνουν στη σκηνή του «Κέφαλου», που δεν προέρχονται
από ντόπιους δραματουργούς και παίζονται είτε από ντόπιους είτε από περιοδεύ-
οντες θιάσους. Η καταγραφή του δραματολογίου που κάνει ο Σπύρος Ευαγγε-
λάτος,154 καθώς και η από τον υπογράφοντα καταγραφή των σχετικών έντυ-
πων μαρτυριών στο πλαίσιο ανακοίνωσης για το θέατρο στα Επτάνησα μετά το
1864155 μας μαρτυρεί ανάλογη ροπή προς τη ρομαντικής κατεύθυνσης ιστοριο-
γραφική-μυθολογική θεματολογία (π.χ. Γεώργιος Καστριώτης-Σκεντέρμπεης
του Ιωάννη Ζαμπέλιου, που παίζεται το 1866), ωστόσο η κωμωδία δίνει διεξό-
δους και προς μια άλλη κατεύθυνση, όπως ο Γάμος με την βίαν (Γαμπρός με το
στανιό) του Μολιέρου, που παίζεται στα τέλη του 186� και το 1868) ή ο Κλα-
βίγγο του Γκαίτε που είχε παιχθεί το 1868, ή η φάρσα για τους αγύρτες για-
τρούς Η μαρμάγκα (αγνώστων λοιπών στοιχείων, που ωστόσο μας συνδέει με
την παράδοση των Ψευτογιατρών του Σαβόγια Ρούσμελη), που παίχθηκε την
ίδια χρονιά.156

Όπως διαπιστώνουμε, στον τόπο όπου ανθεί η σάτιρα το κωμικό στοιχείο
υστερεί στην πρωτότυπη δραματουργία, ενώ ο προσανατολισμός είναι προς θέ-
ματα εθνικού και ιστορικού-μυθολογικού περιεχομένου (πράγμα που συμβαίνει,
με κυρίαρχο εκπρόσωπο τον Ιωάννη Ζαμπέλιο, σε ολόκληρη την επτανησιακή
δραματουργία). Επιπλέον, αρχίζει να εμφανίζεται δειλά το στοιχείο της επικαι-
ρότητας, της καθημερινότητας, της αστικής ζωής, τόσο στα κωμικά κυρίως
έργα πρόζας, όσο και σε κάποιες υποθέσεις ή χαρακτήρες των λυρικών έργων
που έπαιζαν οι ιταλικοί θίασοι στον «Κέφαλο».

� Η ισχνή παρουσία του σύγχρονου ρεπερτορίου στα πρωτότυπα δράματα που
γράφονται στην Κεφαλονιά οφείλεται και στον ερασιτεχνικό χαρακτήρα της
σε τοπικό επίπεδο ενασχόλησης με το θέατρο. Οι Κεφαλονίτες, σε αντίθεση
με τους άλλους Επτανήσιους (και κυρίως τους Ζακυνθινούς, με προεξάρχο-
ντα τον Διονύσιο Ταβουλάρη) δεν θα κατορθώσουν, ούτε θα επιδιώξουν να
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153 Σπύρος Ευαγγελάτος, Ιστορία του θεάτρου εν Κεφαλληνία, ό.π., σσ. 150-151.
154 Σπύρος Ευαγγελάτος, Ιστορία του θεάτρου εν Κεφαλληνία, ό.π., σ. 191-213.
155 Ηλίας Τουμασάτος, «Το θέατρο στα Επτάνησα 1864-1900: Τάσεις στη δραματουργία

και τη θεατρική πράξη», στα πρακτικά του συνεδρίου Η Ενωση της Επτανήσου με την Ελλάδα
1864-2004, τόμ. 2 (Ιδεολογία, Πολιτισμός), Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών – Βουλή των Ελλήνων,
2006, σσ. 535-56�. 

156 Σπύρος Ευαγγελάτος, Ιστορία του θεάτρου εν Κεφαλληνία, ό.π., σσ. 196-199.



δημιουργήσουν ποτέ επαγγελματικούς θιάσους θεάτρου. Οι παραστάσεις που
διοργανώνονται από ντόπιους είναι αμιγώς ερασιτεχνικές – οι νέοι που συμ-
μετέχουν (και συνιστούν προς τούτο ομίλους όπως η «Φιλοδραματική Εται-
ρεία») ανήκουν συνήθως σε μεγαλοαστικές οικογένειες και η ιδιότητα του
ηθοποιού σε παραστάσεις είναι πρόσκαιρη και επομένως δεν προσδίδει στους
με οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχοντες σε μια θεατρική παράσταση την απα-
ξία που είχε η ιδιότητα του ηθοποιού σε ολόκληρη τη δυτική Ευρώπη της επο-
χής. Το αντίθετο, η συμμετοχή στη θεατρική ζωή είναι μέσο κοινωνικής προ-
βολής. Το ανέβασμα στο πάλκο είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα για τους νεα-
ρούς γόνους των αστικών οικογενειών από τις καθημερινές τους υποχρεώ-
σεις – και επιπλέον ένας ακόμη παρένθετος χρόνος στην σχετικά αυστηρή
καθημερινότητα των αστικών συμβάσεων και της comme-il-faut συμπερι-
φοράς που επέβαλαν οι τελευταίες. 

Το θέατρο για τον νεαρό Άννινο δεν είναι ένας χώρος παρακμιακός στον
οποίο συμμετέχουν άτομα χαμηλής κοινωνικής στάθμης και ηθικής, αλλά ένας
γοητευτικός χώρος κοινωνικής συναναστροφής. Εκεί ακούει στο πρωτότυπο τις
γλώσσες που μαθαίνει για να διαβάσει τα ξένα λογοτεχνικά έργα, αλλά και εκεί
βλέπει μουσικές και θεατρικές παραστάσεις. Η μόνη επαγγελματική ιδιότητα
με την οποία ασχολείται κανείς με το θέατρο είναι ο «ιμπρεσάριος» για την
οποία έχουμε στοιχεία για Κεφαλονίτες που πρακτόρευαν παραστάσεις ξένων
θιάσων. Η καθαυτή καλλιτεχνική δημιουργία δηλαδή είναι περισσότερο μια χω-
ρίς επαγγελματικές προδιαγραφές ψυχαγωγική ενασχόληση των αστών – ή,
στις περιπτώσεις των λαϊκών παραστάσεων και των αυτοσχέδιων ριμνών μια
έκφανση του ανεστραμμένου κόσμου του καρναβαλιού. Η πρακτόρευση των ξέ-
νων θιάσων και η διοίκηση των θεατρικών κτηρίων έχει επαγγελματικό χαρα-
κτήρα, αυτό όμως δεν αρκεί για τη δημιουργία μιας ντόπιας θεατρικής αγοράς,
που προϋποθέτει επαγγελματίες καλλιτεχνικούς συντελεστές: δραματικούς
συγγραφείς, μεταφραστές και θιάσους. Κάτι τέτοιο άλλωστε δεν ήταν εφικτό
για έναν χώρο με τόσο μικρό «αγοραστικό κοινό» όπως ήταν η Κεφαλονιά (στην
πραγματικότητα, η πόλη του Αργοστολίου, καθώς στο Ληξούρι μαρτυρείται θε-
ατρική δραστηριότητα, όχι όμως οργανωμένος θεατρικός χώρος).15�

22..33..88  ΟΟιι  δδιιαασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  μμεεττοοιικκεεσσίίααςς  ((εεππιιχχεειιρρηημμααττιικκήήςς  κκααιι  ππννεευυμμααττιικκήήςς))  
Δεν είναι μονάχα ο Άννινος και άλλοι λόγιοι που επιλέγουν τον δρόμο να

εγκαταλείψουν τα Επτάνησα στα χρόνια μετά την Ένωση. Και δεν είναι μόνο η
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15� Για τη θεατρική ζωή στο Ληξούρι βλ. Σπύρος Ευαγγελάτος, Ιστορία του θεάτρου εν Κε-
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Ένωση ο παράγοντας που διαμορφώνει αυτή τη νέα πραγματικότητα. Οι περιο-
ρισμένες δυνατότητες που παρέχουν τα νησιά για την ανάπτυξη επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας, αλλά και η σχετικά κλειστή κατανομή του πλούτου στις
πρώην χρυσοβιβλικές οικογένειες, δίνουν το έναυσμα σε πολλούς Κεφαλλήνες
να αναζητήσουν καλύτερη τύχη σε εμπορικούς και οικονομικούς δρόμους μα-
κριά από το νησί. Η Ένωση με την Ελλάδα (η απόσπαση από το αποικιακό άρ-
μα της Αγγλίας) είναι και Ένωση με ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Εξ
αιτίας της Ένωσης, οι Κεφαλονίτες επιχειρηματίες βρίσκουν την ευκαιρία να
διεισδύσουν σε έναν οικονομικό χώρο (της νοτιοανατολικής οθωμανοκρατούμε-
νης Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας) χωρίς τον αυστηρό παρεμβατισμό
της αγγλικής προστασίας, χώρο υποανάπτυκτο οικονομικά, ιδίως σε επίπεδο
μεταποίησης και τριτογενούς τομέα.

Η Αθήνα, σε αντίθεση με τους λογίους, δεν είναι η πρώτη επιλογή των επι-
χειρηματικών δραστηριοτήτων. Από τους χώρους όπου δραστηριοποιείται ο μεί-
ζων ελληνισμός πολλοί ανήσυχοι Κεφαλονίτες επιχειρηματίες επιλέγουν την
Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη. Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Το έντονο ελ-
ληνικό στοιχείο (και η παρουσία και άλλων Κεφαλλήνων που είχαν εγκατα-
σταθεί εκεί σε προηγούμενες δεκαετίες), αλλά και η ήδη οργανωμένη αστική
ζωή και η συγκέντρωση κεφαλαίων είναι οπωσδήποτε τα βασικά κίνητρα
εγκατάστασης. Στην Κωνσταντινούπολη158 και τη Σμύρνη δημιουργούνται
ισχυρές κοινότητες Κεφαλονιτών, που ασχολούνται με το εμπόριο, τη ναυτιλία
και τις χρηματιστηριακές πράξεις και που φαίνεται ότι σε σχέση με την οθω-
μανική διοίκηση, όσο αυτή φιλελευθεροποιείται, έχουν εξασφαλίσει τον τρόπο
για τη σχετικά ακώλυτη ανάπτυξη της δράσης τους. Η Αθήνα, στις πρώτες
δεκαετίες από την ανάδειξή της ως πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους δεν εί-
ναι ισχυρή οικονομική δύναμη αλλά κυρίως διοικητικό κέντρο – το ίδιο το Ελ-
ληνικό Κράτος, μικρό σε έκταση, φαίνεται περισσότερο να επιζητεί επιτακτικά
την ενίσχυση από τους «ομογενείς» παρά να είναι σε θέση να τους προσφέρει
βοήθεια ή έστω να μπορεί να δημιουργήσει αγορές εξίσου ανταγωνιστικές
εντός των συνόρων. Παράλληλα, οι Κεφαλονίτες φαίνεται να εξαπλώνονται και
σε άλλες περιοχές-κέντρα του ελληνισμού, όπως η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου,
αλλά και ακόμα μακρύτερα. 

Οι Παραδουνάβιες περιοχές είναι ένας ακόμη χώρος στον οποίο μετοικούν οι
Κεφαλονίτες στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αι. Η διοικητική αυτονομία που
παρείχε το Οθωμανικό Κράτος, αλλά και η έντονη παρουσία του ελληνικού στοι-
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158 Βλ. ενδεικτικά Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος, «Ο Σύνδεσμος Κεφαλλήνων “Ο Αγιος Γερά-
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χείου ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα, έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς Κεφα-
λονίτες να ασχοληθούν με την εκμετάλλευση, με τη μέθοδο της ενοικίασης,
αγροτικών γαιών και την εμπορία αγροτικών προϊόντων, αλλά και με το εμπό-
ριο και τη ναυτιλία.159 Η οικογένεια Χαροκόπου160 είναι το χαρακτηριστικότερο
παράδειγμα. Έντονη είναι η κεφαλονίτικη παρουσία στα μεγάλα αστικά κέντρα
της σημερινής Ρουμανίας (Βουκουρέστι, Ιάσιο, Γαλάτσι). Άλλες οικογένειες,
όπως η οικογένεια Βαλλιάνου, δραστηριοποιούνται στις ρωσικές ακτές της
Μαύρης Θάλασσας (από την Οδησσό ως το Ταϊγάνι). Η διασπορά του κεφαλο-
νίτικου στοιχείου δεν περιορίζεται μόνο στις ελληνικές κοινότητες της νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης. Ισχυρές κοινότητες συναντάμε στη Μασσαλία, αλλά και στο
Λονδίνο (όπου αποκτούν τις μεγάλες τους περιουσίες οι Κεφαλονίτες ευεργέτες
Παναγής Βαλλιάνος161 και Μαρίνος Κοργιαλένιος.162

Στην Αθήνα, η κοινότητα των Κεφαλλήνων που αναπτύσσεται είναι σε μι-
κρότερο βαθμό επιχειρηματική. Κι αυτό είναι εύλογο, καθώς εκεί δεν υπάρχει
ακόμη πρόσφορο έδαφος για επιχειρηματικές ευκαιρίες και κυκλοφορία κεφα-
λαίων. Το Ελληνικό Κράτος, μικρό ακόμη σε έκταση και με τεράστια προβλή-
ματα, τόσο αναφορικά με την οργάνωση της έννομης τάξης, αλλά και βασισμέ-
νο σε πρώτη φάση στην αγροτική οικονομία, δεν φαίνεται να παρέχει αντίστοι-
χες επιχειρηματικές ευκαιρίες ούτε οργανωμένη αγορά, ούτε και ασφάλεια (εξ
αιτίας της διαφθοράς και της ληστείας) για την ανάπτυξη επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, πλην του μεταπρατικού εμπορίου. 

Αντίθετα με τον επιχειρηματικό χώρο, στον πνευματικό χώρο το έδαφος εί-
ναι περισσότερο πρόσφορο – κι αυτό οφείλεται ουσιαστικά στις ίδιες αιτίες για
τις οποίες οι επιχειρηματίες επέλεξαν να πάνε κάπου αλλού. Στην Αθήνα δημι-
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159 Για τον ρόλο των Κεφαλονιτών στη ναυτιλία της περιοχής γύρω από τον Δούναβη βλ.
Μαρία Μαρκοπούλου, Οι Κεφαλλήνες και οι Ιθακήσιοι στη ναυτιλία του Δουνάβεως, Αθήναι:
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160 Αναλυτικά στοιχεία για τη δραστηριοποίηση της οικογένειας Χαροκόπου στη Ρουμανία
βλ. στη μονογραφία της Ευαγγελίας Γεωργιτσογιάννη Παναγής Χαροκόπος (1835-1911), Η
ζωή και το έργο του, Αθήνα: Λιβάνης, 2000.

161 Για τον μεγάλο ευεργέτη της Κεφαλονιάς Παναγή Βαλλιάνο βλ. Παναγιώτα Μοσχονά,
Παναγής Βαλλιάνος: Από τη μυθοπλασία στην Ιστορία, Αθήνα: Κληροδότημα Παναγή Α.
Βαλλιάνου, 2008.

162 Για τη ζωή και το έργο του μεγάλου ευεργέτη της Κεφαλονιάς Μαρίνου Κοργιαλένιου
και τη δράση της οικογένειας των Κοργιαλένιων βλ. τη μονογραφία του Αγγελο-Διονύση Δε-
μπόνου Μαρίνος Κοργιαλένιος – Βιογραφία, Αργοστόλι: ΝΕΛΕ Κεφαλονιάς, 1989.



ουργείται μια καινούρια τάξη: εκείνοι που στελεχώνουν τη δημόσια διοίκηση και
προέρχονται από διάφορα σημεία της χώρας. Η κεντρική διοίκηση, η δικαιοσύνη,
το Πανεπιστήμιο και άλλες δημόσιες θέσεις «ανοίγουν» προς νέα στελέχη από
όλα τα μέρη της Ελλάδας και του μείζονος ελληνισμού. Για όσους επιδιώκουν
μέσα από μια δημόσια θέση στον αναπτυσσόμενο κρατικό μηχανισμό τον βιοπο-
ρισμό τους η Αθήνα είναι περισσότερο ελκυστική από τα άλλα κέντρα του ελλη-
νισμού, εκτός Ελληνικού Κράτους, όπου υπάρχει ήδη μια διαμορφωμένη πυρα-
μίδα στελεχών της διοίκησης. Ο Άννινος, παρόλο που προέρχεται από χρυσοβι-
βλική οικογένεια, η οποία σταδιακά απώλεσε την περιουσία της, δεν ανήκει
στην κατηγορία των Κεφαλλήνων που επεδίωξαν και σε μεγάλο βαθμό πέτυχαν
να σταδιοδρομήσουν σε επιχειρηματικές επιλογές υψηλού οικονομικού κινδύνου.
Φεύγει από το νησί για βιοποριστικούς λόγους (όπως και πολλοί μετέπειτα επι-
χειρηματίες), αλλά με τη συνειδητή επιλογή να ασχοληθεί όχι με το επιχειρείν
αλλά με το συγγράφειν.

Σε πρώτη φάση, λοιπόν, η Αθήνα ήταν δημοφιλέστερος προορισμός για σπου-
δές, αλλά και για υποψήφια στελέχη. Σ’ έναν χώρο υπό αστική και διοικητική
διαμόρφωση ήταν ευκολότερη και η ανέλιξη στην πνευματική πρωτοπορία, τη
στιγμή που τα άλλα κέντρα (όπως η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη) είχαν
ήδη διαμορφωμένες (και σχετικά αρραγέστερες) πνευματικές ελίτ, ενώ άλλες
κοινότητες (όπως η Αλεξάνδρεια, η Ρουμανία ή ο βόρειος Εύξεινος) σε διαφορε-
τικό βαθμό και για διαφορετικούς λόγους η καθεμιά επέτρεπαν σε μικρότερο
βαθμό την ανέλιξη στην πνευματική ζωή του τόπου, ή, ακόμη περισσότερο, την
ανάδειξη ενός πνευματικού ανθρώπου με φιλοδοξίες σε ολόκληρο τον ελληνικό
χώρο. 

Παράλληλα, στις περιοχές που βρίσκονταν υπό οθωμανική κυριαρχία ήταν
δυσκολότερο να επιβιώσουν στο χώρο του πνεύματος οι αντιλήψεις αυτής της
γενιάς: ο Άννινος ανήκει στη γενιά που ανδρώνεται με το όραμα για την εθνική
ολοκλήρωση και είναι εύλογο η έδρα του νέου Ελληνικού Κράτους να αντιμετω-
πίζεται ως ορμητήριο για την επανάκτηση όλων των χαμένων πατρίδων του μεί-
ζονος ελληνισμού. Στην Αθήνα, όπως και στα Επτάνησα ως τμήμα του Ελλη-
νικού Βασιλείου, ο ενστερνισμός και η διατύπωση τέτοιων απόψεων είναι οπωσ-
δήποτε ευκολότερα σε σχέση με τα οθωμανοκρατούμενα παραδοσιακά πνευμα-
τικά κέντρα του ελληνισμού. Δεν θα μπορούσε εύκολα κανείς να σταδιοδρομήσει
στην Κωνσταντινούπολη με τέτοιες απόψεις. Επιπλέον, ακόμα και στο στενό
λογοτεχνικό πλαίσιο, η φαναριώτικη ατμόσφαιρα, καθεστηκυία ακόμη στην
Κωνσταντινούπολη, ασφαλώς δεν ήταν ευνοϊκή για κάποιον που είχε ανδρωθεί
στον επτανησιακό χώρο, τα αισθητικά και γλωσσικά πρότυπα του οποίου απεί-
χαν σημαντικά από την ήδη διαμορφωμένη παράδοση της Πόλης. Όλα δείχνουν
ότι μια καινούρια πνευματική ελίτ αρχίζει να αναπτύσσεται στη νέα πρωτεύου-
σα. Μια ελίτ, που λόγω της έλλειψης κάποιου προγενέστερου καθεστώτος (μιας
προγενέστερης ελίτ αριστοκρατών όπως υπήρχε στα Επτάνησα ή Φαναριωτών
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όπως στην Πόλη) φαντάζει περισσότερο προσπελάσιμη και εύπλαστη, περισσό-
τερο «δημοκρατική» για κάποιον που θέλει να αποκτήσει μια θέση εντός της. Τη
στιγμή που υπάρχει η Αθήνα, ένα διοικητικό και πνευματικό κέντρο του νέου
κράτους, το οποίο πρόκειται, σύμφωνα με τα μεγαλοϊδεατικά πιστεύω, να απο-
τελέσει το κέντρο μιας διαρκώς αυξανόμενης καινούριας αυτοκρατορίας, όλα τα
άλλα κέντρα αρχίζουν να μοιάζουν περιφερειακά. 

Από την άποψη αυτή ένας νέος άνθρωπος με φιλοδοξίες που φεύγει από τον
τόπο του για να εξασφαλίσει τον βιοπορισμό του και δεν είναι διατεθειμένος να
αφήσει το στίγμα του αποκτώντας μεγάλη οικονομική ισχύ, φαίνεται να μην
έχει ευκολότερη επιλογή από την Αθήνα για να επιτύχει την ένταξή του στις
ελίτ από έναν άλλο δρόμο: την πνευματική ζωή. Αν ο Βαλλιάνος και ο Χαροκό-
πος έψαχναν για ελαστικές, εύπλαστες, εκκολαπτόμενες, και με διαθέσιμες
«θέσεις» αγορές, ο Άννινος και οι άλλοι νεαροί επίδοξοι λόγιοι της εποχής έψα-
χναν για ελαστικές, εύπλαστες, εκκολαπτόμενες και με διαθέσιμες «θέσεις»
πνευματικές αρένες. Μπορεί ο τυχοδιωκτισμός των δεύτερων να μην έχει το
στοιχείο του οικονομικού ρίσκου, ωστόσο είναι κι αυτός τυχοδιωκτισμός, με ένα
ρίσκο περισσότερο πνευματικό.

Αυτή η παρουσία των Επτανήσιων επιχειρηματιών στις αγορές της Μαύρης
Θάλασσας, στην Κωνσταντινούπολη και τις Παρίστριες περιοχές, δημιουργεί
κατά περιπτώσεις και χώρο για την ανάπτυξη πνευματικής δραστηριότητας.
Αυτό δεν συμβαίνει στον ίδιο βαθμό σε όλες τις περιοχές – η Πόλη και οι περί τον
Δούναβη περιοχές αλλά και η Σμύρνη είναι περιοχές υποδοχής και δραστηριο-
ποίησης πνευματικών ανθρώπων. Εκδόσεις βιβλίων και περιοδικών, αλλά και
θεατρικές παραστάσεις παρέχουν έναν δυνητικό σταθμό στους ανθρώπους του
πνεύματος – αν όχι για την κύρια εγκατάστασή τους, τουλάχιστον για τη διο-
χέτευση μέρους του πνευματικού τους έργου.

Η νέα αθηναϊκή πραγματικότητα κουβαλάει μεν όλο το πνευματικό παρελ-
θόν του ελληνισμού, ως επιρροές, συχνά ετερόκλητες και πολυδιάστατες. Οι νέ-
οι λόγιοι θα κληθούν να συνθέσουν ουσιαστικά τις ετερότητες (και τις ομοιότη-
τές τους) για να διαμορφώσουν μια καινούρια πνευματική ταυτότητα, αυτή που
θα καθορίσει, μέσω της σταδιακής εξάπλωσης του αθηνοκεντρικού ελληνικού
κράτους, τον νέο ελληνισμό. Όπως οι Βαλλιάνοι, οι Χαροκόποι, ο Κοργιαλένιος,
(αλλά και άλλοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδος) επιχει-
ρούν να κατακτήσουν οικονομικά τον ελληνισμό, οι νέοι λόγιοι επιχειρούν να επι-
τύχουν κατακτήσεις πνευματικές – εδώ όμως επιχειρείται να αναστραφεί ου-
σιαστικά μια πραγματικότητα διαμορφωμένη από αιώνες.

Η μεταβυζαντινή λογοτεχνία χαρακτηρίζεται από τον αποκεντρωτικό και
σποραδικό της χαρακτήρα. Τα μεγάλα έργα της πρώιμης νεότερης ελληνικής
λογοτεχνίας συντίθενται σε διάφορα (και όχι ένα κυρίαρχο) κέντρα του ελληνι-
σμού: Στην Κρήτη, στα Ιόνια Νησιά, στην Πόλη, στο Αιγαίο, σε άλλες ελληνι-
κές κοινότητες της Ευρώπης (Τεργέστη, Λειψία κ.λπ.). Το τελευταίο τέταρτο
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του 19ου αιώνα θα σηματοδοτήσει την αναστροφή του «αποκεντρωτικού» συστή-
ματος σε συγκεντρωτικό. Τα πολλά κέντρα θα δώσουν τη θέση τους σε ένα. Και
η συγκέντρωση θα γίνει χωρίς να υπερισχύσει κανένα από τα παραδοσιακά κέ-
ντρα, αλλά μέσα από την ανάδυση ενός καινούριου: της Αθήνας, μιας νέας
εστίας που θα απορροφήσει σταδιακά τις πνευματικές δυνάμεις. Η γέννηση και
ανάπτυξη αυτού του κέντρου δεν οφείλεται άμεσα σε πνευματικούς λόγους, αλ-
λά σε πολιτικούς, διοικητικούς και οικονομικούς, παράγοντες δηλαδή εξωλογο-
τεχνικούς, και συνδυάζεται με την επίσης σταδιακή παρακμή των κέντρων του
μείζονος ελληνισμού. Πρόκειται για αξιοπρόσεκτη περίπτωση διαμόρφωσης ενός
νέου πνευματικού και καλλιτεχνικού περιβάλλοντος με τη συμβολή οικονομικών
και πολιτικών παραγόντων. Αυτό ασφαλώς δεν σημαίνει ότι πρόκειται για πρω-
τοφανή περίπτωση – ολόκληρη η πολιτιστική ιστορία της Ευρώπης, η ανάπτυξη
(ή και η παρακμή) κέντρων της πνευματικής ζωής είναι άμεσα συνδεδεμένη με
την οικονομική και πολιτική πραγματικότητα της περιοχής. Οι αυλές των ευ-
ρωπαίων ηγεμόνων ή οι χώροι όπου υπάρχει έντονη κυκλοφορία χρήματος
(εμπορικά και διαμετακομιστικά κέντρα) και αργότερα οι βιομηχανικές πόλεις
και η νέα πραγματικότητα που γεννιέται μέσα σε αυτές, δημιουργούν τις κα-
τάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πνευματικής ζωής, ανεξάρτητα από
το αν υπάρχουν ισχυρότερα διοικητικά κέντρα στην περιοχή (χαρακτηριστικό
παράδειγμα η αυλή του δούκα του Σαξ-Μάινινγκεν στη Γερμανία). Οι αυλές
των ευγενών ή οι μεγάλοι εμπορικοί οίκοι δίνουν τροφή στους λογοτέχνες, τους
ανθρώπους του θεάτρου και τους καλλιτέχνες. 

Τα χρόνια μετά την Ένωση δεν φέρνουν δηλαδή μόνον τη μεταβολή των οι-
κονομικών και κοινωνικών συνθηκών στο ίδιο το νησί, αλλά «ανοίγουν» και τους
ορίζοντες για τους Κεφαλονίτες επιχειρηματίες και λογίους που θέλουν να δρα-
στηριοποιηθούν εκτός του νησιού. Ο κόσμος γίνεται μεγαλύτερος – κι όσοι επι-
θυμούν να εκμεταλλευθούν κάτι τέτοιο διαπιστώνουν ότι πρέπει να ανοίξουν τα
φτερά τους μακριά από το νησί.

22..44  ΗΗ  ππρρώώιιμμηη  ππααρρααγγωωγγήή  ττοουυ  ΆΆννννιιννοουυ  κκααιι  ηη  ππααρράάδδοοσσηη  
ττηηςς  ΕΕππττααννηησσιιαακκήήςς  ΣΣχχοολλήήςς..  ΘΘέέσσηη  κκααιι  εεππιιδδρράάσσεειιςς

Καθώς επιχειρείται να αναζητηθούν οι λογοτεχνικές καταβολές του Άννι-
νου, δεν είναι αρκετή η αναδρομή μόνο στο άμεσό του λογοτεχνικό περιβάλλον
της Κεφαλονιάς. Είναι αναγκαίο να διερευνηθούν τρεις ομόκεντροι κύκλοι, τρία
«περιβάλλοντα» του Άννινου. Ο ένας, το κέντρο, είναι ασφαλώς η λογοτεχνική
παραγωγή στην Κεφαλονιά καθαυτήν. Ο δεύτερος είναι η ευρύτερη παραγωγή
της Επτανησιακής Σχολής, ενώ ο τρίτος είναι η ευρωπαϊκή λογοτεχνική παρα-
γωγή που επιδρά στο στενό πλαίσιο του νησιού. Επιπλέον, υπάρχει ένας ακόμη
κύκλος που διαμορφώνει το συγγραφικό στίγμα του Άννινου: ο αθηναϊκός ρομα-
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ντισμός – το σημείο τομής με τον κύκλο αυτό είναι και το «μεταιχμιακό ση-
μείο» διάβασης στην καινούρια αθηναϊκή πραγματικότητα.

22..44..11  ΗΗ  εευυρρωωππααϊϊκκήή  λλοογγοοττεεχχννιικκήή  ππααρρααγγωωγγήή  σσττηηνν  ΚΚεεφφααλλοοννιιάά
22..44..11..11  ΗΗ  εεππααφφήή  μμεε  ττηηνν  ππρρωωττόόττυυππηη  εευυρρωωππααϊϊκκήή  λλοογγοοττεεχχννιικκήή  ππααρρααγγωωγγήή  

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφερθήκαμε στη μαρτυρία του Ηλία Τσιτσέλη
για τις πρωτόλειες μελέτες που έκανε ο νεαρός Άννινος αναφορικά με ευρωπαί-
ους λογοτέχνες. Η από νεαρή ηλικία γλωσσομάθειά του θα πρέπει να εξηγηθεί
και από το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των βιβλίων στα οποία είχε πρόσβαση
ήταν ξενόγλωσσα. Στα χρόνια μετά το 1864, και για όσο χρονικό διάστημα ο νε-
αρός συγγραφέας παραμένει και δρα στο νησί, δεν υπάρχει οργανωμένη βιβλιο-
θήκη στην Κεφαλονιά, με την έννοια ενός φορέα με ανοιχτή πρόσβαση στο κοι-
νό, ή έστω με την έννοια μιας λιγότερο ή περισσότερο κλειστής, αναγνωστικής
λέσχης. Τα λαϊκά αναγνωστήρια163 που υπήρχαν πριν από την Ένωση, και που
ήταν κοιτίδες της ριζοσπαστικής ιδεολογίας, δεν συνεχίζουν τη λειτουργία τους
μετά την Ένωση, ούτε και η Αναγνωστική Εταιρεία Αργοστολίου, που πρέπει
να λειτουργούσε επί αγγλοκρατίας, και τα μόνα στοιχεία που διαθέτουμε γι’
αυτήν είναι οι σφραγίδες της πάνω σε κάποιες παλαιές εκδόσεις της Κοργιαλε-
νείου Βιβλιοθήκης. Στοιχειώδες βιβλιακό υλικό θα πρέπει να υπήρχε στα σχο-
λεία, αλλά ο κύριος όγκος πρόσβασης στη γνώση πρέπει να ήταν οι ιδιωτικές βι-
βλιοθήκες και το βιβλιακό υλικό που χρησιμοποιούνταν στις εκκλησίες και τα
μοναστήρια για τις ανάγκες της θείας λειτουργίας.164 Πυξίδα για το υλικό αυ-
τό, που βρισκόταν σε διάφορες βιβλιοθήκες ιδιωτών παρέχουν οι χειρόγραφοι κα-
τάλογοι της Δημοσίας Βιβλιοθήκης Κεφαλληνίας,165 που ιδρύθηκε το 188� από
τον Αρχιεπίσκοπο Κεφαλληνίας (και αργότερα Αθηνών) Γερμανό Καλλιγά. Η
πληθώρα των ξενόγλωσσων εκδόσεων (κυρίως στην ιταλική και γαλλική
γλώσσα, δευτερευόντως στην αγγλική και κατά πολύ λιγότερο στη γερμανική
και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες) μας δίνει ένα δείγμα για τα αναγνώσματα
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163 Βλ. ενδεικτικά Αγγελο-Διονύσης Δεμπόνος, Το αναγνωστήριον «Η Ομόνοια» Ληξουρίου,
Ληξούρι: Δήμος Ληξουρίου, 1995.

164 Για τις βιβλιοθήκες και τα μουσεία της Κεφαλονιάς στον 19ο αιώνα, ιδίως για το Αρχαι-
ολογικό Μουσείο βλ. Νικόλαος Τζουγανάτος, «Οι Βιβλιοθήκες και τα Μουσεία της Κεφαλο-
νιάς», Παρνασσός, τόμ. 20 (19�8), σσ. 14-30.

165 Για τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Κεφαλληνίας βλ. Ηλίας Τουμασάτος, «Δημοσία Βιβλιοθή-
κη, Κεφαλληνίας. Τα πρώτα βήματα ενός οράματος». Οδύσσεια Κεφαλλονιάς και Ιθάκης,
2004, σσ. 32-39. Οι χειρόγραφοι κατάλογοι της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Κεφαλληνίας, που συ-
ντάχθηκαν το 1925 από τον διευθυντή της νεοϊδρυθείσας τότε Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης Κε-
φαλληνίας, η οποία απορρόφησε τη Δημόσια Βιβλιοθήκη φυλάσσονται στο αρχείο του Κοργιαλε-
νείου Ιδρύματος. 



που ήταν δημοφιλή στις κεφαλληνιακές αστικές ελίτ του δεύτερου μισού του 19ου

αιώνα (αλλά και αρκετά πιο πίσω, αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι μεγάλο
μέρος των εκδόσεων χρονολογούνται στον 18ο αιώνα). Πέρα από τα «χρηστικά
βιβλία» (νομικά, ιατρικά και θρησκευτικά) και τα αυστηρά επιστημονικά βι-
βλία, μεγάλο μέρος των οποίων θα πρέπει να προερχόταν από την περιπλάνηση
των Κεφαλλήνων στα πανεπιστήμια της δυτικής Ευρώπης (κυρίως της Ιτα-
λίας), διακρίνουμε εκδόσεις των κλασικών συγγραφέων (αρχαίων και λατί-
νων), αλλά και σε πολύ μεγάλο βαθμό έργα Ιταλών λογοτεχνών των τελών του
18ου και όλου του 19ου αιώνα (Γκολντόνι, Γκότσι), σειρές απάντων των Γάλλων
μυθιστοριογράφων και θεατρικών συγγραφέων του 19ου αιώνα, καθώς και κά-
ποια κλασικά έργα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Όλα αυτά δίνουν μια εικόνα
για τα πρώτα διαβάσματα του Άννινου, αλλά και όλη την περιρρέουσα λογοτε-
χνική ατμόσφαιρα που επηρεάζεται αποφασιστικά από τη δυνατότητα πρόσβα-
σης στην ξένη λογοτεχνία. 

Ο όγκος αυτός του βιβλιακού υλικού είναι από μόνος του κατά πολύ μεγα-
λύτερος από την ελληνική λογοτεχνική παραγωγή (αυτήν που ξεκίνησε από τα
χρόνια του Διαφωτισμού και συνεχίστηκε στην ελεύθερη Ελλάδα). Δεν μπορεί
κανείς να ισχυριστεί ότι ο Άννινος αρκείται σε αυτά και δεν έχει επαφή με την
λογοτεχνική παραγωγή της ελεύθερης Ελλάδας και εκείνη των Επτανήσων – η
πρώιμη επαφή του με τον ρομαντισμό δεν είναι τυχαία· ωστόσο είναι μεγαλύτε-
ρη η βαρύτητα που ασκεί στο λογοτεχνικό του περιβάλλον η ιταλική και γαλλι-
κή λογοτεχνία, αλλά και η ιταλική και γαλλική ιστοριογραφία (σειρές των οποί-
ων υπάρχουν στον κατάλογο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Κεφαλληνίας) ήταν
κατευθύνσεις στις οποίες ο Άννινος πρέπει να διοχέτευσε την αγάπη του για την
Ιστορία (τη στιγμή που δεν υπήρχαν αντίστοιχες ελληνικές σειρές ιστοριογρα-
φίας). Πέρα από τη λογοτεχνία, η ξένη βιβλιογραφία (ιδίως ιστορική) που βρι-
σκόταν στις ιδιωτικές βιβλιοθήκες των αριστοκρατικών οικογενειών της Κεφα-
λονιάς, πρέπει να αποτελούσε βασική πηγή για την εγκυκλοπαιδική κατάρτιση
του Άννινου αλλά και τις λογοτεχνικές του καταβολές.

22..44..11..22  ΜΜεεττααφφρράάσσεειιςς  
Σε ό,τι αφορά τη μεταφραστική παραγωγή στην Κεφαλονιά των χρόνων από

την ένωση ως το 1880 (χρόνια στα οποία, όπως είδαμε ο Άννινος ελάχιστα κα-
ταπιάστηκε με τη μετάφραση), αφορά κατά κύριο λόγο θεατρικά έργα, τα οποία
πρόκειται να ανεβούν σε ερασιτεχνικές θεατρικές παραστάσεις.166 Μεγάλο μέ-

Ηλίας Α. Τουμασάτος166

166 Βλ. τις σχετικές αναφορές στη μεταφραστική παραγωγή μετά το 1864 στο Ηλίας Του-
μασάτος, «Το θέατρο στα Επτάνησα (1864-1900). Τάσεις στη δραματουργία και τη θεατρική
πράξη», Πρακτικά επιστημονικού Συνεδρίου «Η Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα 1864-
2004», τόμος Β΄, ιδεολογία – πολιτισμός, Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων-Ακαδημία Αθηνών, 



ρος αυτών των μεταφράσεων δεν έχει εκδοθεί αυτοτελώς (δεν έχουν εντοπιστεί
στους καταλόγους βιβλιοθηκών ή σε βιβλιογραφίες), και κάτι τέτοιο για τα
Επτάνησα δεν είναι άξιο απορίας, γιατί όπως είδαμε για τη μελέτη της εποχής
του Διαφωτισμού δεν ήταν απαραίτητη η διαμεσολάβηση της μετάφρασης. Όσοι
είχαν πρόσβαση ή δυνατότητα να αποκτήσουν βιβλία είχαν και τα γλωσσικά
εφόδια ώστε να μπορούν να διαβάζουν τα ξενόγλωσσα κείμενα από το πρωτότυ-
πο. Στη θεατρική παράσταση όμως η διαμεσολάβηση της μετάφρασης είναι
απαραίτητη στο θέατρο πρόζας – ιδιαίτερα τη δεκαετία αυτή, κατά την οποία
στις ελληνικές σκηνές αρχίζουν να εμφανίζονται δειλά τα πρώτα δείγματα δρα-
ματικών κειμένων που αντλούν θέματα από την καθημερινή ζωή. Μπορεί το
κοινό να είναι συνηθισμένο να βλέπει μουσικό θέατρο και να απολαμβάνει τα
λυρικά άσματα στην ιταλική γλώσσα· ωστόσο δεν θα αποδεχόταν εύκολα έναν
τοπικό ερασιτεχνικό θίασο από συμπολίτες να ερμηνεύει σε ξένη γλώσσα. Ο Γε-
ώργιος Σφήκας στη Ζάκυνθο μεταφράζει Τζακομέττι και αλλους λογοτέχνες
της εποχής,16� ενώ στην Κεφαλονιά ο Νικόλαος Ξυδιάς μεταφράζει θεατρικά
έργα για λογαριασμό της Φιλοδραματικής Εταιρείας Ληξουρίου, ο Παναγιώτης
Πανάς στο Βουκουρέστι μεταφράζει Ρακίνα (Ιφιγένεια),168 ενώ έχουμε πληρο-
φορίες και για άλλες ανέκδοτες μεταφράσεις τους. Ένα μεγάλο μέρος από αυ-
τές τις μεταφράσεις έχει παραμείνει ανέκδοτο, καθώς η μετάφραση δεν φαίνεται
να συνδέεται με την εκδοτική παραγωγή, απλά εξυπηρετεί την ανάγκη παρά-
στασης των έργων. Δύο ακόμη Κεφαλονίτες, ο Παναγής Τυπάλδος-Καπελέτος
και ο Παναγής Ματαράγκας169 μεταφράζουν θεατρικά έργα, εκτός Κεφαλο-
νιάς. Δεν ξέρουμε πόσες από αυτές τις μεταφράσεις γράφτηκαν με αφορμή θεα-
τρικές παραστάσεις – ωστόσο αυτό θα πρέπει να υποθέσουμε ότι συμβαίνει στις
περισσότερες περιπτώσεις. 

Η πρώιμη περίοδος (Κεφαλονιά 1852 - περ. 1880) 16�

2006, σσ. 550-554 καθώς και στο Σπύρος Ευαγγελάτος, Ιστορία του Θεάτρου εν Κεφαλληνία
1600-1900, ό.π., σσ. 156-161.

16� Βλ. αναλυτικά βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία για τον Γεώργιο Σφήκα στο: Λεω-
νίδας Χ. Ζώης, Λεξικόν Ιστορικόν και Λαογραφικόν Ζακύνθου, τόμος Α: Ιστορικόν – Βιογραφι-
κόν. Αθήναι: Εθνικό Τυπογραφείο, 1963, σσ. 62�-628. Ενδεικτικά αναφέρουμε έργα που μετέ-
φρασε: Σάρα και Κάρολος (18�0) και Λουκρητία Μαρία Δάβιδσων (18�8) του Giacometti, Μία
τρύπα εις το καπέλλο (18�4) του Mastriani, Ο γερο-Μαρτέν (18��) του Grange, Μις Μούλτων
(Nus et Bellot, 1881), Η προιξ του Dominici (1889), Ακταίων (1890) του Vitagliani, Η αυτο-
κτονία (1892) του Ferrari.

168 Για τη μετάφραση της Ιφιγένειας του Ρακίνα από τον Πανά και τη λοιπή μεταφραστική
του δραστηριότητα βλ. Ηλίας Τουμασάτος, «Ρουμανία 18�1: Ένας Κεφαλονίτης μεταφράζει
Ρακίνα στα ελληνικά και οραματίζεται την Ένωση της Ευρώπης», Πόρφυρας, αρ. 114, (αφιέ-
ρωμα στο Επτανησιακό θέατρο), Ιαν.-Μαρτ. 2005, σσ. �11-�22.

169 Ο Παναγιώτης Ματαράγκας έχει μεταφράσει τα έργα Σαούλ του Alfieri και Ιωάς του
Metastasio και Χορός μετημφιεσμένων (μελόδραμα) του Giuseppe Verdi και η Εβραία (μελόδρα-
μα) του Σκριβ. Βλ. και Ηλία Τσιτσέλη, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Α΄, ό.π., σσ. 3�9-381.



Οι δύο σπουδαιότερες, ωστόσο, μεταφράσεις που δίνουν Κεφαλονίτες δημι-
ουργοί την περίοδο αυτή είναι μη θεατρικών κειμένων. Και οι δύο είναι αποσπα-
σματικές, καθώς δεν απέδωσαν το σύνολο των πρωτοτύπων, και επιπλέον και οι
δύο είναι στη δημοτική γλώσσα. Πρόκειται για τις μεταφράσεις της Κόλασης
του Ντάντε από τον Παναγιώτη Βεργωτή και η μετάφραση της Απελευθερωμέ-
νης Ιερουσαλήμ του Τορκουάτο Τάσσο από τον Ιούλιο Τυπάλδο.1�0

Η κεφαλληνιακή μεταφραστική παραγωγή δεν αποτελεί μοναδικότητα στον
επτανησιακό χώρο. Και στην Κέρκυρα αλλά και στη Ζάκυνθο έχουμε πολλά
και ποικίλα δείγματα μετάφρασης με κορυφαίες περιπτώσεις τη μεταφραστική
σπουδή του Ιάκωβου Πολυλά στον Σαίξπηρ, αλλά και του Κωνσταντίνου Θεοτό-
κη.1�1

Ο Άννινος ανδρώνεται λογοτεχνικά, και όπως είδαμε στα προηγούμενα κε-
φάλαια, πειραματίζεται και ο ίδιος με τη μετάφραση, σε ένα περιβάλλον που η
μετάφραση είναι πρακτική αρκετά εδραιωμένη, απαλλαγμένη από την ανα-
γκαιότητα της χρήσης των κειμένων για τον φωτισμό και τη διδαχή του Γέ-
νους, και περισσότερο εμφορούμενη από τις ανάγκες της εξωεκπαιδευτικής
πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής: του θεάτρου και των εντύπων. Η μετά-
φραση αυτή εξυπηρετεί περισσότερο επικοινωνιακές-καλλιτεχνικές παρά εκπαι-
δευτικές ανάγκες, με την έννοια ότι δεν γίνεται για τις ανάγκες της διάδοσης
της Παιδείας, αλλά για την εκπλήρωση έστω ερασιτεχνικών καλλιτεχνικών ή
δημοσιογραφικών ανησυχιών, κι αυτή είναι μια πρόσθετη αποσκευή του Άννινου
στην Αθήνα. 

Ηλίας Α. Τουμασάτος168

1�0 Για τη μετάφραση του έργου από τον Ιούλιο Τυπάλδο βλ. Χαρά Καλογηράτου, «Η μετά-
φραση της «Ελευθερωμένης Ιερουσαλήμ» του Τορκουάτο Τάσσο από τον Ιούλιο Τυπάλδο –
Επιρροές από το δημοτικό τραγούδι», Πρακτικά συνεδρίου «Ενέργειες Ανάδειξης Σύγχρονου
Πολιτισμού και Ιστορικής Κληρονομίας από το Δήμο Αργοστολίου», τόμος Β΄ «Ανθολογία Ιονί-
ου Λογοτεχνίας», Αργοστόλι: Δήμος Αργοστολίου, 2008, σσ. 11-16.

1�1 Βλ. σχετικά Θεοδόσης Πυλαρινός, «[...] πάρεξ ανίσως και ήθελε να την πλουτίση από τα
νάματα του ελληνικού πελάγους: Οι μεταφραστικοί στόχοι των Επτανησίων και ο “Διάλογος”
του Σολωμού», Πρακτικά Εικοστού τρίτου Συμποσίου Ποίησης, «Η μετάφραση της ποίησης»,
Πανεπιστήμιο Πατρών 4-6 Ιουλίου 2003, Πάτρα: «Περί Τεχνών», 2004· του ιδίου «Η “Πενθερά”
του Τερεντίου σε μετάφραση Αντωνίου Μάτεσι (πρώτη ολοκληρωμένη έκδοση)», Παράβασις,
τόμ. 9 (2009), σσ. 499-531· του ιδίου, «Η παιδαγωγική αξία και ο φωτισμός των πολλών μέσα
από τα μεταφρασμένα έργα του Σαίξπηρ (η περίπτωση των μεταφράσεων από τους Επτανήσι-
ους του κερκυραϊκού χώρου)», Διασκευές έργων του Σαίξπηρ για παιδιά και νέους. Θέατρο-Λο-
γοτεχνία. Επιμέλεια: Θόδωρος Γραμματάς, Αθήνα: Εκδόσεις της Σχολής Ι.Μ. Παναγιωτόπου-
λου, 2006, σσ. 151-159. Βλ. επίσης την εισαγωγή του Θεοδόση Πυλαρινού στη μετάφραση του
πλατωνικού Φαίδωνος από τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη (Ο Φαίδωνας, επιμ. Θεοδόσης Πυλαρινός,
Κέρκυρα: Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, 2009, σσ. 13-92).



22..44..22  ΗΗ  εεππίίδδρραασσηη  ττηηςς  ΕΕππττααννηησσιιαακκήήςς  ΣΣχχοολλήήςς
Ο πρώτος «κύκλος», η λογοτεχνική παραγωγή της Κεφαλονιάς, μάς δείχνει

μια σχετικά πλούσια ποιητική παραγωγή και μια ισχνή (με εξαίρεση τον δημο-
σιογραφικό λόγο) πεζογραφική παραγωγή. Ο δεύτερος «ομόκεντρος κύκλος»
αυτός της Επτανησιακής Σχολής όπως εξελίσσεται και διαμορφώνεται μέσα
στο τρίτο τέταρτο του 19ου αιώνα με βασικούς πόλους την Κέρκυρα και τη Ζά-
κυνθο δεν απέχει από το βασικό χαρακτηριστικό της ποσοτικής και ποιοτικής
υπεροχής της ποίησης σε σχέση με την πεζογραφική παραγωγή. Η δημοτική
ως γλώσσα πρωτίστως της ποίησης όπως καθιερώνεται από τον Σολωμό και
ακολουθείται ευλαβικά από όλους τους επιγόνους είναι επίσης δομικό στοιχείο
της λογοτεχνικής παραγωγής.

22..44..22..11  ΟΟ  πποολλυυκκεεννττρριισσμμόόςς  ττηηςς  ΕΕππττααννηησσιιαακκήήςς  ΣΣχχοολλήήςς  κκααιι  ηη  ««ΣΣχχοολλήή  ττηηςς  ΚΚέέρρκκυυρρααςς»»
Στον γαλαξία της Επτανησιακής Σχολής, γύρω από τον σολωμικό ήλιο

αναπτύσσονται πολλοί αστερισμοί, προσδιοριζόμενοι κυρίως από τις κατά τό-
πους ιδιαιτερότητες της κοινωνικής, οικονομικής και πνευματικής ζωής. Η κα-
ταλυτική επίδραση του Σολωμού στη διαμόρφωση του συνόλου της λογοτεχνι-
κής ατμόσφαιρας στα Επτάνησα είναι εμφανής σε όλο το γεωγραφικό και ειδο-
λογικό φάσμα της αντίστοιχης παραγωγής – απλά αποκαλύπτεται σε κάθε πε-
ρίπτωση με διαφορετικό τρόπο. Ακόμη και σε όσους εμφανίζουν αποκλίσεις από
το σολωμικό «ρεύμα» είναι εμφανείς οι επιδράσεις αυτές. 

Στην Κέρκυρα, από την εποχή που ο εθνικός ποιητής ζει και δημιουργεί εκεί,
δημιουργείται ένας κύκλος λογίων1�2 οι οποίοι στο πλαίσιο μιας ιδιότυπης, αλλά
δημιουργικής μαθητείας, που δεν ακολουθεί απλά τη σολωμική γραμμή στα λο-
γοτεχνήματά του, αλλά με ιδιαίτερη δημιουργική πνοή ουσιαστικά οικοδομεί
έναν πυρήνα καλλιτεχνικής δημιουργίας στο νησί, ο οποίος δεν θα βρει όμοιο, λό-
γω συνθηκών, στα υπόλοιπα νησιά. Πολλοί από τους εκπροσώπους αυτού του
πρώτου σολωμικού κύκλου είναι ήδη φτασμένοι όταν ο Άννινος ξεκινά τις λογο-
τεχνικές του προσπάθειες. Επομένως έχει ήδη οικοδομηθεί μια ισχυρή κερκυραϊ-
κή παράδοση που το σήμα της, έστω εξασθενημένο, φτάνει και στα υπόλοιπα
νησιά (π.χ. Ιάκωβος Πολυλάς, Ιούλιος Τυπάλδος). Άλλοι εκπρόσωποι αυτής
της γενιάς, πάλι, είναι συνομήλικοι με τον Άννινο, όπως ο Γεώργιος Καλοσγού-
ρος (ο οποίος έχει και πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τον Άννινο σε ό,τι αφορά
την κοινωνική προέλευση από τη μεσοαστική τάξη που του επιβάλλει να αναζη-
τήσει βιοποριστικές λύσεις) και ο Νικόλαος Κογεβίνας. Ωστόσο αυτή η ισχυρή
παράδοση θα συνεχιστεί στην Κέρκυρα, και στις επόμενες δεκαετίες, με κυρίαρ-
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1�2 Για τον κύκλο των πρώτων Σολωμικών βλ. ενδεικτικά Θεοδόσης Πυλαρινός, Επτανη-
σιακή Σχολή, Αθήνα: Σαββάλας, 2003, σσ. 65-108.



χες μορφές τον Λορέντζο Μαβίλη και τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη (ο πρώτος,
οκτώ χρόνια μόλις μικρότερος από τον Άννινο, ο δεύτερος μια γενιά νεότερος,
καθώς γεννήθηκε το 18�2).1�3 Αυτός ο ισχυρός πυρήνας, που κράτησε αναμμέ-
νο το φως της Επτανησιακής Σχολής για αρκετές δεκαετίες στην Κέρκυρα,
βαδίζοντας με συνέπεια στον δρόμο που χάραξε ο Σολωμός, δεν φαίνεται να συ-
ναντάται στα άλλα νησιά. Ωστόσο, υπάρχουν σε όλα τα νησιά οι «αγωγοί» της
σολωμικής ποίησης. Στην περίπτωση της Κεφαλονιάς, το σολωμικό ιδεώδες
μεταλαμπαδεύεται από έναν εκπρόσωπο της πρώτης γενιάς των Σολωμικών. 

22..44..22..22  ΣΣοολλωωμμιικκήή  εεππίίδδρραασσηη  σσττηηνν  ΚΚεεφφααλλοοννιιάά  ––  ΙΙοούύλλιιοοςς  ΤΤυυππάάλλδδοοςς
Η σολωμική επίδραση δεν είναι αμελητέα στην Κεφαλονιά. Και δεν είναι μό-

νο η ιδιότυπη πρόσληψη του Σολωμού από τον Λασκαράτο, που θα εξετάσουμε
στη συνέχεια. Είναι και ο αντίκτυπος του έργου του Κεφαλονίτη Ιουλίου Τυπάλ-
δου-Πρετεντέρη,1�4 τον οποίο θαυμάζει απεριόριστα ο Άννινος, και που λόγω
επαγγέλματος έχει ζήσει μεγάλο χρονικό διάστημα στην Κέρκυρα – ως προς
την ποιητική του παραγωγή συμμετέχει σε αυτή τη δημιουργική συνομιλία του
κερκυραϊκού θερμοκηπίου, θα μπορούσε δηλαδή να θεωρηθεί λογοτεχνικά πολι-
τογραφημένος Κερκυραίος περισσότερο παρά Κεφαλονίτης, ωστόσο ασκεί ιδιαί-
τερη επίδραση και στον τόπο καταγωγής του. Στον αντίποδα του «διονυσιακού»
Λασκαράτου, ο Τυπάλδος είναι το «απολλώνιο» στοιχείο της κεφαλονίτικης ποί-
ησης: λυρικός, λάτρης της ομορφιάς, της φύσης και της δημοτικής γλώσσας,
χωρίς να δώσει όμως ούτε αυτός ποιήματα μεγάλης ποιητικής πνοής, ουσιαστι-
κά είναι ο «ορθόδοξος» αγωγός της σολωμικής ποίησης στην Κεφαλονιά. Ο
ίδιος ωστόσο δεν λειτουργεί μέσα στο περιβάλλον της Κεφαλονιάς από πολύ νω-
ρίτερα, αφού έχει περιπλανηθεί σε πολλές πόλεις της Ευρώπης (και στην Ιταλία,
όπου τον συνάντησε ο Άννινος). Ο Τυπάλδος ουσιαστικά είναι ένας σολωμικός
σπόρος από το κερκυραϊκό θερμοκήπιο, η ανθοφορία του οποίου, και πάλι εκτός
Κεφαλονιάς, γίνεται αισθητή ως επίδραση στην ιδιαίτερη πατρίδα του – η σολω-
μική ποίηση, ακόμη και στις δεκαετίες που αρχίζει να διαφαίνεται η παρακμή,
στήνει γέφυρες ανάμεσα στα νησιά, ακόμη και σε αυτά που έχουν ανοίξει χωρίς
επιστροφή διόδους επικοινωνίας με την Αθήνα.

Ο Τυπάλδος λοιπόν, παρότι δεν δρα στην Κεφαλονιά, φέρει τον σολωμικό γε-
νετικό κώδικα στο έργο του. Φέρει όμως και κάτι επιπλέον, που δεν θα είναι

Ηλίας Α. Τουμασάτος1�0

1�3 Θεοδόσης Πυλαρινός, Επτανησιακή Σχολή, ό.π., σσ. 121-134. Βλ. επίσης ενδεικτικά Ει-
ρήνη Δεντρινού, «Η Κερκυραϊκή Σχολή», 2η έκδ., Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμ. 3, Κέρκυρα 19�1.

1�4 Για τον Ιούλιο Τυπάλδο βλ. ενδεικτικά Φαίδων Κ. Μπουμπουλίδης, Ιούλιος Τυπάλδος,
1814-1883, σειρά Επτανησιακή Βιβλιοθήκη-κείμενα και έρευναι, αρ. 2, Αθήναι: χ.ο. 1953. Ιδιαι-
τέρως για την επίδραση του Σολωμού στο έργο του Τυπάλδου, βλ. αυτόθι, σσ. 39-51. Επίσης βλ.
Ευάγγελος Βλάχος, Ιούλιος Τυπάλδος: κριτική ανάλυση στο έργο του ποιητή, Αθήνα: χ.ο., 1950.



άγνωστο και στο έργο του Άννινου. Αφενός, τις δυτικές επιδράσεις, και αφετέρου
την επίδραση της δημώδους ποίησης, που έμμεσα παραπέμπει στην καθημερινό-
τητα. Στην περίοδο της ωριμότητάς του ο Άννινος πολύ λίγο θα στραφεί προς τη
φύση και λίγα στοιχεία από τη δημοτική παράδοση θα χρησιμοποιήσει στα έργα
του – θα γίνει λογοτέχνης της πόλης και της αστικής κουλτούρας. Ακόμη και
τότε όμως δεν θα λείψουν από το έργο του κάποιες ηθογραφικές αναφορές στην
ιδιαίτερή του πατρίδα.

Τις επιδράσεις του Τυπάλδου θα τις δούμε πιο έκδηλες στη δεκαετία 18�0-
1880, της βιολογικής και λογοτεχνικής ενηλικίωσης του Άννινου, κατά την
οποία επιχειρεί να «λανσαριστεί» ως ρομαντικός και λυρικός ποιητής – η αύρα
του Τυπάλδου υπάρχει στα περισσότερα ποιήματα του Λυκαυγούς, ασφαλώς όχι
μόνο τα γραμμένα στη δημοτική γλώσσα, αν και εκεί φαίνεται εντονότερη η τυ-
παλδική σφραγίδα, όπως για παράδειγμα στο ποίημα «Άνθος και ελπίδα», με
θεματολογία και ύφος που θυμίζουν τα «φυσιολατρικά» ποιήματα του Τυπάλδου
ή στο «Παράπονο», ή στο επιτύμβιο ποίημα για την Αναστασία Παναγή Σκαλ-
τσούνη, όπου επίσης χρησιμοποιεί δημοτική γλώσσα και μορφολογικά ακολουθεί
τις διαδρομές της δημοτικής ποίησης. Ωστόσο και σε ποιήματα γραμμένα στην
καθαρεύουσα, που μορφολογικά θυμίζουν περισσότερο τους εκπροσώπους του
αθηναϊκού ρομαντισμού η ηδύτητα και η καταβύθιση στην ενίοτε άγρια ομορφιά
της φύσης είναι χαρακτηριστικές (π.χ. η εικονοποιία στο «Πού υπάγει;»).
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Η έκδοση αυτόνομων λογοτεχνικών έργων στην Κεφαλονιά την περίοδο
1864-1880 δεν είναι κάτι ιδιαίτερα συνηθισμένο – ήταν μια πολυέξοδη διαδικα-
σία, που προϋπέθετε έναν μικρό αγώνα δρόμου του λογοτέχνη για την εξεύρεση
συνδρομητών κυρίως εντός αλλά και εκτός Κεφαλονιάς, μεταξύ των Κεφαλλή-
νων της διασποράς ή ενός χρηματοδότη ο οποίος θα αποκόμιζε και ένα θερμό ευ-
χαριστήριο στην εσωτερική σελίδα της συλλογής. Υπό αυτή την έννοια, η έκδο-
ση του Λυκαυγούς, χωρίς να είναι μοναδική περίπτωση, είναι οπωσδήποτε μια
τολμηρή κίνηση για έναν εικοσάχρονο νεαρό.

Οι λογοτέχνες που δραστηριοποιούνται στην Κεφαλονιά στα χρόνια μετά την
Ένωση χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο τις εφημερίδες για να εκφραστούν – αυ-
τοτελείς συλλογές γνωστές ως τώρα έχουμε σχετικά λίγες:

Στα χρόνια μετά την Ένωση έχουν αποκρυσταλλωθεί οι κυρίαρχες μορφές
της λογοτεχνικής γραφής στον κεφαλληνιακό χώρο. Ο Ανδρέας Λασκα ράτος1�5
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1�5 Η βιβλιογραφία για τον Ανδρέα Λασκαράτο είναι πλούσια. Αναφέρουμε ενδεικτικά μόνο
βασικές και πρόσφατες χρονολογικά εκδόσεις και μελέτες: Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου



στα χρόνια λίγο πριν και λίγο μετά την Ένωση θα δώσει τα σπουδαιότερα δείγ-
ματα γραφής του.

Όσον αφορά τον πολιτικό του λόγο, ήδη τα Μυστήρια της Κεφαλονιάς
(1856) και οι εκδόσεις που τα ακολούθησαν (Απόκριση εις τον αφορεσμόν του
κλήρου, 186�, Η Δίκη μου με τη Σύνοδο, 186�), αλλά και η εφημερίδα του Λύ-
χνος1�6 (η Λυχνιές) από το 1859 έχουν σχηματοποιήσει τη λογοτεχνική του
προσωπικότητα στον χώρο της Κεφαλονιάς και έχουν προκαλέσει αίσθηση σε
όλον τον ελληνικό λογοτεχνικό χώρο.

Σε επίπεδο καθαρά λογοτεχνικής γραφής, στη δεκαετία του 18�0 εκδίδονται
για πρώτη φορά και τα Στιχουργήματα του Ανδρέα Λασκαράτου, όπου περιλαμ-
βάνονται τα σημαντικότερα ποιήματά του – είναι ένα λογοτεχνικό corpus αναφο-
ράς, στο οποίο λειτουργούν συμπληρωματικά οι παλαιότερες εκδόσεις του. Στα
χρόνια μετά την Ένωση θα δημοσιευθούν τόσο η Στιχουργική της γρεκικής
γλώσσας1�� (1865) και το Δοκίμιον ποιητικής, ενώ στη δεκαετία του 18�0 θα
συγγραφεί η Τέχνη του δημηγορείν και του συγγράφειν. Η φήμη του Λασκαρά-
του έχει, άλλωστε, ξεπεράσει τα στενά όρια της Κεφαλονιάς: ήδη στη δεκαετία
του 18�0 καλείται στον «Παρνασσό» για διαλέξεις και αναπτύσσει επικοινωνία
με τους δραστηριοποιούμενους στο αθηναϊκό κέντρο λογίους, χωρίς όμως να έχει
τη διάθεση να μετοικήσει στην Αθήνα. Ο Λασκαράτος είναι μοναχική περίπτωση
που θα ήταν αδύνατο να ανταποκριθεί στους συμβιβασμούς και τις απαιτήσεις
μιας καινούριας πραγματικότητας (αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι πέ-
ρα από τον ιδιόρρυθμο χαρακτήρα του στη δεκαετία του 18�0 διένυε ήδη την
έβδομη δεκαετία της ζωής του). Έχει συγκροτήσει έναν ερμητικό μικρόκοσμο,
έξω από κάθε έννοια κύκλου, ακόμη και στο ίδιο του το νησί, μέσα στον οποίο δη-
μιουργεί παρατηρώντας άγρυπνα το περιβάλλον του, με πνοή ωστόσο που ξεπερ-

Ηλίας Α. Τουμασάτος1�2

«Ανδρέας Λασκαράτος – 100 χρόνια από τον θάνατό του (1901-2001), Αργοστόλι: Εταιρεία
Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, 2004· Γιώργος Γ. Αλισανδράτος, «Λασκαράτος και
Ροΐδης», Νέα Εστία, αρ. 82�, 1961, σσ. 35-101· Βαγγέλης Σακκάτος, Ανδρέας Λασκαράτος
και Μικέλης Άβλιχος: Δύο μεγάλοι κεφαλονίτες σατιρικοί, Αθήνα: Εντός, 2000· Δημήτριος
Μάργαρης (επιμ.), Ανδρέας Λασκαράτος, σατιρικοί και ευθυμογράφοι, σειρά «Βασική Βιβλιο-
θήκη Αετού», αρ. 23, Αθήνα: Αετός, 1954.

1�6 Συστηματική αποδελτίωση του Λύχνου και των Λυχνιών του Λασκαράτου έγινε από το
σωζόμενο σώμα της εφημερίδας στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου στο πλαίσιο προ-
γράμματος πρακτικής άσκηση φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το
καλοκαίρι του 200� με την επίβλεψη του αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Θεοδόση Πυλα-
ρινού, από τη προπτυχιακή τότε φοιτήτρια του Τμήματος Ιστορίας Αλεξάνδρα Αραγιάννη.

1�� Για τα τεχνολογικά δοκίμια του Λασκαράτου (Στιχουργική της γρεκικής γλώσσας, Δο-
κίμιον Ποιητικής, Τέχνη του Δημηγορείν και του συγγράφειν) βλ. Ηλίας Τουμασάτος, «Η έν-
νοια του ύψους στα τεχνολογικά δοκίμια του Ανδρέα Λασκαράτου», Πρακτικά Συνεδρίου «Αν-
δρέας Λασκαράτος – 100 χρόνια από τον θάνατό του (1901-2001), Αργοστόλι: Εταιρεία Κε-
φαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, 2004, σσ. 30�-322.



νάει το στενό γεωγραφικό πλαίσιο της Κεφαλονιάς.1�8 Ο Λασκαράτος έχει, μέσα
στον απομονωτισμό της προσωπικής του ζωής, μια ιδιότυπη οικουμενικότητα
καθώς έχει το ένστικτο, μέσα από τον καυστικό σατιρικό του λόγο να «αποφλοι-
ώνει» τα κακώς κείμενα από τα τοπικά τους χαρακτηριστικά και να αναδεικνύ-
ει τις υπερ-τοπικές, και διαχρονικές πανανθρώπινες συνιστώσες τους. Είναι ένα
πνεύμα δυναμικά εξωστρεφές και ευρωπαϊκό, που κατοικεί στο κέλυφος ενός
ιδιόρρυθμου, μοναχικού ανθρώπου που δεν διστάζει να έρθει σε σύγκρουση με τα
παρακμιακά φαινόμενα της κοινωνίας και της εξουσίας της εποχής του.

Ο Λασκαράτος, κορυφαία μορφή στα λογοτεχνικά πράγματα της Κεφαλο-
νιάς, μολονότι, όπως ήδη έχουμε προαναφέρει, δεν ήταν δυνατό να δημιουργήσει
σχολή και περιβάλλον «μαθητείας», όπως συνέβη στην περίπτωση του Σολωμού
στην Κέρκυρα, ωστόσο άσκησε επίδραση σε ολόκληρη την κεφαλληνιακή λογο-
τεχνική παραγωγή. Ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνει ο Λασκα-
ράτος τη σολωμική ποίηση, τρόπος ολότελα ιδιαίτερος και προσωπικός, είναι
καθοριστικός για τη συνολική πρόσληψη του Σολωμού στην Κεφαλονιά, που εμ-
φανίζει σημαντικές διαφορές από την αντίστοιχη της Κέρκυρας.

Η γλώσσα του Λασκαράτου είναι ένα ιδιαίτερο, εξίσου προσωπικό, κράμα
επιρροών της κεφαλονίτικης ντοπιολαλιάς, του σολωμικού εργαστηρίου, και της
λογιότερης γλώσσας του πεζού λόγου.1�9 Το κωμικό – σατιρικό στοιχείο ασφα-
λώς ευνοείται από τη χρήση της δημοτικής γλώσσας, με τρόπο όχι όμοιο, αλλά
ποσοτικά ανάλογο με την αντίστοιχη ενίσχυση του λυρικού προσωδιακού αποτε-
λέσματος από τον συνδυασμό της δημοτικής γλώσσας με τη μετρική των στί-
χων των Επτανησίων ποιητών. Εδώ η δημοτική γλώσσα καλείται βέβαια όχι να
εκφράσει συναισθήματα και πάθη που υπάρχουν στην ψυχή του ποιητή ως αρχέ-
τυπα, αλλά να λειτουργήσει ως κώδικας συμβόλων με τρόπο αποκαθηλωτικό
για το αντικείμενο της σάτιρας. Να αποτυπώσει και πάλι ένα συναίσθημα του
δημιουργού, αλλά αυτή τη φορά όχι αρχετυπικό αλλά αποδομητικό: τον μεφιστο-
φελικό εαυτό του ποιητή, που πρέπει να συναντήσει τον αντίστοιχο εαυτό του
αναγνώστη της σάτιρας – αλλά και να καταφέρει το περισσότερο ή λιγότερο
επώδυνο πλήγμα στον προς ον απευθύνεται η σάτιρα. Ο Λασκαράτος το επιτυγ-
χάνει – χωρίς να δημιουργεί, τουλάχιστον στην εποχή του και στον τόπο του μια
ομάδα ποιητών και σατιρικών που ακολουθεί την ίδια πρακτική.
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1�8 Αυτή η ιδιότυπη οικουμενικότητα του πνεύματος του Λασκαράτου καταδεικνύεται χα-
ρακτηριστικά και από την αλληλογραφία του με τον Δανό συγγραφέα Θεόδωρο Χάνσεν, η οποία
εκδόθηκε πρόσφατα από την Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών [Τα γράμματα της οικογένειας
Ανδρέα Τυπάλδου Λασκαράτου προς τον Δανό ιερέα Θεόδωρο Χάνσεν, επιμ. Θεοδόσης Πυλαρι-
νός, Κερκυραϊκά Χρονικά, περ. Β΄, τόμ. Γ΄ (2006)].

1�9 Θεοδόσης Πυλαρινός, «Η γλώσσα του Ανδρέα Λασκαράτου. Στο μεταίχμιο του όντως σο-
βαρού και του κυριολεκτικώς αστείου», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. 10 (2005), σσ. 205-256.



Ο Γεράσιμος Μαυρογιάννης,180 που είχε δώσει πριν την Ένωση δείγματα
ποιητικής γραφής, πειραματιζόμενος με καθαρευουσιάνικες και δημοτικιστικές
φόρμες, δεν εκδίδει ποιητική συλλογή μετά την Ένωση. Ωστόσο, λίγο πριν την
Ένωση (1862) δίνει μια μετάφραση, που εκδίδεται στην Αθήνα (Βιογραφίαι με-
τά εικόνων των μεγάλων καλλιτεχνών της Ιταλίας), καθώς και έναν λόγο που
είχε εκφωνηθεί στον Ελληνικό Σύλλογο της Μασσαλίας. Ο Μαυρογιάννης θα
αφιερωθεί στα χρόνια αυτά στο δικό του opus magnum, την καταγραφή της
ιστορίας των Ιονίων Νήσων που θα κυκλοφορήσει πολλά χρόνια αργότερα, στα
τέλη της δεκαετίας του 1880 (1889).181 Η ενασχόληση αυτή του Μαυρογιάννη
με την ιστορία (ενδεχομένως ως διέξοδος μετά από απογοητεύσεις στις λογοτε-
χνικές του αναζητήσεις) θα ακολουθηθεί ως τακτική και από τον Άννινο στα
χρόνια της αθηναϊκής του σταδιοδρομίας.

Από τους συνομήλικους του Άννινου, οι νέες κεφαλληνιακές μορφές θα ακο-
λουθήσουν, με λιγοστές εξαιρέσεις, την πορεία του Άννινου – μια κινητικότητα
σε πολλά κέντρα του μείζονος ελληνισμού, έχοντας ως αφετηρία (ή ενίοτε και
ενδιάμεσους σταθμούς) την Κεφαλονιά. 

Ο Παναγιώτης Πανάς έχει δώσει ήδη δείγματα γραφής στα χρόνια πριν από
την Ένωση (δύο συλλογές στα 1855 και 185�), και τον Μέμνονα το 1865, ενώ
θα δημοσιεύσει τα πρώτα φυλλάδια των Έργων αργίας το 18�6. Τα Έργα αρ-
γίας, το καλύτερο έργο του, θα εκδοθεί σε πλήρη μορφή αργότερα, το 1883,
ωστόσο ήδη από τα χρόνια μετά την Ένωση ο Πανάς έχει δηλώσει την ταυτό-
τητά του σε πολιτικό και σε πνευματικό επίπεδο, με πολλές και πολύπλευρες
πτυχές. Στο επίπεδο της πεζογραφίας, η έκδοσή του Ριζοσπάστες και βελτιώ-
σεις εν Επτανήσω κυκλοφορεί μεν το 18�9, αλλά περιέχει άρθρα του Παναγιώ-
τη Πανά στον τύπο των προηγούμενων χρόνων, ενώ έντονη είναι και η μεταφρα-
στική του δραστηριότητα ήδη λίγο πριν από την Ένωση, είτε επώνυμα, είτε με
το ψευδώνυμο Γεωργία Κατσικογένη (Ποιήματα του Όσσιαν, Η Εταίρα του
Medoro Savini, Λουκία του Νανναρέλλι (1866), Ο δόκτωρ Τρύφων του Adrien
Robert κ.ά.).182

Ο ίδιος θα είναι κατά καιρούς εκδότης και άλλων εντύπων στην Κεφαλονιά
– η γλώσσα του Πανά είναι αρκετά μακριά από αυτήν της επτανησιακής σχο-

Ηλίας Α. Τουμασάτος1�4

180 Για τον Γεράσιμο Μαυρογιάννη βλ. ενδεικτικά: Ερασμία-Λουίζα Σταυροπούλου, «Γερά-
σιμος Μαυρογιάννης Σπ. Μαλάκης - Π. Πανάς. Χαρακτηριστικές επιλογές στο ποιητικό τους
έργο», Πρακτικά Ε΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, τόμ. 4 (1991), σσ. 285-29�.

181 Γεράσιμος Ε. Μαυρογιάννης, Ιστορία των Ιονίων Νήσων αρχομένη τω 1�9� και λήγου-
σα το 1815, Αθήναι: χ.ο., 1889.

182 Βλ. εκτενέστατη ανάλυση του μεταφραστικού έργου του Πανά σε ολόκληρο το δεύτερο
κεφάλαιο του β΄ μέρους της διατριβής της Ερασμίας-Λουΐζας Σταυροπούλου Παναγιώτης Πα-
νάς, ό.π., σ. 259-301 και αναλυτικούς καταλόγους αυτοτελών εκδόσεων στο ίδιο, σσ. 314- 31�
και 336-344.



λής και στα ποιήματά του, και στις μεταφράσεις του. Ο Παναγιώτης Πανάς
στο διάστημα μετά την Ένωση θα βρεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στη
Ρουμανία, όπου θα αρθρογραφήσει σε εφημερίδες της εκεί ελληνικής κοινότη-
τας, ενώ θα δημοσιεύσει στο Βουκουρέστι μια μετάφραση της Ιφιγένειας του
Ρακίνα. Η ποίηση του Πανά ασφαλώς δεν συνιστά το αξιολογότερο κεφάλαιο
της λογοτεχνικής του παραγωγής – τα πιο σημαντικά του κείμενα είναι πεζά,
και πολιτικού περιεχομένου. Ο Πανάς από τα πρώτα του κείμενα, αυτής της με-
τά την Ένωση εποχής, δίνει την αίσθηση ότι έχει την ικανότητα να αρθρώσει
πολιτικό λόγο ουσιαστικό – είναι ίσως ο πιο σημαντικός πολιτικός στοχαστής
της γενιάς του στην Κεφαλονιά. Είναι, άλλωστε, μαζί με τον Παναγιώτη Βερ-
γωτή οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της γενιάς αυτής, που έχουν συγκεκριμένο
πολιτικό-κοινωνικό όραμα και προσπαθούν για την επίτευξή του μέσα από το
έργο τους, ενώ δεν επιχειρούν να αναδιπλωθούν και να προσαρμοστούν στις
απαιτήσεις των καιρών για να είναι αρεστοί, τουλάχιστον όχι στο βαθμό που θα
το πράξει ο Άννινος στα επόμενα χρόνια.

Ο Πανάς είναι η πλησιέστερη περίπτωση στον Άννινο, από την άποψη της
διασποράς του έργου του και της προσπάθειας να καθιερωθεί σε πολλούς χώρους
εκτός Κεφαλονιάς, με βασικό όχημα τη δημοσιογραφία και με επιπρόσθετο πο-
λιορκητικό κριό τις μεταφράσεις. Οι ομοιότητές τους φαίνεται, ωστόσο, να στα-
ματούν εκεί.

Ο Παναγιώτης Βεργωτής (1842-1916)183 είναι πιο κοντά, γλωσσικά τουλά-
χιστον, στη δημοτικιστική παράδοση της επτανησιακής σχολής. Η πρόθεσή του
αυτή είναι ξεκάθαρη από τη μετάφραση αποσπασμάτων από την Κόλαση του
Δάντη στη δημοτική γλώσσα (το 1865)184 που θα προκαλέσει πολλές συζητή-
σεις. Στα πεζά του κείμενα όμως θα εμμείνει στην καθαρεύουσα, όπως για πα-
ράδειγμα στον Μικρό πολίτη, που εκδίδεται και αυτός το 18�6,185 ενώ δύο χρό-
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183 Για τον Παναγιώτη Βεργωτή βλ. ενδεικτικά Γεώργιος Αλισανδράτος «Παναγιώτης
Βεργωτής (1841-1916), Σύντομη Βιογραφία και δημοσιεύματά του», στο Η. Μπεριάτος
(επιμ.), Μελέτες για την ιστορία και τον χώρο των νησιών Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Αργοστόλι:
Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης, 199�, σσ. 11-66.

184 Παναγιώτης Βεργωτής, Η κόλασις του Δάντου: Εξελληνισθείσα εμμέτρως και με ση-
μειώσεις εξηγητικάς, ιστορικάς και φιλολογικάς αναπτυχθείσα κατά τα πέντε πρώτα άσματα,
Κεφαλληνία: χ.ο., 1865.

185 Για τον Μικρό πολίτη του Παναγιώτη Βεργωτή βλ. Ηλίας Τουμασάτος, «Ο κοινωνικός
χαρακτήρας της δημοτικής εκπαίδευσης στον «Μικρό Πολίτη» του Παναγιώτη Βεργωτή (Αρ-
γοστόλι 18�6) και οι απόψεις του για τη διάδοση της παιδείας σε όλα τα στρώματα της ελληνι-
κής κοινωνίας», ανακοίνωση στο 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης με θέμα:
«Εκπαίδευση και Kοινωνική Δικαιοσύνη» (Πάτρα, 2008). Το κείμενο βρίσκεται στον δικτυακό
τόπο του Εργαστηρίου Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης του Πανεπι-
στημίου Πατρών, στο http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=985&language=el_GR&
page�06=3&itemid�06=1044 [on line, πρόσβαση στις 20 Αυγ. 2010].



νια μετά (18�8) θα εκδοθεί ο Κόσμος της Ελληνικής Γλώσσης. Τόσο στον Πα-
νά, όσο και στον Βεργωτή, η προοδευτικότητα των ιδεών που ευαγγελίζονται
(πρωτευόντως ο Πανάς αλλά και υποδόρια ο Βεργωτής απηχούν αυτό που εκ
των υστέρων θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει πρωτοσοσιαλιστικές ιδέες)
δεν συνοδεύεται από αντίστοιχα τολμηρές κινήσεις στη γλώσσα. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι ο Βεργωτής υπερασπίζεται στον Μικρό πολίτη την εισαγωγή της
δημοτικής γλώσσας στη στοιχειώδη εκπαίδευση γράφοντας σε άπταιστη καθα-
ρεύουσα, πράγμα που είχαν κάνει άλλωστε και άλλοι, Επτανήσιοι και μη, όπως
ο Ιάκωβος Πολυλάς, ο Λορέντσος Μαβίλης και ο Εμμανουήλ Ροΐδης.

Τόσο ο Πανάς όσο και ο Βεργωτής, όπως και όλοι οι Κεφαλλήνες λόγιοι
εκείνης της εποχής, παράγουν κυρίως λόγο δοκιμιακό (είτε με τη μορφή πραγ-
ματειών είτε με τη μορφή άρθρων που βρίσκονται περισσότερο ή λιγότερο κοντά
στην επικαιρότητα της εποχής). Η καθαρεύουσα, γλώσσα καθιερωμένη στον
τύπο, στην επιστήμη και στη διοίκηση είναι προσφορότερη για τη σύνθεση των
κειμένων τους, προκειμένου το κοινό στο οποίο απευθύνονται (που είναι κυρίως
εγγράμματο κοινό, αλλά και οι κατέχοντες την εξουσία όχι μόνο τοπικά αλλά
και στο αθηναϊκό κέντρο) να λάβει σοβαρά υπ’ όψιν τα κείμενά τους. Όπως ο
πολιτικός λόγος των Ριζοσπαστών στον τύπο τους αρθρώθηκε σε άπταιστη κα-
θαρεύουσα, έτσι και μετά την Ένωση αντίστοιχα προοδευτικές ιδέες, όπως οι
μεταρρυθμιστικές προτάσεις του Βεργωτή για την εκπαίδευση, για να φτάσουν
στα κέντρα λήψης των αποφάσεων πρέπει να ενδυθούν τον μανδύα του καθαρευ-
ουσιάνικου δοκιμιακού λόγου. Η Αθήνα, η εξουσία, χρησιμοποιούσε καθαρεύου-
σα. Έπρεπε να μιλήσουν στη γλώσσα της, για ακόμη μια φορά.

Αντίθετα, η λογοτεχνία, πρωτότυπη ή μεταφρασμένη, δίνει μεγαλύτερη
ελευθερία στον δημιουργό της για αισθητικούς πειραματισμούς. Με την ίδια λο-
γική που ένας αγιογράφος βυζαντινής τέχνης δείχνει το προσωπικό του στίγμα
στις λεπτομέρειες του έργου του ενώ γενικά ακολουθεί τους αυστηρούς κανόνες
της βυζαντινής εικονογραφίας, οι λογοτέχνες «παίζουν» περισσότερο με τη
γλώσσα όταν στιχουργούν. 

Αυτή την αγωνία και την τάση για πειραματισμό, σχεδόν την ίδια εποχή με
τον Άννινο θα επιδείξει και ο Κωνσταντίνος Τυπάλδος Πρετεντέρης186 (τα Ποι-
ήματά του εκδίδονται ένα χρόνο μετά το Λυκαυγές, το 18�3). Η ποίησή του φα-
νερώνει πρόδηλη πάλη με τις φόρμες και τη θεματολογία της επτανησιακής και
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196 Κωνσταντίνος Τυπάλδος-Πρετεντέρης, Ποιήματα, Κεφαλληνία: Τυπ. «Η Κεφαλληνία»,
18�3. Συνολική έκδοση του έργου του Κωνσταντίνου Τυπάλδου-Πρετεντέρη έγινε πρόσφατα
(2008) από τη Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη και τον Θεοδόση Πυλαρινό: Βασιλική Μπόμπου-
Σταμάτη, Θεοδόσης Πυλαρινός, Κωνσταντίνου Τυπάλδου Πρετεντέρη Ποιήματα, Κέρκυρα:
Εταιρεία Κερκυραϊκών Σπουδών, 2008. Βλ. ιδίως την εισαγωγή του Θ. Πυλαρινού στις σσ. 11-
5� της έκδοσης, όπου γίνεται εκτενής αναφορά στη λογοτεχνική παραγωγή της Κεφαλονιάς
την εποχή του (δώδεκα χρόνια μεγαλύτερου στην ηλικία από τον Άννινο) ποιητή (σσ. 14-20).



της αθηναϊκής σχολής, που δεν φέρνει ποιητικά αποτελέσματα μεγάλης υψηγο-
ρίας, αλλά οπωσδήποτε στοιχειοθετεί μια ενδιαφέρουσα ποιητική προσωπικότη-
τα στο μεταίχμιο μιας εποχής, που ολόκληρη η πνευματική ζωή του νησιού βρι-
σκόταν σ’ έναν αβέβαιο προσανατολισμό. Αυτή την εικόνα συμπληρώνουν και
άλλοι ελάσσονες ποιητές που εμφανίζονται στην Κεφαλονιά των πρώτων χρό-
νων μετά την Ένωση,18� όπως ο συνεπώνυμος του Άννινου (αλλά όχι κοντινός
συγγενής του) Επαμεινώνδας Άννινος188 (Η πτώσις του Αρκαδίου, ο Θεός της
ημέρας), εξαιρετικά ιδιόρρυθμη προσωπικότητα του καιρού του, ο οποίος επηρε-
ασμένος σαφώς από τη ρομαντική σχολή των Αθηνών γράφει σε καθαρεύουσα
γλώσσα και μεταφράζει επίσης σε καθαρεύουσα, Βικτόρ Ουγκώ (Ρουί Βλας), ο
Π.Ε. Ιατρίδης,189 που εκδίδει μια πατριωτικού περιεχομένου συλλογή (Εν επει-
σόδιον του κρητικού αγώνος, 1866) και ο Δ. Σ. Λιβαθηνόπουλος, που τυπώνει
στην Κεφαλονιά δύο ποιητικές συλλογές (Οι τάφοι της Αργολίδος και Ύμνος εις
την Ελευθερίαν του εξορίστου του Ναυπλίου) την ίδια περίοδο, χωρίς ιδιαίτερες
λογοτεχνικές αξιώσεις. Στη δεκαετία του 18�0 εκδίδεται και το δράμα Η εκδί-
κησις του Π. Λιβιεράτου (18��).190

Τέλος, στα χρόνια μετά την Ένωση η δεύτερη, μετά τον Λασκαράτο, σημα-
ντική ποιητική μορφή, ο Μικέλης Άβλιχος191 είναι προσωπικότητα της οποίας
το συγγραφικό στίγμα δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια με τις δημοσιεύ-
σεις του ή την κριτική πρόσληψη των τελευταίων, καθώς ο ίδιος δεν επεδείκνυε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έκδοση των έργων του. Στη δεκαετία του 18�0 ο
Άβλιχος έχει επιστρέψει από την περιπλάνησή του στην Ευρώπη και την εκεί
γνωριμία του με τον Μπακούνιν και τη θεωρία του περί αναρχισμού – έχει ζήσει
πιθανότατα από κοντά και την Κομμούνα του Παρισιού του 18�1, περνάει και
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18� Υπάρχει σημαντικός αριθμός ελασσόνων ποιητών που δαστηριοποιούνται, κυρίως με δη-
μοσιεύσεις στον τύπο ή μονόφυλλα, και σε μικρότερο ποσοστό με αυτοτελείς εκδόσεις. Αυτή την
περίοδο εκπονείται με επόπτη τον καθηγητή Θεοδόση Πυλαρινό στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου διδακτορική διατριβή από τη φιλόλογο Αντιγόνη Χριστοφοράτου, που αναμένεται
να φωτίσει αυτή τη «γκρίζα ζώνη» της κεφαλονίτικης πνευματικής δημιουργίας.

188 Για τον Επαμεινώνδα Άννινο βλ. Αγγελο-Διονύσης Δεμπόνος: «Επαμ(ε)ινώνδας Άννι-
νος: εμπνευσμένος στιχουργός ή ονειροπαρμένος αερολόγος;» Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, αρ. 69-
�0, Σεπ.-Οκτ. 19��, σσ. 1�5-181.

189 Π.Ε. Ιατρίδης, Εν επεισόδιον του κρητικού αγώνος, Κεφαλληνία: Η Κεφαλληνία, 1866.
190 Π.Ε. Λιβιεράτος, Η εκδίκησις, Κεφαλληνία: Η Ηχώ, 18��.
191 Η πληρέστερη, αλλά αρκετά προβληματική ως προς την αρτιότητά της, έκδοση των

απάντων του Άβλιχου έχει γίνει το 19�6 από τον Αριστείδη Ρουχωτά (Αριστείδης Ρουχωτάς,
Τα άπαντα Μικέλη Άβλιχου, Αθήναι: χ.ό., 19�6 – ωστόσο πολλές είναι οι μελέτες που έχουν δη-
μοσιευτεί για το έργο του. Τελευταία, η έκδοση του αφιερωμένου στον Άβλιχο τεύχους του πε-
ριοδικού Κυμοθόη (τόμ. 1�, Αργοστόλι: Σύνδεσμος Φιλολογων Κεφαλονιάς-Ιθάκης, 200�). Βλ.
επίσης Βαγγέλης Σακκάτος: Ανδρέας Λασκαράτος και Μικέλης Άβλιχος: δύο μεγάλοι Κεφα-
λονίτες σατιρικοί, Αθήνα: Εντός, 2000.



αυτός από την Αθήνα όπου ανεπιτυχώς προσπαθεί να συμμετάσχει στη δημιουρ-
γία μιας πολιτικής κίνησης σύμφωνης με την ιδεολογική του τοποθέτηση, ενώ
από το 18��, μετά από μια σύντομη στάση στην Κέρκυρα, ακολουθεί την αντί-
στροφη πορεία – επιστρέφει στην Κεφαλονιά. Ήδη όμως είναι γνωστός από τη
δημοσίευση το 18�4 στην εφημερίδα Εξέγερση του Παναγιώτη Πανά του «Αμα-
νέ»192, ενός σατιρικού ποιήματος που παρωδεί την ποίηση του Αριστοτέλη Βα-
λαωρίτη. Ο «Αμανές» δημιουργεί μεγάλη αίσθηση και κινητικότητα που ξεπερ-
νά τα στενά όρια των Επτανήσων και την ιδιόρρυθμη χιουμοριστική διάθεση του
Άβλιχου. Είναι ένα ακόμη «παρών» του, έστω και διακριτικό και από απόστα-
ση, που τον καθιστά ωστόσο υπαρκτή μονάδα στο κεφαλονίτικο λογοτεχνικό
σύμπαν της δεκαετίας του 18�0.

22..44..33..22  ΑΑπποοττίίμμηησσηη::  ΈΈλλλλεειιψψηη  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς,,  ααδδυυννααμμίίαα  σσύύσστταασσηηςς  ««σσχχοολλήήςς»»
Αν επιχειρήσει να δει κανείς συνολικά τη λογοτεχνική παραγωγή της Κεφα-

λονιάς στην πρώτη δεκαπενταετία μετά την Ένωση, θα διαπιστώσει ότι πέρα
από την καταλυτική μορφή του Ανδρέα Λασκαράτου δεν υπάρχει ανεπτυγμένο
το περιβάλλον εκείνο που θα μπορούσε να ευνοήσει την ανάπτυξη αντίστοιχης
προς την Κέρκυρα ισχυρής λογοτεχνικής παρουσίας, με την έννοια της «σχο-
λής». Απουσιάζει από την Κεφαλονιά, όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα,
πλην Κέρκυρας, νησιά του Ιονίου, μια ισχυρή ομάδα λογοτεχνών που, όπως συ-
νέβη στην Κέρκυρα, για ολόκληρο τον 19ο αιώνα θα δραστηριοποιείται και θα
παράγει έργα υψηλού καλλιτεχνικού αποτελέσματος, όχι ως αντίδραση στον
γενικότερο αθηνοκεντρισμό των χρόνων μετά την Ένωση, αλλά ως αυθεντική
πηγή λογοτεχνημάτων μέσα σε ένα κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περι-
βάλλον που ευνοεί την (βραχύβια έστω) παράταση ζωής σε μιαν αυτόφωτη γω-
νιά του ελληνικού λογοτεχνικού σύμπαντος. Η Κέρκυρα (και σε πολύ μικρότερο
βαθμό η Ζάκυνθος) ήταν εντονότερα αστικοποιημένες σε σχέση με την Κεφα-
λονιά, που ακόμη και ως γεωγραφικός χώρος χαρακτηρίζεται από πολλά και
ποικίλης υφής κέντρα – το Ληξούρι και το Αργοστόλι είναι δύο πόλοι μόνο αυτού
του συστήματος – δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τη δύναμη που εξακολουθούν να
έχουν οι αριστοκράτες της επαρχίας – οι κάτοχοι μεγάλων εκτάσεων γης. Στην
Κεφαλονιά είναι πολλαπλάσιες οι χρυσοβιβλικές οικογένειες σε σχέση με εκεί-
νες της Κέρκυρας και της Ζακύνθου – ακόμη και οι ελίτ του νησιού λοιπόν είναι
διασκορπισμένες. Υπό αυτή την έννοια, η Κέρκυρα (και η Ζάκυνθος, αν και σε
μικρότερο βαθμό) είναι χώροι συμπαγέστεροι, περισσότερο ενιαίοι. Αλλά και ως
αστικό κέντρο η πόλη της Κέρκυρας είναι μεγαλύτερη πληθυσμιακά – συνιστά
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192 Βλ. σχετικά Γιώργος Γ. Αλισανδράτος, «Ο Αμανές του Μικέλη Άβλιχου: Βαλαωρίτης,
Άβλιχος, Πανάς, Κονεμένος, Παλαμάς», ανάτυπο από τα Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. 1,
(19�6) Αθήνα: Εταιρεία Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, 19�6.



μια πιο μεγάλη αγορά, και δομημένη αστικά με πιο μακροχρόνιους δεσμούς. Το
Αργοστόλι της Ένωσης μετρούσε μόλις εκατό χρόνια ζωής ως πόλη – η αστική
του σύνθεση ήταν ετερόκλητη, ακόμα και η χωροταξία του. Όσο κι αν αναπτύ-
χθηκε μέσα στο διάστημα αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να αποκτήσει τόσο ισχυ-
ρούς κοινωνικούς αρμούς όσο η Κέρκυρα. 

Υπό αυτήν την έννοια, οι πνευματικοί άνθρωποι της Κεφαλονιάς δεν έχουν
διαπλαστεί σε ένα ενιαίο και επί αιώνες δομούμενο σύστημα μιας (μικρής έστω)
μητρόπολης-αγοράς-σκηνής, που θα ευνοούσε την ανάπτυξη κάποιου είδους συ-
νομιλίας ανάμεσα στους πνευματικούς ανθρώπους. Ακόμη και συνομιλίας που
θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφωνίες, αποκλίσεις, διακλαδώσεις στον κύριο
ρου μιας ντόπιας και αυτόφωτης λογοτεχνικής παραγωγής.

Δεν είναι μόνο ότι η Κεφαλονιά δεν διέθετε την ισχυρή καλλιτεχνική φυσιο-
γνωμία του Σολωμού. Η Κεφαλονιά δεν διέθετε ούτε έναν Ιάκωβο Πολυλά, προ-
σωπικότητα που μεταλαμπάδευσε το γενετικό υλικό του σολωμικού εργαστηρί-
ου σε ολόκληρη την ομάδα λογοτεχνών που ονομάζουμε «Κερκυραϊκή Σχολή»
και που κυριολεκτικά καλλιέργησε την πρόσληψη του σολωμικού έργου. Εκτός
από μια μεγάλη λογοτεχνική μορφή, παντα είναι απαραίτητη και κάποια φυσιο-
γνωμία ή ομάδα ανθρώπων που θα καλλιεργήσουν τον σπόρο της λογοτεχνικής
δημιουργίας, συχνά εις βάρος της δικής τους λογοτεχνικής παραγωγής. Πέραν
των διαφορών ανάμεσα στην κερκυραϊκή και την κεφαλονίτικη κοινωνία και οι-
κονομία, απουσιάζουν και οι βασικοί αισθητικοί παράγοντες για τη δημιουργία
Σχολής. Αυτό μοιραία δημιουργεί φυγόκεντρες τάσεις στους Κεφαλονίτες λόγι-
ους, καθώς απουσιάζει η κατάλληλη «ατμόσφαιρα» για να δημιουργηθεί υψη-
λού επιπέδου λογοτεχνία. Απουσιάζει το κατάλληλο forum, ο κατάλληλος όμι-
λος ιδεών, ο στίβος που μέσα του θα γεννηθεί το καινούριο, όπου θα αντιπαρατε-
θούν ιδέες και γόνιμα θα προκύψουν συνθέσεις μέσα από τις αντιθέσεις.

Ακόμη, το γεγονός ότι στην Κέρκυρα, υπό τη σκιά της λογοτεχνικής προ-
σωπικότητας του Σολωμού, αναπτύσσονται και αποκλίνουσες τάσεις193 από τα
σολωμικά πρότυπα (π.χ. ο Νικόλαος Κονεμένος ή ο Γεώργιος Μαρτινέλης) εί-
ναι μια δημιουργική σύνθεση, ένα σημάδι εύφορου λογοτεχνικού χώρου, που επι-
τρέπει την ανάπτυξη πολλαπλών τάσεων. Ακόμη κι αν αυτές είναι οι τελευταίες
αναλαμπές μιας μακράς παράδοσης, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γε-
γονός ότι συμβαίνει σε μια επαρχία, πλέον, της Ελλάδας τη στιγμή που στην
Κεφαλονιά δεν υπάρχει καν το περιθώριο να υπάρξουν ούτε τέτοιες συνθέσεις ού-
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τε αντιθέσεις. Αν η Κέρκυρα για λίγες δεκαετίες μετά την Ένωση μετατρέπε-
ται σ’ ένα ερμητικό θερμοκήπιο που θα δώσει συγγραφείς όπως ο Θεοτόκης, ο
Μαβίλης, ο Μαρκοράς, ο Καλοσγούρος, στην Κεφαλονιά, πέρα από το μεγάλο,
ατομικό θερμοκήπιο του Λασκαράτου στο οποίο κανείς άλλος δεν επιτρέπεται να
εισέλθει, κάθε λογοτέχνης διαθέτει το δικό του μικρό κηπάριο, που δείχνει να πο-
τίζεται με το τεχνητό φως της Αθήνας.

Παράλληλα, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι, μετά τη διοικη-
τική ενσωμάτωση των Επτανήσων στην Ελλάδα και το γεγονός ότι τα νησιά
μεταξύ τους έπαψαν να αποτελούν ενιαίο διοικητικό χώρο, ελαττώθηκε και η
ενδοεπικοινωνία ανάμεσα στα στελέχη της διοίκησης και τους πολιτικούς – η
Κέρκυρα δεν είναι πλέον πρωτεύουσα του Ιονίου Κράτους, δεν την κατακλύζουν
οι βουλευτές και οι ανώτεροι διοικητικοί υπάλληλοι των άλλων νησιών. Η Ιόνιος
Ακαδημία καταργείται επίσης – ποιος λοιπόν έχει λόγο να μεταβεί από την Κε-
φαλονιά στην Κέρκυρα και το αντίθετο; 

Ασφαλώς ο περιορισμός της ενδοεπικοινωνίας δεν σημαίνει την κατάργησή
της (αναφέρουμε χαρακτηριστικά την επικοινωνία του Λασκαράτου με τον Νι-
κόλαο Κονεμένο ή τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη).194 Εκεί που θα διαπιστώσουμε
περισσότερες ενδείξεις συνεργασιών είναι ανάμεσα στους δύο ασθενέστερους πό-
λους του επτανησιακού λογοτεχνικού σύμπαντος. Την Κεφαλονιά και τη Ζά-
κυνθο, που παρά την ακμή του δικού της σολωμικού κύκλου στα χρόνια κυρίως
πριν την Ένωση και το υψηλότερο επίπεδο της λογοτεχνικής παραγωγής, δεν
κατορθώνει να αντισταθεί στην ελκτική δύναμη της Αθήνας, δεν παύει, όμως
παράλληλα, να αφουγκράζεται και τον βόρειο γείτονά της. Η συνεργασία του
Άννινου με τον Ιωάννη Τσακασιάνο (βλ. προηγούμενο κεφάλαιο) δεν είναι η μο-
ναδική περίπτωση – οι Ανθώνες του στις δεκαετίες του 18�0 και του 1880 δεν
έχουν περιοδικά αντίστοιχου επιπέδου στην Κεφαλονιά (το μόνο φιλολογικό πε-
ριοδικό είναι η βραχύβια Θελξινόη του Ιωάννη Ραζή με μικρή εμβέλεια, ενώ η
πιο σημαντική εκδοτική προσπάθεια, ο Αίνος του Ηλία Ζερβού Ιακωβάτου θα
πραγματοποιηθεί αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 1880). Ο Ζακύνθιος
και αργότερα ο Ποιητικός Ανθών είναι σημείο συνάντησης επτανησιακών και
αθηναϊκών πνευματικών δυνάμεων – αυτό που δεν μπορεί να γίνει μέσα από ένα
περιοδικό είναι η ζύμωση που εξασφαλίζει ένας ακαδημαϊκός χώρος, η διά ζώ-
σης επικοινωνία σε ένα κατάλληλο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, επι-
κοινωνία που δεν μπορεί να γίνει για καθαρά πρακτικούς λόγους.

Αυτή όμως η περιχαράκωση των Επτανησίων (όσων τουλάχιστον απομέ-
νουν στους τόπους τους κλείνοντας τα αυτιά στις αθηναϊκές σειρήνες) δεν ση-
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194 Για την επικοινωνία Λασκαράτου-Κονεμένου βλ. Γιώργος Αλισανδράτος, Ανέκδοτα
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ληνιακών Ιστορικών Ερευνών, 1996.



μαίνει ότι δεν μπορεί να συναντήσει κανείς στα νησιά περιπτώσεις υφολογικών,
γλωσσικών και ιδεολογικών συγγενειών. Έλλειψη επικοινωνίας δεν σημαίνει
στεγανά, ούτε αποκλείει σε κάποιους από τους λογοτεχνικούς σπόρους να ανθί-
σουν με σχετικά όμοιο ή ανάλογο τρόπο. 

Ακόμη κι αν μπορεί κανείς στο κλίμα αυτό της παρακμής να επικοινωνήσει
με κάποιον άλλον στα Επτάνησα, το γεγονός είναι ότι οι περισσότεροι ταχυδρο-
μικοί σάκοι, που περιέχουν και πραγματείες και λογοτεχνήματα προς δημοσίευ-
ση, έχουν πια προορισμό την Αθήνα.

Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που οι περισσότεροι Κεφαλονίτες λογοτέχνες,
όπως είδαμε, στη δεκαπενταετία μετά την Ένωση, πειραματίζονται ανάμεσα στη
δημοτική του σολωμικού κύκλου και την καθαρεύουσα του αθηναϊκού ρομαντι-
σμού – δεν είναι τόσο πειραματισμός ανάμεσα σε λογοτεχνικά είδη ή αισθητικά
ρεύματα όσο πειραματισμός σε επίπεδο γεωγραφικού προσανατολισμού. 

Εν κατακλείδι, δεν είναι τόσο η απουσία του μεγάλου έργου ή του μεγάλου
συγγραφέα που κάνει τους δεσμούς των Κεφαλονιτών λογίων με τον τόπο τους
πολύ χαλαρούς. Είναι το σύνολο της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής
πραγματικότητας που, στη διάσταση του παρελθόντος γεμίζει τις αποσκευές
των Κεφαλονιτών με σπουδαίο υλικό, και στη διάσταση του παρόντος και του
μέλλοντος, τους σπρώχνει να εκδώσουν εισιτήριο χωρίς επιστροφή για ένα προ-
σφορότερο περιβάλλον, όπου θα μπορούν να εκτυλίξουν το ταλέντο τους.

22..44..44  ΟΟ  ααθθηηννααϊϊκκόόςς  ρροομμααννττιισσμμόόςς  κκααιι  οοιι  εεππττααννηησσιιαακκέέςς  κκααττααββοολλέέςς  ((ήή  ππααρρααφφυυάάδδεεςς))
22..44..44..11  ΟΟ  ρροομμααννττιισσμμόόςς::  αακκμμήή  εεννττόόςς  ττηηςς  ππααρραακκμμήήςς

Ο Άννινος είχε δημοσιεύσει ήδη το Λυκαυγές (όχι όμως και τα ρομαντικής
υφής με βήματα προς τον ρεαλισμό διηγήματά του στον Ζακύνθιο Ανθώνα)
όταν ήρθε σε επαφή με δύο από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της αθηναϊ-
κής ρομαντικής σχολής, τους Σπυρίδωνα Βασιλειάδη και Δημήτριο Παπαρρη-
γόπουλο, στους οποίους μάλιστα έχει αφιερώσει και ολόκληρη πραγματεία.195

Αν λάβουμε όμως υπόψη μας τη δική του ομολογία στον πρόλογο του Λυκαυ-
γούς, αλλά και την ίδια την άκρατη ρομαντική υφή των κειμένων του, είναι φα-
νερό ότι έχει έλθει σε επαφή με κείμενα τόσο του ευρωπαϊκού (τουλάχιστον γαλ-
λικά, ή όσα βρήκε σε γαλλική μετάφραση) όσο και του ελληνικού ρομαντισμού. 

Αν ο ελληνικός ρομαντισμός196 ήταν πρόσφορος τρόπος έκφρασης στην Αθή-
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να σε μια εποχή κατά την οποία το Ελληνικό Κράτος ζούσε μια μάλλον ιδιότυ-
πη μετάβαση στην πραγματικότητα ενός νέου κράτους που φτιαχνόταν με ξένα
ρούχα (τα νομοθετήματα της Αντιβασιλείας ήταν αντίγραφα εν ισχύι νόμων
της Γαλλίας και της Γερμανίας), γιατί άραγε κάτι τέτοιο να μη μπορούσε να
συμβεί στην ψυχή ενός νεαρού Κεφαλονίτη, που έβλεπε το όραμα της Ένωσης
(κι αυτό προϊόν των ιδεών του Διαφωτισμού και του Ριζοσπαστισμού) να μετα-
φράζεται σταδιακά σε μια αργοκίνητη και προβληματική ενσωμάτωση στο νέο
Ελληνικό Κράτος;

Από τη μία τα μεγάλα οράματα και από την άλλη η πεζή πραγματικότητα,
ήταν οι ιδανικές συνθήκες για να ωριμάσουν οι ρομαντικοί εκφραστικοί τρόποι:
έξαρση του συναισθήματος, τάσεις φυγής από την πραγματικότητα, πεισιθάνα-
τη ατμόσφαιρα, ένταση και πάθος, όλα πρόσφορα για τους νέους επίδοξους ποι-
ητές που βλέπουν με απαισιοδοξία το ασφυκτικό κλίμα του πραγματικού κό-
σμου – κατασκευάζουν καινούριους, πέραν του κόσμου τούτου, με αρκετή σκο-
τεινότητα και ένταση. Και ο Άννινος, ένας νέος άνθρωπος στην Κεφαλονιά,
βιώνει μια αντίστοιχα ασφυκτική πραγματικότητα – ένα σύστημα αξιών κα-
ταργείται κι ένα καινούριο, νεφελώδες και ευμετάβλητο έρχεται να το αντικα-
ταστήσει – χωρίς να θεραπεύσει τις παθογένειες του παλαιού συστήματος και
χωρίς να εκπληρώσει την ιδεατή νέα τάξη πραγμάτων που θα έφερνε η Ένωση.
Μια μετα-ενωσιακή frustration (που θυμίζει την αντίστοιχη αμερικανική μετά
την οικονομική κρίση του 1929).

Ίσως η καθαρεύουσα να ήταν προσφορότερη γλώσσα για τον ρομαντισμό,
από την άποψη ότι ευνοούσε αυτή την αποστασιοποίηση από την πεζή πραγμα-
τικότητα – συμπλήρωνε, μαζί με τη ρομαντική εικονοποιία, το μωσαϊκό του αλ-
λιώτικου κόσμου που επιχειρούσε να κατασκευάσει η ρομαντική ποιητική περ-
σόνα. 

Ας μην ξεχνάμε και τούτο: στην Κεφαλονιά, όπως είδαμε, δεν είχε κατορθω-
θεί να δημιουργηθεί ένας ισχυρός σολωμικός πόλος – ωστόσο, όπως και στην
Κέρκυρα και στη Ζάκυνθο, η αστική κουλτούρα είχε έντονο και ένα ακόμη στοι-
χείο που ήταν σε θέση να καλλιεργήσει ρομαντικά πρότυπα, και αυτό ήταν η
όπερα. Παιδί της εποχής του μπαρόκ (του αμέσως προηγούμενου μεγάλου καλ-
λιτεχνικού κύματος που έδινε έμφαση στην έξαρση του ανθρώπινου συναισθήμα-
τος) – αλλά και απαλλαγμένη στην εποχή του ρομαντισμού από τον διδακτισμό
του Διαφωτισμού, η όπερα στα Ιόνια (με την αισθηματολογία στη θεματική της
και την υπερβολή στις ερμηνείες των λυρικών τραγουδιστών) είναι μια ισχυρή
ρομαντική ένεση – στην Κεφαλονιά είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος φυγής από
την πραγματικότητα – και μια αξιόλογη πηγή έμπνευσης για τους νεαρούς θε-
ατές της όπερας, όπως ο Άννινος.
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22..44..44..22  ΟΟ  ΑΑχχιιλλλλέέααςς  ΠΠααρράάσσχχοοςς  ωωςς  ρροομμααννττιικκόό  ππρρόόττυυπποο
Το πρόσωπο-κλειδί για την επίδραση του ρομαντισμού στο έργο του Άννινου

είναι ένας από τους τελευταίους εκπροσώπους του κινήματος, που κυριαρχεί
στην αθηναϊκή πνευματική ζωή της δεκαετίας 18�0-1880: Ο Αχιλλέας Παρά-
σχος (1838-1895), μια δεκαπενταετία περίπου μεγαλύτερος από τον Άννινο. 

Ένα μεταγενέστερο κείμενο του Άννινου επιβεβαιώνει την επίδραση του Πα-
ράσχου στην πρώιμη ποιητική του παραγωγή. Στην Εικονογραφημένη Εστία
(με διευθυντή τον Γρηγόριο Ξενόπουλο), το 189519� ένα ολόκληρο τεύχος είναι
αφιερωμένο στον Αχιλλέα Παράσχο, που μόλις έχει φύγει από τη ζωή. Ανάμεσα
στα κείμενα αναδημοσιεύεται και ένα κείμενο του Χαραλάμπη Άννινου για τον
ποιητή (δημοσιευμένο το 1881 στο Μη Χάνεσαι, όταν εκδόθηκε συλλογή ποιη-
μάτων του Παράσχου). Με το ήδη κατακτημένο παιγνιώδες ύφος ο Άννινος
πλέκει το εγκώμιο του Παράσχου, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι: 

Η ωραιοτέρα περίοδος του ποιητικού βίου του Αχιλλέως είναι, κατά την
εμήν γνώμην, αύτη [σημ. αναφέρεται στην ακραιφνώς ρομαντική περίοδο
του Παράσχου] [...] Βας επί την τέως απάτητον οδόν του άκρατου ρομα-
ντισμού, εγκολπωθείς εις το ιδιόρρυθμον σύστημά του, έσυρε κατόπιν αυ-
τού πολλούς, ταχθείς αυτός πρωτοστάτης και διηρμήνευσε τους μύχιους
παλμούς ολοκλήρου γενεάς [...] Αλλ’ εγώ εις τας στροφάς εκείνας, ας
εξέπεμπεν η λύρα του Αχιλλέως κατά την ακμαίαν αυτού εποχήν, τας
τολμηράς, τας αλλοκότους, τας μη λογικάς ενίοτε και εν τούτοις σαγη-
νευούσας, [...] εγώ όχι μόνον του ποιητού το άτομον ανευρίσκω ολόκλη-
ρον, αλλά και μίαν όλην εποχήν.

Η νοσταλγία του Άννινου, στην αφετηρία μόλις της επαγγελματικής αθη-
ναϊκής του σταδιοδρομίας, για την εποχή του ρομαντισμού, και η αναφορά στο
πρότυπό του είναι έκδηλη.

Σε άλλο κείμενό του, στο περιοδικό Η Νέα Ζωή πολύ αργότερα, ο Άννινος θα
αναφερθεί και πάλι στον Παράσχο,198 αυτή τη φορά αποδομώντας ολοκληρωτι-
κά το πρότυπό του: Αναφέροντας στο γνωστό ποίημα του Παράσχου «Ο Μάιος»,
ανάμεσα σε άλλα χαριτωμένα σχόλιά του, κατηγορεί τον Παράσχο για «παλιλ-
λογίαν» που μειώνει την ποιητική αξία των έργων του, ενώ μας αποκαλύπτει
και στοιχεία για την προσωπική γνωριμία του Άννινου με τον Παράσχο, και τα
πειράγματα του πρώτου στον δεύτερο. Έχουν περάσει πια τριάντα πέντε χρόνια
από τα ρομαντικής υφής ποιήματα του Άννινου και εικοσιεφτά από το ενθουσιώ-
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δες (μολονότι και αυτό με πειρακτική διάθεση) κείμενό του στην Εικονογραφη-
μένη Εστία – ο ρομαντισμός είναι πια πολύ μακριά... Φαίνεται ότι και ο ίδιος ο
Παράσχος αισθανόταν άβολα με ορισμενα ποιήματά του – όπως και ο Άννινος
με τα νεανικά του ποιήματα, τα οποία θα είναι και τα τελευταία που θα δημοσι-
εύσει αυτοτελώς.

22..44..44..33  ΟΟ  ππρρώώττοοςς  ααθθηηννααϊϊκκόόςς  κκύύκκλλοοςς::  ΒΒαασσιιλλεειιάάδδηηςς,,  
ΠΠααππααρρρρηηγγόόπποουυλλοοςς,,  ΠΠααππααδδιιααμμααννττόόπποουυλλοοςς

Οι πρώτες αθηναϊκές επαφές του Άννινου, πέραν του λογοτεχνικού του
προτύπου είναι κατ’ εξοχήν ρομαντικής υφής. Πρόκειται ουσιαστικά για την
ομάδα των «αδικημένων» από την κριτική του Γεωργίου Μιστριώτη φερέλπι-
δων ποιητών του 18�3. Ο Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, ο Σπυρίδων Βασιλει-
άδης και ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος, ο Αριστομένης Προβελέγγιος, όλοι
σχεδόν συνομήλικοι με τον Άννινο, ανήκουν στην καινούρια γενιά που επιζητεί
απεγνωσμένα να εκφράσει τον λυρισμό της με νέους τρόπους. Η νεανική πει-
σιθάνατη αύρα του Δημητρίου Παπαρρηγόπουλου δεν μπορούσε να αποτυπω-
θεί με ανάλογης υψηγορίας ποιητικό λόγο – ο πρόωρος θάνατός του άλλωστε
δεν επέτρεψε να πειραματιστεί με καινούρια είδη. Και η τόλμη του Σπυρίδωνα
Βασιλειάδη (που επίσης πέθανε πολύ νέος) να αναζητήσει θεματολογία για
την τραγωδία του Γαλάτεια όχι μόνο στον αρχαίο μύθο του Πυγμαλίωνα αλ-
λά και στο δημοτικό τραγούδι, έδινε έναν βηματισμό προς τα εμπρός και μια
υποψία για αυτό που επρόκειτο να ακολουθήσει στη δεκαετία του 1880. Η εμ-
μονή του όμως στα ασφυκτικά μοτίβα της τραγωδίας και τους κώδικες της
αρχαΐζουσας γλώσσας ήταν εμπόδια αρκετά για να μην δρέψει καρπούς η ποι-
ητική του σπορά. 

Ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος πάλι, ο τρίτος του στενού αυτού κύκλου,
θα σταθεί ακριβώς πάνω στην κόψη ανάμεσα στον ρομαντισμό και την καινού-
ρια πραγματικότητα που κυοφορείται. Η ελληνόφωνη του παρουσία, με τις Τρυ-
γόνες και Έχιδνες, είναι ισχνή – ο ίδιος γρήγορα θα βρεθεί στη Γαλλία, όπου θα
σταδιοδρομήσει ως Ζαν Μωρεάς. Και εκεί όμως διαφαίνεται η σταδιακή υποχώ-
ρηση του ρομαντισμού μέσα από την αναζήτηση ενός καινούριου θεματικού
πλαισίου, αλλά και μιας καινούριας εκφραστικής δύναμης. Η πραγματικότητα,
αλλά και ο «μύθος» της διπλανής πόρτας: ο μύθος που βρισκόταν κοντά: στην
κοντινή φύση, στις παραδόσεις, στους λαϊκούς μύθους.

Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αυτή τη σχέση του Άννινου με τρεις σημαντι-
κές μη επτανησιακές φυσιογνωμίες της δεκαετίας του 18�0, έστω κι αν αυτή
δεν μπόρεσε να έχει διάρκεια για πολλούς και διάφορους λόγους: Κατ’ αρχάς, το
γεγονός ότι ο Άννινος έμεινε στην Αθήνα για συγκριτικά μικρό χρονικό διάστη-
μα στη διάρκεια αυτής της δεκαετίας. Έπειτα, το σύντομο του βίου των Βασι-
λειάδη και Παπαρρηγόπουλου, και, τέλος, η αποδημία του Παπαδιαμαντόπου-
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λου, στα τέλη της δεκαετίας, αποδημία και προσωπική αλλά και λογοτεχνική,
αφού δοκιμάζει τις δυνάμεις του σ’ έναν καινούριο στίβο.199

Στα τέλη της δεκαετίας του 18�0 ο ρομαντισμός σβήνει από την αθηναϊκή
λογοτεχνική πραγματικότητα. Μια καινούρια, αβέβαιη ακόμη, εποχή, ξημερώ-
νει και ο Άννινος έχει πια αποφασίσει ότι θα εγκατασταθεί οριστικά στην Αθή-
να. Οι βαλίτσες του είναι γεμάτες: οι Ευρωπαίοι λογοτέχνες, η το σολωμικό
πρότυπο (διά μέσου του Ιουλίου Τυπάλδου), το κεφαλληνιακό σατιρικό άλας, το
ρομαντικό πρότυπο, οι πρώτες αθηναϊκές επαφές, αλλά και μια προσωπική πλέ-
ον πορεία σχεδόν μιας δεκαετίας, πολυσυλλεκτική και διερευνητική, αλλά και
ενδεικτική αυτού που πρόκειται να ακολουθήσει. Η δεκαετία του 1880 έρχεται –
είναι η δεκαετία κατά την οποία ο Άννινος θα διαμορφώσει τη λογοτεχνική του
ταυτότητα, μαζί με τους περισσότερους από τους λογοτέχνες της γενιάς του
1880, που θα αλλάξει τα λογοτεχνικά πράγματα στον ελληνικό χώρο.

22..44..55  ΗΗ  θθέέσσηη  ττοουυ  ΆΆννννιιννοουυ  σσττηη  λλοογγοοττεεχχννιικκήή  ππααρρααγγωωγγήή  ττηηςς  ΚΚεεφφααλλοοννιιάάςς
Μετά την ανασκόπηση του μεταβατικού κοινωνικού και οικονομικού περιβάλ-

λοντος στα Επτάνησα, όπου ανδρώνεται ο Χ. Άννινος, μπορούμε να ανασυνθέσου-
με τα βασικά χαρακτηριστικά της λογοτεχνικής του ταυτότητας, τα οποία συνο-
ψίζονται στα εξής, και τα οποία θα αναλυθούν επιμέρους στη συνέχεια:

� Πρόκειται για περίοδο πειραματισμού και πολυδιάσπασης της παραγωγής
του σε είδη με τα οποία πρόκειται να ασχοληθεί και κατά τη διάρκεια της
αθηναϊκής του παραγωγής.

� Η πολυδιάσπαση αλλά και ο ερασιτεχνικός χαρακτήρας της ενασχόλησής
του με τη συγγραφή δεν συνιστά μοναδική περίπτωση αλλά τυπικό παρά-
δειγμα συμπεριφοράς των Επτανησίων λογίων ήδη πριν από την Ένωση αλ-
λά και μετά από αυτήν.

� Ο πειραματισμός αυτός έχει τις ακόλουθες βασικές κατευθύνσεις:
� Τη λογοτεχνική παραγωγή, τόσο την ποίηση όσο και τη μυθοπλαστι-

κή πεζογραφία. 
� Τον δημόσιο-δημοσιογραφικό λόγο, με την έκδοση εντύπων, τη συμ-

μετοχή σε τοπικά αλλά και εξωεπτανησιακά έντυπα, αλλά και την
εκφώνηση δημοσίων λόγων.

� Ασθενέστερη είναι η ενασχόλησή του με λογοτεχνικά είδη τα οποία θα τον
απασχολήσουν μεταγενέστερα σε ευρύτερη κλίμακα, όπως η δραματική
γραφή και η ιστοριογραφία και η μετάφραση.
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� Παρά την παρουσία του στην Ιταλία και τη γλωσσομάθειά του, η απουσία
στοιχείων που να σχετίζονται με παραγωγή κειμένων στην ιταλική γλώσσα
(πλην ενός ποιήματος και μιας θεατρικής κριτικής που γράφτηκε για να
διαβαστεί από Ιταλούς).

� Η ενασχόληση με τη σάτιρα ή τη χιουμοριστική γραφή περιορίζεται στην έκ-
δοση της σατιρικής Γλώσσας. Η σατιρική του γραφή προσομοιάζει περισσό-
τερο με την πιο ανώδυνη σάτιρα του μεταγενέστερου Γεωργίου Μολφέτα πα-
ρά με τη σκληρή κοινωνική κριτική του Ανδρέα Λασκαράτου.

� H γλωσσική του ταυτότητα έχει και αυτή τα χαρακτηριστικά του πειραμα-
τισμού και, στη φάση αυτή, της ανοικτότητας.

� Ο πατριωτισμός και το υψηλό ελληνικό εθνικό φρόνημα είναι έκδηλα κυρίως
στον δημοσιογραφικό του λόγο. Υπάρχουν κάποια δειλά δείγματα προσέγγι-
σης των πρωτοσοσιαλιστικών ιδεών.

� Η προοδευτική αισθητική μετατόπισή του από τον ρομαντισμό στον ρεαλι-
σμό.

� Τα λογοτεχνικά του πρότυπα δεν είναι τόσο γεωγραφικά προσδιορισμένα
(στο επίπεδο επτανησιακής ή αθηναϊκής σχολής) όσο ειδολογικά, ανάλογα
με την εξέλιξη των πειραματισμών του. Ο Ιούλιος Τυπάλδος κατέχει ασφα-
λώς πρωταρχική θέση – ωστόσο δεν μπορούν να αγνοηθούν και οι ύστεροι ρο-
μαντικοί της αθηναϊκής σχολής (με προεξάρχοντα τον Αχιλλέα Παράσχο).

� Η εκδήλωση του ενδιαφέροντος επαφής και ένταξης στους αθηναϊκούς λο-
γοτεχνικούς κύκλους διαφαίνεται από νωρίς: Τη διαπιστώσαμε ήδη στο
προηγούμενο κεφάλαιο, με την εξ αρχής διάσπαση του έργου του σε περισσό-
τερα του ενός είδη.

22..44..55..11  ΠΠεερρίίοοδδοοςς  ππεειιρρααμμααττιισσμμοούύ
Ο Άννινος επιχειρεί να ασχοληθεί με όλα τα είδη του γραπτού λόγου. Αυτή η

πολυδιάσπαση θα τον ακολουθήσει σε ολόκληρη τη λογοτεχνική του πορεία,
συνδυαζόμενη με έναν ανάλογο όγκο παραγωγής. Στην πρώτη αυτή περίοδο δεν
συναντάμε μεγάλο συγκριτικά όγκο παραγωγής – η ευρύτητα του πειραματι-
σμού είναι σε επίπεδο λογοτεχνικών ειδών. Στα νεανικά χρόνια και σε αυτά της
πρώτης ωριμότητας ο Άννινος αναζητεί εκφραστικά μέσα. Δοκιμάζει τα πάντα,
αναζητώντας τον προσφορότερο τρόπο για να διαδηλώσει τη συγγραφική του
υπόσταση. Είναι φάση δημιουργικής αναζήτησης – φάση διερευνητική στην
οποία ο στόχος είναι προφανέστερος από τα μέσα: Ο Άννινος θέλει να δει το
άστρο του ψηλά στον ελληνικό λογοτεχνικό γαλαξία. Δεν ευτύχησε ο ίδιος να
κάνει σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ο τόπος της γέννησής του δεν
διαθέτει ένα ισχυρό λογοτεχνικό κέντρο ή λόμπι στο οποίο θα μπορούσε να ανα-
δειχθεί. Η ιδιότυπη θέση της Κεφαλονιάς στη λογοτεχνική ζωή των Επτανή-
σων, όπως τη σκιαγραφήσαμε στις προηγούμενες παραγράφους, ίσως δίνει στον
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Άννινο περισσότερες αφορμές αναζήτησης και πειραματισμού. Ο κύκλος είναι
σαφώς σχετικά περιορισμένος.

22..44..55..22  ΕΕρραασσιιττεεχχννιισσμμόόςς  κκααιι  δδιιάάσσππαασσηη  ––  ττυυππιικκόό  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό
Αυτή η περιπλάνηση σε πολλά λογοτεχνικά είδη δεν αποτελεί σε καμία περί-

πτωση ιδιότυπο χαρακτηριστικό του Άννινου – ανάλογη είναι η συμπεριφορά όχι
μόνο των Κεφαλλήνων και Επτανησίων λογίων της εποχής, αλλά και των αντί-
στοιχων νεοεμφανιζόμενων λογοτεχνών στο αθηναϊκό κέντρο. Η γενιά των λο-
γοτεχνών που γεννιούνται γύρω στα μέσα του αιώνα και εμφανίζονται στα
γράμματα λίγο αργότερα ασχολείται με πολλά λογοτεχνικά είδη, ανεξαρτήτως
γεωγραφικής προέλευσης ή τοποθέτησης στο γλωσσικό ζήτημα. Αυτό ίσχυε σε
γενικές γραμμές και για τους παλαιότερους λογοτέχνες τόσο της Επτανησια-
κής όσο και της Αθηναϊκής Σχολής, ωστόσο πλέον το πεδίο είναι περισσότερο
πρόσφορο για την ανάπτυξη πειραματισμών – η ελευθεροτυπία, η έκδοση περιο-
δικών στον μητροπολιτικό ελληνικό χώρο, η αύξηση του αριθμού των εφημερί-
δων, οι λογοτεχνικοί και θεατρικοί διαγωνισμοί που αρχίζουν να καθιερώνονται
στο Ελληνικό Κράτος και δίνουν ευκαιρία, αλλά και κίνητρο, σε πολλούς νέους
λογοτέχνες για δράση, δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες ανάδειξης. Στον κε-
φαλληνιακό χώρο, ωστόσο, ο ερασιτεχνικός χαρακτήρας της πνευματικής δρα-
στηριότητας (που δεν συνδέεται δηλαδή με επαγγελματικής μορφής ακαδημαϊ-
κή, δημοσιογραφική ή καλλιτεχνική δράση), όπως και στα υπόλοιπα Επτάνησα,
δίνει ιδιαίτερο χρώμα σε αυτή την πολυδιάσπαση (και επιπλέον σχετικά μεγα-
λύτερη ελευθερία). Αν προσθέσουμε και το γεγονός ότι στα χρόνια μετά την
Ένωση έχει ήδη αρχίσει η μετακίνηση λογίων προς την Αθήνα, στον χώρο αυτό,
όπως και στις άλλες επαρχιακές πόλεις με στοιχειώδη πνευματική ζωή δημι-
ουργείται ένα μικρό κενό: Αυτό το κενό το αντιλαμβάνεται ο νεαρός Άννινος.
Μπορεί, και επιχειρεί να το καλύψει, αλλά ουσιαστικά δεν του αρκεί. Οι απόπει-
ρές του να εκδώσει εφημερίδες δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι έχουν σκοπό
βιοπορισμού – περισσότερο έχουν στόχο να καλύψουν το κενό, να δημιουργήσουν
βήμα, όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό κείμενο του Πατριώτη.

22..44..55..33..  ΟΟιι  κκααττεευυθθύύννσσεειιςς  ττοουυ  ππεειιρρααμμααττιισσμμοούύ
Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους κατευθύνσεις αυτού του πειραματισμού, αξίζει

να σημειωθούν τα ακόλουθα:

22..44..55..33..11  ΗΗ  λλοογγοοττεεχχννιικκήή  ππααρρααγγωωγγήή..  ΠΠοοίίηησσηη  κκααιι  μμυυθθοοππλλαασσττιικκήή  ππεεζζοογγρρααφφίίαα

Σε ό,τι αφορά την καθαρά λογοτεχνική (μη δημοσιογραφική) παραγωγή
του, η ποίηση, με την έκδοση του Λυκαυγούς έχει τον πρωταρχικό ρόλο – τον
οποίο, όπως θα δούμε, δεν θα διατηρήσει και κατά τη διάρκεια της κυρίως στα-
διοδρομίας του στην Αθήνα. Η μυθοπλαστική του πεζογραφία, περιορισμένη στα
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κείμενά του που δημοσιεύτηκαν στον Ανθώνα του Ιωάννη Τσακασιάνου, χωρίς
να είναι ασθενέστερη λογοτεχνικά, φαίνεται ότι για τον ίδιο διαδραματίζει δευτε-
ρεύοντα ρόλο. Η ποίηση του Λυκαυγούς δεν μπορεί να κατακτήσει δάφνες υψη-
γορίας – αντίθετα, δείχνει τη διάθεση του Άννινου να δοκιμάσει μέτρα και ύφη
απ’ όλο το φάσμα της γνωστής του μέχρι τότε ποίησης. Δεν μπορεί, ασφαλώς,
να απαιτεί κανείς κάτι πολύ περισσότερο από έναν νέο 18 ετών που με φιλοδοξία
λαμβάνει μέρος σ’ έναν λογοτεχνικό διαγωνισμό. Δεν είναι, ωστόσο, και τυχαίο
το γεγονός ότι ο Άννινος δεν θα εκδώσει καμία νέα ποιητική συλλογή και η ενα-
σχόλησή του με την ποίηση θα είναι στο μέλλον αποσπασματική. Ουσιαστικά
προσπαθεί να βρει την ταυτότητά του μέσα στα μοτίβα της εποχής, και κυρίως
μέσα στη ρομαντική ατμόσφαιρα που είχε κυριαρχήσει σε όλο το πρώτο μισό του
19ου αιώνα. Ο ίδιος δεν δείχνει να πιστεύει ότι η αναζήτηση αυτής της ποιητικής
ταυτότητας είχε αίσιο αποτέλεσμα.

Αν κανείς θέλει να αναζητήσει μια συμβολή του Άννινου στη λογοτεχνική
παραγωγή των Επτανήσων, πρέπει να την εντοπίσει στα μυθοπλαστικά πεζά
του κείμενα που δημοσιεύτηκαν στον Ανθώνα της Ζακύνθου. Αν λάβουμε υπόψη
μας το γεγονός ότι η μυθοπλαστική πεζογραφία δεν ευδοκιμεί ιδιαίτερα στον
επτανησιακό χώρο, βασικό όχημα έκφρασης του οποίου είναι η ποίηση, αλλά και
το γεγονός ότι η μυθοπλασία στην Ελλάδα αναπτύσσεται κυρίως στον εξωε-
πτανησιακό χώρο (με τα πεζογραφήματα του Σούτσου, τον Πίθηκο Ξουθ αλλά
και τον Θάνο Βλέκα του Κεφαλλήνα Παύλου Καλλιγά). Η ρομαντική ατμό-
σφαιρα διανθίζεται με στοιχεία της καθημερινής ζωής: ο ρεαλισμός και η ηθο-
γραφία (το γενετικό υλικό της οποίας θα πρέπει να αναζητήσουμε στα πεζά του
Σολωμού) σιγά σιγά καθιερώνονται στον ελληνικό χώρο, πολύ πριν τη γενιά του
1880. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την ηθογραφία του τόπου και του καιρού του
Άννινου – των Επτανήσων της εποχής του, χωρίς αναχρονισμούς ή ιστορικές
διαστάσεις. Με τον ίδιο τρόπο που ο Πίθηκος Ξουθ ή ο Θάνος Βλέκας, αλλά και
η Γυναίκα της Ζάκυθος αποτύπωναν την πραγματικότητα της εποχής τους.
Ασφαλώς όχι με τον τρόπο που επιχειρεί την ίδια εποχή να καταγράψει τα ήθη
του τόπου και του καιρού του ο Ανδρέας Λασκαράτος.

Η μυθοπλασία του Άννινου, σε αυτή τη φάση της δράσης του, δεν έχει σε
καμία περίπτωση τη διάθεση να ανατάμει την κοινωνία για να την καταγγεί-
λει ή να τη βελτιώσει – ο σκοπός του είναι απλούστερος: να κατασκευάσει συ-
γκινητικές ιστορίες βγαλμένες από την καθημερινότητα, με μια ρομαντική και
σκοτεινή διάσταση, στο στυλ των αστικών romans, ή των απόκρυφων ιστοριών
(αφού μια ερωτική τραγωδία, ένα δίλημμα ή ένα φοβερό μυστικό κρύβονται σ’
αυτές). 

Ο Άννινος, σε αυτή τουλάχιστον τη φάση, δεν επιχειρεί να υπονομεύσει τη
δραματική ατμόσφαιρα με κάποιον εύθυμο τόνο ή μια «από απέναντι» κριτική.
Μοιάζει και ο ίδιος παγιδευμένος μέσα στο σκηνικό της ιστορίας του. Ίσως αυ-
τός να είναι ο λόγος για τον οποίο, κατά την αθηναϊκή του πορεία, αυτή η διάθε-
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σή του για ανάπτυξη μιας μυθοπλαστικής πεζογραφίας δεν θα εξελιχθεί. Δεν θα
τον δούμε να επιχειρεί ένα μεγαλύτερο έργο μυθοπλασίας, ενώ είναι βέβαιο ότι
παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη του μυθιστορήματος στον ευρωπαϊκό χώρο
(τουλάχιστον στη Γαλλία και την Ιταλία). Ο Άννινος δεν θα επιχειρήσει να ξα-
ναγράψει μυθιστόρημα, ούτε καν ηθογραφικό διήγημα. Θα το υπηρετήσει, όμως,
όπως θα δούμε, από μια άλλη σκοπιά: αυτήν της μετάφρασης.

22..44..55..33..22  ΟΟ  δδηημμοοσσιιοογγρρααφφιικκόόςς  λλόόγγοοςς

Η ενασχόληση του Άννινου με τον τύπο ξεκινά από τη δεκαετία του 18�0 – η
δράση του σε αυτή τη δεκαετία προοικονομεί τον βασικό άξονα της δραστηριό-
τητάς του στα χρόνια μετά το 1880 και σχεδόν ως τον θάνατό του: Τον δημοσιο-
γραφικό λόγο και τη δημοσίευση συνεργασιών στα περιοδικά της εποχής. Στην
πρώτη αυτή περίοδο, αυτό πραγματώθηκε κυρίως με συνεργασίες του στον κε-
φαλληνιακό τύπο και με την έκδοση του Πατριώτη και της Γλώσσας. Και στις
δύο εφημερίδες είναι έκδηλος ο απόηχος της «σχολής» του πολιτικού κεφαλλη-
νιακού τύπου ήδη από το 1849 και ως τις μέρες του. Όπως και στον Λύχνο του
Ανδρέα Λασκαράτου, ο σατιρικός λόγος είναι βαθιά πολιτικός – με την έννοια
της εστίασης σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την πόλη ως κοινωνικό σύνολο
και όχι τον ιδιωτικό βίο και τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών,
που, με δεδομένο το νέο πολιτικό τοπίο που προείδαμε (τη στράτευση δηλαδή των
εφημερίδων στο πλευρό διεκδικητών αξιωμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης) θα
περίμενε κανείς να καταλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος της ύλης των εφημερίδων.
Ο Άννινος επιμένει περισσότερο στα μακρομεγέθη, πολλές φορές δίνοντας την
αίσθηση ότι γράφει σε μια εφημερίδα που προορίζεται για κοινό εκτός των στε-
νών τοπικών ορίων της Κεφαλονιάς. Ο πολιτικός λόγος του είναι αρκετά οξύς, ή
τουλάχιστον λιγότερο στρογγυλεμένος απ’ ό,τι στα άλλα του κείμενα, πράγμα
που συμβαίνει και όταν αναφέρεται στον Γεράσιμο Λιβαδά. Παράλληλα, οι συ-
νεργασίες του στον Ανθώνα του Τσακασιάνου, με κείμενα λιγότερο αιχμηρά και
περισσότερο λογοτεχνικά δείχνουν ότι ο Άννινος προσπαθεί να επιτύχει δύο
πράγματα σε αυτή την πρώιμη περίοδό του: Αφενός, να αρθρώσει πολιτικό δημο-
σιογραφικό λόγο που μπορεί να τον καταστήσει προσωπικότητα υπολογίσιμης
επιρροής στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου (δεδομένου ότι παρά την
απώτερη αριστοκρατική του καταγωγή το κοινωνικό του status δεν του προσδί-
δει a priori κάποια θέση ισχύος) και αφετέρου να δικτυωθεί τοπικά αλλά και σε
ευρύτερο επίπεδο (με την εγγραφή του στον «Παρνασσό») ώστε να αναδειχθεί,
παράλληλα, σε λογοτεχνική φυσιογνωμία που φιλοδοξεί να διαδραματίσει κά-
ποιο ρόλο στην πνευματική ζωή του τόπου – πάντα με το βλέμμα στραμμένο σε
μια ευρύτερη κλίμακα.
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22..44..55..44  ΗΗ  αασσθθεεννήήςς  εενναασσχχόόλληησσηη  μμεε  τταα  άάλλλλαα  λλοογγοοττεεχχννιικκάά  εείίδδηη
((δδρρααμμααττιικκήή  γγρρααφφήή,,  μμεεττάάφφρραασσηη))

Αντίθετα με τη λογοτεχνική και δημοσιογραφική γραφή, ασθενέστερη είναι
κατά την περίοδο αυτή η ενασχόληση του Άννινου με άλλα λογοτεχνικά είδη –
με τα οποία στο μέλλον θα καταπιαστεί με ιδιαίτερα μεγάλη έφεση και ενθου-
σιασμό.

Παρά το γεγονός ότι στην Κεφαλονιά η θεατρική ζωή είναι έντονη, δεν
υπάρχει ένδειξη ότι ο Άννινος συμμετείχε ενεργά σ’ αυτήν, παρά μόνον με την
ιδιότητα του ενθουσιώδους θεατή, ούτε να συγγράφει κάποιο δραματικό κείμενο,
πέρα από τα πολύ συνηθισμένα κείμενα σε διαλογική μορφή που βλέπουμε τυ-
πωμένα στη Γλώσσα. Η μόνη είδηση που έχουμε είναι η παρουσίαση του ιταλι-
κού ποιήματός του «All’ Arme!» σε μια τιμητική βραδιά που διοργανώθηκε στο
θέατρο «Ο Κέφαλος» για τον Ιούλιο Τανάρα. Ο ίδιος ο Άννινος, σε συνέντευξή
του στον Κωστή Μπαστιά, θα πει ότι ανακάλυψε την συγγραφή θεατρικών έρ-
γων πολύ αργότερα. Φαίνεται πως εκείνη την εποχή επιλέγει να ωριμάσει πε-
ρισσότερο ως θεατής από το να δοκιμαστεί ως δημιουργός εκείνη την εποχή –
αυτά που είδε να παρασταίνονται στον Κέφαλο είναι οπωσδήποτε αποσκευές
για τη μεταγενέστερη θεατρική του παραγωγή. Ωστόσο το ενδιαφέρον του δεν
φαίνεται να στρέφεται εξ αρχής εκεί, παρά το γεγονός ότι, όπως είδαμε, υπάρ-
χουν αρκετά θεατρικά κείμενα στην εποχή του, τόσο αδημοσίευτα όσο και εκδι-
δόμενα, τα οποία ανεβαίνουν από ερασιτέχνες στον «Κέφαλο».

Ψήγματα της μεταφραστικής του δραστηριότητας θα συναντήσουμε και σε
αυτή την εποχή, πέρα από τη μαρτυρία του φίλου του Ηλία Τσιτσέλη για τις με-
ταφράσεις που ο νεαρός Άννινος διάβαζε στους φίλους του. Στον Πατριώτη ανα-
δημοσιεύονται μεταφρασμένα κείμενα ή αποσπάσματα από τον ξένο τύπο (κυ-
ρίως ιταλικό).200 Δεν φέρουν υπογραφή του Άννινου (όπως άλλωστε και ολόκλη-
ρη η εφημερίδα), αλλά δεν είναι πολύ τολμηρή η υπόθεση ότι ένας νεαρός γλωσ-
σομαθής εκδότης εφημερίδας στο Αργοστόλι θα επέλεγε να μεταφράζει ο ίδιος
κάποια ξενόγλωσσα κείμενα που θα συμπεριελάμβανε στην εφημερίδα του. 

Αυτό που δεν συναντούμε στην πρώτη αυτή περίοδο του Άννινου είναι η ενα-
σχόλησή του με την Ιστορία, που καθόρισε σε πολύ μεγάλο βαθμό την εκδοτική
παραγωγή της ωριμότητάς του. Είναι βέβαιο ότι στην ηλικία αυτή είχε ήδη
εντρυφήσει σε πολλά εγχειρίδια ιστοριογραφίας για να είναι σε θέση να δημοσι-
εύσει ιστορικές μελέτες. Ψήγματα ιστορικών αναφορών υπάρχουν στη νεκρολο-
γία του Γεράσιμου Λιβαδά, αλλά και στην αντίστοιχη (ανυπόγραφη) νεκρολογία
του Κωνσταντίνου Κανάρη που δημοσιεύεται στον Πατριώτη, είμαστε όμως
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200 Π.χ. Στο φύλλο 13 (1�-9-18��) του Πατριώτη, αντί κυρίου άρθρου (σσ. 1-3) μεταφράζε-
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ακόμη μακριά από την ενασχόληση με ιστορική έρευνα, μια και η ιστορική ανα-
φορά είναι περισσότερο αφορμή για πολιτική τοποθέτηση του Άννινου στα εθνικά
θέματα και όχι αιτία ενασχόλησης με το παρελθόν.

22..44..55..55  ΗΗ  φφττωωχχήή  ξξεεννόόγγλλωωσσσσηη  ππααρρααγγωωγγήή
Πέρα από το ιταλόφωνο «All arme!», και τη θεατρική κριτική που δημοσιεύ-

τηκε στην ιταλική στη Γλώσσα, κείμενα τα οποία γράφτηκαν, κατά την προ-
σφιλή συνήθεια της εποχής για να τιμήσουν ή να σχολιάσουν καλλιτέχνες και
παραστάσεις όπερας στο Αργοστόλι, ο Άννινος δεν φαίνεται να έχει τη διάθεση,
παρότι κατέχει την ιταλική γλώσσα και έχει περάσει δύο αρκετά μακρές περιό-
δους της ζωής του στην Ιταλία, να γράψει στην ιταλική γλώσσα, όπως έχουν
κάνει οι περισσότεροι παλαιότεροι εκπρόσωποι της Επτανησιακής Σχολής (ο
Κάλβος, ο Σολωμός, ο Λασκαράτος κ.ά.). Αυτό μπορεί να εξηγηθεί διπλά: Ο
Άννινος μπορεί να γνωρίζει την ιταλική, δεν σπούδασε όμως στην Ιταλία. Αυτή
η περίοδος της παρουσίας των περισσότερων Επτανησίων σε ένα ιταλόφωνο
ακαδημαϊκό περιβάλλον ήταν που έδωσε στους περισσότερους την αφορμή να
ασχοληθούν και να πειραματιστούν με την ιταλόφωνη παραγωγή. Ο Άννινος δι-
δάχτηκε την ιταλική γλώσσα όχι μέσα στον φυσικό της χώρο, αλλά ως εργα-
λείο σε ένα «εξωτερικό περιβάλλον». Στην Κεφαλονιά μετά το 1864 η ιταλική
γλώσσα ήταν γλώσσα της όπερας και των ιταλικών βιβλίων μόνο. Επιπλέον, η
ανάπτυξη του αθηναϊκού κέντρου έστρεφε τους φιλόδοξους νέους προς τον πνευ-
ματικό στίβο της Αθήνας – εκεί η ιταλική γλώσσα όχι μόνο δεν ήταν αποδεικτι-
κό στοιχείο-εύσημο λογοτεχνικού πειραματισμού, αλλά θα μπορούσε ενδεχομέ-
νως να εγείρει και ζητήματα ελληνικότητας του νεαρού λογοτέχνη. Σε ένα νεο-
σύστατο κράτος που θέλει να εδραιώσει την ελληνική του ταυτότητα σε ένα
πλαίσιο μακραίωνης ιστορικής συνέχειας, και που ήδη ταλανίζεται, πριν ακόμα
από την ίδρυσή του, από το γλωσσικό ζήτημα, θα δημιουργούσε ακόμη περισσό-
τερα προβλήματα ένας δίγλωσσος λογοτέχνης. 

Μεγάλο ερωτηματικό παραμένει το αν ο Άννινος έγραψε ή δημοσίευσε ιταλι-
κά ποιήματα ή κείμενα κατά τη διάρκεια των δύο υπαλληλικών του περιόδων
στην Ιταλία. Η έρευνά μας στους ηλεκτρονικούς καταλόγους των ιταλικών βι-
βλιοθηκών δεν απέδωσε καρπούς. Στο αρχείο του δεν υπάρχει κανένα ιταλικό
ποίημα εκτός από το «All arme!». Στις αναμνήσεις από τη Νεάπολη, που δημο-
σιεύει αργότερα στο Μη χάνεσαι και αυτοτελώς στο πρώτο του πεζογραφικό βι-
βλίο Εδώ κ’ εκεί δεν αφήνει κανένα υπονοούμενο ότι ασχολήθηκε με συγγραφή
ιταλόφωνων κειμένων, ούτε στις προσωπικές του αφηγήσεις με αφορμή κάποιο
άρθρο ή ημερολόγιο έχουμε εντοπίσει κάποια τέτοια αναφορά. Ίσως είναι το πιο
καλά κρυμμένο μυστικό του Άννινου, για το οποίο έχει φροντίσει να χαθεί κάθε
μαρτυρία.

Αλλά και αυτή η γλωσσομάθειά του στην ιταλική και γαλλική γλώσσα δεν
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ήταν διόλου άχρηστη αποσκευή: Μπορεί ο ίδιος να μην θέλει ή να μην χρειάζεται
ή να μην θεωρεί σκόπιμο να εκφραστεί λογοτεχνικά σε ξένη γλώσσα, αλλά θα
χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του αυτές τόσο για να βιοποριστεί, μεταφράζοντας
ιταλικά και γαλλικά κείμενα στην ελληνική γλώσσα, όσο και για να αντλήσει
από την ξένη βιβλιογραφία ιστορικό υλικό για τις πραγματείες που θα δημοσιεύ-
σει στην αθηναϊκή του περίοδο.

22..44..55..66  ΗΗ  σσάάττιιρραα  ττηηςς  ππρρώώιιμμηηςς  ππεερριιόόδδοουυ
Ο μικρός όγκος που καταλαμβάνει η σατιρική του παραγωγή για την περίο-

δο αυτή σε σχέση με την υπόλοιπη παραγωγή του (ουσιαστικά τα λιγοστά φύλ-
λα της εφημερίδας Γλώσσα, που δεν ευτύχησε να διαρκέσει περισσότερο από με-
ρικές εβδομάδες) είναι απλά η ένδειξη των προγραμματικών του πειραματισμών
για το είδος που θα τον καθιερώσει, διαπερνώντας το μεγαλύτερο μέρος του έρ-
γου του, στην μετέπειτα ποιητική του παραγωγή. Τα κείμενα της Γλώσσας
έχουν ένα υπολογίσιμο σατιρικό φορτίο – μια χαριτωμένη, αποδομητική, σαρκα-
στική, αλλά σχετικά αβλαβή διάθεση απέναντι στα κακώς κείμενα. Αυτό που
τους λείπει σε κάθε περίπτωση είναι η τόλμη – η τόλμη που έκανε τον Ανδρέα
Λασκαράτο να έρχεται σε αντιπαράθεση με ολόκληρη την τοπική κοινωνία, τις
αρχές, αλλά και τις κρατούσες ιδεολογικές στάσεις, η τόλμη που έκανε τον κο-
ρυφαίο Κεφαλονίτη ποιητή αποσυνάγωγο, που του κόμισε έναν αφορισμό και
πολλά άλλα προβλήματα. Είναι φανερή η πρόθεση του Άννινου να μην είναι δη-
κτικός αλλά να χαριτολογεί περισσότερο πάνω στα τοπικά κοινωνικά προβλή-
ματα. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν αντλεί από τις δεξαμενές του σατιρικού σύμπα-
ντος του Λασκαράτου. Δεν φαίνεται από την έρευνα που έχουμε διενεργήσει ως
τώρα (και το περίεργο θα ήταν το αντίθετο) ότι οι δύο άνδρες είχαν κάποια επα-
φή κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας του Άννινου και της παραμονής του
στην Κεφαλονιά. 

Ο ίδιος ο Άννινος μιλάει για την κεφαλονίτικη σάτιρα σε άρθρο του για τον
μεταγενενέστερό του Γεώργιο Μολφέτα, λίγο μετά τον θάνατό του τελευταίου,
και δημοσιεύεται στο Εθνικόν Ημερολόγιον του Κωνσταντίνου Σκόκου.201 Έχει
εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε πώς αποτιμά τη σατιρική παραγωγή της Κεφα-
λονιάς και τους κυριότερους εκπροσώπους της, σε μια περίοδο κατά την οποία
υπάρχει ήδη αρκετή απόσταση από την απομάκρυνσή του από την κεφαλληνια-
κή κοιτίδα. 
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201 Χαραλάμπης Άννινος, «Φιλολογικά Μνημόσυνα. Γεώργιος Μολφέτας», Ημερολόγιον
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στόλι: χ.ό., 2004.



Ο Άννινος στο κείμενό του αυτό μιλά για την ιδιαιτερότητα του κεφαλληνια-
κού πνεύματος, το οποίο χαρακτηρίζει «διακλάδωσιν ιδιαιτέραν του καθόλου
επτανησιακού μέθυος». Μιλά για τον ιδιότροπο και ιδιαίτερο χαρακτήρα των
Κεφαλονιτών, ο οποίος διαμορφώθηκε για λόγους φυλετικούς, κλιματολογικούς,
ιστορικούς, αλλά και λόγους κοινωνικής συγκρότησης – ως γενεσιουργό αιτία
της κεφαλληνιακής σάτιρας.

«[...] Μεταξύ των άλλων πνευματικών χαρισμάτων του Κεφαλλήνος
υπάρχει έμφυτος η οξεία αντίληψις του κωμικού [...]. Η δε τοιαύτη ιδιό-
της, λόγω του χαρακτήρος του, τον οδηγεί προς το σκώμμα, αλλά με
κλίσιν συνηθεστέραν προς τον βαθύτερον ουμορισμόν· διά τούτο εις κάθε
αστειότητά του κατά το μάλλον ή ήττον υπάρχει κάποιον ελαφρόν καθί-
ζημα πικρίας και κάποιος εσώτερος στοχασμός».202

Έχει ενδιαφέρον αυτή η «γλυκόπικρη» υφή της κεφαλονίτικης σάτιρας που
διακρίνει ο Άννινος, αν λάβουμε υπ’ όψιν μας το γεγονός ότι αυτός ο γλυκόπι-
κρος τόνος διακρίνει και το σύνολο του δικού του έργου, όπως θα το δούμε να ξε-
διπλώνεται στις επόμενες δεκαετίες. Αν αυτή την περίοδο η χιουμοριστική φλέ-
βα κοιμάται και ξεδιπλώνεται μόνο στα κείμενα και τα στιχουργήματα της
Γλώσσας, στη συνέχεια αυτό ακριβώς το στοιχείο – το οποίο είναι κατά τον ίδιο
έμφυτο στον Κεφαλονίτη, θα αποτελέσει και την προσωπική του σφραγίδα στα
νεοελληνικά γράμματα.

Αυτή τη γλυκόπικρη σάτιρα στο ίδιο άρθρο βλέπουμε να τη διακρίνει σε όλες
τις εκφάνσεις της ζωής και της τέχνης: στα λαϊκά πανηγύρια όπου ξεδιπλώνε-
ται το ταλέντο των αυτοσχέδιων ποιητών, στους πολιτικούς καβγάδες που γεν-
νούν τα σατιρικά ανώνυμα στιχουργήματα, στο θέατρο αλλά και στην κεφαλλη-
νιακή λογοτεχνία – ο Άννινος, απαριθμώντας τους πρωταγωνιστές της κεφα-
λονίτικης σάτιρας, ουσιαστικά μιλά για τους ομοτέχνους του – για εκείνους με
τους οποίους μεγάλωσε στο ίδιο φυτώριο. Το έργο των παλαιοτέρων απ’ αυτούς
συγκροτεί το λογοτεχνικό περιβάλλον που κατέστησε και τον ίδιο «μεθυγράφο».

Ποια είναι τα πρόσωπα αυτά που πρωταγωνιστούν στην κεφαλληνιακή σά-
τιρα; Τα πρόσωπα αυτά, στο κείμενο αυτό, δίνουν τις σύμφωνα με τον Άννινο
ποικίλες διαστάσεις της σάτιρας, με τις οποίες θα επιχειρήσει να καταπιαστεί
και ο ίδιος τις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν:

� τη σάτιρα της καθημερινότητας,
� την εθνική σάτιρα, όπως εκδηλώθηκε στα Επτάνησα κατά την περίοδο του

Ριζοσπαστισμού,
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� την πολιτική σάτιρα
� τη διά του τύπου σάτιρα: Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο εξετάζει κά-

θε περίπτωση ξεχωριστά:

((αα))  ΗΗ  σσάάττιιρραα  ττηηςς  κκααθθηημμεερριιννόόττηηττααςς::  ΛΛαασσκκααρράάττοοςς..  «Ο πολύς Λασκαράτος»
είναι ο πρώτος, «γενάρχης της κεφαλληνιακής σάτυρας και κύριος αυτής διερ-
μηνεύς» – ο Άννινος εκθειάζει την επιδεξιότητα του Λασκαράτου να προσαρμό-
ζει τα ευτελή γεγονότα της εποχής του, όπως την αντιπαράθεση που δημιουρ-
γήθηκε το 1836 στο Ληξούρι και δημιούργησε το «Ληξούρι εις τους 1836», στο
«ηρωικοκωμικόν πλαίσιον». Αυτός είναι ίσως και ο ομφάλιος λώρος που συνδέει
τον Λασκαράτο με τον Άννινο – αν υπολογίσουμε ότι, μετά τον πειραματισμό
του με τον ρομαντισμό στη δεκαετία του 18�0, θα χτίσει την καριέρα του ανα-
δεικνύοντας, σε όλα σχεδόν τα είδη με τα οποία καταπιάστηκε, την κωμικοτρα-
γική διάσταση απλών γεγονότων της καθημερινότητας και της επικαιρότητας. 

Αυτή την ταυτότητα του Λασκαράτου ως σατιρικού ανατόμου της καθημερι-
νότητας είναι ενδεχόμενο ο Άννινος να την έχει αφομοιώσει μόνον μερικώς – ο
Λασκαράτος δεν ήταν μόνο αυτό που περιγράφει ο Άννινος – ο «βαθύτερος στο-
χασμός» της σάτιράς του ξεπερνούσε την επικαιρότητα και την καθημερινότητα
της εποχής. Ο ρεαλισμός του μπορούσε να περάσει τα τοπικά σύνορα και να δια-
τρέξει τον χρόνο. Στο έργο του Λασκαράτου η καθημερινότητα είναι η αφορμή –
η λεπτή επιφάνεια που συνδέει τον στοχαστή-ποιητή με τη βαθύτερη ουσία των
πραγμάτων, με χαρακτήρες και καταστάσεις πανανθρώπινες και διαχρονικές. 

((ββ))  ΗΗ  εεθθννιικκήή  σσάάττιιρραα  ––  ΡΡιιζζοοσσππάάσσττεεςς  σσααττιιρροογγρράάφφοοιι..  Ο Άννινος υπογραμμίζει
επίσης τον εθνικό αγώνα της σάτιρας κατά την περίοδο του ριζοσπαστισμού –
αναφέροντας ως παραδείγματα τρεις διαφορετικές φυσιογνωμίες της εποχής
του οι οποίες υπηρέτησαν από διάφορες θέσεις και σε διαφορετικές ιστορικές
στιγμές τη ριζοσπαστική ιδεολογία: Τον Γεράσιμο Μαυρογιάννη, τον Παναγιώ-
τη Πανά και τον Σπυρίδωνα Μαλάκη. Αυτόν τον εθνικό ρόλο της σάτιρας θα τον
δούμε να ξεδιπλώνεται αργότερα σε ολόκληρο το έργο του Άννινου – στα σατιρι-
κά κείμενα του Άστεως αλλά και στην ωριμότητα της καριέρας του, στα επιθε-
ωρησιακά νούμερα των Παναθηναίων.

((γγ))  ΗΗ  πποολλιιττιικκήή  σσάάττιιρραα..  Ως εκπροσώπους της πολιτικής σάτιρας ο Άννινος
μνημονεύει τον Ιωάννη Αραβαντινό (Κρασοπατέρα) και τον Γεώργιο Τυπάλδο-
Ιακωβάτο, εξαίροντας μάλιστα το τάλαντο του τελευταίου να χρησιμοποιεί από
του βήματος της Βουλής τη σάτιρα ως πολιτικό εργαλείο. Η πολιτική σάτιρα
δεν θα είναι αδιάφορη και για τον Άννινο, ο οποίος δεν θα ασχοληθεί ποτέ συστη-
ματικά με την πολιτική, ωστόσο μέσα από την αρθρογραφία του θα λάβει σε αρ-
κετές περιπτώσεις συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις. Ψήγματα αυτού του είδους
της σάτιρας βρίσκουμε και στο «σατιρικό εργαστήρι» του Άννινου, τη Γλώσσα.

((δδ))  ΗΗ  δδιιάά  ττοουυ  ττύύπποουυ  σσάάττιιρραα..  Η σάτιρα που ασκείται μέσω του τύπου εκπρο-
σωπείται στο άρθρο από τη Διαολαποθήκη του Φερδινάνδου Όδδη, εφημερίδα που
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κυκλοφορούσε στην Κεφαλονιά πριν την Ένωση. Η μη αναφορά του σε άλλες
σατιρικές εφημερίδες (όπως π.χ. το Πυξ-Λαξ που είχε κυκλοφορήσει στην Κε-
φαλονιά τη δεκαετία του 1880) ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι είτε ο ίδιος δεν
είχε απόλυτη επαφή με την εκδοτική πραγματικότητα της εποχής κατά την
οποία δρούσε στην Αθήνα, είτε και ότι η φήμη των εφημερίδων αυτών δεν είχε
κατορθώσει να ξεπεράσει τον τόπο και την εποχή τους. Η διά του τύπου σάτιρα
θα είναι άλλη μία από τις δραστηριότητες με τις οποίες θα καταπιαστεί επιτυ-
χώς ο Άννινος κατά τη διάρκεια της αθηναϊκής του σταδιοδρομίας.

Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε την αναφορά σε δύο ακόμη σατιρικούς Κε-
φαλλήνες συγγραφείς, τους οποίους αναφέρει ο Άννινος στο άρθρο του αυτό για
τον Μολφέτα, εκτός βέβαια από τον ίδιο τον Μολφέτα: Τους μεταγενέστερους
Αναστάσιο Φωκά-Γεωργακάτο και Μικέλη Άβλιχο. Φαίνεται πως τους εκτιμά
και τους δύο ιδιαιτέρως – πρόκειται για περιπτώσεις που αναδείχθηκαν μέσα
στην ίδια σατιρική κοιτίδα, τον κεφαλληνιακό χώρο.

Ίσως λοιπόν αυτό το άρθρο να συνιστά και έμμεση αναφορά στις ρίζες του
Άννινου – στα τμήματα εκείνα της κεφαλληνιακής ατμόσφαιρας που επηρέα-
σαν τη δική του «μεθυγραφία», που τον έκαναν να κοιτάζει με σαρκαστικό και
αποδομητικό μάτι την πραγματικότητα.

22..44..55..��  ΗΗ  ααννοοιικκττόόττηητταα  σσττηηνν  πποοιιηηττιικκήή  γγλλώώσσσσαα
Ανοιχτή θέση στο γλωσσικό ζήτημα ο Άννινος δεν παίρνει κατά την πρώτη

αυτή περίοδο. Αυτό που μπορούμε να διακρίνουμε είναι μια διαφοροποίηση (αρ-
κετά συχνή στους Επτανησίους) ανάμεσα στα πεζά και στα ποιητικά του κεί-
μενα, σε καμία ωστόσο περίπτωση δεν διαφαίνεται η σθεναρή και ξεκάθαρη
γλωσσικά στάση που συναντά κανείς στους λογοτέχνες της Κερκυραϊκής Σχο-
λής, από τον Ιάκωβο Πολυλά ως τον Λορέντσο Μαβίλη και τον Κωνσταντίνο
Θεοτόκη.

Στην πεζογραφική του παραγωγή, είτε μυθοπλαστική είτε δημοσιογραφική,
η γλώσσα είναι κατά κανόνα καθαρεύουσα, ακόμη και στα διηγήματα που πε-
ριγράφει γεγονότα και καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Σε ορισμένα κείμε-
να της Γλώσσας υπάρχουν ορισμένες παραχωρήσεις προς τη δημοτική γλώσσα
– όπως όμως έχουμε επισημάνει δεν είναι βέβαιο ότι όλα τα κείμενα της εφημε-
ρίδας αυτής έχουν γραφεί από τον ίδιο τον Άννινο.

Η ποιητική του παραγωγή, αντίθετα, φαίνεται να επαμφοτερίζει (όπως και
άλλων Κεφαλλήνων του καιρού του, λ.χ. του Κωνσταντίνου Τυπάλδου-Πρετε-
ντέρη) ανάμεσα στη δημοτική και την καθαρεύουσα – ανάλογα με τα μέτρα και
τους τρόπους με τα οποία πειραματίζεται. Η γλωσσική του ταλάντευση μοιάζει
με τις τονικές ακροβασίες στη φωνή των εφήβων αγοριών. Η γλώσσα δεν είναι
για τον Άννινο, όπως για τον Διονύσιο Σολωμό, καταστατικός σκοπός της ποί-
ησής του. Ο Άννινος χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως μέσο προσωδίας. Προσπαθεί
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να ανακαλύψει ποια γλώσσα τού προσφέρει καλύτερο ποιητικό αποτέλεσμα και
από αυτή την άποψη είναι ανοικτός τόσο στη χρήση της δημοτικής (όταν χρησι-
μοποιεί δεκαπεντασύλλαβους ή ακολουθεί τα «επτανησιακά» του πρότυπα) ή
της καθαρεύουσας, όταν «ρομαντικίζει» κατά τα αθηναϊκά πρότυπά του. Δεν θα
πρέπει να μας ξενίζει η δημοτική της νεανικής του προσφώνησης προς τον πρω-
τοσοσιαλιστή Ρόκκο Χοϊδά – ελάχιστα αργότερα μέσα από τις σελίδες του Πα-
τριώτη θα διαβάσουμε αναφορές στον Χοϊδά σε άπταιστη καθαρεύουσα. Η
γλώσσα που εκάστοτε επιλέγει ο Άννινος, τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φά-
ση της δημιουργίας του, και πάντα σε ό,τι αφορά την ποίηση υπαγορεύεται από
το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του πειραματισμού του. Στην πεζογραφία δεν δεί-
χνει να προβληματίζεται – από νωρίς τον έχει κερδίσει η καθαρεύουσα.

Στο σημείο αυτό θα διαπιστώσουμε άλλη μία κρυφή συγγένεια με τον Αν-
δρέα Λασκαράτο και τη χρήση από εκείνον της γλώσσας.203 Χωρίς να μπορού-
με ασφαλώς να μιλήσουμε για κοινό γλωσσικό κώδικα των δύο λογοτεχνών,
αυτό που μπορούμε να διακρίνουμε είναι μια κοινή γλωσσική πολιτική στον τρό-
πο με τον οποίο συντάσσουν τα κείμενά τους. Και οι δύο θέλουν να διαβαστούν –
θέλουν να περάσουν τα μηνύματά τους σε ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό.
Αυτό ταυτόχρονα τους κάνει ευέλικτους σε ό,τι αφορά τη χρήση της γλώσσας.
Το μήνυμα τούς ενδιαφέρει περισσότερο από τον γλωσσικό κώδικα – να είναι ξε-
κάθαρο αυτό που θέλουν να πουν, χωρίς να είναι πρωταρχικό τους μέλημα, πολύ
περισσότερο για τον Λασκαράτο, ο «ηδυσμένος λόγος». 

Ίσως η γλώσσα του Άννινου αυτής της πρώτης περιόδου να είναι περισσότε-
ρο κατακερματισμένη, επειδή τα κείμενά του απευθύνονται σε περισσότερα και
πιο ποικίλα ακροατήρια τα οποία εκάστοτε επιχειρεί να κατακτήσει: Η κριτική
επιτροπή του Βουτσιναίου Διαγωνισμού, οι συντακτικές επιτροπές των αθηναϊ-
κών περιοδικών της δεκαετίας του 18�0, όπου τα ποιήματά του φθάνουν ταχυ-
δρομικώς, η παρέα του στην Κεφαλονιά, το αναγνωστικό κοινό της Κεφαλονιάς
που θέλει να διαβάσει σατιρικό τύπο, και το αναγνωστικό κοινό που θέλει σοβα-
ρά αναγνώσματα και επικήδειους λόγους, το επτανησιακό αναγνωστικό κοινό
του Ζακυνθίου Ανθώνος, η ομήγυρις των τελευταίων ρομαντικών στην Αθήνα,
το κοινό του «Παρνασσού». Η γλώσσα δεν είναι σκοπός για τον Άννινο, αλλά
μέσο για να κατακτήσει το κοινό του – η γλώσσα του δεν υπαγορεύεται από κά-
ποια ιδεολογική τοποθέτηση αλλά από την αναγκαιότητα της επικοινωνίας.
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22..44..55..88  ΙΙδδεεοολλοογγιικκήή  ττοοπποοθθέέττηησσηη  ––  ππααττρριιωωττιισσμμόόςς  κκααιι  ππρρωωττοοσσοοσσιιααλλιισσμμόόςς
((αα))  ΠΠααττρριιωωττιισσμμόόςς: Τα δημοσιογραφικά κείμενα του Άννινου (ιδίως τα κεί-

μενα του Πατριώτη) καταδεικνύουν τον πατριωτισμό του νεαρού Κεφαλονίτη –
πατριωτισμό που έχει σφυρηλατηθεί στο ιδεολογικό λίκνο που περνάει από τον
Διαφωτισμό, που αποκρυσταλλώνεται ήδη στον Σολωμό, αλλά και στη ριζοσπα-
στική ιδεολογία. Το διαμορφωμένο όραμα που δείχνει να συμμερίζεται ο Άννινος
είναι η απελευθέρωση και συνένωση όλου του ελληνισμού. Ο άξονας Διαφωτι-
σμός – Σολωμός – Ριζοσπαστισμός ουσιαστικά τον απομακρύνει από τον ιδιότυ-
πο πατριωτισμό του Λασκαράτου, που, ούτως ή άλλως, δεν ήταν η κυρίαρχη ιδε-
ολογική στάση στην Κεφαλονιά της εποχής του Άννινου. Αυτός ο πατριωτισμός
ουσιαστικά έχει τρεις διαστάσεις:

� την παράδοση του τριπλού άξονα που προαναφέρθηκε,
� τη ρεαλιστική και παροντική αποτίμηση των πραγμάτων, καθώς προχωρεί η

αφομοίωση των Επτανήσων στο νέο Ελληνικό Κράτος και τουλάχιστον το
εθνικό σκέλος της ριζοσπαστικής ιδεολογίας έχει επιτευχθεί,

� την προοπτική του μέλλοντος, που θα οδηγήσει τον Άννινο στην αγκαλιά της
Μεγάλης Ιδέας – αυτή η προοπτική ενισχύεται και από την οικεία στον Άννι-
νο διασπορά πολλών Επτανησίων σε τουρκοκρατούμενα κέντρα του μείζονος
ελληνισμού: ένα κύμα που μεγαλώνει στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα.

Αν προσπαθήσει κανείς να εξηγήσει τον αντιτουρκισμό του Άννινου, ήδη από
την πρώιμη περίοδό του, που θα ξεδιπλωθεί και αργότερα, ασφαλώς δεν θα πρέ-
πει να βασιστεί σε ατομικά βιώματα του συγγραφέα, που δεν έχει ζήσει υπό
τουρκική κατοχή, όπως πολλοί Φαναριώτες και Αθηναίοι ομότεχνοί του.204 Δεν
θα πρέπει να λησμονούμε όμως ότι και στη συνείδηση των Επτανησίων, ακόμα
και στη διάρκεια των αιώνων της βενετοκρατίας, οι Τούρκοι είναι η απειλητική
απέναντι όχθη του Ιονίου, που πολεμά συνεχώς με τη Βενετία και επιτίθεται στα
νησιά – που ουσιαστικά για πολλούς αιώνες αποτελούν ένα προστατευμένο κυ-
ρίως από τη θάλασσα φυσικό σύνορο ανάμεσα στις χριστιανικές και μουσουλμα-
νικές επικράτειες – το μεταίχμιο Δύσης και Ανατολής. Με τη δημιουργία του
Ελληνικού Κράτους και την Ένωση αυτό το μεταίχμιο μετατίθεται ανατολικό-
τερα – αλλά ο αντίπαλος παραμένει ο ίδιος. Το μικρό Ελληνικό Βασίλειο είναι το
προπύργιο της Δύσης απέναντι στη βάρβαρη και αλλόθρησκη Ανατολή. Και ο
Άννινος θα μετακομίσει ανατολικότερα, στην Αθήνα, έχοντας την αίσθηση ότι
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204 Η Κεφαλονιά έζησε δύο τουρκικές κατοχές, σύντομες, μεταξύ 14�9-1481 και 1486-
1500. Βλ. το σχετικό κεφάλαιο στο Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος, Ιστορία της Κεφαλονιάς, τόμ. 1:
Από τα αρχαία χρόνια ως το 1�9�, Αθήνα: χ.ο., 1985, σσ. 69-�6. Ωστόσο η τουρκική απειλή
ήταν έκδηλη, και εντεινόταν τις περιόδους που η Λευκάδα βρισκόταν υπό τουρκική κατοχή, και
που έδιναν αφορμη στους Κεφαλλήνες για τη δημιουργία αμυντικών και οχυρωματικών έργων
(Κάστρο της Άσσου).



πάλι καλείται να φυλάξει Θερμοπύλες, όπως οι Κεφαλονίτες πρόγονοί του που
πολέμησαν στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου205 ή στη Μάχη του Λάλα.206

((ββ))  ΗΗ  ρριιζζοοσσππαασσττιικκήή  ιιδδεεοολλοογγίίαα  κκααιι  ηη  εερρωωττοοττρροοππίίαα  μμεε  ττιιςς  ππρρωωττοοσσοοσσιιααλλιισσττιικκέέςς
ιιδδέέεεςς: Η συνεργασία του Άννινου με τον Παναγιώτη Πανά, η αρχικώς ενθουσιώ-
δης στάση του απέναντι στον Ρόκκο Χοϊδά, αλλά κυρίως ο απεριόριστος θαυμα-
σμός του προς την εμβληματική μορφή του Γεράσιμου Λιβαδά, δίνουν την αί-
σθηση ότι ο νεαρός Αργοστολιώτης, που προέρχεται όπως είδαμε από αριστο-
κρατική οικογένεια αλλά έχει αναγκαστεί λόγω των οικονομικών συνθηκών να
εργαστεί ως υπάλληλος και δεν έχει κατορθώσει να πραγματοποιήσει πανεπι-
στημιακές σπουδές, αγγίζει τη νοητή γραμμή που συνδέει τα πρωτοριζοσπαστι-
κά οράματα του Γεράσιμου Λιβαδά, με τον ενθουσιώδη πρωτοσοσιαλισμό του
Ρόκκου Χοϊδά. Αυτή η μαγιά ιδεολογικών προτύπων, θα μπορούσε να μας οδη-
γήσει σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα και να συνεισφέρει στη συζήτηση για το
κατά πόσον ο σοσιαλισμός, όπως εκδηλώθηκε στον ελληνικό χώρο, συγγενεύει
ή πηγάζει από τον επτανησιακό ριζοσπαστισμό. Σε ό,τι αφορά τον Άννινο μπο-
ρούμε επιγραμματικά να σημειώσουμε τα παρακάτω:

Στα γραπτά του Άννινου φαίνεται να υπερισχύει το «εθνικό» σκέλος της ιδεο-
λογίας των Ριζοσπαστών σε σχέση με το «κοινωνικό», την κοινωνική μεταρρύθ-
μιση όπως την οραματίζονταν κυρίως οι Ηλίας Ζερβός-Ιακωβάτος και Ιωσήφ
Μομφερράτος. Μπορεί το εθνικό σκέλος να έχει επιτευχθεί με την Ένωση των
Επτανήσων με την Ελλάδα. Στην πραγματικότητα, κυρίως μέσα από το όραμα
του Πανά αλλά και άλλων Κεφαλλήνων όψιμων ριζοσπαστών ή πρώιμων σοσια-
λιστών για την οικοδόμηση μιας Δημοκρατικής Ανατολικής Ομοσπονδίας, όραμα
που κι αυτό με τη σειρά του έχει τις ρίζες του στη Νέα Πολιτική Διοίκηση του Ρή-
γα Φεραίου, μπορούμε ίσως να αναζητήσουμε τον σύνδεσμο ανάμεσα στα ριζο-
σπαστικά ιδεολογικά πρότυπα και την πρώιμη στράτευση του Άννινου υπέρ της
Μεγάλης Ιδέας. Η αυταρχική εξουσία που συμβολίζει η οθωμανική κυριαρχία
πρέπει να αντικατασταθεί από μια νέα δύναμη – η διαμόρφωση του πατριωτικού
φρονήματος του Άννινου λοιπόν ίσως περνά μέσα από πτυχές των προτύπων του.
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205 Ο ίδιος ο Άννινος θα γράψει αργότερα μικρή ιστορική πραγματεία αναφορικά με τη συμ-
μετοχή Κεφαλλήνων ιερέων στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου (Μπάμπης Άννινος, «Εκστρατεία
Ιερέων», Η Μελέτη, Ιαν.-Δεκ. 1912, σσ. 449-458). Για τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου γενικό-
τερα, βλ. ενδεικτικά Νικόλαος Τζουγανάτος, «Η ναυμαχία της Ναυπάκτου και η συμμετοχή
των Επτανησίων», Παρνασσός, τόμ. 23 (1981), σσ. 136-154· Αχιλλέας Έξαρχος, Η Ναυμαχία
της Ναυπάκτου, � Οκτωβρίου 15�1, Αθήνα: Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας, 2002.

206 Για τη συμμετοχή των Κεφαλλήνων στη Μάχη του Λάλα βλ. ενδεικτικά Άγγελος Γ.
Μακρής, Η Μάχη του Λάλα, Αργοστόλι: Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Κεφαλληνίας και
Ιθάκης, 2004· Πέτρος Πετράτος, Η συμμετοχή των Κεφαλονιτών στην Επανάσταση του 1821,
Αργοστόλι: Πολιτιστικός Σύλλογος «Τετράπολις», 1999 και Χρίστος Θεοδωράτος, Η συμβολή
της Κεφαλλωνιάς στον αγώνα του 21, Αθήνα: Κεφαλληνιακή Αδελφότητα Αθηνών, 19�1.



Δυστυχώς, η αθηναϊκή περίοδος του Άννινου δεν θα μας δώσει την ευκαιρία
να διαπιστώσουμε ως ποιο βαθμό αυτές οι ιδέες διαμορφώνουν το έργο του – όχι
επειδή ο λόγος του στην Αθήνα δεν έχει πολιτική χροιά, αλλά κυρίως επειδή η
δημοσιογραφική φωνή του θα είναι ενταγμένη στο πλαίσιο ενός συστήματος
ενημέρωσης που θα θέτει εν αμφιβόλω αν οι απόψεις που υποστηρίζει είναι οι
πραγματικά δικές του ή απηχούν τη γραμμή της εφημερίδας στα εκάστοτε υπό
κρίσιν ζητήματα.

22..44..55..99  ΗΗ  σσττααδδιιαακκήή  μμεεττααττόόππιισσηη  ααππόό  ττοονν  ρροομμααννττιισσμμόό  σσττοονν  ρρεεααλλιισσμμόό
Ο Άννινος φαίνεται να παρακολουθεί την εξέλιξη των λογοτεχνικών πραγ-

μάτων, τόσο στο επίπεδο της εγχώριας λογοτεχνικής παραγωγής, όσο και διε-
θνώς. Η απομάκρυνσή του από τη ρομαντική θεματολογία και αισθητική είναι
σταδιακή και γίνεται με προσεκτικά βήματα και χωρίς απότομες μεταπτώσεις.
Αναζητώντας τα αίτια αυτής της μεταστροφής θα μπορούσαμε να επικεντρω-
θούμε στα ακόλουθα: Αφενός, την έλλειψη ενός ισχυρού ρομαντικού πόλου στην
Κεφαλονιά και την παράλληλη σταδιακή εξασθένιση του αθηναϊκού ρομαντι-
σμού, προϊούσης της δεκαετίας του 18�0. Ο «επτανησιακής υφής» ρομαντισμός
όπως στον ίδιο φτάνει μέσω του Ιουλίου Τυπάλδου δεν δημιουργεί στην Κεφαλο-
νιά κάποια σχολή. Ο αθηναϊκός πάλι, εκείνος του προορισμού, φαίνεται να φθίνει
– και ο ίδιος ο Άννινος φαίνεται να το έχει κατανοήσει αυτό.

Από την άλλη, και η ολοένα εντονότερη ενασχόλησή του με τον δημοσιογρα-
φικό λόγο, που προϋποθέτει έκφραση περισσότερο επικεντρωμένη στην περιγρα-
φή ή αξιολόγηση πραγματικών γεγονότων, στρέφει τον Άννινο στον πεζό λόγο
που είναι λιγότερο πρόσφορος για ρομαντικές εξάρσεις σε σχέση με την ποίηση.

Δεν είναι αμελητέα και η βιολογική ωρίμανση του συγγραφέα, που ξεφεύγει
σταδιακά από τη μετεφηβική ηλικία, έχει ταξιδέψει και περιπλανηθεί αρκετά
στην Αθήνα και το εξωτερικό, έχει εμπλουτίσει την παρακαταθήκη των εμπει-
ριών του αρκετά ώστε να μη χρειάζεται να προστρέξει αποκλειστικά στον εσω-
τερικό του κόσμο για να αντλήσει θεματολογία για την οποιαδήποτε έκφρασή
του. Ωριμάζει και βλέπει ότι ο κόσμος εκεί έξω περιέχει περισσότερες αφορμές
για έκφραση απ’ ό,τι το εσωτερικό του σύμπαν. Και επιπλέον, δεν έχει διάθεση
να αποδράσει από αυτόν τον κόσμο αλλά να τον ζήσει και να ελιχθεί σ’ αυτόν –
αυτό ίσως είναι ένας ακόμη σηματοδότης της στροφής του από την εσωστρεφή
ρομαντική πραγματικότητα στον εξωστρεφή ρεαλισμό – το καθρέφτισμα του
κόσμου στα μάτια του δημιουργού.

22..44..55..1100  ΤΤαα  λλοογγοοττεεχχννιικκάά  ππρρόόττυυππαα
Με βάση τη χαρτογράφηση που έγινε στις αρχές αυτού του κεφαλαίου μπο-

ρούμε να διακρίνουμε αντίστοιχες κατηγορίες λογοτεχνικών δεδηλωμένων και
άδηλων προτύπων για τον Άννινο:
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� από την ευρωπαϊκή λογοτεχνική παραγωγή, τον Alfred de Musset, και την
περί αυτόν γενιά των Γάλλων και Ιταλών πεζογράφων και ποιητών με τους
οποίους έρχεται σε επαφή κυρίως από τα πρωτότυπα έργα τους, λόγω της
γλωσσομάθειάς του, ή και από τις παραστάσεις ιταλικών θιάσων στο θέατρο
«Ο Κέφαλος». Τα ιταλικά του πρότυπα θα πρέπει να ανανεώθηκαν με την
επαγγελματική του παρουσία στην ιταλική χερσόνησο.

� από την Επτανησιακή Σχολή, βασικό πρότυπο είναι ο Ιούλιος Τυπάλδος, που
μας οδηγεί με έμμεσο τρόπο στη σολωμική παράδοση.

� από τον στενό κεφαλονίτικο κύκλο, ο Ανδρέας Λασκαράτος είναι ένα ισχυρό
πρότυπο που θα διαφανεί κυρίως αργότερα, στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας
του 1880, όταν ο Άννινος θα καταπιαστεί με τη σάτιρα με ιδιαίτερη ευχέρεια.
Το ισχυρότερο κεφαλληνιακό πρότυπο όμως είναι η παράδοση παραγωγής
δημοσιογραφικού λόγου στο νησί.

� από τον παράλληλο αθηναϊκό κύκλο, ο Αχιλλέας Παράσχος και η τελευταία
γενιά των αθηναίων ρομαντικών ασκούν οπωσδήποτε μεγάλη επιρροή στον
Άννινο – επιρροή που πρέπει να υφίσταται και πριν την κάθοδό του στην Αθή-
να, αφού τα ρομαντικής υφής ποιήματα του Λυκαυγούς φαίνεται ότι έχουν
γραφτεί στην Κεφαλονιά. 

22..44..55..1111  ΗΗ  ((οολλοοκκλληηρρωωττιικκήή))  σσττρροοφφήή  ππρροοςς  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα
Η πρώιμη περίοδος του Άννινου, από τις πρώτες του εμφανίσεις σε μη κεφαλ-

ληνιακά έντυπα, τη συμμετοχή του σε αθηναϊκούς διαγωνισμούς, την προσπά-
θειά του, ήδη από την πρώτη μετάβαση στην Αθήνα, να ενταχθεί στους φιλολο-
γικούς κύκλους, μέσα από τον «Παρνασσό» ή την επικοινωνία με τους τελευ-
ταίους Αθηναίους ρομαντικούς, δείχνουν ολοφάνερα τη φυγόκεντρη τάση του
Άννινου από τη γενέθλια γη – και την ανίκητη έλξη που του ασκεί το αθηναϊκό
κέντρο. Ακόμα κι όταν πηγαίνει στην Ιταλία, ο Άννινος ξέρει ότι έχει παρέλθει
πλέον οριστικά η εποχή που οι λόγιοι της εποχής του κοιτούσαν προς τη Δύση. Ο
σύνδεσμός του με τη Δύση ήταν άλλωστε χαλαρός σε σχέση με εκείνον των πα-
λαιότερων εκπροσώπων της Επτανησιακής σχολής, καθώς δεν είχε σπουδές και
σημαντική δράση στο εξωτερικό. Η οριστική του εγκατάσταση, στα τέλη της
δεκαετίας του 18�0, στην Αθήνα είναι ουσιαστικά η αφετηρία μιας πορείας που
ο ίδιος φαίνεται να είχε στο μυαλό του από τα πρώτα χρόνια της εμφάνισής του
στα γράμματα. Η συγγραφική του πορεία δεν δείχνει ότι ποτέ είχε πραγματικά
την πρόθεση να μείνει για πάντα στην Κεφαλονιά και να συνεχίσει την εκεί πα-
ράδοση, πραγματοποιώντας εμφανίσεις και δημοσιεύσεις στην Αθήνα ως Επτα-
νήσιος λογοτέχνης. Η πρώτη του αυτή δεκαετία στα γράμματα ουσιαστικά εί-
ναι μια προετοιμασία γι’ αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει και εξ αρχής είχε
στο μυαλό του: την ένταξή του στο αθηναϊκό λογοτεχνικό σύμπαν.
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33..  ΗΗ  εεννσσωωμμάάττωωσσηη  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα  ––  ΗΗ  δδεεκκααεεττίίαα  ��8888��--��8899��

33..��  ΒΒιιοογγρρααφφιικκόό  κκααιι  εερργγοογγρρααφφιικκόό  ππεερρίίγγρρααμμμμαα  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ

Η επιλογή να μελετηθεί αυτοτελώς η δεκαετία �88�-�89� σε ό,τι αφορά τη
λογοτεχνική παραγωγή του Άννινου δεν γίνεται στην παρούσα μελέτη για λό-
γους ταξινομικούς. Η δεκαετία αυτή σηματοδοτεί την καθιέρωση του Άννινου
στην αθηναϊκή λογοτεχνική πραγματικότητα, μετά την οριστική του εγκατά-
σταση στην πρωτεύουσα του νέου Eλληνικού Kράτους. Η ίδια δεκαετία, ωστόσο,
συνιστά ένα συνολικό σημείο μετασχηματισμού του ελληνικού γαλαξία, σε πολ-
λά επίπεδα: Εθνικό, οικονομικό, κοινωνικό, πνευματικό. 

Σ’ αυτές τις νέες, εκρηκτικές συνθήκες, θα ξεδιπλωθεί η λογοτεχνική προ-
σωπικότητα του Άννινου, που θα επιδοθεί, στη διάρκεια της δεκαετίας σε όλα
σχεδόν τα λογοτεχνικά είδη που θα υπηρετήσει σε όλο το διάστημα της συγγρα-
φικής του σταδιοδρομίας. Υπό αυτή την έννοια, αν η κεφαλληνιακή περίοδος του
Άννινου είναι το λίκνο στο οποίο γεννιέται και ανδρώνεται η λογοτεχνική του φυ-
σιογνωμία, η δεκαετία του �88� είναι ουσιαστικά η περίοδος της σφυρηλάτησης
και υφολογικής, θεματολογικής και γλωσσικής διαμόρφωσης μιας λογοτεχνι-
κής φυσιογνωμίας που θα απασχολήσει τα ελληνικά γράμματα για περίπου μι-
σόν αιώνα από τότε.

Η οριστική εγκατάσταση του Άννινου στην Αθήνα τοποθετείται από τους βιο-
γράφους του μεταξύ �879 και �88�.� Σε ό,τι αφορά την προσωπική του ζωή,�
γνωρίζουμε ότι ο Άννινος έκανε δύο γάμους (τον πρώτο με την Ειρήνη Μαγγα-
νιώτη και τον δεύτερο με την Καλλιόπη Μοσχονά). Στη δεκαετία του �88� η οι-
κογένεια Άννινου μεγαλώνει. Το �883 γεννιέται ο πρώτος του γιος Σπυρίδων. Αρ-
χίζουν όμως και τα πρώτα οδυνηρά χτυπήματα της μοίρας: Ο Σπυρίδων θα πεθά-
νει σε πολύ μικρή ηλικία. Το δεύτερο παιδί, η Ισμήνη, θα γεννηθεί το �884 (κι αυ-
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� Η χρονολογία �879 μαρτυρείται από τον γιο του Γεράσιμο Άννινο («Ο Μπάμπης Άννινος.
Ραδιοφωνική ομιλία», Ραδιοεπιθεώρησις, ό.π., σ. 3��). Ο Ηλίας Τσιτσέλης (Κεφαλληνιακά
Σύμμικτα, τόμ. Α΄, ό.π., σ. ��) τοποθετεί την οριστική εγκατάσταση του Άννινου στην Αθήνα το
έτος �88�. Επειδή ο Άννινος είχε ήδη αρχίσει να δημοσιεύει σε αθηναϊκά έντυπα από από την
εποχή που βρισκόταν στην Κεφαλονιά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εμφανίσεις του σε
αθηναϊκά έντυπα ως ασφαλές κριτήριο για τη μετεγκατάστασή του.

� Rangabé, Livre d’ Or de la Noblesse Ionienne, τόμ. �, ό.π., σ. 38.



τή δυστυχώς θα πεθάνει σε νεαρή ηλικία, το �9�4). Το τρίτο παιδί είναι η Κλειώ
(γεννιέται το �887), και ακολουθούν ο Παύλος, που γεννήθηκε τα �889 και πέ-
θανε σε πολύ μικρή ηλικία και ο Κωνσταντίνος, το �889, ο οποίος επίσης θα πε-
θάνει σε ηλικία μόλις 3 ετών, το �89�. Η μοίρα στάθηκε ιδιαίτερα σκληρή με τον
χιουμορίστα Άννινο, ο οποίος έχασε μέσα σε μία δεκαετία τρία παιδιά – κι ίσως
αυτό να αιτιολογεί την ποιητική ρήση στο λεύκωμα της τριακονταετηρίδας του.

Την ίδια δεκαετία κατά την οποία ο Άννινος ζει αλλεπάλληλες οικογενεια-
κές συμφορές, η καριέρα του αρχίζει να απογειώνεται και σιγά σιγά να κατα-
ξιώνεται στην αθηναϊκή πνευματική πραγματικότητα. Οι προσωπικές του γνω-
ριμίες, ήδη από τη δεκαετία του �87� και οι γνωστοί του από τον Φιλολογικό
Σύλλογο «Παρνασσός»3 στον οποίο έχει ήδη κλείσει μια δεκαετία ως ενεργό μέ-
λος είναι οι «καλοί αγωγοί» του Άννινου στο αθηναϊκό γίγνεσθαι. Το μέσον της
καταξίωσής του είναι ο καθημερινός τύπος που την εποχή εκείνη, με ναυαρχίδα
την Εφημερίδα του φίλου του Άννινου Δημητρίου Κορομηλά λειτουργεί πλέον με
επαγγελματικές προδιαγραφές, ξεπερνώντας την ερασιτεχνική δημιουργία και
δημιουργώντας πρώτα απ’ όλα μια καινούρια αγορά και συνακόλουθα έναν νέο
πνευματικό στίβο. Ο Άννινος θα συνεργαστεί με τα αθηναϊκά έντυπα που εκεί-
νη την εποχή βρίσκονται στην αιχμή της επικαιρότητας: Στις αρχές της δεκαε-
τίας, με τον Ασμοδαίο και το Μη χάνεσαι, όπου με ψευδώνυμο αλλά και επωνύ-
μως θα δημοσιεύσει σημαντικά κείμενα.4 Με τον Τηλέγραφο, τον Νεολόγο Αθη-
νών, τη Νέα Εφημερίδα.5 Η Εφημερίς του Κορομηλά, ωστόσο, η πιο μοντέρνα
ειδησεογραφική εφημερίδα της εποχής, θα είναι για τον Άννινο η αφετηρία της
πνευματικής του καταξίωσης.6 Ως το �885 ο Άννινος εργάζεται επαγγελματι-
κά στην Εφημερίδα ως αρχισυντάκτης, ενώ στο πρωτοσέλιδό της διατηρεί στή-
λη με τίτλο «Πινακίδες» όπου δημοσιεύονται τα χρονογραφήματά του.

Το �885 είναι και η χρονιά κατά την οποία ο Άννινος θα επιχειρήσει σε συ-
νεργασία με τον συνεπώνυμο, αλλά όχι στενό συγγενή του, Θέμο Άννινο, την
έκδοση της πολιτικής και σατιρικής εφημερίδας Άστυ,7 η οποία θα αποτελέσει
σταθμό όχι μόνο στη δημοσιογραφική σταδιοδρομία του Άννινου αλλά και στον

Ηλίας Α. Τουμασάτος��4

3 Για τη συνεργασία του Άννινου με τον «Παρνασσό» βλ. το κεφάλαιο 3.3.� αυτής της με-
λέτης.

4 Για την εμφάνιση του Άννινου στις σατιρικές εφημερίδες των αρχών της δεκαετίας του
�88� βλ. το κεφάλαιο 3.3.5 αυτής της μελέτης.

5 Για την εμφάνιση του Άννινου στις ειδησεογραφικές εφημερίδες των αρχών της δεκαετίας
του �88� βλ. το κεφάλαιο 3.3.4 αυτής της μελέτης.

6 Για τη συνεργασία στην Εφημερίδα του Κορομηλά βλ. το κεφάλαιο 3.3.4.3 αυτής της με-
λέτης.

7 Για το σατιρικό εβδομαδιαίο Άστυ και την πολύμορφη συνεργασία του Άννινου σ’ αυτό βλ.
το κεφάλαιο 3.3.8 αυτής της μελέτης. Ο Άννινος συνεργάζεται με το Άστυ και μετά τη μετα-
τροπή του σε καθημερινή ειδησεογραφική εφημερίδα. Βλ. σχετικά την παράγραφο 4.6.�.�. αυτής
της μελέτης. 



σατιρικό τύπο στην Ελλάδα γενικότερα. Δύο χρόνια μετά, το �887, με χρηματο-
δότη και εκδότη έναν άλλο φίλο του από τις τάξεις του «Παρνασσού», τον Μι-
χαήλ (Μίκιο) Λάμπρο, θα επιχειρήσουν ένα ακόμη εκδοτικό εγχείρημα, την έκ-
δοση της εφημερίδας Καθημερινή,8 η οποία δεν θα στεφθεί με ανάλογη επιτυχία
σε σχέση με τις προηγούμενες εκδοτικές απόπειρες. Η κυκλοφορία της θα διαρ-
κέσει μόλις μερικούς μήνες.

Πέρα από τα δημοσιογραφικά (χρονογραφικά-επικαιρογραφικά ή σατιρικά
κείμενα), ο Άννινος αρχίζει στη δεκαετία αυτή να δημοσιεύει και άλλου είδους
πεζογραφήματα, τόσο στα έντυπα που προαναφέρθηκαν όσο και στη συντριπτι-
κή πλειοψηφία των λογοτεχνικών-φιλολογικών περιοδικών που κυκλοφορούσαν
εκείνη την περίοδο στην Αθήνα. Πρόκειται για κριτικές μελέτες, ιστορικού (χρο-
νογραφικού) περιεχομένου δοκίμια που δημοσιεύονται ήδη από τα τέλη της δε-
καετίας του �87� στην Ποικίλη Στοά, τον Παρθενώνα, την Κλειώ, την Εστία
και το Δελτίον της Εστίας, κ.ά. ενώ εγκαινιάζεται και η συνεργασία του με το
Εθνικόν Ημερολόγιον του Κωνσταντίνου Σκόκου, που θα διαρκέσει δεκαετίες.9

Στα περιοδικά αυτά αρχίζουν να δημοσιεύονται και οι πρώτες μεταφράσεις
λογοτεχνικών και ιστορικών έργων του Άννινου, ο οποίος θα είναι και από τους
βασικούς μεταφραστές-συνεργάτες της σειράς Εκλεκτά Μυθιστορήματα που
θα κυκλοφορήσει με τη μορφή περιοδικού κατά τη διάρκεια της δεκαετίας αυτής
και θα φιλοξενεί σε συνέχειες μεταφράσεις δημοφιλών ξένων μυθιστορημάτων
της εποχής.��

Η δεκαετία του �88� θα είναι σημαδιακή για τη σταδιοδρομία του Άννινου
και για έναν ακόμη λόγο: Είναι ο μεταφραστής στα ελληνικά μιας μεγάλης θε-
ατρικής επιτυχίας της εποχής, την οποία φαίνεται πως είχε παρακολουθήσει
όταν ακόμη, νέος, βρισκόταν στην Κεφαλονιά. Πρόκειται για το Ένσαρκον
άγαλμα του Τεμπάλντο Τσικόνι, το οποίο θα παίζεται με μεγάλη επιτυχία για
δύο δεκαετίες περίπου από τον θίασο «Μένανδρος» του Σπυρίδωνος Ταβουλάρη
στην Αθήνα, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη, στο Κάιρο και στη Μυτιλήνη.��

Στο τυπογραφείο του Κορομηλά θα τυπωθεί επίσης, το �884, το πρώτο αυτο-
τελές βιβλίο του Άννινου – μια συλλογή από κείμενά του, ευθυμογραφικού κυ-
ρίως χαρακτήρα, που φέρει τον τίτλο Εδώ κ’ εκεί.��
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8 Για τη βραχύβια Καθημερινή των Χ. Άννινου και Μ. Λάμπρου βλ. το κεφάλαιο 3.3.7 αυ-
τής της μελέτης.

9 Για τη συνεργασία του Άννινου με αθηναϊκά και άλλα λογοτεχνικά περιοδικά και ημερο-
λόγια της δεκαετίας του �88� βλ. το κεφάλαιο 3.3.6 αυτής της μελέτης.

�� Για τη συνεργασία του Άννινου με το περιοδικό Εκλεκτά μυθιστορήματα βλ. την παρά-
γραφο 3.3.6.6 αυτής της μελέτης.

�� Για τις πρώιμες θεατρικές δραστηριότητες του Άννινου κατά τη δεκαετία του �88� βλ.
την παράγραφο 4.9.3.� αυτής της μελέτης.

�� Για την αυτοτελή έκδοση Εδώ κ’ εκεί βλ. το κεφάλαιο 3.3.� αυτής της μελέτης.



Η δεκαετία αυτή σημαδεύεται και από τη συνεργασία του με έντυπα εκτός
Αθηνών: Γίνεται ανταποκριτής του Νεολόγου της Κωνσταντινούπολης, αλλά
φαίνεται και να διατηρεί μια στοιχειώδη επικοινωνία με τον ιόνιο χώρο, μέσω του
παλιού του φίλου Ιωάννη Τσακασιάνου. Στον Ποιητικό Ανθώνα του τελευταίου
που κυκλοφορεί στο δεύτερο μισό της δεκαετίας ο Άννινος δημοσιεύει ποιήματα
και μεταφράσεις.�3

Η δεκαετία κλείνει με τα οικονομικά προβλήματα να μεγαλώνουν για τον
Άννινο. Η πατρική του οικία στο Αργοστόλι πωλείται από τα αδέλφια Μιχαήλ,
Χαραλάμπη και Δημήτριο στον Δ. Ν. Σπινέλλη αντί τιμήματος 8.7�� δρχ. Τα
αδέλφια λαμβάνουν τελικά συνολικό ποσό 5.744,�� δρχ. καθώς το μεγαλύτερο
μέρος του υπόλοιπου ποσού, όπως προκύπτει από λογαριασμούς που φυλάσσο-
νται στο αρχείο του Μπάμπη Άννινου, παρακρατείται για χρέη της οικογένειας
προς διάφορους οφειλέτες. Η πώληση της πατρικής οικίας της οικογένειας, πέ-
ρα από την οικονομική της διάσταση έχει και τον χαρακτήρα αποκοπής ενός
ομφάλιου λώρου προς τη γενέτειρα – η όποια πιθανή επιστροφή του Άννινου είναι
πια από κάθε πλευρά απίθανη.�4

Το τέλος της δεκαετίας του �88� φέρνει μπροστά μας τον Άννινο ως κατα-
ξιωμένο πλέον δημοσιογράφο, που συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα έντυπα της
εποχής και βρίσκεται σε επαφή με σημαντικούς παράγοντες της αθηναϊκής
πνευματικής ζωής: εκείνους που έχουν στα χέρια τους ένα καινούριο, ισχυρό
όπλο που μπορεί να βοηθήσει έναν νέο λογοτέχνη ή λόγιο να καταξιωθεί: τα μέ-
σα μαζικής επικοινωνίας. Ο τρόπος με τον οποίο ο Άννινος εντάχθηκε σε αυτή
την καινούρια πραγματικότητα, σε μια εκρηκτική δεκαετία αλλαγών όχι μόνο
για τη νεοελληνική λογοτεχνία αλλά και για το σύνολο της ελληνικής κοινω-
νίας, θα μας απασχολήσει στις σελίδες που ακολουθούν.

Θα επιχειρήσουμε να εξετάσουμε με ποιον τρόπο τα «επτανησιακά υλικά»
του Άννινου σφυρηλατήθηκαν στο αθηναϊκό περιβάλλον μιας αστικοποιούμενης
κοινωνίας, όπου το πνεύμα και το θέαμα σταδιακά μετατρέπονται σε οικονομι-
κά μεγέθη μιας αναδυόμενης αγοράς, για να οδηγήσουν στη διαμόρφωση της
λογοτεχνικής φυσιογνωμίας του Άννινου.

Ηλίας Α. Τουμασάτος��6

�3 Για τη συνεργασία του Άννινου στον Ποιητικό Ανθώνα βλ. την παράγραφο 3.3.6.9 αυτής
της μελέτης. Αυτή η συνεργασία έρχεται μία δεκαετία μετά τη συνεργασία του στο άλλο περιο-
δικό που είχε εκδώσει ο Ιωάννης Τσακασιάνος στην προηγούμενη δεκαετία, τον Ζακύνθιο Αν-
θώνα, για την οποία γίνεται λόγος στην παραγραφο �.�.4.3 αυτής της μελέτης.

�4 Βλ. Σημειώματα σχετικά με την πώληση πατρικής οικίας Χ. Άννινου στο Αργοστόλι
(�888, ιδιωτικά έγγραφα, τεμάχια �), Αρχείο Χ. Άννινου [Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστο-
λίου], Φάκελος �5, υποφάκελος 9.
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33..��..��  ΕΕιισσααγγωωγγιικκέέςς  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς  
Η σημασία μιας συνοπτικής θεώρησης της κοινωνικοπολιτικής πραγματι-

κότητας της Αθήνας στη δεκαετία του �88�, στις αρχές αυτού που πανευρω-
παϊκά έχει καθιερωθεί να ονομάζεται «belle époque», για τον προσδιορισμό του
συγγραφικού στίγματος του Άννινου στη συγκεκριμένη περίοδο είναι διττή. Το
«milieu» κατά τη θεωρία του Ιππόλυτου Ταιν ή η περιρρέουσα ατμόσφαιρα,
όπως την έχει ονομάσει στα καθ’ ημάς ο Εμμανουήλ Ροΐδης επιδρά στο έργο του
συγγραφέα σε δύο επίπεδα:

� Αποτελεί ουσιαστικά το ιδεολογικό και αισθητικό περιβάλλον απ’ όπου κυ-
ρίως αντλεί τη θεματολογία των κειμένων του – είναι δηλαδή η άμεση πηγή
της εικονοποιίας και της προσωποποιίας του Άννινου, πολύ περισσότερο αν
λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι ο Άννινος είναι κατά κύριο λόγο συγγρα-
φέας της καθημερινότητας, της σύγχρονής του κοινωνίας.

� Ιδιαίτερα για έναν συγγραφέα που επιλέγει να ασχοληθεί με τη δημοσιογρα-
φία, αυτό το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον πέρα από πηγή έμπνευσης
αποτελεί και τη δεξαμενή πρόσληψης των κειμένων του. Εκτός από τα θέ-
ματά του, η κοινωνία της εποχής του περιέχει και το κοινό του. Εφ’ όσον η
συγγραφή είναι γι’ αυτόν βιοποριστικό επάγγελμα, η διάρκειά του στον χρό-
νο ουσιαστικά θα κριθεί από το σε ποιο βαθμό η προσωπική του ματιά στην
κοινωνική πραγματικότητα είναι σε θέση να καταναλωθεί από την ίδια αυτή
κοινωνική πραγματικότητα. Το στοίχημα για εκείνον είναι κατά πόσον η
σύγχρονή του κοινωνία μπορεί να αφομοιώσει και να αποδεχθεί την εικόνα
της όπως την παρουσιάζει ο ίδιος. Αν δηλαδή μπορεί να είναι ένας αποδεκτός
καθρέφτης της.

Επιχειρώντας να συγκρίνουμε την περίπτωση του Άννινου στην Αθήνα με
την περίπτωση λ.χ. του Λασκαράτου στην Κεφαλονιά, θα διαπιστώσουμε ότι
και ο τελευταίος ουσιαστικά είναι ένας συγγραφέας – ανατόμος της ίδιας της
εποχής του. Ουσιαστικά δηλαδή σε αυτό που ονομάσαμε προηγουμένως «επίπε-
δο α» τόσο ο Λασκαράτος όσο και ο Άννινος επιλέγουν τα χρώματα του λογοτε-
χνικού καμβά τους από τη σύγχρονή τους πραγματικότητα, ο καθένας ασφα-
λώς με τον δικό του τρόπο και τους δικούς του στόχους. Ωστόσο, στο επίπεδο β,
ο Άννινος, ο οποίος επιλέγει να ζήσει από τα γραπτά του, πρέπει, την ίδια ώρα
που με τον τρόπο του αποτυπώνει τη σύγχρονή του κοινωνία, να μεριμνά για τη
βιωσιμότητα αυτής της αποτύπωσής του ως καταναλωτικού προϊόντος: Αν δεν
αρέσει αυτό που γράφει, αν δεν αγοράζεται, η γραφίδα του εκ των πραγμάτων
θα σιγήσει. Αυτό τού συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ – στην Κεφαλονιά, όπου η
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δημοσιογραφία είναι ερασιτεχνική, μπορούσε κατά την προηγούμενη περίοδο να
πει ό,τι ήθελε. Στην Αθήνα, όμως, το λογοτεχνικό του προϊόν αποκτά και αγο-
ραστική αξία. Και ο Λασκαράτος ασφαλώς ενδιαφερόταν για την απήχηση των
γραπτών του – την απήχηση όμως, όχι την εμπορικότητα, επειδή δεν βιοποριζό-
ταν από τη γραφή του. Ο Λασκαράτος μπορεί με τη γραφή του να εκτοξεύει
εκρηκτικά ακόμη και εναντίον της κοινωνίας, αδιαφορώντας για τις συνέπειες
αυτής της «τρομοκρατικής» του πράξης. Ο Άννινος επιχειρεί να είναι τμήμα
μιας τάξης πραγμάτων – εκ των πραγμάτων η παρέμβασή του πρέπει να είναι
τέτοια, ώστε να μη διασαλευθεί αυτή η τάξη πραγμάτων σε σημείο που ο ίδιος
θα μπορούσε να βρεθεί εκτός αγοράς. Ο Λασκαράτος είχε την τόλμη αλλά και
την πολυτέλεια να πυροβολεί αδιακρίτως από το ανάχωμα της μοναχικότητάς
του. Ο Άννινος, αντίθετα, ξέρει καλά ότι σ’ αυτόν τον καινούριο κόσμο, για να
πας μπροστά, δεν μπορείς να είσαι μόνος.

33..��..��  ΠΠοολλιιττιικκόό  κκααιι  εεθθννιικκόό  ππλλααίίσσιιοο::  ΗΗ  ««bbeellllee  ééppooqquuee»»  ––  
ΜΜεεγγάάλληη  ΙΙδδέέαα  κκααιι  ΧΧααρρίίλλααοοςς  ΤΤρριικκοούύππηηςς

Εν έτει �884 η πατρίς μας διήνυε μίαν των αισιωτέρων περιόδων του εθνι-
κού και πολιτικού της βίου. Προσφάτως τότε είχε συντελεσθή η δευτέρα
μετά την ένωσιν της Επτανήσου και σημαντικωτέρα εδαφική της αύξη-
σις διά της προσαρτήσεως της Θεσσαλίας και μέρους της Ηπείρου, των
οποίων οι αντιπρόσωποι παρεκάθηντο από διετίας ήδη εις το Εθνικόν Συ-
νέδριον. Προΐστατο δε της Κυβερνήσεως ο αείμνηστος Χαρίλαος Τρικού-
πης, εφαρμόζων συνεχώς και μετά σθένους το μεγαλουργόν αυτού πρό-
γραμμα της πολιτικής και κοινωνικής διοργανώσεως της χώρας. Εις
όλους τους κλάδους του πολιτικού οργανισμού και εις όλα τα στάδια της
εθνικής ζωής παρετηρείτο εμφανώς ο οργασμός της αναπλάσεως και της
προόδου. Πολλά των διεσπαρμένων εις την ξένην φιλεργών και νοημόνων
εθνικών στοιχείων συνέρρεον τότε αθρόα εις την πρωτεύουσαν· έργα επι-
βολής και σημαντικής κοινωνικής ωφελείας εξετελούντο ραγδαίως και
γοργοτέρα εξεδηλούτο η γενναία δράσις και η άμιλλα περί την καθολικήν
πρόοδον.�5

Ο Άννινος είχε ήδη, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, διαμείνει
στην Αθήνα για μικρό χρονικό διάστημα στη διάρκεια της δεκαετίας του
�87�.�6 Η Αθήνα όμως στην οποία επιστρέφει και δραστηριοποιείται, στη διάρ-

Ηλίας Α. Τουμασάτος��8

�5 Χ. Άννινος, Πρόλογος στα Ιστορικά σημειώματα μετά πολλών εικόνων, Αθήναι: Εστία,
�9�5, σ. 5.

�6 Για την πρώιμη παρουσία του Άννινου και τις πρώτες διασυνδέσεις του κατά τη δεκαετία
του �87� βλ. το κεφάλαιο �.�.� αυτής της μελέτης.



κεια της δεκαετίας του �88� είναι η πρωτεύουσα ενός κράτους που μετασχημα-
τίζεται σταδιακά και αναδιαρθρώνεται σε όλα τα επίπεδα.

Από το �88� μέσα στα σύνορα του Ελληνικού Βασιλείου βρίσκεται πλέον και
η Θεσσαλία και το νότιο τμήμα της Ηπείρου (ως την Άρτα). Το Ελληνικό Κρά-
τος δεν είναι πια μόνο η Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάδα, αυτό που ο Άννι-
νος πανηγύρισε στα �� χρόνια του με την Ένωση της Επτανήσου φαίνεται πως
είναι μόνο η αρχή. Ένα τμήμα του ελληνισμού μόλις απελευθερώθηκε, ενώ οι
αποφάσεις του Βερολινείου Συνεδρίου έχουν δώσει πολλές ελπίδες για περαιτέρω
κατατεμαχισμό της πάλαι ποτέ κραταιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και συ-
νακόλουθα περαιτέρω οφέλη για την Ελλάδα, μετά την απογοήτευση για τη μη
ικανοποιητική εξέλιξη του Κρητικού ζητήματος που έφερε η επανάσταση του
�878.�7

Ο «ελληνικός γαλαξίας» που είδαμε στην αρχή ως πνευματικό – πολιτιστικό
χώρο σε ολόκληρη τη Βαλκανική, τα παράλια του Ευξείνου και την Εγγύς Ανα-
τολή, αρχίζει να αποκτά σοβαρές πιθανότητες να αποκτήσει και πολιτική υπό-
σταση. Η «Μεγάλη Ιδέα»�8 αρχίζει με την προσάρτηση της Θεσσαλίας να φαί-
νεται υλοποιήσιμη. Τόσο ο πληθυσμός του νέου κράτους, που λόγω της εδαφικής
επέκτασης αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς, όσο και οι πολυάριθμοι ελληνικοί
πληθυσμοί που εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός των ελληνικών συνόρων βλέ-
πουν περισσότερο από ποτέ στο νέο κράτος, που συμπληρώνει ήδη μισό αιώνα
ζωής, τον πόλο που θα μπορέσει να συνενώσει πολιτικά τον ελληνισμό συνιστώ-
ντας μια ισχυρή δύναμη στη Βαλκανική, τετρακόσια πενήντα χρόνια μετά την
άλωση της Πόλης. 

Η κοινή γνώμη στο εσωτερικό εξοικειώνεται με την ιδέα της εθνικής εγρή-
γορσης, με την έννοια της πολεμικής προετοιμασίας, την ίδια στιγμή που δυσα-
νασχετεί με τον ρόλο των Μεγάλων Δυνάμεων και την επαμφοτερίζουσα τακτι-
κή τους σε σχέση με το Ανατολικό ζήτημα.�9 Η σταδιακή επίσης αποστασιο-
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�7 Για τις εξελίξεις κατά τη μετάβαση από τη δεκαετία του �87� σε αυτήν του �88� βλ. εν-
δεικτικά: Ευάγγελος Κωφός - Γρηγόριος Δαφνής, «Από το τέλος της Κρητικής Επαναστάσε-
ως ως την προσάρτηση της Θεσσαλίας», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΓ΄: Νεώτερος
Ελληνισμός, από �833 ως �88�, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, �977, σσ. �89-364.

�8 Βλ. ενδεικτικά Βασίλης Ν. Κρεμμυδάς, Η μεγάλη ιδέα: Μεταμορφώσεις ενός εθνικού ιδε-
ολογήματος, Αθήνα: Τυπωθήτω, ����· Édouard Driault, Η Μεγάλη Ιδέα: Η αναγέννηση του
ελληνισμού, μφρ. Αλεξάνδρα Δρακοπούλου, Αθήνα: Κάτοπτρο, �998· Ελένη Σκοπετέα, Tο
“πρότυπο βασίλειο” και η Mεγάλη Iδέα: Όψεις του εθνικού προβλήματος στην Eλλάδα �83�-
�88�, Aθήνα: Πολύτυπο, �988.

�9 Για το Ανατολικό ζήτημα και τη στάση της Ελλάδας βλ. ενδεικτικά: Ευάγγελος Κωφός,
Η Ελλάδα και το Ανατολικό ζήτημα �875-�88�, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, ����· Μιχαήλ Θ.
Λάσκαρις, Το Ανατολικόν ζήτημα �8��-�9�3, Θεσσαλονίκη, Π.Σ. Πουρναράς, �978· Χαράλα-
μπος Ψωμιάδης, Η τελευταία φάση του Ανατολικού Ζητήματος: Συμβολή στη μελέτη των ελλη-
νοτουρκικών διπλωματικών σχέσεων, μφρ. Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος, Αθήνα: Έφεσος, ���4.



ποίηση (πραγματική ή μη) των υφιστάμενων πολιτικών σχηματισμών από την
ταύτισή τους με ξένες δυνάμεις συντελεί επίσης στη διαπίστωση μιας αναγκαι-
ότητας χειραφέτησης του ελληνισμού από τις ξένες εξαρτήσεις. Ανεξάρτητα
από το ποιον θα επιλέξουν εκάστοτε να στηρίξουν οι ξένες δυνάμεις, οι Έλληνες
(εντός και εκτός Ελληνικού Βασιλείου) πρέπει να δράσουν ενωμένοι και συστη-
ματικά από μόνοι τους για να αποκτήσουν όσα περισσότερα γίνεται σε σχέση με
τους ανταγωνιστές που ήδη διαφαίνονται στον βαλκανικό χώρο και διεκδικούν
μερίδιο από τα διαμεριζόμενα ιμάτια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: Τη Σερ-
βία και τη Βουλγαρία.

Η πολιτειακή οργάνωση του κράτους, εξάλλου, έχει εκσυγχρονιστεί με τα-
χείς ρυθμούς μετά την έξωση του Όθωνα και την εγκατάσταση του Γεωργίου
Α΄ στον θρόνο. Μετά το νέο Σύνταγμα του �864 το πολίτευμα είναι πλέον βασι-
λευόμενη δημοκρατία – το οθωνικό παρελθόν της απολυταρχίας και της αντι-
βασιλείας φαντάζει (χωρίς απαραιτήτως να είναι) μακρινό. Από το �875, η
εφαρμογή της αρχής της δεδηλωμένης δίνει με τη σειρά της την αίσθηση ότι η
Ελλάδα εξελίσσεται σταδιακά σε σύγχρονη κοινοβουλευτική δημοκρατία, στην
οποία το αντιπροσωπευτικό σώμα δεν έχει διακοσμητικό, αλλά ουσιαστικό ρόλο
στη διαμόρφωση αποφάσεων.��

Η Αθήνα σε αυτή την πολιτική και διπλωματική σκακιέρα είναι το κέντρο
της διοικητικής οργάνωσης του νέου κράτους – εκεί συγκεντρώνεται όλος ο δι-
οικητικός μηχανισμός, εκεί και οι πολιτικές δυνάμεις. Εκεί, συνυπάρχουν, λιγό-
τερο ή περισσότερο φανερά, και οι εξωελλαδικοί παράγοντες του μείζονος Ελλη-
νισμού και των ξένων δυνάμεων που επιχειρούν να διαμορφώσουν την καινούρια
πραγματικότητα, επιχειρώντας να κατέχουν, ο καθένας για λογαριασμό του,
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό στη διαχείριση της εξουσίας. Η Αθήνα εί-
ναι ουσιαστικά το νέο μεγάλο στρατηγείο αποφάσεων του ελληνισμού που πρέ-
πει σταδιακά να μάθει να λειτουργεί συγκεντρωτικά. Αν η Επανάσταση και η
εθνική απελευθέρωση ήταν επίτευγμα της συνέργειας πολλών κέντρων λήψης
αποφάσεων του ελληνισμού (που συμπεριλαμβάνει τη φαναριώτικη νομενκλα-
τούρα, τους τοπικούς άρχοντες των τουρκοκρατούμενων ελληνικών κοινοτήτων,
τους οικονομικά εύρωστους Έλληνες που είχαν εγκατασταθεί στην κεντρική
και δυτική Ευρώπη, την πολιτική σκέψη του Διαφωτισμού, όπως ανδρώθηκε
στην πολιτική διαδικασία του Ιόνιου χώρου, τις ένοπλες οργανώσεις που λειτουρ-
γούσαν μέσα στον ελληνικό χώρο) αλλά και των συμφερόντων των ξένων δυνά-
μεων, ο εκσυγχρονισμός και η επιβίωση του Ελληνικού Κράτους είναι ζήτημα
περισσότερο αθηνοκεντρικό: Η λάμψη των υπόλοιπων αστέρων του ελληνικού
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�� Για τη γένεση του κοινοβουλευτικού συστήματος στην Ελλάδα και την εφαρμογή της αρ-
χής της δεδηλωμένης από το �875 έως το �9�� βλ. ενδεικτικά Ανδρέας Δημητρόπουλος, Η αρ-
χή της δεδηλωμένης: Γένεση και εφαρμογή: �875-�9��, Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλας, �99�.



γαλαξία θαμπώνει εις όφελος ενός καινούριου ήλιου, που γεννήθηκε από τη συ-
νισταμένη των ενεργειών όλων αυτών των αστεριών, της Αθήνας.

Σε πολιτικό επίπεδο, τέλος, η δεκαετία του �88� χαρακτηρίζεται από την
παρουσία του Χαριλάου Τρικούπη,�� που πέρα από τις μεταρρυθμίσεις σε επίπε-
δο πολιτεύματος, επιχειρεί, με ποικίλης υφής ενέργειες, να υλοποιήσει ένα εκ-
συγχρονιστικό όραμα για το νέο κράτος, σε επίπεδο έργων υποδομής, θεσμών,
οικονομίας και ανάπτυξης. Το όραμά του δεν το συμμερίζεται, ασφαλώς, ολό-
κληρος ο πολιτικός κόσμος, ούτε εφαρμόζεται δίχως αντιδράσεις και οπισθοδρο-
μήσεις – οι εναλλαγές του στην εξουσία με τον Θεόδωρο Δηλιγιάννη ουσιαστικά
συμβολίζουν την εναλλαγή δύο πολιτικών – πράγμα που ουσιαστικά θα δυσχε-
ράνει την προσαρμογή της Ελλάδας στη νέα πραγματικότητα. Μια πραγματι-
κότητα όπου, πέρα από τα εθνικά οράματα και τις κοινωνικές ανησυχίες, πρω-
ταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει η οικονομία.

33..��..33  ΚΚοοιιννωωννιικκόό  κκααιι  οοιικκοοννοομμιικκόό  ππλλααίίσσιιοο::  ΕΕκκσσυυγγχχρροοννιισσμμόόςς,,  αασσττιικκοοπποοίίηησσηη,,
ππρροολλεεττααρριιάάττοο  κκααιι  ππρρωωττοοσσοοσσιιααλλιισσμμόόςς

Η Αθήνα του Άννινου στις αρχές της δεκαετίας του �88�, είναι εκτός από
πολιτικό κέντρο αποφάσεων, και το κέντρο μιας νέας οικονομικής δύναμης –
δύναμης όχι και τόσο αυτόφωτης. Η βιομηχανική επανάσταση βρίσκεται σε
εξέλιξη σε ολόκληρη την Ευρώπη και η Ελλάδα καλείται να προσδεθεί στο άρμα
αυτό για να μπορέσει να κερδίσει το στοίχημα μιας κοινοβουλευτικής δημοκρα-
τίας ευρωπαϊκού τύπου. 

Η Αθήνα την εποχή της οριστικής εγκατάστασης του Άννινου εκεί, είναι μια
καινούρια επίδοξη ευρωπαϊκή μητρόπολη, η οποία, στη σύντομη πορεία της ως
πρωτεύουσας του Ελληνικού Κράτους, βλέπει τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύου-
σες να γνωρίζουν λόγω της εκβιομηχάνισης τεράστια αύξηση πληθυσμού.�� Το
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�� Παραθέτουμε ενδεικτική βιβλιογραφία για τον Χαρίλαο Τρικούπη και την εποχή του: Σ.
Θ. Λάσκαρις, Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η Ένωση της Επτανήσου, Αθήνα: Σιδέρης, �93�· Λύ-
ντια Τρίχα, Ο γνωστός και άγνωστος Χαρίλαος Τρικούπης, Αθήνα: Καπόν, ����· Καίτη Αρώ-
νη-Τσίχλη - Λύντια Τρίχα, Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εποχή του: πολιτικές επιδιώξεις και
κοινωνικές συνθήκες, Αθήνα: Παπαζήσης, ����· Σπύρος Τζόκας, Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η
συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους, Αθήνα: Θεμέλιο, �999· Χαρίλαος Τρικούπης: Η ζωή και
το έργο του, επιμ. Αικ. Φλεριανού, Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, �999· Χρήστος Ι.
Χαλαζιάς, Χαρίλαος Τρικούπης, ο μεγάλος οραματιστής, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, �996.

�� Για την εξέλιξη αυτή της Αθήνας βλ. ενδεικτικά: Ελίζαμπετ Χάιντενραϊχ - Σωτήρης
Χτούρης - Ντέτλεφ Ίψεν, Αθήνα: Η κοινωνική δημιουργία μιας μεσογειακής μητρόπολης, μφρ.
Γ. Σαγκριώτης, Αθήνα: Κριτική, ���7· Ελένη Μπαστέα, Αθήνα �834-�896: Νεοκλασική πο-
λεοδομία και ελληνική εθνική συνείδηση, Αθήνα: Libro, ���8. Πολύτιμο υλικό για τα χρόνια της
παλιάς Αθήνας περιέχουν τα χρονογραφικού περιεχομένου βιβλία του Γιάννη Καιροφύλα. Ανα-
φέρουμε ενδεικτικά τίτλους έργων του: Περπατώντας στους δρόμους της Αθήνας, Αθήνα: 



�87�, κατά την πρώτη μετάβαση του Άννινου στην Αθήνα, ο πληθυσμός της
πόλης (χωρίς τα περίχωρα, που ήταν αποκομμένα από τον αστικό ιστό) υπολο-
γιζόταν σε περίπου 43.���, όσο δηλαδή σήμερα είναι ο πληθυσμός ενός από τα
μικρότερα προάστια της πόλης. Από την άλλη, στο τέλος αυτής της περιόδου, το
�89�, ο πληθυσμός σχεδόν τετραπλασιάζεται, φτάνοντας τις �5�.���.�3

Αν στην Ευρώπη η μετάβαση στη βιομηχανική κοινωνία γίνεται στο πλαίσιο
μιας ομαλής και μακραίωνης εξέλιξης σε οικονομίες ευρωπαϊκού τύπου, στην
Ελλάδα το ίδιο καλείται να γίνει σε μια οικονομία που λειτουργούσε μέχρι πριν
από μερικές δεκαετίες με οθωμανικά χαρακτηριστικά (χαμηλός παρεμβατι-
σμός, γεωργική οικονομία μεσαιωνικού τύπου και φοροεισπρακτικοί μηχανι-
σμοί). Το καινούριο κέντρο, η Αθήνα, θα πρέπει εκτός από διοικητικό και πολιτι-
κό κέντρο να αποκτήσει οικονομική ευρωστία – αυτό δεν είναι τόσο εύκολα κα-
τορθωτό, αν λάβουμε υπόψη μας τα επιμέρους χαρακτηριστικά, πάνω στα οποία
στηρίχθηκε η προσπάθεια οικονομικής ανάπτυξης, και τα οποία συμβάλλουν
στη διαμόρφωση των δύο «επιπέδων» επίδρασης στο έργο του Άννινου που είδα-
με στην αρχή:

((αα)) Η προσπάθεια δημιουργίας ενός σιδηροδρομικού δικτύου που θα συνδέει
τις ελεύθερες περιοχές, που δημιουργεί νέο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ αστικών
κέντρων και επαρχίας – που οπωσδήποτε διευκολύνει τη διάδοση και των ιδεών
(ευκολότερη αποστολή και κυκλοφορία εντύπων σε όλες τις περιοχές, αλλά και
μεταφορά παραστάσεων και θιάσων).

((ββ)) Η δημιουργία εργοστασίων, κυρίως μεταποίησης γεωργικών προϊόντων,
μέρος των οποίων λειτουργούν με ατμό. Σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση
ορυκτών πρώτων υλών (λατομεία), η προσπάθεια για εκβιομηχάνιση της Ελ-
λάδας, στηριγμένη κυρίως σε επενδύσεις κεφαλαίων του μείζονος ελληνισμού
και ξένων εταιρειών, περιορίζεται κυρίως στην πρωτεύουσα.

((γγ)) Η σταδιακή αντικατάσταση της ιστιοφόρου από την ατμοκίνητη ναυτι-
λία και η δημιουργία λιμανιών – ναυπηγικών και διαμετακομιστικών κέντρων
(Σύρος, Πειραιάς, Πάτρα, Βόλος). Τα οικονομικά κέντρα γίνονται αυτομάτως
και εστίες παραγωγής πολιτισμού (έκδοση εντύπων, θεατρικές παραστάσεις).

((δδ)) Η πρωτοκαθεδρία του πρωτογενούς τομέα στην επαρχία (που προέκυψε
τόσο από το σύστημα εκποίησης των εθνικών γαιών στις προηγούμενες δεκαε-
τίες, όσο και από την ύπαρξη των τσιφλικιών μετά την προσάρτηση της Θεσσα-
λίας).

Ηλίας Α. Τουμασάτος���

Φιλιππότης, ���8· Στης Πλάκας τις ανηφοριές, Αθήνα: Φιλιππότης, ���7· Αυτοί οι ωραίοι τρε-
λοί, Αθήνα: Φιλιππότης, ���� (όπου γίνεται αναφορά και σε λογοτέχνες της εποχής και του κύ-
κλου του Άννινου, όπως τον Γεώργιο Βιζυηνό και τον Μιχαήλ Μητσάκη)· Η Αθήνα της μπελ-
επόκ, Αθήνα: Ίρις-Σ. Φιλιππότης, ���� κ.ά.

�3 Γιάννης Παπακώστας, Φιλολογικά σαλόνια και καφενεία της Αθήνας, 7η έκδ., Αθήνα:
Πατάκης, ���4, σσ. �9-3�.



((εε)) Η έλλειψη αυτοχρηματοδότησης της οικονομίας. Ούτε το κράτος ούτε τα
εντός του Ελληνικού Βασιλείου ελληνικά κεφάλαια έχουν τη δυνατότητα να
χρηματοδοτήσουν την οικονομική ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτό η οικονομία
χρηματοδοτείται από κεφάλαια εξωελλαδικά: Τα δημόσια έργα εκτελούνται από
ξένες εταιρείες και ο δημόσιος δανεισμός από κεφάλαια του εξωτερικού αυξάνε-
ται γεωμετρικά. Στον ιδιωτικό τομέα (βιομηχανική παραγωγή και χρηματοπι-
στωτικό σύστημα κατά κύριο λόγο) τα κεφάλαια προέρχονται είτε από εύπορους
Ελλήνες του εξωτερικού, είτε από ξένες εταιρείες που βρίσκουν παρθένο έδαφος
για εκμετάλλευση κυρίως ορυκτών πρώτων υλών.�4

Στη δεκαετία του �88� ο Ανδρέας Συγγρός είναι ο χαρακτηριστικότερος εκ-
πρόσωπος εύπορου Έλληνα από τον χώρο του μείζονος ελληνισμού που έρχεται
να επενδύσει κεφάλαια στην Ελλάδα και παράλληλα γίνεται μαικήνας των επι-
στημών και των τεχνών.�5 Παράλληλα συνεχίζεται η επιχειρηματική δραστη-
ριότητα ελληνικών οίκων στο εξωτερικό – τόσο στον χώρο της υπό διάλυση
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όσο και στη Δυτική Ευρώπη και τη νότιο Ρωσία.
Στο Λονδίνο, τη Μασσαλία, αλλά και τη Ρουμανία και τη Μαύρη Θάλασσα, στη
Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη εξακολουθούν να ανθούν οι ελληνικές κοι-
νότητες – και οικονομική άνθηση σημαίνει πρόσφορη αγορά για έργα του πνεύ-
ματος και καλλιτεχνικά δρώμενα. 

Παράλληλα, το οικονομικό ενδιαφέρον των Ελλήνων του εξωτερικού στρέφε-
ται στην απόκτηση ιδιοκτησίας επί των μεγάλων εκτάσεων της Θεσσαλίας που
απελευθερώθηκαν. Οι εύποροι Έλληνες αγοράζουν εκτάσεις από τους Τούρκους
γαιοκτήμονες στο νέο αυτό κομμάτι του Ελληνικού Κράτους, βλέποντας ότι η
νέα κατάσταση που δημιουργείται στην πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν θα
είναι ευνοϊκή για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Η Θεσσαλία, ωστόσο,
παρά την αλλαγή (και παρά τα ποικίλα πνευματικά κέντρα της που είχαν αν-
θήσει στην περίοδο της Οθωμανοκρατίας) δεν δημιουργεί (όπως και η υπόλοιπη
Ελλάδα με εξαίρεση τα λιμάνια και τους εμπορικούς και βιομηχανικούς σταθ-
μούς) αξιόλογα κέντρα παραγωγής και κατανάλωσης πολιτισμού. Η απόκτηση
ωστόσο γαιών στη Θεσσαλία από εύπορους Έλληνες είναι μια ευκαιρία γι’ αυ-
τούς να πριμοδοτήσουν (και υποστηρίζοντας οικονομικά τους θιασώτες της) τη
Μεγάλη Ιδέα. Όσο πιο μακριά προχωρήσουν τα σύνορα του νέου κράτους, τόσο
μεγαλύτερο μερίδιο θα εξασφαλίσουν για τα συμφέροντά τους. Και επομένως,
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�4 Για την περίοδο αυτή βλ. ενδεικτικά: Κωνσταντίνος Τσουκαλάς - Κωνσταντίνος Βεργό-
πουλος «Η ανορθωτική προσπάθεια του Χαριλάου Τρικούπη �88�-�895», Ιστορία του Ελληνι-
κού Έθνους, τόμ. ΙΔ΄: Από το �88� ως το �9�3, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, �977, σσ. 8-87.

�5 Ο ίδιος ο Ανδρέας Συγγρός (�833-�899) φαίνεται να επιχειρεί να εξασφαλίσει την υστε-
ροφημία του συγγράφοντας τα απομνημονεύματά του (Απομνημονεύματα Ανδρέου Συγγρού,
Αθήνα: Δημιουργία, �995).



όσοι εκτός από την περιουσία τους επιθυμούν να θεραπεύσουν και την τέχνη εί-
ναι εύλογο ότι διατίθενται να παράσχουν την υποστήριξή τους σε όποιον καλ-
λιεργεί και προωθεί μέσα από τα γραπτά του κείμενα την ιδέα της εθνικής ολο-
κλήρωσης. Οι επαγγελματικά ασχολούμενοι με τη συγγραφή, πέρα από την
προσωπική τους ιδεολογία και κοσμοθεωρία, έχουν και ένα επιπλέον δέλεαρ.

((σσττ)) Ο Άννινος ως δημοσιογράφος, χωρίς ο ίδιος να ανήκει στην εργατική
τάξη, βιώνει αυτή την πρώιμη βιομηχανική ανάπτυξη από πολύ κοντά: οι τυπο-
γραφικές μονάδες της Αθήνας, που έχουν ήδη αρχίσει να αναπτύσσονται μαζί
με τις εφημερίδες από την προηγούμενη δεκαετία, είναι από τις ελάχιστες μη
μεταποιητικές βιομηχανικές μονάδες της πρωτεύουσας. Αυτό παρουσιάζει ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι το �88� ιδρύεται το
σωματείο των τυπογράφων, αποτελώντας ένα από τα πρώτα εργατικά σωμα-
τεία της πρωτεύουσας.

((ζζ)) Η ανάπτυξη της εργατικής τάξης στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι
υπεύθυνη, με τη σειρά της, για την ανάδυση δύο παραγόντων που επηρεάζουν
σημαντικά τη δημοσιογραφική γραφή του Άννινου: Αφ’ ενός, της πρωτοσοσιαλι-
στικής ιδεολογίας, με την οποία ο Άννινος έχει ήδη έρθει σε στενή επαφή κυρίως
λόγω της σχέσης του με τους Παναγιώτη Πανά και Ρόκκο Χοϊδά, πρωτεργά-
τες της μεταριζοσπαστικής ή πρωτοσοσιαλιστικής πολιτικής σκέψης. Ο Άννι-
νος ασφαλώς είχε έρθει σε επαφή και με τη ριζοσπαστική σκέψη της ιδιαίτερής
του πατρίδας – αφού τα πρώτα παιδικά του βιώματα ουσιαστικά περιέχουν ολό-
κληρη τη μετάβαση από το βρετανικό προτεκτοράτο των Ιονίων στο νέο Ελλη-
νικό Κράτος. Από την άλλη όμως, δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός
ότι η ριζοσπαστική ιδεολογία ουσιαστικά γεννήθηκε και κρυσταλλώθηκε στις
δεξαμενές σκέψης μιας κοινωνικής ελίτ: σχεδόν όλοι οι πρωτεργάτες του ριζο-
σπαστικού κινήματος κατάγονταν, όπως και ο Άννινος, από ευγενείς, ακόμα
και χρυσοβιβλικές οικογένειες της Κεφαλονιάς. Η ριζοσπαστική ιδεολογία βρή-
κε μεγάλη απήχηση στα λαϊκά στρώματα (στους αγρότες για τα Επτάνησα),
αλλά αυτό δεν μπορεί να διαγράψει την «αριστοκρατική» της καταγωγή. Αντί-
θετα, ο σοσιαλισμός στην Ελλάδα,�6 παρότι ουσιαστικά περιέχει, ως γενετικό
υλικό, τα θεμελιώδη κηρύγματα του ριζοσπαστισμού για κοινωνική δικαιοσύνη,
ουσιαστικά σφυρηλατείται μέσα από τις ζυμώσεις που γίνονται στην τάξη των
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εργατών, το προλεταριάτο που δημιουργείται σταδιακά, με τις ίδιες ιδιαιτερότη-
τες που αναπτύσσεται η βιομηχανία στην Ελλάδα. Ο Άννινος, όντας ο ίδιος μέ-
σα σε μια «γραμμή παραγωγής» αν και όχι εργάτης, όπως και οι υπόλοιποι δη-
μοσιογράφοι του καιρού του, έρχεται σε επαφή, πέρα από τα εθνικά ιδεολογήμα-
τα της Μεγάλης Ιδέας και τις οικονομικοπολιτικές βλέψεις των ισχυρών οικο-
νομικά αστών και με τα αιτήματα αυτής της τάξης με την οποία ο ίδιος ως μι-
σθωτός έρχεται πολύ συχνά σε επαφή μέσα από την καθημερινότητά του.

Αυτό το προλεταριάτο ακολουθεί τις ήδη γνωστές από τους προηγούμενους
αιώνες κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών μητροπόλεων διαδρο-
μές. Η Αθήνα μεγαλώνει, και αυτή τη φορά δεν είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι
έμποροι και οι αστοί, που αποτέλεσαν τον βασικό της πληθυσμιακό ιστό στα
χρόνια της ανακήρυξής της ως πρωτεύουσας του νέου Ελληνικού Κράτους.
Ένας νέος βιομηχανικού τύπου εποικισμός είναι η δεύτερη φάση αστικοποίησης
της πόλης που κάποτε ήταν μια μικρή γειτονιά κάτω από την Ακρόπολη, με με-
γάλα βοσκοτόπια και αρχαία μάρμαρα που γοήτευαν τους ξένους περιηγητές.
Το καινούριο μεταναστευτικό ρεύμα αποτελείται από επαρχιώτες που εγκατα-
λείπουν τις πατρίδες τους (μετά και τη διάψευση των ελπίδων για αναδιανομή
της γης που έφερε η διαχείριση των εθνικών γαιών της προηγούμενης δεκαε-
τίας) και γίνονται εργάτες και υπάλληλοι στις αθηναϊκές επιχειρήσεις.

Την ίδια στιγμή, αυτή η νεοσύστατη και ολοένα αυξανόμενη εργατική τάξη,
πέρα από τους μικροαστούς και τους μεγαλοαστούς είναι και ένα δυνητικό ανα-
γνωστικό κοινό – μία δυνάμει πελατεία για τον δημοσιογράφο, που θέλει να δια-
βάζεται από όσο το δυνατόν περισσότερους αναγνώστες – το να αφουγκραστεί
τα αιτήματα του προλεταριάτου δεν είναι λοιπόν μόνο φυσική συνέπεια της συμ-
βίωσης του Άννινου με αυτήν τη νέα κοινωνική τάξη, αλλά και αναγκαιότητα
που επιβάλλει η ιδιότητα της νέας κοινωνικής τάξης ως μεριδίου αγοράς.

((ηη)) Παράλληλα με την παρουσία αυτής της καινούριας μικροαστικής-εργα-
τικής τάξης, στην Αθήνα έχει πλέον εδραιωθεί σταδιακά, μέσα από την επί μισό
αιώνα συνύπαρξη παραγόντων που λειτουργούν γύρω από το παλάτι, τον κρατι-
κό μηχανισμό, την πολιτική και την πνευματική ζωή, αυτό που ο Άννινος γνω-
ρίζει καλά από την πατρίδα του, τόσο ως ζωτικό χώρο συμβίωσης, λειτουργίας
και δράσης, όσο και ως δυνητικό αναγνωστικό κοινό: η αστική και μεγαλοαστι-
κή τάξη – που πέρα από την οικονομική ευχέρεια που έχουν τα μέλη της να προ-
μηθεύονται ή να εγγράφονται συνδρομητές σε έντυπα και βιβλία, εκδηλώνει αυ-
ξανόμενο ενδιαφέρον και για προϊόντα του πνεύματος που την ίδια εποχή γνωρί-
ζουν μεγάλη απήχηση στις ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις: τα μυθιστορήματα, το
αστικό θέατρο, τα περιοδικά «ποικίλης ύλης» – κάθε «μόδα» της εποχής που
την ίδια περίοδο κάνει θραύση στην Ευρώπη. Αν αυτή η αναζήτηση μερικές δε-
καετίες πριν ήταν περιορισμένη κατά τόπους – στους κύκλους των λογίων και
των εγγραμμάτων, σήμερα επεκτείνεται σε ένα μεγαλύτερο κοινό, που θέλει να
γνωρίσει από κοντά την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.
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Δεν θα ήταν υπερβολή, αν έλεγε κανείς ότι η μετάβαση του Άννινου στη νέα
πραγματικότητα της Αθήνας χαρακτηρίζεται, σε σχέση με την πραγματικότη-
τα των Επτανήσων που αφήνει πίσω του, από μεγάλες διαφορές στον κοινωνικό
και οικονομικό τομέα, αλλά και μια σημαντική ομοιότητα (αναλογία) στον ιδε-
ολογικό τομέα.

Ας εξηγηθούμε: Ο Άννινος από μια οικονομία που στηρίζεται στην αγροτική
και κτηνοτροφική παραγωγή από τη μία και το εμπόριο από την άλλη, μεταβαί-
νει σε μια οικονομία (αυτή των Αθηνών), όπου κυριαρχεί ο τριτογενής τομέας
(η διοικητική μηχανή, υπηρεσίες, αλλά και το εμπόριο), αλλά εμφανίζεται με
ανοδικές τάσεις και ο δευτερογενής τομέας (βιομηχανία). Συνακόλουθα, από
την κοινωνία των Επτανήσων όπου συνυπήρχαν οι παλιοί φεουδάρχες και οι νέοι
αστοί (κυρίως έμποροι) και στη βάση της πυραμίδας βρίσκονταν οι εξαθλιωμέ-
νοι αγρότες (οι οποίοι στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν είχαν καμία πρό-
σβαση στην επίσημη πολιτιστική ζωή και στα γραπτά κείμενα του τύπου) με-
ταβαίνει σε μια κοινωνία όπου υπάρχει ο μηχανισμός του παλατιού, η διοικητική
γραφειοκρατία, οι πανταχόθεν προερχόμενοι ξένοι κεφαλαιούχοι, οι αστοί (έμπο-
ροι και βιοτέχνες) και η καινούρια εργατική τάξη σε κάποια αστικά κέντρα. Τα
Επτάνησα δεν είχαν ποτέ προλεταριάτο, η Αθήνα το βλέπει να αρχίζει να πλη-
θύνεται.

Στον ιδεολογικό τομέα ωστόσο τα πράγματα είναι πιο κοντά στην πραγμα-
τικότητα που βίωσε ο Άννινος ζώντας και δρώντας στα Επτάνησα. Το κυρίαρ-
χο ιδεολόγημα της Μεγάλης Ιδέας, με την έννοια της εθνικής ολοκλήρωσης και
της συνένωσης όλων των ελεύθερων και μη τμημάτων του ελληνισμού υπήρχε
ως βασικός άξονας και στη ριζοσπαστική ιδεολογία, αλλά και στο μετριοπαθέ-
στερο κόμμα των φιλελευθέρων στο Ιόνιο Κράτος – ενώ το εθνικό φρόνημα στα
Επτάνησα ήταν έντονο και στα χρόνια που ακολούθησαν την Ένωση. Ο Άννινος
λοιπόν φέρνει στις αποσκευές του έντονη φιλοπατρία που δεν είναι απλά η προ-
σωπική του ιδεολογία, αλλά μια σταθερά διαμορφωμένη και με δομημένο υπό-
βαθρο στάση που από δεκαετίες επικρατούσε στον επτανησιακό χώρο. Αλλά και
τα αναδυόμενα αιτήματα της εργατικής τάξης για κοινωνική δικαιοσύνη ενυ-
πήρχαν ως συνολικό, αν και όχι ειδικά προσδιορισμένο αίτημα δημοκρατικής με-
ταρρύθμισης τουλάχιστον στην κεφαλληνιακή πτέρυγα των ριζοσπαστών (ιδιαί-
τερα στις ιδεολογικές φαρέτρες των Ηλία Ζερβού-Ιακωβάτου και Ιωσήφ Μομ-
φερράτου).

Το ιδεολογικό πλαίσιο της Αθήνας ως χώρου υποδοχής δεν είναι σε καμία
περίπτωση ξένο προς τον Άννινο, παρά τις οικονομικοκοινωνικές διαφορές σε
σχέση με τον χώρο προέλευσης.
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Η επαγγελματική δημοσιογραφία που εξασκεί ο Άννινος ουσιαστικά συνδέε-
ται με την ανάπτυξη του τύπου στην Αθήνα�7 – ανάπτυξη που συνδέεται αντι-
στοίχως στενά με τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που περιγράψαμε παραπά-
νω. Ο τύπος της Αθήνας στις αρχές της δεκαετίας του �88� έχει ξεπεράσει πια
τα όρια της τοπικής δημοσιογραφίας, στην οποία ο Άννινος είχε επιδοθεί με με-
γάλη επιτυχία στην Κεφαλονιά, όπως και το στενό πλαίσιο του ερασιτεχνισμού.
Η εφημερίδα έχει πάψει πια να αποτελεί το ατομικό μεράκι κάποιου που ήθελε
να παρέμβει στα δημόσια πράγματα υπέρ της μιας ή της άλλης παράταξης, ή
που ήθελε να εκφράσει τις λογοτεχνικές του ανησυχίες σε ένα κοινό κυρίως συν-
δρομητικό. Η εφημερίδα πρέπει να μετασχηματιστεί σε όργανο πληροφόρησης,
που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός διευρυμένου αναγνωστικού κοινού, που
δυνητικά περιλαμβάνει όλους τους εγγράμματους κατοίκους της πόλης, από
όλα τα κοινωνικά στρώματα. Ο ενημερωτικός ρόλος των εφημερίδων ουσιαστι-
κά διασφαλίζεται με την παρουσία σε αυτές έμμισθων συντακτών, οι οποίοι με-
λετώντας τον ξένο τύπο, κυκλοφορώντας στα διάφορα κέντρα λήψης αποφάσε-
ων (δηλαδή στην περιοχή γύρω από την Πλατεία Συντάγματος), συχνάζοντας
σε καφενεία αλλά και μελετώντας τα τηλεγραφήματα των διεθνών ειδησεογρα-
φικών πρακτορείων γεμίζουν τις τετρασέλιδες ή οχτασέλιδες εκδόσεις, συνήθως
μικρού σχήματος, με ειδησεογραφικό περιεχόμενο, όπου κυριαρχούν, όπως είναι
φυσικό, οι συζητήσεις στη Βουλή, οι εξελίξεις γύρω από το Ανατολικό Ζήτημα,
διεθνείς εξελίξεις με ελληνικό ενδιαφέρον (όπως λ.χ. ειδήσεις γύρω από την επι-
δημία της χολέρας ή ειδήσεις από την Κωνσταντινούπολη και άλλα κέντρα του
μείζονος ελληνισμού), δικαστικές ειδήσεις. 

Πέρα από όργανο πληροφόρησης όμως η εφημερίδα σταδιακά μετατρέπεται
και σε οικονομικό αγαθό με προστιθέμενη αξία. Αυτή προκύπτει πρώτα πρώτα
και από το ίδιο το περιεχόμενό της. Η δημοσίευση οικονομικών ειδήσεων είτε με
τη μορφή τηλεγραφημάτων από το εξωτερικό είτε με την αναγγελία δημόσιων
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διαγωνισμών, καθιστά την εφημερίδα παράγοντα και της οικονομικής ζωής του
τόπου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον και των επιχειρηματιών. Επιπλέον, οι επί
πληρωμή αγγελίες και διατριβές, οι διαφημίσεις, αποτελούν πλέον επίσημο δί-
αυλο εσόδων και χρηματοδότησης της έκδοσης κάθε εφημερίδας, πέρα από τις
εισπράξεις από τις πωλήσεις των φύλλων και τις συνδρομές. 

Η ανάπτυξη των νέων μεταφορικών μέσων αλλά και η δημιουργία ενός ζω-
τικού χώρου οικονομικών συμφερόντων που κάλυπτε ολόκληρο τον χώρο του ελ-
ληνισμού, τόσο του νέου Ελληνικού Κράτους όσο και των ελληνικών κοινοτήτων
σε ολόκληρη τη Βαλκανική, η δημιουργία δηλαδή ενός οικονομικού χώρου ελλη-
νικών συμφερόντων πολύ μεγαλύτερου από τα όρια του Ελληνικού Κράτους, δη-
μιουργεί μια διευρυμένη αγορά για τον αθηναϊκό τύπο, που βλέπει κοινό και πέ-
ρα από τα στενά πλαίσια του αθηναϊκού ιστού: Οι περιφερειακές πόλεις της Ελ-
λάδας, η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη και τα άλλα κέντρα του ελληνισμού, οι
αλύτρωτες περιοχές της Ηπείρου και της Μακεδονίας όπου υπήρχαν σημαντικά
οικονομικά κέντρα, οι Παραδουνάβιες περιοχές – όλοι αυτοί οι δυνητικοί προορι-
σμοί για τις εφημερίδες (όπου ασφαλώς φτάνουν και με κάποια καθυστέρηση)
δημιουργούν ανάμεσα στα άλλα και την ανάγκη εμπλουτισμού του περιεχομένου
τους ώστε να ικανοποιείται εκτός από το κοινό των Αθηνών και το κοινό των
απομακρυσμένων αυτών περιοχών, λειτουργώντας ουσιαστικά ως δίαυλος αμ-
φίδρομης επικοινωνίας ανάμεσα στο κέντρο αποφάσεων της Ελλάδας και τα
επιμέρους κέντρα του μείζονος ελληνισμού. Οι αναγνώστες τους εκεί ανήκουν
στο γνώριμο κοινό του Άννινου: την αστική και μεγαλοαστική τάξη που έχει με-
ταπηδήσει στον τριτογενή κυρίως τομέα: το εμπόριο. Τα φύλλα, εκτός από τα
αθηναϊκά καφενεία βρίσκονται και στα γραφεία των εμπορικών αντιπροσώπων
και εταιρειών στα διάφορα λιμάνια της Μεσογείου, των ελληνικών συμφερόντων
εμπορικών οίκων της Ευρώπης, αλλά και της παλαιάς ελίτ των Φαναριωτών, η
οποία όμως, με βασικό όργανο τον Νεολόγο, αλλά και σε ένα καθεστώς περισ-
σότερο ανελεύθερο που καλλιεργούσε μια νοοτροπία περισσότερο εσωστρεφή, χά-
νει την πρωτοκαθεδρία στον τομέα των μέσων επικοινωνίας.

Η καινούρια εποχή στον ελληνικό τύπο έχει σηματοδοτηθεί ήδη με την έκδο-
ση της Εφημερίδος από τον Δημήτριο Κορομηλά (�85�-�898),�8 ήδη από τη δε-
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�8 Ο Δημήτριος Κορομηλάς, γιος του εκδότη Λάμπρου Κορομηλά, δημοσιογράφος και ο
ίδιος, εκτός από την έκδοση της Εφημερίδος υπήρξε και θεατρικός συγγραφέας με πολύ μεγάλη
συγγραφική παραγωγή, παράλληλα με τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα, πάνω από 5�
θεατρικά έργα, μεταξύ των οποίων Ο θάνατος του Περικλέους (�884) Η τύχη της Μαρούλας
(�889), Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας (�89�). Πέρα από θεμελιωτής της επαγγελματικής
δημοσιογραφίας στην Ελλάδα θεωρείται και ανανεωτής της ελληνικής δραματουργίας, καθώς
συνεισέφερε στην καθιέρωση του κωμειδυλλίου και του δραματικού ειδυλλίου. Για τη συνεισφορά
του Δημητρίου Κορομηλά στο νεοελληνικό θέατρο βλ. τη διδακτορική διατριβή της Ρέας Γρηγο-
ρίου Ο Δημήτριος Κορομηλάς και το νεοελληνικό θέατρο την τελευταία �5ετία του �9ου αιώνα,
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Θεάτρου, ���9.



καετία του �87�, στο δυναμικό της οποίας θα ενταχθεί και ο Άννινος στη δεκα-
ετία του �88�. Ο Κορομηλάς έβαλε τις βάσεις για την καινούρια έννοια της με-
γάλης εφημερίδας, που δεν είναι μόνο καθρέφτης αλλά και επίδοξος διαμορφω-
τής της κοινής γνώμης. Καθημερινή εφημερίδα με ειδησεογραφικό περιεχόμενο,
συντακτική ομάδα δημοσιογράφων οι οποίοι ασχολούνται σε καθημερινή βάση
με την καταγραφή των εσωτερικών και διεθνών ειδήσεων, που δεν αντιγράφο-
νται από τον ξένο τύπο αλλά έρχονται από διεθνή πρακτορεία, και, παράλληλα
με την ειδησεογραφία, κείμενα γραμμένα από επιδέξιες πένες που, μέσα στο
πλαίσιο της εφήμερης ύπαρξης μιας εφημερίδας, είτε σχολιάζουν την επικαιρό-
τητα, είτε προσφέρουν ψυχαγωγία στο αναγνωστικό κοινό. Τα κείμενα της
πρώτης κατηγορίας είναι αναπόδραστα φορτισμένα με το στίγμα της γενικότε-
ρης πολιτικής της εφημερίδας και των συμφερόντων που υποστηρίζει, χωρίς αυ-
τό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να διαφανεί η προσωπικότητα και το συγγραφικό
ταλέντο των δημιουργών τους. Στη δεύτερη κατηγορία, οι εφημερίδες καλύ-
πτουν αμιγώς ψυχαγωγικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού, που, στο μεγα-
λύτερο ποσοστό του αφ’ ενός δεν μπορεί να μελετήσει ξένα λογοτεχνικά κείμενα
από το πρωτότυπο, αφ’ ετέρου δεν έχει τη δυνατότητα προμήθειας αυτοτελών
εκδόσεων βιβλίων. Με την τελευταία αυτή έννοια οι εφημερίδες γίνονται ένα
πρόσφορο βήμα για τους επίδοξους νέους συγγραφείς, οι οποίοι εκ των πραγμά-
των δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν και να προωθή-
σουν στη μικρή ακόμη εκδοτική αγορά των Αθηνών την έκδοση λογοτεχνικών
τους έργων. Η φθηνή και προσιτή στον αναγνώστη ακόμη και δωρεάν (μέσα
από τα καφενεία και τα εστιατόρια) εφημερίδα μπορεί να προσφέρει αναγνωρισι-
μότητα σε μια υπογραφή. Αναγνωρισιμότητα που σε καμία περίπτωση δεν με-
ταφράζεται σε οικονομικά οφέλη – παρά τον επαγγελματικό της χαρακτήρα, η
δημοσιογραφία δεν είναι τη δεκαετία του �88� ικανή να εξασφαλίσει από μόνη
της τον βιοπορισμό στους εξασκούντες το επάγγελμα, ούτε βεβαίως η έκδοση
ενός φύλλου αποτελεί κερδοφόρα επιχείρηση. Γι’ αυτό και είναι μεγάλος ο αριθ-
μός των φύλλων που ναυάγησαν ελάχιστα μετά την έκδοσή τους. Ο Κορομηλάς
(και αργότερα στην ίδια δεκαετία ο Βλάσης Γαβριηλίδης, εκδότης της Ακροπό-
λεως (της συνέχειας του Μη Χάνεσαι και ο Δημήτριος Καλαποθάκης, εκδότης
μεταξύ άλλων και του Εμπρός) είναι οι πρωταγωνιστές εκείνης της δεκαετίας
στον καθημερινό τύπο της δεκαετίας του �88�.�9 Δεν είναι τυχαίο ότι ο Άννινος
συνεργάστηκε με όλους αυτούς.

Η ενσωμάτωση στην Αθήνα – Η δεκαετία �88�-�89� ��9

�9 Για τον Βλάση Γαβριηλίδη και τον Κλεάνθη Τριαντάφυλλο, πρωταγωνιστικές μορφές
στον χώρο του ελληνικού τύπου κατά τη δεκαετία του �88� βλ. Δημήτρης Σταμέλος, Πρωτοπό-
ροι και ήρωες της ελληνικής δημοσιογραφίας. Βλάσης Γαβριηλίδης, Κλεάνθης Τριαντάφυλλος-
Ραμπαγάς, �η έκδ., σειρά: Μορφές και θέματα του Νεότερου Ελληνισμού, αρ. �, Αθήνα: Γλά-
ρος, �983. 



Παράλληλα προς τον ημερήσιο, ειδησεογραφικό και σχολιογραφικό τύπο,
διακριτό, αλλά «συγκοινωνούν δοχείο» με αυτόν αποτελεί και ο σατιρικός τύπος,
φαινόμενο γνωστό ήδη από δεκαετίες, γνωστό και στον επτανησιακό χώρο. Ο
Ασμοδαίος και το Μη Χάνεσαι, έντυπα με τα οποία συνεργάστηκε ο Άννινος, το
Άστυ στην έκδοση του οποίου συμμετείχε και ο ίδιος στα μέσα της δεκαετίας,
αλλά και ο Ρωμηός αποτελούν λιγότερο επαγγελματικές (αν εξαιρέσουμε,
όπως θα δούμε, το Άστυ) ή απόλυτα προσωπικές (Ρωμηός) πλην εξίσου δημο-
φιλείς προσπάθειες φτασμένων ή φερέλπιδων λογίων και διανοουμένων της επο-
χής να παρέμβουν κυρίως στα πολιτικά πράγματα του τόπου, χρησιμοποιώντας
την υπονομευτική λειτουργία της σάτιρας3� και το όπλο της ψευδωνυμογραφίας.
Τα μεγαλύτερα ονόματα λογίων και λογοτεχνών της δεκαετίας έχουν περάσει
από τα σατιρικά έντυπα δημοσιεύοντας κείμενά τους: Από τον Κωστή Παλαμά
και τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ως τον Εμμανουήλ Ροΐδη και τον Αλέξανδρο
Πάλλη, στοιχειοθετούνται οι ψηφίδες ενός παράλληλου δημοσιογραφικού κόσμου
από ποικίλης υφής ψευδώνυμα.3�

Το πιο πιθανό είναι ότι στη μικρή δημοσιογραφική πιάτσα των Αθηνών και
στους κύκλους των ελίτ ήταν τις περισσότερες φορές γνωστό ποιος κρυβόταν πί-
σω από κάθε ψευδώνυμο (ή, στην καλύτερη περίπτωση, γινόταν σύντομα γνω-
στό). Επομένως, τόσο η εξουσία όσο και η δημοσιογραφική ομήγυρη ήταν σε θέ-
ση να γνωρίζουν ποιοι ήταν αυτοί οι «γνωστοί-άγνωστοι». Η Αθήνα δεν ήταν τό-
σο μεγάλη, ούτε οι δυνατότητες πρόσβασης στα μέσα τόσο πολλές όσο έχουν
σήμερα οι χιλιάδες ανώνυμοι συγγραφείς ιστολογίων. Τα ψευδώνυμα λοιπόν λει-
τουργούσαν περισσότερο για το ευρύ κοινό – τα λογοπαίγνια και τα ευφυολογή-
ματα τα οποία αναπτύσσονταν εκεί πέρναγαν από στόμα σε στόμα ως ανέκδοτα
και δημιουργούσαν αίσθηση στα δημοσιοϋπαλληλικά γραφεία, στα καφενεία,
στους εμπορικούς δρόμους και στις γειτονιές. Οπωσδήποτε αυτό δεν προφύλασ-
σε τους επώνυμους-ανώνυμους σατιρογράφους από τις συνέπειες που μπορούσε
να έχει η σάτιρα τους προς την εξουσία – η ίδια η εξουσία όμως είχε τον τρόπο,
μέσα από αυστηρές νομοθετικές διατάξεις να προστατεύσει τον εαυτό της. Το
γεγονός δε ότι οι εκδότες και οι δημοσιογράφοι είχαν και αυτοί τη θέση τους σε
ένα σύστημα σχέσεων που διαμορφωνόταν άνωθεν από την πολιτική και διοικη-
τική ελίτ έριχνε αρκετό νερό στο μελανοδοχείο των σατιρογράφων. Οι ασυμβίβα-
στες περιπτώσεις είχαν να αντιμετωπίσουν διώξεις αλλά και απομόνωση. Όσοι

Ηλίας Α. Τουμασάτος���

3� Για τη λειτουργία της σάτιρας βλ. Κατερίνα Κωστίου, Εισαγωγή στην ποιητική της
ανατροπής. Σάτιρα, ειρωνεία, παρωδία, χιούμορ, β΄ έκδοση αναθεωρημένη, Αθήνα: Νεφέλη,
���5.

3� Βλ. σχετικά το έργο του Κυριάκου Ντελόπουλου Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα
�8��-���4. Συμβολή στη μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας: ��6� συγγραφείς – 4��7 ψευ-
δώνυμα, 3η έκδ., Αθήνα: Εστία, ���5.



είχαν μεγαλύτερη ευχέρεια και διάθεση να ελίσσονται είχαν εξασφαλίσει και με-
γαλύτερη διάρκεια. Τα πολιτικά πρόσωπα, ασφαλώς, είχαν να αντιμετωπίσουν
σφυροκόπημα που προερχόταν από τα φύλλα που στήριζαν τους αντιπάλους τους
– και εδώ η σατιρογραφία του αντιπολιτευόμενου είχε τη δυνατότητα να αναδεί-
ξει πολύ περισσότερες πολιτικές προεκτάσεις και να φωτίσει πράγματα που η
«επίσημη» ειδησεογραφία δεν μπορούσε να φωτίσει. Υπήρχε όμως και ένα πιο
ελεύθερο πεδίο όπου το σατιρικό ταλέντο μπορούσε να αναπτυχθεί ελεύθερα και
ο επώνυμος-ανώνυμος δημοσιογράφος μπορούσε να γράφει κυριολεκτικά ό,τι
ήθελε: η διακωμώδηση της καθημερινής ζωής των απλών ανθρώπων, εκείνων
που ούτε γνώριζαν ούτε είχαν τη δύναμη να κάνουν την πένα του να σιγήσει. 

Η σάτιρα της καθημερινότητας ασφαλώς δεν είναι μόνο η εύκολη λύση, αλ-
λά είναι η πλέον πρόσφορη για τη διάχυση του αναγνώσματος ως προϊόντος προς
κατανάλωση προς το ευρύ κοινό, και περισσότερο απ’ όλους το κοινό της πόλης,
μιας πόλης που σιγά σιγά, την τελευταία πεντηκονταετία, ενσωματώνει βαθμι-
αία τα χαρακτηριστικά αστικού κέντρου, μιας ευρωπαϊκής πρωτεύουσας με τε-
ράστιες ιστορικές συνδηλώσεις που παραπέμπουν στην αθηναϊκή δημοκρατία,
αλλά στην πραγματικότητα χωρίς μακρόχρονη σύγχρονη ιστορία, και επιπλέον
με πολυδιάστατη ζωή. Η σάτιρα της καθημερινότητας, η με το γάντι διακωμώ-
δηση στιγμών και ηθών της καθημερινής ζωής έχει το προνόμιο να μην στοχεύ-
ει «ονομαστί», να μην απευθύνεται σε καθέναν ξεχωριστά, οπότε όλοι μπορούν
να την απολαύσουν γιατί οι χαρακτήρες και οι καταστάσεις στις οποίες αναφέ-
ρεται είναι τόσο γενικά περιγραμμένοι που ο καθένας μπορεί να διασκεδάσει μα-
ζί τους αναγνωρίζοντας το κοινωνικό φαινόμενο χωρίς αναγκαία να ταυτιστεί
με τον διακωμωδούμενο χαρακτήρα ή κατάσταση. Συνήθως γελάμε με την κοι-
νωνική σάτιρα, ακόμα και όταν ουσιαστικά μας αφορά, ακριβώς επειδή νομίζου-
με ότι μάλλον δεν αφορά εμάς αλλά όλους τους άλλους. Από τα σατιρικά φύλλα
δεν λείπουν και κείμενα και αναλύσεις σοβαρού περιεχομένου, ενίοτε και ενυπό-
γραφα, πράγμα που υπογραμμίζει ότι σε καμία περίπτωση ο σατιρικός τύπος
δεν θεωρείται από τις πνευματικές προσωπικότητες της εποχής ως κάτι υποδε-
έστερο.

33..��..44..��  ΟΟ  ππεερριιοοδδιικκόόςς  ττύύπποοςς
Πέρα από τα ειδησεογραφικά φύλλα, στη δεκαετία του �88� συνεχίζεται ακ-

μαία η παράδοση των περιοδικών εκδόσεων που συνέβαλαν στην ευρεία διάδοση
των γραμμάτων σε όλο το μήκος του �9ου αιώνα.3� Οι κυρίαρχοι τίτλοι της δε-
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3� Για τον �9ο αιώνα συστηματική καταγραφή των περιοδικών έχει γίνει στην Εγκυκλοπαί-
δεια του ελληνικού τύπου �784-�9�4. Εφημερίδες, περιοδικά, δημοσιογράφοι, εκδότες, επιμ.
Λουκία Δρούλια - Γιούλα Κουτσοπανάγου, τόμοι 4, Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Κέντρο
Νεοελληνικών Ερευνών, ���8. Συστηματική καταγραφή των φιλολογικών και λογοτεχνικών



καετίας του �88� είναι ο Παρνασσός, η Εβδομάς και η Εικονογραφημένη
Εστία, προς το τέλος της δεκαετίας, πλάι σε μια πλειάδα περιοδικών εκδόσεων
με μικρότερη ή μεγαλύτερη απήχηση, που απευθύνονται άλλοτε σε ευρύτερο και
άλλοτε σε ειδικότερο κοινό. Εδώ δίνεται η ευκαιρία δημοσίευσης πραγματειών,
εγκυκλοπαιδικού ή ιστορικού περιεχομένου και λογοτεχνικών κειμένων και με-
ταφράσεων μεγαλύτερης έκτασης και σε συνέχειες. Οι συνεργασίες που δημοσι-
εύονται εδώ είναι απαλλαγμένες από την παρακολούθηση της επικαιρότητας
και αποτελούν για τους συγγραφείς σημαντική παρακαταθήκη, αν συνυπολογί-
σουμε το γεγονός ότι, αντίθετα προς τις εφημερίδες, οι εκδότες των περιοδικών
κατά παράδοση ευρετηριάζουν ετησίως τα περιοδικά και τα φύλλα κάθε χρονιάς
δένονται σε τόμο, αποτελώντας απόκτημα για τις βιβλιοθήκες των αστών. Πα-
ράλληλα, τα περιοδικά, λόγω του μη επικαιρικού τους χαρακτήρα, κυκλοφορούν
και σε ευρύτερη κλίμακα, μέσω του δικτύου των συνδρομητών τους, και στα
υπόλοιπα κέντρα του μείζονος ελληνισμού. Προς το τέλος της δεκαετίας του
�88� εμφανίζονται, με ανάλογο περιεχόμενο, και ετήσια ημερολόγια, με ανάλο-
γο περιεχόμενο. Στα περιοδικά είναι ευκολότερο να εντοπίσουμε, σε σχέση με τις
εφημερίδες, τον συγχρωτισμό των πνευματικών προσωπικοτήτων, τις διασυνδέ-
σεις και φιλίες μεταξύ τους που συνθέτουν τους στενότερους φιλολογικούς κύ-
κλους.

Το περιοδικό, προσανατολισμένο και αυτό βεβαίως στην αναγνωστική αγορά
είναι περισσότερο προϊόν συνεργασίας μιας ομάδας επώνυμων συντακτών με
κάποια κοινή αισθητική ή ιδεολογική αντίληψη παρά εμπορικό – οικονομικό
προϊόν. Δεν είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένο με την οικονομική ζωή, όπως η
εφημερίδα, ωστόσο είναι πολύ περισσότερο συνδεδεμένο με την κοινωνική και
πνευματική ζωή. Σε σχέση με την εφημερίδα, αποτελεί σε πολύ μεγαλύτερο
βαθμό άθροισμα των προσωπικοτήτων των επώνυμων αρθρογράφων που δεν
ισοπεδώνονται από την ανωνυμογραφία του συντάκτη της εφημερίδας. Οι υπο-
γραφές του περιοδικού λειτουργούν αλληλεπιδραστικά με τον τίτλο του περιοδι-
κού. Ένας νέος συγγραφέας καταξιώνεται επειδή το όνομά του δημοσιεύθηκε
σε ένα σημαντικό περιοδικό, ενώ ένα μια νέα εκδοτική προσπάθεια ενισχύεται
από την παρουσία μέσα στο τεύχος κάποιων σημαντικών υπογραφών.
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περιοδικών του πρώτου μισού του ��ού αιώνα έχει γίνει από την ερευνητική ομάδα του Χ.Δ. Κα-
ράογλου στο έργο Περιοδικά λόγου και τέχνης (�9��-�94�. Αναλυτική βιβλιογραφία και πα-
ρουσίαση, τόμ. �ος: Αθηναϊκά περιοδικά (�9��-�9�5), Θεσσαλονίκη: University Studio Press,
�996· τόμ. �ος (Β� και Β�): Αθηναϊκά περιοδικά (�9�6-�933), Θεσσαλονίκη: University Studio
Press, ����. Η δημιουργία των ψηφιακών συλλογών «Κοσμόπολις» και «Πλειάς» από το Πανε-
πιστήμιο Πατρών έχει διευκολύνει την πρόσβαση των ερευνητών στα πλήρη κείμενα των περιο-
δικών.



33..��..44..33  ΟΟ  πποολλλλααππλλόόςς  ρρόόλλοοςς  ττοουυ  δδηημμοοσσιιοογγρράάφφοουυ  
Μελετώντας από τις Ιστορίες του τύπου τις εκδόσεις που περιλαμβάνουν

φιλολογικά ψευδώνυμα, αλλά και τις ταυτότητες και τις υπογραφές που φιλο-
ξενούνται στα σώματα των ίδιων των εφημερίδων, διαπιστώνουμε ότι ουσια-
στικά οι ίδιοι άνθρωποι αρθρογραφούν και στα τρία είδη εντύπων, και όχι μόνον
με μία συγκεκριμένη κατηγορία κειμένων. Οι ίδιοι άνθρωποι δηλαδή μπορεί να
είναι «συντάκται», οπότε υποθέτουμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι
υπεύθυνοι και για τα κείμενα που δεν φέρουν υπογραφή στην εφημερίδα, μπο-
ρεί να γράφουν χρονογραφήματα και επιφυλλίδες, στιχουργήματα και ποιήμα-
τα, να επιμελούνται τη στήλη της αλληλογραφίας ή να μεταφράζουν (ή ακό-
μη και να προσαρμόζουν στα καθ’ ημάς χωρίς να αναφέρονται στην πηγή) ξέ-
να κείμενα, ή να δημοσιεύουν λογοτεχνήματα. Δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι
σατιρογράφοι ή σοβαροί δημοσιογράφοι ή μεταφραστές, χωρίς αυτό να σημαί-
νει ότι κάποιος στην πράξη δεν αποδεικνύεται ευστοχότερος στο ένα ή στο άλ-
λο είδος. 

Ποια είναι τα τυπικά προσόντα ενός δημοσιογράφου εκείνης της εποχής,
πέρα από την έφεσή του στη συγγραφή; Το ικανοποιητικό μορφωτικό επίπεδο,
κυρίως σε επίπεδο εγκυκλοπαιδικών γνώσεων και η πολυγλωσσία είναι εξαι-
ρετικά χρήσιμα – και ο Άννινος, όπως είδαμε, διέθετε αμφότερα. Ο ξένος τύ-
πος και τα αγγέλματα των πρώτων δημοσιογραφικών πρακτορείων, που απο-
τελούσαν υλικό προς αναδημοσίευση (και ενίοτε παραγέμισμα) των σελίδων
του αθηναϊκού τύπου ήταν αστείρευτη πηγή υλικού για τους Έλληνες δημο-
σιογράφους, οπότε η γλωσσομάθεια ήταν στα χέρια τους ισχυρό εργαλείο. Η
προγενέστερη εμπειρία σε έντυπα τοπικού βεληνεκούς, την οποία επίσης είχε
στις αποσκευές του ο Άννινος, ασφαλώς διαδραμάτιζε ενισχυτικό ρόλο· το γε-
γονός ότι είχε ακουστεί το όνομά του τόσο από τα δημοσιεύματα της δεκαε-
τίας του �87�, όσο και από τη συμμετοχή του στον Βουτσιναίο διαγωνισμό
ήταν επίσης εφαλτήριο. Η γνωριμία και ένταξη στους αθηναϊκούς φιλολογι-
κούς κύκλους, που προετοιμάστηκε κατάλληλα στη δεκαετία του �87� από
τον Άννινο είχε επίσης καταλυτική σημασία. Επιπλέον, για όσους επιλέγουν
τη γραφή τους για βιοπορισμό αυτό που θα πρέπει να τους χαρακτηρίζει είναι
η ετοιμότητα και διαθεσιμότητα για μεγάλη παραγωγή υλικού, πράγμα που
αποβαίνει πολύ συχνά εις βάρος της ποιότητας των κειμένων, ανεξαρτήτως
είδους. Η απασχόληση σε μία εφημερίδα δεν εξασφαλίζει τα προς το ζην – ο
συγγραφέας πρέπει να δοκιμαστεί σε πολλά έντυπα και σε πολλά είδη, να
γράφει ακατάπαυστα για να μπορέσει να ζήσει. Ο Άννινος, όπως και πολλοί
άλλοι της γενιάς του, έρχεται στην Αθήνα έτοιμος να ενταχθεί στην φιλολογι-
κή πραγματικότητα του καιρού του, και διατεθειμένος, όπως φαίνεται εκ του
αποτελέσματος, να ελιχθεί προκειμένου να επιβιώσει σε αυτό το καινούριο
συγγραφικό σύμπαν.
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33..��..44..44  ΗΗ  εείίσσοοδδοοςς  ττηηςς  μμααζζιικκήήςς  κκοουυλλττοούύρρααςς  
Η διάδοση του τύπου σε μια ολοένα αστικοποιούμενη κοινωνία ενισχύει σε

ολόκληρη την Ευρώπη αυτό που ονομάζουμε μαζική κουλτούρα – η γνώση και η
τέχνη διοχετεύονται σε μεγαλύτερες ποσότητες στα λαϊκότερα στρώματα της
κοινωνίας. Τα έργα τέχνης μπορούν να φτάσουν σ’ ένα λαϊκό σπίτι από μια λι-
θογραφία ενός περιοδικού – τα εκλεκτά (και λιγότερο εκλεκτά) μυθιστορήματα
μπορούν να φτάσουν παντού στην πόλη – η δεκαετία του �88� χαρακτηρίζεται
και από τη ραγδαία άνοδο των εφήμερων λογοτεχνημάτων.33 Η ζήτηση του κοι-
νού για αναγνωστικό υλικό είναι πολύ μεγάλη και αυτό δικαιολογεί τη μεγάλη
παραγωγή, αλλά και την κάθοδο του πήχη της ποιότητας. Η εκλαΐκευση επι-
στημονικών και ιστορικών γνώσεων, που είχε ήδη αρχίσει, σε συνδυασμό με την
ενθυλάκωση από τα σύγχρονα λογοτεχνικά κείμενα της καθημερινότητας –
που ευνοεί την ευκολότερη πρόσληψη αλλά και αποτυπώνει τη ζήτηση για πε-
ρισσότερη οικειότητα στα κείμενα, αυξάνουν την κυκλοφορία των εντύπων και
την αναγνωσιμότητά τους. Οι προσπάθειες για καταπολέμηση του αναλφαβητι-
σμού την ίδια εποχή και για την οργάνωση και διάδοση της δημοτικής εκπαί-
δευσης, τουλάχιστον στα αστικά κέντρα, δημιουργούν μεγαλύτερο αναγνωστικό
κοινό – αλλά όσο το κοινό μεγαλώνει τόσο λιγότερο απαιτητικό γίνεται σε ό,τι
αφορά την ποιότητα των αναγνωσμάτων.

Η είσοδος της μαζικής κουλτούρας δεν έχει να κάνει μόνο με τη μαζικότητα
της παραγωγής, αλλά, όπως εύκολα είναι αντιληπτό, και με τη μαζικότητα της
κατανάλωσης. Η κυκλοφορία των μεγάλων εφημερίδων και περιοδικών είναι
πολύ υψηλότερη σε σχέση με το παρελθόν (σ’ αυτό βοηθά και η βελτίωση των
τυπογραφικών μεθόδων και η προμήθεια τυπογραφικών μηχανών που μπορούν
να παράγουν μεγαλύτερο αριθμό φύλλων, αλλά και η πρόοδος στον τομέα των
συγκοινωνιών). Οι ίδιοι οι συγγραφείς (ή οι περσόνες που δημιουργούν μέσα από
τα ψευδώνυμα και τις στήλες τους) αποκτούν και οι ίδιοι ευρεία φήμη στην κοι-
νωνία – είναι οι υπογραφές κάτω από το κείμενο που διαβάζει ο πολύς κόσμος,
ενώ παλαιότερα τα κείμενά τους απευθύνονταν σε έναν περιορισμένο κύκλο λο-
γίων. Είμαστε, ασφαλώς, πολύ μακριά ακόμα από την εποχή που οι δημοσιο-
γράφοι θα είναι δημοφιλέστεροι από τα γεγονότα που περιγράφουν, ωστόσο
ανατέλλει η εποχή όπου ο έχων δημόσιο λόγο εκτός πολιτικής μπορεί να είναι
αναγνωρίσιμος, και μάλιστα όχι μόνο στην αθηναϊκή αγορά, αλλά και στις
πολλές μικρές αγορές του μείζονος ελληνισμού όπου κυκλοφορούν τα αθηναϊκά
έντυπα.
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33 Ενδελεχή ανάλυση των λαϊκών αναγνωσμάτων που κυκλοφορούσαν σε μεγάλες ποσότη-
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Στοιχεία για την παραλογοτεχνία του �9ου αιώνα, Αθήνα: Σοκόλης, ���7.



33..��..55  ΛΛοογγοοττεεχχννίίαα::  ΓΓεεννιιάά  ττοουυ  ��8888��..  ΠΠρροοςς  ττηηνν  ηηθθοογγρρααφφίίαα..  ΓΓλλωωσσσσιικκόό  ζζήήττηημμαα  
Ο τύπος (εφημερίδες και περιοδικά κυρίως) ήταν στη δεκαετία του �88� και

ο βασικός αγωγός γνωριμίας του διαρκώς διευρυνόμενου αναγνωστικού κοινού
των πόλεων τόσο με τα κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας που μεταφράζο-
νταν στα ελληνικά όσο και με την πρωτότυπη λογοτεχνική παραγωγή της επο-
χής. Η διεύρυνση των μέσων ενημέρωσης, σε συνδυασμό με τις νέες κοινωνικές
και οικονομικές συνθήκες, αλλά και την (διά του τύπου) επικοινωνία με τα σύγ-
χρονα αισθητικά ρεύματα (που κι αυτά καλλιεργήθηκαν στο πλαίσιο αντίστοι-
χων κοινωνικών και οικονομικών δυναμικών στη δυτική Ευρώπη) δημιουργεί
μια νέα πραγματικότητα – αυτό που η Ιστορία της Λογοτεχνίας μας χαρακτη-
ρίζει «γενιά του �88�» δεν είναι μόνο ένα αισθητικό ρεύμα απελευθέρωσης,
γλωσσικής και αισθητικής, από τα δεσμά μιας άλλης εποχής· είναι και προϊόν
της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής δυναμικής που φέρνει στον ελληνικό
χώρο η δεκαετία του �88�.

33..��..55..��  ΗΗ  ννέέαα  γγεεννιιάά  λλοογγοοττεεχχννώώνν
Ο Άννινος, με την πρώιμη λογοτεχνική του παραγωγή, κατά τη διάρκεια της

δεκαετίας του �87�, έχει ήδη δώσει δείγματα γραφής στην προηγούμενη γενιά,
αυτή των τελευταίων Αθηναίων ρομαντικών ποιητών, εισέρχεται δηλαδή στα
λογοτεχνικά πράγματα σε μια εποχή που ο ρομαντισμός πεθαίνει, μαζί με τους
αγαπημένους φίλους του Χαραλάμπη: ο Σπυρίδων Βασιλειάδης και ο Δημή-
τριος Παπαρρηγόπουλος είναι νεκροί – και η φωνή του Αχιλλέα Παράσχου σβή-
νει κι αυτή σε ένα κλίμα παρακμής της ρομαντικής ατμόσφαιρας. Ο τρίτος της
παρέας του Άννινου, ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος (Ζαν Μωρεάς), έχοντας
δώσει ήδη δείγματα στροφής με τη συλλογή Τρυγόνες και Έχιδναι, θα επιχειρή-
σει φεύγοντας από την Ελλάδα, το ποιοτικό άλμα σε μια άλλη λογοτεχνική και
αισθητική ατμόσφαιρα.

Όπως και πολλοί φερέλπιδες λογοτέχνες της εποχής του, ο Άννινος βλέπει
από νωρίς ότι το σκάφος του ρομαντισμού έχει βυθιστεί και μια καινούρια αισθη-
τική πραγματικότητα έρχεται με δύναμη, μαζί με τα καινούρια δεδομένα, και
μάλιστα μέσα στους ίδιους κύκλους που κινείται ο Άννινος, με όχημα τον τύπο.
Ο Άννινος δεν κάνει την επιλογή να φύγει, όπως ο Ζαν Μωρεάς, επομένως πρέ-
πει να αποφασίσει να παίξει στο ίδιο γήπεδο, μόνο που πια οι κανόνες του παιχνι-
διού είναι διαφορετικοί.

Η αύξηση του αριθμού των εντύπων δίνει βήμα σε μια καινούρια γενιά «συ-
ντακτών»34 που όλοι επιχειρούν περίπου τα ίδια:
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να: Σαββάλας, ���3· Γιώργος Βαλέτας, Η γενιά του ’8�, ο νεοελληνικός νατουραλισμός και οι



(αα) Αφ’ ενός να επιβιώσουν μέσα από την ανώνυμη συμβολή τους στις
σελίδες του αθηναϊκού τύπου.
(ββ) Αφ’ ετέρου να καθιερωθούν λογοτεχνικά μέσα από επώνυμα δημοσι-
εύματα κυρίως στον περιοδικό τύπο, και δευτερευόντως από διαλέξεις και
ομιλίες.

Οι περισσότεροι από τους νέους αυτούς δημιουργούς είναι στην ηλικία του
Άννινου και έχουν δοκιμαστεί στις αλυσίδες και τη σκοτεινή ατμόφαιρα του ρο-
μαντισμού: Ο Γεώργιος Βιζυηνός είναι μόλις 3 χρόνια μεγαλύτερος από τον Άν-
νινο, και τα Ποιητικά Πρωτόλειά του, σε αρχαΐζουσα γλώσσα έχουν δημοσιευ-
τεί το �873, ενώ ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης το �85�. Ο Αριστομένης Προβε-
λέγγιος, που θα συνδεθεί στενά με τον Άννινο αργότερα, γεννημένος το �85�,
έχει και εκείνος δοκιμάσει να εκφραστεί μέσα στο ποιητικό κλίμα του ρομαντι-
σμού. Στη δεκαετία �85�-�86� γεννιούνται κι άλλοι εκπρόσωποι αυτής της γε-
νιάς, κάποιοι από τους οποίους θα είναι στενοί φίλοι του Άννινου: Γεώργιος Σου-
ρής (γεν. �853), Δημήτριος Κόκκος (γεν. �856), Κωνσταντίνος Σκόκος (εκδό-
της του Ημερολογίου, γεν. �854), Γεώργιος Δροσίνης (γεν. �859). Την ίδια δε-
καετία γεννιούνται και οι κυριότεροι μετέπειτα εκπρόσωποι του κινήματος του
δημοτικισμού (Γιάννης Ψυχάρης το �854, Αλέξανδρος Πάλλης το �85�, Κω-
στής Παλαμάς το �859, ενώ ο Αργύρης Εφταλιώτης είχε γεννηθεί το �849).
Αυτό που αποδεικνύεται εκ των υστέρων ως ένα «συγγραφικό baby-boom» θα
ενεργοποιηθεί στη δεκαετία του �87� πειραματιζόμενο, και τη δεκαετία του
�88�, όχι απλά διεκδικώντας δυναμικά μια νέα θέση στη λογοτεχνική σκηνή,
αλλά επιχειρώντας να τη διαμορφώσει εκ βάθρων.

Και μόνο η αναφορά μερικών μόνο ονομάτων από τη γενιά του �88� μάς κά-
νει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ενιαία λογοτεχνική σχολή
με την έννοια κάποιων βασικών αισθητικών και ιδεολογικών συνιστωσών – αλ-
λά για μια λογοτεχνική και αισθητική δυναμική διαδικασία, που αλλάζει άρδην
τα λογοτεχνικά πράγματα, σε μια κοινωνία που όχι τυχαία επίσης αλλάζει.

Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της δυναμικής που αναπτύσσεται στη δε-
καετία του �88� πιστεύουμε ότι συνδέονται στενά με τις ακόλουθες παραμέ-
τρους, εξωλογοτεχνικές και λογοτεχνικές:

Ηλίας Α. Τουμασάτος��6

αρχές της ηθογραφίας. Γραμματολογικό δοκίμιο, Αθήνα: χ.ο., �98�· Παναγιώτης Μουλλάς, «Η
λογοτεχνία από το �88� ως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ.
ΙΔ΄: από το �88� ως το �9�3, σσ. 4�3-4�5· Mario Vitti, «Από τη γραφικότητα του ειδυλλίου στην
επαγγελία της ανθρώπινης λύτρωσης», Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα: Οδυσ-
σέας, �987, σσ. �8�-33�· του ιδίου: Ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής ηθογραφίας, 5η έκδ.,
Αθήνα: Κέδρος, ����· Γιάννης Παπακώστας, Tο περιοδικό Eστία και το διήγημα, Aθήνα:
Eκπαιδευτήρια Kωστέα-Γείτονα, �98�.



(αα) Την Αθήνα ως πολιτικό, διοικητικό και πνευματικό κέντρο του Ελλη-
νισμού, που έχει συγκεντρώσει πολλές νέες δυνάμεις,
(ββ) Τον Τύπο, που δημιουργεί ζωτικό χώρο για τους νέους λογοτέχνες,
αλλά και τους «ασκεί» στην καθημερινή δημόσια γραφή και τον πεζό λό-
γο,
(γγ) Τις διά του τύπου μεταφράσεις ξένων λογοτεχνημάτων, με τη μορφή
επιφυλλίδων ή στα περιοδικά, που φέρνουν τον αέρα των ρεαλιστικών και
νατουραλιστικών romans της δύσης (κυρίως της Γαλλίας, αλλά και της
Αγγλίας).35

(δδ) την πολυσυλλεκτικότητα της γενιάς, με εκπροσώπους που προέρχο-
νται από διάφορα σημεία του ελληνισμού, που δημιουργεί την ανάγκη κοι-
νών αισθητικών και γλωσσικών κωδίκων έκφρασης.
(εε) την αναζήτηση μιας νέας θεματικής, ενός νέου ήθους, τόσο στην ποί-
ηση όσο και στην πεζογραφία.

Στην ποίηση, η ρομαντική θεματολογία δίνει τη θέση της σε μια πιο κοντινή
στην πραγματικότητα ατμόσφαιρα, όπου σε ό,τι αφορά την έκφραση του ποιητι-
κού συναισθήματος η ρομαντική έξαρση του πάθους, ο πεσιμισμός και η πεισι-
θάνατη διάθεση δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε μια λυρικής υφής θέαση της
πραγματικότητας – το βλέμμα του ποιητή πέφτει πάνω στον κόσμο, τις περισ-
σότερες φορές όχι με το υποδεκάμετρο του ρεαλισμού, αλλά με πρόθεση να κα-
θρεφτιστεί ο κόσμος μέσα από τη ματιά της ποιητικής περσόνας. Οι δοκιμές στη
δημοτική γλώσσα πληθύνονται όλο και περισσότερο – εξυπηρετώντας τόσο την
επίτευξη ενός απτού, φυσικού αποτελέσματος (που είναι περισσότερο φυσική
αποτύπωση του συναισθήματος παρά ρεαλιστική αποτύπωση της πραγματικό-
τητας). Παράλληλα η δημοτική γίνεται όχημα για την ανάπτυξη και της σατι-
ρικής ποίησης. Μπορούμε άραγε στις δύο αυτές περιπτώσεις να διακρίνουμε
επτανησιακή επίδραση της σολωμικής (και λασκαρατικής, όσον αφορά τη σατι-
ρική ποίηση) θεματολογίας; Το βέβαιο είναι ότι δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για
εγκατάλειψη της προηγούμενης εμπειρίας και μεταλαμπάδευση μιας νέας.
Όλο το λογοτεχνικό παρελθόν αφομοιώνεται δημιουργικά από την πανσπερμία
αυτών των νέων ποιητών, που δημιουργούν σε ένα διαφορετικό κοινωνικό και αι-
σθητικό περιβάλλον από τους Επτανήσιους. Ανάλογη είναι η επίδραση του δυτι-
κοευρωπαϊκού ρεύματος του παρνασσισμού.

Στην πεζογραφία διακρίνουμε την καθοριστικότερη μεταβολή, από την άπο-
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ψη της αύξησης της παραγωγής. Αν και η περιγραφή της καθημερινότητας
ήταν γνωστή από τους παλαιότερους βηματισμούς της νεοελληνικής πεζογρα-
φίας, στη δεκαετία αυτή η στροφή στην καθημερινότητα είναι αποφασιστική και
λαμβάνει διάφορες διαστάσεις: 

((��)) Είτε στρέφεται προς την καθημερινή ζωή της πόλης, με άλλοτε δρα-
ματική και άλλοτε χαρίεσσα διάθεση, κατηγορία στην οποία εντάσσεται
με τα λογοτεχνήματά του και ο Άννινος. Η σκηνή της μεγαλο- ή μικρο-
αστικής πραγματικότητας είναι οικεία – οι άνθρωποι μπορούν να ανα-
γνωρίσουν σκηνές και του δικού τους βίου. Αυτή θεωρούμε ότι είναι και η
πιο κοντά στον ρεαλισμό-νατουραλισμό διάσταση της λογοτεχνικής πα-
ραγωγής της δεκαετίας του �88�, αν και οι εκπρόσωποί της είναι πολύ
λίγοι.
((��)) Είτε στρέφεται προς την καθημερινότητα της ελληνικής επαρχίας,
εξυπηρετώντας τη νοσταλγία των κατοίκων της πόλης που μετανάστευ-
σαν στην Αθήνα. Στη στροφή αυτή συμβάλλει και η αύξηση του ενδιαφέ-
ροντος για τη Λαογραφία, κυρίως μέσα από το έργο του Νικολάου Πολί-
τη. Αυτή η προσπάθεια για αποτύπωση του κόσμου της ελληνικής υπαί-
θρου, σε πολλές περιπτώσεις έχει αντιρεαλιστική διάθεση, καθώς αποτυ-
πώνει την καθημερινότητα των ανθρώπων μέσα στην ομορφιά της ελλη-
νικής φύσης με τρόπο εξιδανικευμένο, όπως εξιδανικευμένη είναι για τους
μετανάστες η εικόνα της πατρώας γης, ιδιαίτερα όταν οικονομικές συν-
θήκες τους έχουν εξαναγκάσει να την εγκαταλείψουν αναζητώντας κα-
λύτερη τύχη. Οι εικόνες της όμορφης υπαίθρου, συχνά απογυμνωμένες
από τη φτώχεια, τον αναλφαβητισμό, τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και
τις κοινωνικές αδικίες, ιδίως για τους αγρότες, δίνουν την αίσθηση όμορ-
φων περιηγήσεων στις αναμνήσεις (οι περισσότεροι από τους νέους συγ-
γραφείς κατάγονται από την επαρχία οπότε μεταφέρουν σε μεγάλο βαθ-
μό ως σκηνικό των αφηγημάτων τους τον τόπο καταγωγής τους), που
σκοπεύουν να διασκεδάσουν την κακή ποιότητα ζωής στα σκονισμένα
σοκάκια μιας Αθήνας χωρίς υποδομές, ιδίως για το προλεταριάτο και
τους μικροαστούς, όπως την «οικογένεια Παραδαρμένου» του Άννινου.

((σσττ)) Αυτή η σταδιακή και πολύμορφη στροφή από τον ρομαντισμό προς τον
ρεαλισμό (που εξελίσσεται στον νατουραλισμό) και την καθημερινότητα χρειά-
ζεται και ένα προσφορότερο γλωσσικό εργαλείο για να είναι φυσικότερη, ακόμη
κι αν τα διαδραματιζόμενα επεισόδια είναι στυλιζαρισμένα ή εξιδανικευμένα. Η
δημοτική γλώσσα μπορεί να παίξει κι εδώ έναν σημαντικό ρόλο ως ελιξήριο φυ-
σικότητας. Αφού και οι ήρωες είναι καθημερινοί, και όχι θεοί του Ολύμπου, νύμ-
φες, ή ιστορικά πρόσωπα, όπως συνέβαινε στα λογοτεχνήματα μιας άλλης επο-
χής, πρέπει να μιλούν σαν εμάς, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, καθώς οι
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ακόμη ζωντανές ντοπιολαλιές δεν μπορούν να δώσουν παρά μόνον κωμικά απο-
τελέσματα, όπως μερικές δεκαετίες πριν στη Βαβυλωνία του Δημητρίου Βυζά-
ντιου. Πέρα από τον επίσημο γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας, η συνύπαρξη επί
μισό αιώνα στην Αθήνα είναι σίγουρο ότι έχει δώσει ένα γλωσσικό εργαλείο προ-
φορικής επικοινωνίας των κατοίκων, απ’ όπου έχουν «στρογγυλέψει» οι διαφο-
ρές που υπήρχαν ανάμεσα στις διάφορες ντοπιολαλιές. Ο ίδιος ο Άννινος, το �888
στηλιτεύοντας σε άρθρο του τη Βαβυλωνία του Βυζάντιου, αναφέρει χαρακτηρι-
στικά: 

«Σήμερον τα φώτα της παιδείας διεσπάρησαν δαψιλώς χάρις εις την δρα-
στήριον φιλοπατρίαν του ημετέρου έθνους και την γοργήν φοράν του πνεύ-
ματος του αιώνος, η δε τέως ακατάσκευος γλώσσα ημών επετέλεσε
βαθμηδόν την μόρφωσίν της και απέκτησε την σθεναράν ενωτικήν της
δύναμιν συνδεουσα διά δεσμού ακαταμαχήτου τους διεσπαρμένους ομο-
φύλους. Παρεκτός ολίγων απαραιτήτων τοπικών ιδιωτισμών η ελληνική
γλώσσα τανύν αποβαλούσα βαθμηδόν τον φόρτον των ξενισμών και βαρ-
βαρισμών δεν λαλείται εν Χίω, εν Κρήτη, εν Επτανήσω όπως ελαλείτο
κατά την εποχήν, καθ’ ην συνεγράφη η Βαβυλωνία, οι κάτοικοι δε των ει-
ρημένων ελληνικών χωρών συναντώμενοι εν τη ελευθέρα Ελλάδι δύνα-
νται κάλλιστα να συνεννοηθώσιν, χωρίς ποσώς να επέλθη κωμική ή δυ-
σάρεστος παρεξήγησις».36

Η δυναμική της γλώσσας οδηγεί στη χρήση της και στην πεζογραφία. Με
χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, πολλοί από
τους νέους συγγραφείς χρησιμοποιούν τη δημοτική γλώσσα μόνο στα διαλογικά
μέρη των αφηγημάτων, με την απλή καθαρεύουσα να διατηρείται στο αμιγώς
αφηγηματικό μέρος. Η φυσικότητα εξυπηρετείται εδώ αμφίπλευρα: Τα πεζο-
γραφήματα δημοσιεύονται στον τύπο, όπου το σύνολο της αρθρογραφίας είναι
γραμμένο στην απλή καθαρεύουσα. Επομένως η αφήγηση παραπέμπει στο
γλωσσικό ύφος του φιλοξενούντος εντύπου, ενώ η δημοτική στο θυμικό – στην
καθημερινή γλώσσα της Αθήνας, που δεν είναι απαραίτητα η «φυσική» γλώσ-
σα των πρωταγωνιστών. Δύο διαφορετικές φυσικότητες συνηγορούν υπέρ μιας
συνολικής φυσικότητας.

Η εμφάνιση του Γιάννη Ψυχάρη με Το ταξίδι μου, το �888, προς το τέλος
της δεκαετίας, θα δημιουργήσει νέα δυναμική. Η εξ ολοκλήρου χρήση της δημο-
τικής που υιοθετεί ο συγγραφέας (που βρίσκεται μακριά από την αθηναϊκή δη-
μοσιογραφική και πνευματική πραγματικότητα) θα δώσει νέα διάσταση σε αυ-
τή την εξέλιξη: θα πυροδοτήσει αντιπαραθέσεις, θα δημιουργήσει αντίπαλα
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36 Χαραλάμπης Άννινος, «Η Βαβυλωνία», Εστία, τόμ. ΚΣΤ΄, αρ. 658, 7 Αυγ. �888, σ. 5��.



στρατόπεδα και θα προσδώσει εκρηκτικό περιεχόμενο στην εξέλιξη των λογοτε-
χνικών πραγμάτων (με πολώσεις, αλλά και συνθέσεις), τόσο σε αισθητικό όσο
και σε γλωσσικό επίπεδο.

Την ίδια εποχή στα Επτάνησα, η Κέρκυρα βαδίζει και εκείνη προς τη νέα
εποχή, ωστόσο με τα δικά της υλικά και τη δική της λογοτεχνική προϊστορία.
Το γλωσσικό εργαλείο της δημοτικής γλώσσας, κατακτημένο και επεξεργα-
σμένο στο ποιητικό έργο του Σολωμού και των επιγόνων του δεν χρειάζεται να
«ανακαλυφθεί» στην Κέρκυρα με τον ίδιο τρόπο που αυτό συνέβη στην Αθήνα. Η
μετάβαση στη νέα πραγματικότητα γίνεται λοιπόν με διαφορετικές συνθήκες,
ενώ η πεζογραφία θα βρει την αποκρυσταλλωμένη «κερκυραϊκή» της ταυτότη-
τα στις επόμενες δεκαετίες στο έργο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Τα υπόλοιπα
νησιά θα ακολουθήσουν τα νέα ρεύματα όντας ήδη στη διαδικασία της αφομοί-
ωσης από το αθηναϊκό κέντρο, και με στραμμένο το βλέμμα τους προς την πρω-
τεύουσα.

33..��..55..��  ΤΤοο  γγλλωωσσσσιικκόό  ((κκααιι  εεθθννιικκόό))  ζζήήττηημμαα
Αυτό που ονομάζουμε σήμερα «γλωσσικό ζήτημα»37 και που αποκτά μια

μαζικότερη και δυναμικότερη διάσταση με τον Ψυχάρη και την πρώτη γενιά
των δημοτικιστών, που σχεδόν όλοι ανήκουν στην γενιά αυτή του �88�, αποτελεί
μερικότερη διάσταση αυτού του γενικότερου μετασχηματισμού. Η παρέμβαση
του Ψυχάρη είναι μια έξωθεν χειρουργική τομή σε μια πραγματικότητα που
εξελισσόταν ήδη προς τη μετάβαση σε μια καθημερινή γλώσσα, παράλληλα με
την εξέλιξη και της ίδιας αυτής της καθημερινής γλώσσας. Επιπλέον, εκτός
από τις αισθητικές παραμέτρους του ζητήματος, η με πολλούς και διαφορετι-
κούς μεταξύ τους τρόπους σύνδεση του γλωσσικού ζητήματος με αυτό που η
πλειονότητα των Ελλήνων οραματιζόταν ως εθνική ολοκλήρωση διά της υλο-
ποιήσεως της Μεγάλης Ιδέας στην πραγματικότητα υπηρετούσε την ίδια φιλο-
σοφία που υπηρετούσε και η υιοθέτηση της αρχαΐζουσας όταν το νέο Ελληνικό
Κράτος βρισκόταν ακόμα στα σπάργανα: η ενιαία γλώσσα, η ιστορική συνέχεια
του έθνους, η Ένωση όλου του έθνους κάτω από μια γλώσσα: αυτή τη φορά το
μόνο που άλλαζε ήταν το γλωσσικό εργαλείο, διαμορφωμένο πια, είτε στο «ερ-
γαστήριο» του Ψυχάρη, είτε μέσα από τις διαδραστικές ζυμώσεις που έφερνε
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37 Βλ. χαρακτηριστικά το πρόσφατο συλλογικό έργο Το γλωσσικό ζήτημα, επιμ. Γεώργιος
Μπαμπινιώτης, Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, ����· Βλ. επίσης Γ.Χ. Καλογιάν-
νης, Ο Νουμάς και η εποχή του �9�3-�93�: Γλωσσικοί και ιδεολογικοί αγώνες, Αθήνα: Επικαι-
ρότητα, �984· Γιάννης Κορδάτος, Δημοτικισμός και λογιωτατισμός: Κοινωνιολογική μελέτη
του γλωσσικού ζητήματος, 4η έκδ., Αθήνα: Μπουκουμάνης, �974· Ελισαίος Γιαννίδης, Γλώσσα
και ζωή: αναλυτική μελέτη του γλωσσικού ζητήματος, Αθήνα: Κάλβος, �974· Άννα Φραγκου-
δάκη, Η γλώσσα και το έθνος �88�-�98�: Εκατό χρόνια αγώνες για την αυθεντική ελληνική
γλώσσα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, ����.



στην νεοελληνική παραγωγή λόγου η αλληλεπίδραση όλων των γλωσσικών δυ-
νάμεων: της γλώσσας του Σολωμού, διαμορφωμένης κυρίως μέσα στον κύκλο
του και στα Επτάνησα, της φαναριώτικης γλώσσας, της εξελισσόμενης κοινής
μέσα στα όρια του Νεοελληνικού Κράτους και των ντοπιολαλιών που αναδύο-
νταν ξανά μέσα από τη μελέτη των δημοτικών τραγουδιών αλλά και τις ανα-
μνήσεις των λογίων που μετανάστευαν σε κέντρα του ελληνισμού. 

Το γεγονός ότι οι νεαροί λόγιοι της δεκαετίας του �88� για να εξασφαλίσουν
τα προς το ζην αλλά και για να καθιερωθούν στην αθηναϊκή πραγματικότητα
καταπιάνονταν με διάφορα είδη του λόγου, κάνει πολλούς από αυτούς να πειρα-
ματίζονται άλλοτε με τη δημοτική, άλλοτε με την καθαρεύουσα, ανάλογα με τις
ανάγκες που υπηρετεί η περίσταση και ανεξάρτητα από την ιδεολογική τους το-
ποθέτηση πάνω στο δίλημμα αρχαΐζουσα ή δημοτική. Είναι χαρακτηριστικές οι
περιπτώσεις του Δημητρίου Βερναρδάκη και του Εμμανουήλ Ροΐδη, που αμφό-
τεροι ξιφουλκούν υπέρ της δημοτικής ενώ γράφουν στην καθαρεύουσα. Ο Άννι-
νος πάλι, όπως έκανε ήδη από την προηγούμενη δεκαετία, και μαζί με αυτόν και
πολλοί άλλοι συνομήλικοί του, γράφει πότε στη δημοτική και πότε στην καθα-
ρεύουσα, ανάλογα με το μέσο το οποίο υπηρετεί και το λογοτεχνικό αποτέλεσμα
που θέλει να παράξει. Πρόκειται για τακτική που θα ακολουθήσει ως το τέλος
της καριέρας του, αν και στο γλωσσικό ζήτημα η στάση του θα είναι διακριτικά
υπέρ της καθαρεύουσας.

Στα Επτάνησα, η ιδιαίτερη στάση των Κερκυραίων αναφορικά με το ζήτημα
της γλώσσας θα παραμείνει σθεναρή και θα ανατροφοδοτηθεί από την καινούρια
συζήτηση που ανοίγει στην Αθήνα. Μπορεί ο γλωσσικός διπολισμός Επτανήσων
και Α΄ Αθηναϊκής Σχολής να μην υπάρχει πια, αυτό όμως δεν θα λειτουργήσει
διαλυτικά για τον κύκλο των Κερκυραίων – η καινούρια γενιά, με προεξάρχο-
ντες τον Λορέντσο Μαβίλη και τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη, θα τοποθετηθεί με
δυναμισμό τόσο στα κριτικά της κείμενα όσο και στο έργο της, καθώς οι συζη-
τήσεις για τη γλώσσα θα πυροδοτούν στην Αθήνα ποικίλες αντιπαραθέσεις και
αντεγκλήσεις.38
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38 Είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση του Λορέντσου Μαβίλη σε συνεδρίαση της Βουλής
των Ελλήνων στις �6 Φεβ. �9��, που υποδηλώνει τη συνέχεια και τη συνέπεια των Επτανησίων
(και κυρίως του σολωμικού, κερκυραϊκού κύκλου) στη χρήση της δημοτικής, αλλά και την ιδι-
αιτερότητά των σολωμικών σε σχέση με τις «μετέπειτα αναφανείσες» σχολές: «Είμαι μαθητής
και υπήρξα επί πολλά έτη φίλος του Ιακώβου Πολυλά, του επτάκις εκλεγέντος βουλευτού Κερ-
κύρας, [...] ο οποίος δεν εδέχθη ποτέ Υπουργείον διότι δεν ήθελεν ίσως να ευρεθή ποτέ εις την θέ-
σιν να έλθη εις συμβιβασμόν με την συνείδησίν του, του ανθρώπου, ο οποίος ήτο και αυτός άκρος
φίλος και μαθητής του Διονυσίου Σολωμού, του ποιητού του Εθνικού ημών Ύμνου. Ανήκω λοι-
πόν εις την σχολήν εκείνην και όχι εις τας μετέπειτα αναφανείσας, σήμερον δε, οπότε το ζήτημα
τίθεται εις τρόπον ώστε να φαίνηται ότι επισείονται φόβητρα ερυθρά, αν θέλετε, κατά των οπα-
δών του Σολωμού, χρέος τιμής θεωρώ να κατέλθω και εγώ εις τον καλόν αγώνα και να δηλώ-
σω από του βήματος τούτου, προς ο ατενίζει ο Ελληνισμός ολόκληρος, και είμαι ευτυχής ότι 



33..��..66  ΘΘέέααττρροο::  ΗΗ  κκααθθυυσσττεερρηημμέέννηη  εείίσσοοδδοοςς  ττοουυ  ρρεεααλλιισσμμοούύ  κκααιι  ττοουυ  θθεεάάττρροουυ  
ττηηςς  κκααθθηημμεερριιννόόττηηττααςς

Το θέατρο στην Ελλάδα του �9ου αιώνα εμφάνιζε χαρακτηριστική καθυστέ-
ρηση στην παρακολούθηση των νέων τάσεων, καθώς από τη φύση του είναι πε-
ρισσότερο «συντηρητικό» (αν το θεωρήσουμε ως σύνολο δραματικής παραγω-
γής και ρεπερτορίου). Τα νέα ρεύματα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να δο-
κιμαστούν και να εδραιωθούν στο θέατρο, πολύ περισσότερο δε στον ελληνικό
χώρο, όπου η Αθήνα δεν διαθέτει ακόμη μεγάλη θεατρική αγορά και οι θίασοι εί-
ναι αναγκαίο να περιοδεύουν σε όλα τα μεγάλα κέντρα του ελληνισμού, από τις
μεγάλες πόλεις της ελληνικής επαρχίας που έχουν ανεπτυγμένη αστική τάξη
και θεατρική παράδοση (Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Αργοστόλι, Πάτρα, Ερμούπολη
κ.λπ.) ως την Αλεξάνδρεια, τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη και τις ελληνι-
κές κοινότητες γύρω από τον Δούναβη. Τα περιθώρια για πειραματισμούς στη
συγκεκριμένη περίοδο δεν είναι πολλά, καθώς οι θίασοι έχουν πάντα να αντιμε-
τωπίσουν το ενδεχόμενο της οικονομικής καταστροφής που θα φέρει η έλλειψη
κοινού, αλλά και την αμεσότητα της αποδοκιμασίας από τους θεατές. 

Παρόλα αυτά, η Αθήνα της δεκαετίας του �88�39 κάνει κάποια δειλά βήμα-
τα προς μια θεατρική οργάνωση, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη τα έργα του Ίψεν,
του Τσέχοφ, του Σούντερμαν, του Χάουπτμαν, του Ζολά κυριαρχούν μαζί με το
ρεύμα του νατουραλισμού και όλες τις καινοτόμες προσπάθειες που ανθίζουν σε
όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες (Théatre Libre του Antoine στο Παρίσι, Freie
Bühne του Όττο Μπραμ στο Βερολίνο) μέσα στη δεκαετία. Η Ελλάδα απέχει
πολύ από αυτή τη θεατρική κοσμογονία της Ευρώπης, ωστόσο τα περιοδικά και
δευτερευόντως οι θιασάρχες της εποχής προσπαθούν να παρακολουθήσουν τη
νέα αυτή πραγματικότητα. 

Νέες θεατρικές στέγες κατασκευάζονται τη δεκαετία αυτή (π.χ. το βραχύ-
βιο θερινό θέατρο Ολύμπια στο Ζάππειο σε σχέδια του Τσίλλερ, ή το Δημοτικό
Θέατρο Αθηνών, στο τέλος της δεκαετίας). Η έλλειψη χειμερινής θεατρικής
στέγης ωστόσο είναι χαρακτηριστική. Σε επίπεδο ηθοποιών, ο Νικόλαος Λεκα-
τσάς εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, ερχόμενος με περγαμηνές από
την Αγγλία και ανεβάζει Σαίξπηρ στα μέσα της δεκαετίας, ενώ στην κωμωδία
εξακολουθεί να είναι κυρίαρχη η μορφή του Ευάγγελου Παντόπουλου.

Το δραματολόγιο του νεοελληνικού θεάτρου δεν είχε άλλωστε ποτέ σταματή-
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δύναμαι να το πράξω, ότι είμαι δημοτικιστής». (Λορέντσος Μαβίλης «Λόγος για το γλωσσικό
ζήτημα, στην έκδοση Γεράσιμου Μαρκορά - Λορέντσου Μαβίλη, Επιλογή από το έργο τους,
Αθήνα: Πάπυρος, �996, σ. 3�5).

39 Βλ. ενδεικτικά το κεφάλαιο «Προς μιαν Αναγέννηση» στο Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του
Νέου Ελληνικού Θεάτρου �794-�944, τόμ. � (�794-�9�8), Αθήνα: Καστανιώτης, �99�, σσ.
97-�45.



σει να φλερτάρει με την καθημερινή ζωή – ήδη από τους προηγούμενους αιώνες
είχαν δει το φως της σκηνής δράματα με θέματα από την καθημερινότητα,
ιδίως από την πλευρά των Επτανήσων (τα έργα του Ρούσμελη, ο Χάσης του
Γουζέλη, και ο, αρχετυπικός για το νεοελληνικό θέατρο Βασιλικός του Μάτε-
ση), ενώ η «αλυσίδα» με θέματα παρμένα από την καθημερινότητα διαπερνού-
σε και τις πρώτες δεκαετίες του Νεοελληνικού Κράτους (οι κωμωδίες του
Χουρμούζη, του Δημοσθένη Μισιτζή, του Δημητρίου Βυζάντιου, αλλά και, πιο
κοντά στην δεκαετία που εξετάζουμε, του Άγγελου Βλάχου και του Σοφοκλή
Καρύδη). Είναι ωστόσο γεγονός ότι στην αθηναϊκή σκηνή συνυπάρχουν την ίδια
εποχή και οι ιστορικές τραγωδίες του Δημητρίου Βερναρδάκη. Το γεγονός δε
της έλλειψης σύγχρονης νεοελληνικής δραματουργίας σε συνδυασμό με την
ανάγκη εξεύρεσης εναλλασσόμενου ρεπερτορίου για τους θιάσους δημιουργεί μια
«αγορά μέσα στην αγορά». Μέσα στη μεγαλύτερη «αγορά» των ελληνικών θιά-
σων, που όπως είδαμε στοχεύουν σε όλα τα κέντρα του ελληνισμού, δημιουργεί-
ται και μια μικρότερη αγορά όπου η ζήτηση θεατρικών μεταφράσεων γίνεται
αυξημένη. Οι επίδοξοι μεταφραστές είναι ουσιαστικά οι ίδιοι επίδοξοι συγγραφείς
που κατακλύζουν τα περιοδικά και τις εφημερίδες της εποχής – και βρίσκουν
έτσι μια ευκαιρία να έχουν πρόσβαση στην υπό ανάπτυξη αθηναϊκή σκηνή – ενώ
ταυτόχρονα μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τη μετάφρασή τους, για κάποια
δημοσίευση σε επιφυλλίδα εφημερίδας ή σε περιοδικό, όταν παρέλθει η πρόσκαιρη
χρήση της στην παράσταση.

Η είσοδος της κωμωδίας μετ’ ασμάτων στην αθηναϊκή σκηνή, με τη δια-
σκευή της γαλλικής κωμωδίας οι Μυλωνάδες που γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυ-
χία θα είναι ο προάγγελος για την καθιέρωση ενός νέου είδους, του κωμειδυλ -
λίου.4� Η θεατρική τομή στον τομέα αυτό θα γίνει από ένα πρόσωπο γνώριμο σε
μας από τον τύπο: είναι ο Δημήτριος Κορομηλάς, που με τον Θάνατο του Περι-
κλέους (ερασιτεχνική παράσταση στα ανάκτορα το �883), και την επίσημη
«πρώτη» του στο τέλος της δεκαετίας με την Τύχη της Μαρούλας (θίασος
«Μένανδρος», �889) θα εισάγει τη νεοελληνική δραματική παραγωγή σε μια
καινούρια πορεία. Ανάλαφρη κωμωδία, που τρυπώνει μέσα στην αθηναϊκή κα-
θημερινότητα, διανθισμένη με πολλά τραγούδια, κωμικούς τύπους αρχετυπικούς
αλλά και συνάμα περισσότερο «ελληνικούς» και οικείους από εκείνους των ξέ-
νων κωμωδιών, το έργο του Κορομηλά θα εγκαινιάσει την εποχή της κυριαρ-
χίας του κωμειδυλλίου στην Αθήνα. Μπορεί καλλιτεχνικά τα κωμειδύλλια να
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4� Βλ. ενδεικτικά για το κωμειδύλλιο: Γιάννης Σιδέρης, Το κωμειδύλλιο �888-�896, δοκίμιο
ιστορικό και κριτικό, Αθήνα: χ.ό., �933· Θόδωρος Χατζηπανταζής, Το κωμειδύλλιο, τόμ. Α΄: «Το
κωμειδύλλιο και η εποχή του», Αθήνα: Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη «Ερμής», �98�. Στον δεύτε-
ρο τόμο του έργου δημοσιεύονται τα κωμειδύλλια «Η τύχη της Μαρούλας», «ο Μπαρμπα-Λι-
νάρδος» και «Η Λύρα του Γερο-Νικόλα».



μην έχουν μεγάλες αξιώσεις, ωστόσο διευρύνουν την απήχηση του νεοελληνικού
θεάτρου στο αθηναϊκό κοινό, μεγαλώνουν την αγορά του θεάματος και δημιουρ-
γούν τις προϋποθέσεις, στηρίζοντας οικονομικά τους θιάσους, για μια διαφορετι-
κή ρεπερτοριακή προσέγγιση σε βάθος χρόνου, τη στιγμή που η Ελλάδα δεν δια-
θέτει, παρά τους πολύχρονους σχεδιασμούς, εθνικό θέατρο, ενώ το ανέβασμα έρ-
γων ρεπερτορίου φαντάζει ακόμη παράτολμο εγχείρημα.

Ο Άννινος, όπως θα δούμε μελετώντας τη θεατρική του διαδρομή στη δεκα-
ετία του �88�, αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό αυτή την καινούρια πραγματικό-
τητα. Ωστόσο η επαφή του με τον Κορομηλά θα είναι καθοριστική για την έντα-
ξή του στη θεατρική ζωή της πόλης, και μαζί μ’ αυτήν στον κόσμο του θεάμα-
τος, που θα συντελεστεί κυρίως στη διάρκεια της δεκαετίας του �89�.

33..��..77  ΟΟιι  σσυυλλλλοογγιικκόόττηηττεεςς  ––  σσύύλλλλοογγοοιι,,  κκααφφεεννεείίαα  κκααιι  εεττααιιρρεείίεεςς
Η παραγωγή πολιτισμού στη δεκαετία του �88� συνδέεται, όπως και στις

προηγούμενες δεκαετίες, με την συμμετοχή των λογίων σε συλλογικότητες, εί-
τε καταστατικά οργανωμένες, όπως οι φιλολογικοί σύλλογοι και οι διάφορες
εταιρείες, είτε άτυπες (όπως φιλολογικά σαλόνια και καφενεία).

Ήδη ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός»4� έχει αποκτήσει, μετά από δύο
σχεδόν δεκαετίες από την ίδρυσή του, σημαίνουσα θέση στην αθηναϊκή πνευμα-
τική ζωή της εποχής, ενώ το �88� ιδρύεται η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία
της Ελλάδος, ουσιαστικά μέσα στην κοιτίδα του «Παρνασσού». Την ίδια εποχή,
γύρω από τα περιοδικά και τις εφημερίδες, αλλά και τους χώρους όπου συχνά-
ζουν οι δημοσιογράφοι, με προεξάρχοντα τα καφενεία στο κέντρο της Αθήνας,
αναπτύσσονται συνεργασίες, ανταλλάσσονται απόψεις, δημιουργείται μια δυνα-
μική που συχνά οδηγεί σε προσωπικές φιλίες (ή και αντιπαλότητες) και σε κά-
θε περίπτωση στη συγκρότηση ομάδων που, εκτός επαγγελματικού στίβου πλέ-
ον, πραγματοποιούν συναντήσεις στα σπίτια των λογίων της εποχής, που κι αυ-
τά βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση στο αθηναϊκό κέντρο. Αυτά τα «φιλο-
λογικά σαλόνια»4� είναι, εκτός από τα γραφεία των περιοδικών και εφημερίδων,
χώροι όπου απαγγέλλονται για πρώτη φορά έργα, διεξάγονται αισθητικής φύ-
σης συζητήσεις, συμφωνούνται συνεργασίες για την έκδοση εντύπων ή καταρ-
τίζονται εκδοτικά προγράμματα. Αν είχαμε στη διάθεσή μας «πρακτικά» τέτοι-
ων συνευρέσεων συνύπαρξης των λογοτεχνών-δημοσιογράφων ίσως θα είχαμε
στα χέρια μας ένα πολύτιμο εργαλείο για τις διεργασίες που διαμόρφωναν τη
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4� Το χρονικό του φιλολογικού συλλόγου «Παρνασσός» έχει συγκεντρωθεί στη μελέτη του
Κωνσταντίνου Βοβολίνη Το χρονικόν του “Παρνασσού”(�865-�95�), πρόλ. Γ. Π. Οικονομίδης,
Αθήναι: χ.ό., �95�.

4� Γιάννης Παπακώστας, Φιλολογικά σαλόνια και καφενεία της Αθήνας, 7η έκδ., Αθήνα:
Πατάκης, ���4.



λογοτεχνική παραγωγή της εποχής. Διεργασίες ανεπανάληπτες σήμερα, σε μια
εποχή εκδοτικού μαξιμαλισμού.

Σ’ αυτή τη μικρή Αθήνα, που μπορείς να την περπατήσεις από άκρη σε άκρη
και να συναντήσεις όλους τους λόγιους και τους πνευματικούς ανθρώπους στα
καφενεία, στους συλλόγους και τα θέατρα, έρχεται να εγκατασταθεί μόνιμα ο
Άννινος, ήδη εγγεγραμμένο μέλος του «Παρνασσού» και ήδη έχοντας κάνει τις
πρώτες του επαφές στην Αθήνα και τις δημοσιογραφικές και λογοτεχνικές του
δοκιμές στην Κεφαλονιά. Η αθηναϊκή του περιπέτεια αρχίζει, με ορμητήριο τον
«Παρνασσό» και όχημα τη δημοσιογραφία.

33..33  ΟΟιι  μμηηχχααννιισσμμοοίί  ττηηςς  εεννσσωωμμάάττωωσσηηςς  κκααιι  ττοο  σσυυγγγγρρααφφιικκόό  σσττίίγγμμαα  
ττοουυ  ΆΆννννιιννοουυ  σσττοονν  ααθθηηννααϊϊκκόό  ππννεευυμμααττιικκόό  χχάάρρττηη  ��8888��--��8899��

33..33..��  ΟΟ  φφιιλλοολλοογγιικκόόςς  σσύύλλλλοογγοοςς  ««ΠΠααρρνναασσσσόόςς»»  ––  εεννττεευυκκττήήρριιοο  ττηηςς  φφιιλλοολλοογγιικκήήςς  
κκααιι  κκααλλλλιιττεεχχννιικκήήςς  κκίίννηησσηηςς

Ο ρόλος του φιλολογικού συλλόγου «Παρνασσός» στην καθιέρωση του Άννι-
νου στα λογοτεχνικά πράγματα της Αθήνας είναι καθοριστικός – ίσως, μαζί με
την Εφημερίδα του Κορομηλά να είναι και τα δύο βασικά εργαστήρια μέσα στα
οποία σφυρηλατείται η λογοτεχνική του προσωπικότητα.43 Δύο «εργαστήρια»
στα οποία «φοιτούν» και συνυπάρχουν δημιουργικά περίπου οι ίδιοι άνθρωποι,
προερχόμενοι από ολόκληρο το φάσμα της λογοτεχνικής, δημοσιογραφικής και
επιστημονικής κοινότητας της Αθήνας, που ήταν ακόμη αρκετά μικρή για να
μπορεί κάποιος να τους γνωρίσει όλους, και αρκετά μεγάλη πλέον για να μπορεί
κάποιος να σταθεί μόνος του και μακριά από συλλογικότητες σε ένα αναπτυσ-
σόμενο πνευματικό στερέωμα που είχε βασικό όχημα τον τύπο, μια δραστηριό-
τητα που όσο γινόταν επαγγελματική τόσο περισσότερο εξελισσόταν σε κατεξο-
χήν συλλογική. 

Αν στην Κεφαλονιά η ατομική, μοναχική προσπάθεια κάποιου να αναδειχθεί
στο τοπικό στερέωμα ήταν αρκετή, με την έκδοση ενός φύλλου, μιας ποιητικής
συλλογής ή ενός μονοφύλλου, η Αθήνα απαιτούσε αυτό που για τα Επτάνησα
ήταν περισσότερο οικείο στην Κέρκυρα: τη δημιουργία ενός κύκλου – αυτή τη
φορά όχι γύρω από μια ισχυρή προσωπικότητα, όπως ήταν ο Σολωμός εκεί, αλ-
λά γύρω από έναν σχετικά απρόσωπο φορέα (όπως ήταν ο «Παρνασσός»), δεδο-
μένης της έλλειψης μιας αντίστοιχης προσωπικότητας του μεγέθους του Σολω-
μού, αλλά και της ανομοιογένειας του πνευματικού δυναμικού της ολοένα δια-
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43 Βλ. Ηλίας Τουμασάτος, «Ο Χαραλάμπης Άννινος και ο Φιλολογικός Σύλλογος “Παρ-
νασσός”: Μια διάσταση της αθηναϊκής πνευματικής ζωής στο τελευταίο τέταρτο του �9ου αιώ-
να», Κυμοθόη, τόμ. �7 (���7), σσ. �83-�95.



μορφούμενης πραγματικότητας των Αθηνών.44 Ο «Παρνασσός»45 ήταν ένας
χώρος δυναμικός, ανοιχτός, ευέλικτος, και όχι προσωποπαγής. Σχεδόν δύο δε-
καετίες μετά την ίδρυση του Συλλόγου από τους αδελφούς Λάμπρου,46 αυτό που
ξεκίνησε ως μια νεανική τρέλα είχε ήδη αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στα
αθηναϊκά πνευματικά πράγματα. Ο «Παρνασσός» ήταν πιο ελεύθερος από το
Πανεπιστήμιο, είχε περισσότερα και επιφανέστερα μέλη από τους πολυάριθμους
συλλόγους που είχαν ιδρυθεί εκείνη την εποχή στην Αθήνα, είχε στόχους περισ-
σότερο πνευματικούς, επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς σε ένα πεδίο που ήταν
ακόμα υπό διαμόρφωση. Επιπλέον, ήταν σχετικά ευέλικτος και δημοκρατικός
σε ό,τι αφορά την «ηγεσία» του, που, όντας εναλλασσόμενη, εξασφάλιζε ότι ο
σύλλογος δεν θα ήταν προκάλυμμα της φιλοδοξίας ενός μόνο ανδρός, αλλά στο
μέτρο του δυνατού, ένα forum παραγωγής πολιτισμού και δυναμικού διαλόγου.

Ο Άννινος είχε από νωρίς, όπως έχουμε ήδη δει,47 αποκτήσει σχέση με τον
«Παρνασσό» ήδη από την πρώτη του απόπειρα μετάβασης στην Αθήνα, όταν
ακόμα ήταν μόλις είκοσι χρονών, το �87�. Μετά την οριστική του εγκατάσταση
στην Αθήνα, στο τέλος της ίδιας δεκαετίας, ο «Παρνασσός» είναι ένας εξαιρε-
τικός σύνδεσμος – μια συνοριακή διάβαση από την οποία μπορεί να εισέλθει στον
αθηναϊκό πνευματικό χώρο και μάλιστα με διαβατήριο. Στον «Παρνασσό» ήταν
άλλωστε μέλη και οι νεκροί φίλοι του από την δεκαετία του �87�, Δημήτριος
Παπαρρηγόπουλος και Σπυρίδων Βασιλειάδης, ενώ και τα ρομαντικά του πρό-
τυπα της δεκαετίας του �87�, ο Αχιλλέας Παράσχος και ο Ιούλιος Τυπάλδος,
ποιητές που δεδηλωμένα ο Άννινος θαύμαζε από τα νεανικά του χρόνια, ανήκαν
στο δυναμικό του φιλολογικού συλλόγου. Ακόμη κι αν η εποχή του ρομαντισμού
έχει παρέλθει, ο «Παρνασσός», που με αρκετή ευελιξία παρακολουθεί τις εξελί-
ξεις, παρέχει πρόσφορο έδαφος για εξοικείωση και ένταξη στη νέα πραγματικό-
τητα.

Ο «Παρνασσός» ήταν αυτό που χρειαζόταν τη συγκεκριμένη στιγμή ο Άννι-
νος: ένας χώρος όπου οι νέοι λόγιοι της εποχής, στους οποίους συμπεριλαμβάνο-
νταν και οι εξ επαρχιών ορμώμενοι που είχαν έρθει στην Αθήνα είτε για σπουδές
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44 Και μετά τον Σολωμό, οι Ιάκωβος Πολυλάς και Λορέντζος Μαβίλης λειτούργησαν ως
συνεκτικοί παράγοντες για τη διατήρηση της ιδιαίτερης πορείας της Κέρκυρας στην ελληνική
λογοτεχνική παραγωγή. Βλ. σχετικά την εισαγωγή του Θεοδόση Πυλαρινού στην έκδοση Λορέ-
ντσου Μαβίλη - Τα κριτικά κείμενα, επιμ. Θεοδόσης Πυλαρινός, Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδο-
σιν Ωφελίμων Βιβλίων, ���7, σσ. �-�5�. 

45 Αναλυτικά το ιστορικό του συλλόγου «Παρνασσός» από της ιδρύσεώς του περιγράφεται
στη μελέτη του Κωνσταντίνου Βοβολίνη Το χρονικόν του “Παρνασσού” (�865-�95�), πρόλ. Γ.
Π. Οικονομίδης, Αθήναι: χ.ό., �95�.

46 Οι αδελφοί Λάμπρου λειτούργησαν ως γεφυροποιοί ανάμεσα στα Επτάνησα και την Αθή-
να, καθώς και οι ίδιοι είχαν περάσει μέρος της ζωής τους στα Επτάνησα.

47 Για την εγγραφή του Άννινου ως μέλους του «Παρνασσού» βλ. την παράγραφο �.�.� αυ-
τής της μελέτης.



είτε για εργασία, μπορούσαν να γνωριστούν με παλαιότερους καταξιωμένους
λογίους, να δώσουν δείγματα της δουλειάς τους και να συμμετέχουν ενεργά
στην πνευματική αθηναϊκή ζωή. Ήταν ένα μεγάλο φιλολογικό «σαλόνι», με
τους δικούς του κανόνες, με πολυσχιδή δραστηριότητα, κοινωνική δράση και ση-
μαντική επιρροή. Το ομώνυμο περιοδικό του συλλόγου, το οποίο κυκλοφορεί ήδη
από το �877, είχε ήδη καταξιωθεί ως φιλολογικό και επιστημονικό έντυπο με-
γάλου κύρους, στις σελίδες του οποίου φιλοξενούνταν άρθρα των σημαντικότε-
ρων προσωπικοτήτων όχι μόνο της αθηναϊκής αλλά της ελληνικής γενικότερα
πνευματικής ζωής.

Παράλληλα με το περιοδικό, υπήρχαν και οι άλλες δραστηριότητες του συλ-
λόγου, πνευματικές και εκπαιδευτικές, που τον καθιστούσαν πρωταγωνιστή
στην πνευματική ζωή: οι διαλέξεις από του βήματος του «Παρνασσού» συμπε-
ριλαμβάνονταν σε αυτές – και ο Άννινος είχε στη δεκαετία αυτή την ευκαιρία να
εκφωνήσει από το βήμα αυτό στην περίοδο �883-�884 και τη μελέτη του «Το
έτος ���� μ.Χ.»,48 το οποίο δημοσιεύτηκε σχεδόν αμέσως μετά στον τόμο του
«Εδώ κ’ εκεί».49 Αν κρίνουμε από τη μορφή του κειμένου που τελικά δημοσιεύ-
τηκε, ο Άννινος επιχείρησε να κερδίσει το ακροατήριο του «Παρνασσού» με ένα
κείμενο (ή, έστω, πιθανότατα, μια συντομότερη εκδοχή του από την μακροσκε-
λέστατη δημοσιευμένη), στο οποίο επιχειρούσε να ξεδιπλώσει όλες τις πτυχές
του συγγραφικού του τάλαντου: να δείξει τις αξιοζήλευτες ιστορικές του γνώ-
σεις, προϊόν έρευνας στην ξένη βιβλιογραφία της εποχής, άρα και τη γλωσσομά-
θειά του, και επιπλέον να χρωματίσει αυτή την κατ’ αρχήν ιστορική πραγματεία
με το προσωπικό του στυλ γραφής, με την ευφυολογία, τα λεκτικά παιχνίδια,
μια ειρωνική ματιά που βοηθά το ακροατήριο να παρακολουθήσει, και διακόπτει
ενδεχομένως τη ροή του λόγου με γέλια.

Η παρουσία του Άννινου στον «Παρνασσό» τη δεκαετία του �88� συνδέεται
και με τη διοργάνωση έκθεσης κειμηλίων της Ελληνικής Επανάστασης,5� σχε-
τιζομένων με τον εθνικό αγώνα και τις προσωπικότητες των αγωνιστών. Η έκ-
θεση πραγματοποιήθηκε το �884, σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Παπαρ-
ρηγόπουλο, μέλος και διατελέσαντα Πρόεδρο του συλλόγου, καθώς και τη νεο-
σύστατη Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, στην οποία επίσης
συμμετείχε ο Άννινος.5� Η οργανωτική επιτροπή της έκθεσης τελούσε υπό την
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48 Βλ. Κωνσταντίνος Βοβολίνης, Το χρονικό του Παρνασσού, ό.π., σ. �5�.
49 Βλ. παρακάτω την παρ. 3.3.�.8.
5� Βλ. σχετική περιγραφή του χρονικού της έκθεσης στον πρόλογο του τόμου Χ. Άννινος,

Ιστορικά σημειώματα μετά πολλών εικόνων, Αθήναι: Εστία, �9�5, σσ. 6-��.
5� Η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος ιδρύθηκε το �88� από λόγιους και δη-

μοσιογράφους της εποχής, με σκοπό τη διατήρηση, συλλογή και προβολή αντικειμένων και μαρ-
τυριών γύρω από την ιστορία του νεότερου ελληνισμού. Στα ιδρυτικά της μέλη συγκαταλέγο-
νται, εκτός από τον Μπάμπη Άννινο, και οι Τιμολέων Φιλήμων, Δημήτριος Καμπούρογλου, 



προεδρία του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, και είχε γραμματέα τον Άννινο
και μέλη τον Μιχαήλ Μελά, τον καθηγητή Μπενιζέλο, τον (και πρόεδρο της
Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας και μετέπειτα κατέχοντα πρωταγωνι-
στικό ρόλο στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του �896) Τιμολέοντα
Φιλήμονα, τους αδελφούς Σπυρίδωνα και Μιχαήλ Λάμπρο, και τον Νικόλαο
Πολίτη. Πέρα από το γεγονός της έκθεσης καθαυτό, η προσπάθεια για τη συλ-
λογή όλων εκείνων των αντικειμένων, έργο κοπιώδες όπως μας πληροφορεί ο
Άννινος καθώς δεν είχε ως τότε επιδειχθεί κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη
συγκέντρωση τέτοιου υλικού ή ακόμα και για τη διάσωση τεκμηρίων που θα
εξυπηρετούσαν την μελλοντική έρευνα, είχε και μια παράπλευρη ωφέλεια. Ένα
μέρος του υλικού της έκθεσης αποτέλεσε τον πρώτο πυρήνα του Εθνικού Ιστορι-
κού Μουσείου που σήμερα στεγάζεται στο κτήριο της Παλαιάς Βουλής και εξα-
κολουθεί να τελεί υπό την επιμέλεια της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας
της Ελλάδος. 

Ο «Παρνασσός» πέραν του χώρου παραγωγής πολιτισμού είναι επιπλέον και
χώρος συναναστροφής, γνωριμιών, και ανταλλαγής απόψεων. Και για τον Άν-
νινο είναι χώρος όπου συναντιέται το επτανησιακό του παρελθόν με τη φτασμέ-
νη λογιοσύνη της Αθήνας και με το πανταχόθεν προερχόμενο νέο ρεύμα. Παλιοί
γνωστοί, νέοι φίλοι, όλος ο πνευματικός κόσμος της εποχής θα διαβεί την πόρτα
του μεγάρου της Πλατείας Καρύτση, όπου τελικά εγκαθίσταται ο σύλλογος και
παραμένει μέχρι σήμερα.

Παρατηρώντας, μέσα από το Χρονικό του Παρνασσού του Κωνσταντίνου
Βοβολίνη, την εξέλιξη του συλλόγου βλέπουμε ότι ήδη από πολύ νωρίς είναι πολ-
λοί οι Επτανήσιοι που εγγράφονται ως μέλη (είτε επίτιμα, είτε αντεπιστέλλοντα,
είτε τακτικά): Οι Κερκυραίοι Αρσένιος Πανδής (�869-7�) και Ιάκωβος Πολυ-
λάς, οι Κεφαλονίτες Θεόδωρος Καρούσος και Παύλος Καλλιγάς,5� είχαν ήδη
γραφτεί πριν από τον Άννινο, ενώ στον συνολικό κατάλογο των μελών θα εντο-
πίσουμε, ανάμεσα σε άλλους, τον Γεώργιο Τερτσέτη, τον Αριστοτέλη Βαλαωρί-
τη, τον Ιούλιο Τυπάλδο - Πρετεντέρη, τον Πέτρο Βράιλα Αρμένη, τον Γεώργιο
Μαρτινέλη, τον Μητροπολίτη Κεφαλληνίας Γεράσιμο Δόριζα, τον Ανδρέα Λα-
σκαράτο, τον Ιωάννη Μεσολωρά, τον (στενά συνδεόμενο με τον Άννινο στην αρ-
χή της αθηναϊκής του πορείας) Ρόκκο Χοϊδά, τον Ειρηναίο Ασώπιο, τον Γερά-
σιμο Μαρκορά, τον Γεώργιο Τερτσέτη και πολλούς άλλους.53

Ηλίας Α. Τουμασάτος�38

ο καθηγητής της Λαογραφίας Νικόλαος Πολίτης, ο Αντώνιος Μηλιαράκης, ο Γεώργιος Δροσί-
νης κ.ά. Από το �883 η Εταιρεία εξέδωσε και περιοδικό, το Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολο-
γικής Εταιρείας της Ελλάδος. 

5� Βλ. Κωνσταντίνος Βοβολίνης, ό.π., σ. 45.
53 Βλ. τον πλήρη κατάλογο των μελών του «Παρνασσού» μέχρι το �95� στον Κ. Βοβολίνη,

ό.π., σσ. 569-6��.



Από τα πρώτα χρόνια του δηλαδή, ο «Παρνασσός» επιδιώκει να δικτυωθεί
και δικτυώνεται με διττό τρόπο: Αφ’ ενός γεωγραφικά, προς όλα τα πνευματικά
κέντρα του ελληνισμού, και αφ’ ετέρου σε όλες τις γενιές των λογίων της επο-
χής: Στους ήδη «φτασμένους», που προσδίδουν στον σύλλογο το ανάλογο κύρος,
αλλά και στους συνομήλικους των ιδρυτών νέους επιστήμονες, πολλοί από τους
οποίους είναι πλέον απόφοιτοι του ντόπιου πανεπιστημίου, οι οποίοι επιθυμούν να
αναδειχθούν στον πνευματικό στίβο της Αθήνας, μέσω των διαλέξεων που
πραγματοποιούνται στους χώρους όπου κατά καιρούς φιλοξενείται ο «Παρνασ-
σός», αλλά και τις παράλληλες δραστηριότητες που επιδιώκει ο σύλλογος, (εκ-
θέσεις, ίδρυση σχολής απόρων παίδων), ενώ φαίνεται ότι επιδιώκεται και επικοι-
νωνία με άλλους φιλολογικούς συλλόγους της Ελλάδας και του εξωτερικού αλ-
λά και εύπορους Έλληνες της διασποράς (Οι Επτανήσιοι ευεργέτες Μαρίνος
Κοργιαλένιος και Παναγής Βαλλιάνος έγιναν μέλη την περίοδο �889-9�) και
πολιτειακές, πολιτικές και εκκλησιαστικές προσωπικότητες, Έλληνες και ξέ-
νους, που εδραίωναν ακόμη περισσότερο την ισχύ του. Επιχειρήθηκε δηλαδή να
συνδυαστεί το κύρος των παλαιών με τη δημιουργική ορμή των καινούριων, αλ-
λά και την προστατευτική ασπίδα ισχυρών οικονομικών, πολιτικών, εκκλησια-
στικών παραγόντων και εν γένει δημοφιλών προσωπικοτήτων. 

Για τους εν Αθήναις Επτανήσιους ο «Παρνασσός» είναι εύφορο έδαφος για
να γνωριστούν, να δικτυωθούν και να αναδειχθούν. Για τη νέα αυτή γενιά, που η
ανάδειξή της στον πνευματικό στίβο δεν συνεπαγόταν μόνο την κατάκτηση του
πρεστίζ του «διανοουμένου», όπως συνέβαινε στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, αλλά
και την ικανοποίηση βιοποριστικών αναγκών, ήταν μια μοναδική ευκαιρία.

Αυτό μπορεί εύκολα να το εξηγήσει κανείς παρατηρώντας πως στο σύνολό
τους σχεδόν οι πνευματικοί άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκε ο Άννινος
κατά τα πρώτα χρόνια της οριστικής του πλέον εγκατάστασης στην Αθήνα εί-
ναι μέλη του «Παρνασσού»: Οι πρώτοι του συνεργάτες στον Ασμοδαίο54 του
συγγενή του Θέμου Άννινου (Εμμανουήλ Ροΐδης, Μιχαήλ Μητσάκης, Γεώργιος
Σουρής), στον οποίο αρθρογραφούσε ο Άννινος από τις αρχές της δεκαετίας του
�88� ήταν μέλη του «Παρνασσού». Αλλά και ο χρηματοδότης του, διαδόχου του
Ασμοδαίου, Άστεως, Δημήτριος Καμπούρογλου, ήταν επίσης μέλος. Ο Δημή-
τριος Κορομηλάς, κομβική προσωπικότητα για την αθηναϊκή παρουσία του Άν-
νινου, με τον οποίο συνεργάστηκε ως συντάκτης στην Εφημερίδα,55 και αφετέ-
ρου, κατά δήλωση του ίδιου του Άννινου στον Κωστή Μπαστιά, ήταν ο άνθρω-
πος που τον έβγαλε στο θέατρο56, είχε γίνει μέλος του Παρνασσού ευρισκόμενος
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54 Μάγερ, Κώστας, Ιστορία του Ελληνικού Τύπου, τόμ. Α΄, Αθήναι: χ.ό., �957, σσ. �54-�55.
55 Βλ. Κώστας Μάγερ, ό.π., σσ. ��9-�4�.
56 Βλ. Κωστής Μπαστιάς, «Μπάμπης Άννινος», στο Φιλολογικοί περίπατοι, δεύτερος κύ-

κλος. Αθήνα: Καστανιώτης, ����, σ. �46.



ακόμη στη Λειψία, λίγο πριν από τον Άννινο. Στην Εφημερίδα, οι συντάκτες
στην συντριπτική τους πλειονότητα είναι επίσης μέλη ή συνεργάτες του περιοδι-
κού: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Δημήτριος Καμπούρογλου και πάλι, Μιχαήλ
Μητσάκης. Αλλά και στην επόμενη εφημερίδα της οποίας ο Άννινος ανέλαβε
την αρχισυνταξία, τη βραχύβια Καθημερινή, το �887, εκδότης ήταν ένα από τα
ιδρυτικά μέλη του «Παρνασσού», πρώτος πρόεδρός του και Γραμματέας του επί
σειρά ετών (�869-�873, �874-�9�3), ο Μιχαήλ Λάμπρος.

Είναι εντυπωσιακό πόσο λειτουργούν ως «συγκοινωνούντα δοχεία» ο «Παρ-
νασσός» με το πιο σύγχρονο και μεγαλύτερο σε κυκλοφορία έντυπο της εποχής,
την Εφημερίδα, αλλά ταυτόχρονα και με τους λόγιους των Επτανήσων και της
διασποράς – είναι ένα ισχυρό σημείο αναφοράς, ένας δίαυλος επικοινωνίας που
πέρα από το κυρίως έργο του δημιουργεί ισχυρές σχέσεις μεταξύ των μελών του
– οι νεοσσοί του «Παρνασσού», νεοσσοί την ίδια στιγμή και της Εφημερίδας θα
ανοίξουν τις φτερούγες τους στη διάρκεια της δεκαετίας προετοιμάζοντας την
κυριαρχία τους στα πνευματικά πράγματα στην επόμενη δεκαετία �89�-�9��.

Η σχέση του Άννινου με τον «Παρνασσό» εξάλλου θα κλιμακωθεί ακόμη πε-
ρισσότερο στη δεκαετία που θα ακολουθήσει, καθώς θα αναλάβει για μια πε-
νταετία περίπου τη διεύθυνση του ομώνυμου περιοδικού, μέσα από το οποίο θα
αναδειχθούν και πολλοί νεότεροι Επτανήσιοι λόγιοι.57

Θα μπορούσε, συμπερασματικά, κανείς να παρομοιάσει τον «Παρνασσό» με
έναν «κεντρικό σταθμό» της αθηναϊκής πνευματικής ζωής, όπου καταφθάνουν
προσωπικότητες προερχόμενες από όλα τα σημεία του ελληνισμού, και από
όλες τις γενιές των λογίων και μέσα από τις σχέσεις που αναπτύσσονται στο
πλαίσιό του «διοχετεύονται» προς διάφορους τομείς της πνευματικής ζωής: τον
τύπο, την επιστήμη, τη φιλολογία, τη λογοτεχνία, το θέατρο. Για τον Άννινο
αποτελεί οπωσδήποτε βασικό μηχανισμό εισδοχής στην αθηναϊκή πραγματι-
κότητα.

33..33..��  ΗΗ  ππρρώώττηη  ααυυττοοττεελλήήςς  ααθθηηννααϊϊκκήή  έέκκδδοοσσηη::  ΕΕδδώώ  κκ’’  εεκκεείί ––  
ΟΟ  ππεεζζοογγρράάφφοοςς  σσυυσσττήήννεεττααιι  σσττοο  κκοοιιννόό

Το Εδώ κ’ εκεί που κυκλοφορεί το �884,58 δώδεκα χρόνια μετά την έκδοση
του Λυκαυγούς στην Κεφαλονιά, είναι ουσιαστικά η πρώτη αυτοτελής «αθηναϊ-
κή» έκδοση του Άννινου, που πραγματοποιείται από το τυπογραφείο του Ανδρέα
Κορομηλά. Η έκδοση αφιερώνεται στη μνήμη του Βασιλείου Μελά, «ανθ’ ων
υπέρ εκδόσεως του παρόντος βιβλίου ειργάσατο». Ο Άννινος, έχοντας ήδη δημι-

Ηλίας Α. Τουμασάτος�4�

57 Για τη συνεργασία του Άννινου με τον «Παρνασσό» στη δεκαετία του �89� και εφεξής,
που χαρακτηρίστηκε και από την παρουσία του στη διεύθυνση του ομώνυμου περιοδικού βλ. την
παράγραφο 4.7.� αυτής της μελέτης.

58 Χ. Άννινος, Εδώ κ’ εκεί, Εν Αθήναις: τυπ. Α. Κορομηλά, �884.



ουργήσει τον μικρό του κύκλο στην Αθή-
να, με τα πρώτα δείγματα γραφής του
στον Παρθενώνα, το Μη Χάνεσαι, την
Ποικίλη Στοά, την Εστία και τον Ασμο-
δαίο και έχοντας ήδη ξεκινήσει την αρ-
θρογραφία του στην Εφημερίδα του Δη-
μητρίου Κορομηλά, επιχειρεί να συγκε-
ντρώσει στην έκδοση αυτή ένα αντιπρο-
σωπευτικό δείγμα της μέχρι τότε συγ-
γραφικής του παραγωγής. Τα κείμενα
που δημοσιεύονται στο Εδώ κ’ εκεί είναι
στην πραγματικότητα αυτό που λέει ο
τίτλος: δημοσιεύσεις και διαλέξεις «εδώ
κ’ εκεί» του νεαρού ακόμη συγγραφέα,
που με τον τρόπο αυτό επιχειρεί περισσό-
τερο να αυτοσυστηθεί συνολικά ως προ-
σωπικότητα παρά ο κόσμος να γνωρίσει
τα – ήδη γνωστά, αλλά εγκατεσπαρμέ-
να σε διάφορα έντυπα της εποχής, κεί-
μενά του. Ο αρθρογράφος των «Πινακί-
δων» της Εφημερίδος, επιχειρεί να προσ-
διορίσει τις συγγραφικές του συντεταγ-
μένες σε ένα σύστημα που ήδη έχει αρ-
χίσει να τον γνωρίζει. 

Το βιβλίο, το οποίο επανεκδόθηκε
σχεδόν σαράντα χρόνια μετά,59 δεν έχει
κανέναν πρόλογο του συγγραφέα ή κάποιου άλλου – και περιλαμβάνει μια σειρά
κειμένων που εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται να έχουν καμία σχέση μεταξύ
τους, καθώς κινούνται στο ευρύ θεματολογικό φάσμα που από την αρχή της κα-
ριέρας του στην Αθήνα φαίνεται πως έχει επιλέξει ο Άννινος.

33..33..��..��  ΗΗ  κκοοιιννωωννιικκήή  κκρριιττιικκήή  μμέέσσαα  ααππόό  ττηη  χχααρραακκττηηρροολλοογγίίαα
«Ο πολιτικός βίος του κυρίου Αναπόδου»,6� που ανοίγει το βιβλίο είναι ένα

ευθυμογραφικό κείμενο που στηρίζεται στην κατασκευή από τον Άννινο μιας
κωμικής περσόνας: του Παντολέοντος Ανάποδου. Ο Ανάποδος δεν αποτελεί
απλά κωμικό προσωπείο – αλλά ολοκληρωμένο χαρακτήρα, που μας θυμίζει
έντονα τη χαρακτηρολογία του Ανδρέα Λασκαράτου στο Ιδού ο άνθρωπος. Για
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59 Χ. Άννινος, Εδώ κ’ εκεί, Εν Αθήναις: Ι.Ν. Σιδέρης, �9��.
6� Χ. Άννινος, «Ο πολιτικός βίος του κυρίου Αναπόδου», Εδώ κ’ εκεί, ό.π., σσ. �-�7.

Εξώφυλλο της πρώτης αυτοτελούς
αθηναϊκής έκδοσης του Άννινου 

Εδώ κ’ Εκεί
[Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη 

Αργοστολίου]



τον Ανάποδο μαθαίνουμε τα πάντα: την καταγωγή του, την παιδική του ηλικία,
τις κλίσεις του. Ο Ανάποδος διακατέχεται από υπέρμετρη φιλοδοξία: επιδιώκει
να αφήσει το στίγμα του στην εποχή του με ποικίλους τρόπους, τους οποίους
ακολουθούσαν και πολλοί νέοι που επιδίωκαν μία θέση στο πολιτικό και λογοτε-
χνικό στερέωμα της εποχής (μεταξύ των οποίων και ο Άννινος).

Μέσα από μια σπαρταριστή αφήγηση περιγράφονται οι αποτυχημένες προ-
σπάθειες του Ανάποδου να αναδειχθεί στη δημοσιογραφία, στους φιλολογικούς
συλλόγους, στην πολιτική, ακόμη και στην επαναστατική δράση, που θα τον
οδηγήσουν στη φυλακή – και την σχετική αυτοκάθαρση. Χαρακτηριστικό όλων
αυτών των υπερφίαλων προσπαθειών είναι ότι επιχειρούνται με την αποφασιστι-
κή συμβολή των εφημερίδων – ο Ανάποδος πληρώνει για να δημοσιεύονται δια-
τριβές του, πράγμα πολύ συνηθισμένο για την εποχή, πληρώνει ακόμη και για
να δημοσιευτεί η άφιξή του στον Πειραιά – ο Άννινος παρακολουθεί την προσπά-
θεια ενός ανθρώπου απολύτως κενού να αποκτήσει κοινωνική επιφάνεια και να
αναδειχθεί κατασκευάζοντας, με τη βοήθεια των μέσων ενημέρωσης, μια πλα-
στή «πραγματικότητα». Ο Ανάποδος (θεωρεί ότι) υπάρχει, μόνον εφ’ όσον αφή-
νει στο στίγμα του στον αθηναϊκό δημόσιο βίο. Και οι εφημερίδες είναι ένας τρό-
πος να αφήσει αυτό το στίγμα του, με ανεξίτηλο μελάνι. Με αυτή την οπτική η
παρακολούθηση του «πολιτικού» (με την έννοια του δημόσιου) βίου του Ανάπο-
δου δεν είναι απλά μια ευθυμογραφική αποτύπωση ενός κωμικού μωροφιλόδοξου
χαρακτήρα. Πέρα από αυτό είναι και η απόπειρα να τη δει κανείς μέσα σε ένα
ολοένα διαμορφούμενο πλαίσιο οικοδόμησης της δημόσιας εικόνας των προσώ-
πων, όπως αυτό ανδρώνεται σταδιακά στην αθηναϊκή πραγματικότητα. Αυτό
το πλαίσιο συγκροτείται με βασικό άξονα τη μαζική επικοινωνία – τον δημόσιο
λόγο, διαμέσου των διαφόρων εκφάνσεών της: των σε επαγγελματική βάση
πλέον εκδιδόμενων εφημερίδων, των φιλολογικών συλλόγων, της πολιτικής,
ακόμη και της εξωθεσμικής – κινηματικής δράσης. Δεν μπορεί κανείς να ισχυ-
ριστεί ότι όλο αυτό το σύστημα διαμόρφωσης του δημόσιου βίου ήταν άγνωστο
στο πνευματικό λίκνο του Άννινου, την Κεφαλονιά, ιδίως μετά την παραχώρηση
της ελευθεροτυπίας. Ωστόσο, δεν ήταν τόσο «σύστημα». Οι dilettanti Επτανήσι-
οι, dilettanti του θεάτρου, της λογιοσύνης, της δημοσιογραφίας, δεν είχαν μπορέ-
σει να στήσουν, γιατί ενδεχομένως δεν χρειάζονταν, μια μηχανή διαμόρφωσης
της πραγματικότητας. Τα μέσα τους αποτελούσαν περισσότερο έκφραση μιας
ιδεολογικής και πολιτικής δυναμικής παρά ένα αυτόνομο σύστημα που σιγά σι-
γά θα αποκτούσε την προσδοκία, και αργότερα τη δύναμη, να ανεβοκατεβάζει
κυβερνήσεις και να αναδεικνύει πρόσωπα στον δημόσιο βίο. Αν ο Ιωσήφ Μομ-
φερράτος, ο Ηλίας Ζερβός-Ιακωβάτος, ο Διονύσιος Σολωμός, ήταν ήδη γνωστοί
πριν εκδώσουν τα έργα τους, τα νέα πρόσωπα που επιχειρούν να αναδυθούν στην
πολιτική και πνευματική κονίστρα της Αθήνας αναδεικνύονται μέσα από τη (σε
νηπιακή ακόμα μορφή) μαζική επικοινωνία. Οι εφημερίδες πλέον δεν φτιάχνο-
νται από προσωπικότητες, φτιάχνουν προσωπικότητες.

Ηλίας Α. Τουμασάτος�4�



Ο ίδιος ο Άννινος δεν είναι ξένος σε σχέση με αυτό το σύστημα. Είναι ήδη
ενταγμένος σε αυτή την πραγματικότητα και επιχειρεί με τα ίδια μέσα να κα-
τακτήσει και ο ίδιος τη θέση του στο αθηναϊκό πνευματικό στερέωμα. Από αυτή
την άποψη είναι αδύνατον να δει το διαμορφούμενο αυτό σύστημα από απέναντι
– με αυτή την έννοια η σαρκαστική διάθεση του Άννινου προς τον Ανάποδο
στρέφει τα βέλη της και στον ίδιο τον συγγραφέα – που αισθάνεται τον εαυτό
του ολοένα και περισσότερο αναδυόμενο μέρος αυτού του συστήματος.6� Υπό την
έννοια αυτή ο «κύριος Ανάποδος» είναι ένα κείμενο που ανατέμνει την πνευμα-
τική και κοινωνική πραγματικότητα της εποχής, χωρίς ποτέ να ξεχνά ότι οι δύο
τους αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία – με όργανο «μετάγγισης» την μαζική
επικοινωνία.

33..33..��..��  ΗΗ  κκααθθηημμεερριιννόόττηητταα  ττωωνν  λλοογγίίωωνν  σσττηη  δδεεκκααεεττίίαα  ττοουυ  ��8888��  
κκααιι  οοιι  εεππιιρρρροοέέςς  ττοουυ  ΆΆννννιιννοουυ

Ο «Κάδμος»6� είναι ένα πικρά σαρκαστικό κείμενο που αναφέρεται στη θλι-
βερή καθημερινότητα όσων ασχολούνται στην Αθήνα της εποχής με πνευματι-
κές δραστηριότητες. Ο Άννινος επικαλείται ένα ιστορικό παράδειγμα για να πα-
ράξει σατιρικό αποτέλεσμα και μέσω αυτού να αποτυπώσει μια σκληρή πραγ-
ματικότητα της εποχής του, τεχνική την οποία θα ακολουθεί με επιτυχία σε
ολόκληρη την καριέρα του ως χρονογράφου. Η περσόνα του χρονογράφου Άννι-
νου θεωρεί ότι ο Κάδμος είναι η μισητότερη ιστορική προσωπικότητα γιατί έφε-
ρε στην Ελλάδα από τη Φοινίκη τα γράμματα – μετά το αρχικό παραξένισμα
του αναγνώστη (είναι ειρωνικό ένα γραπτό κείμενο να αποκηρύσσει τον γραπτό
λόγο), ακολουθεί μια εξισορροπητική αναφορά στο τί θα κέρδιζε και τί θα έχανε
η ανθρωπότητα από την έλλειψη των γραμμάτων. Στα κέρδη συγκαταλέγονται
η ανυπαρξία του λογιωτατισμού, αλλά και η ανυπαρξία συντάγματος, το οποίο ο
Άννινος τολμά να χαρακτηρίσει «μορμολύκειον ελευθερίας, υπό την σκιάν του
οποίου σφυρηλατούνται των δούλων τα σίδηρα».63 Το τρίτο στάδιο αναφέρεται
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6� Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει την ανάπτυξη στην Αθήνα, πολ-
λών φιλολογικών συλλόγων, αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι και ο ίδιος ο Άννινος ανδρώθη-
κε μέσα από έναν φιλολογικό σύλλογο: «Ήτο τότε η χρυσή εποχή των συλλόγων. Οι σύλλογοι
ανεφύοντο εν Αθήναις ως αι ραφανίδες εις τους κήπους μετά βροχήν φθινοπωρινήν. Αι οδοί της
πρωτευούσης είχον πλημμυρίσει από προέδρους και αντιπροέδρους συλλόγων μόλις απογαλακτι-
σθέντας και μέλη μόλις ορατά δια του γυμνού οφθαλμού. Εις τας οικίας οι μεταβαίνοντες να
ενοικιάσωσι πατωμα ή δωμάτιον ηρώτων τον ιδιοκτήτην μη έχη συλλόγους, απαράλλακτα ως
άλλοι ερωτώσιν αν έχη κορέους. Οι σύζυγοι των εγκυμονουσών έτρεμον μη αι σύζυγοί των γεν-
νήσωσιν ολόκληρον σύλλογον κατηρτισμένον μετά του Προεδρείου». (Μπάμπης Άννινος, «Ο πο-
λιτικός βίος του κυρίου Αναπόδου», Εδώ κ’ Εκεί, ό.π., σ. 6).

6� Μπάμπης Άννινος, «Κάδμος», Εδώ κ’ εκεί, ό.π., σσ. �8-36.
63 «Κάδμος», Εδώ κ’ εκεί, ό.π., σ. 34.



στον τρόπο με τον οποίο ζουν οι άνθρωποι των γραμμάτων, που δεν φαίνεται να
απέχει πολύ από τη δικιά του καθημερινότητα. Σταχυολογούμε ορισμένους μό-
νο αφορισμούς:

«Και ειξεύρετε πώς ζώσιν αυτοί οι αλήται; [σημ. εννοεί τους ανθρώπους
των γραμμάτων, μεταφράζοντας τον γαλλικό όρο “hommes des lettres”]
Ανάγνωτε τους Réfractaires του Valles.64 Πολλάκις το ξηρόν τεμάχιον
άρτου, όπερ καταλείπουσιν οι παίδες εις τους δημοσίους περιπάτους, είναι
δι’ αυτούς ανέλπιστος ευωχία, αι δε περισκελίδες των εξαρτώνται δι’
αγνώστων νόμων έλξεως από του κορμού του σώματός των, διότι εξ’ αυ-
τών λείπει πάντοτε σχεδόν ...η βάσις.»65

Η θλιβερή αυτή εικόνα δεν πρέπει να απέχει από την πραγματικότητα που
έχει βιώσει ο ίδιος ο Άννινος – και οι επίδοξοι λόγιοι και λογοτέχνες του κύκλου
του στην προσπάθειά του να καταξιωθεί στους πνευματικούς κύκλους της Αθή-
νας. Πέρα όμως απ’ αυτό, και ακόμα πιο ενδιαφέρουσα διακειμενική αναφορά
από αυτήν του Vallès, που καταδεικνύει και την πολυσυλλεκτικότητα των επιρ-
ροών του Άννινου από όλο το φάσμα της ευρωπαϊκής αλλά και της ελληνικής
λογοτεχνίας, είναι η αναφορά του, στο τέλος του «Κάδμου» σε παρόμοιο στίχο
από τα προδρομικά ποιήματα, το γνωστό «ανάθεμα τα γράμματα».66 Το μοτίβο
του παραπονούμενου γραμματικού για τη φτώχεια του, από τον ��ο αιώνα, ο
Κάδμος και ο κοινωνιστής Vallès συνυπάρχουν ως αναφορές για την αποτύπω-
ση της ταπεινής υπόστασης του αθηναίου γραφιά.

«Η πρώτη απάτη» είναι αυτοαναφορικό κείμενο, που αναφέρεται στην παιδι-
κή ηλικία του Άννινου και την έμφυτη αγάπη του για το βιβλίο και τη γνώση –
στο κείμενο αυτό έχει γίνει αναφορά σε τούτη τη μελέτη, κατά την αναφορά μας
στα παιδικά χρόνια και τις πρώτες αναγνώσεις του Άννινου.67 Πέραν των όσων
έχουν ήδη ειπωθεί, θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ την πικρία με την οποία κλεί-
νει το κείμενο, πικρία και απογοήτευση που πρέπει να απορρέουν από τις προσω-
πικές και οικογενειακές δυσκολίες του Άννινου. Η πρώτη μεγάλη απογοήτευση
της ζωής του – ένα βιβλίο που έλαβε ως δώρο και αποδείχτηκε ένα ανιαρό δικα-
στικό εγχειρίδιο, έμεινε ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη του – μαζί με μια ιδιά-
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64 Ο Άννινος αναφέρεται στο σημείο αυτό στον Γάλλο δημοσιογράφο, συγγραφέα και αριστε-
ρό πολιτικό Jules Vallès (�83�-�885) που έλαβε μέρος και στην Παρισινή Κομμούνα, και το
βραχύβιο έντυπο Le Réfractaire (εκδόθηκε το �869).

65 «Κάδμος», Εδώ κ’ εκεί, ό.π., σ. 34.
66 «Αφού δε τάχα γέγονα γραμματικός τεχνίτης / επιθυμώ και το ψωμί και κύταλον και ψί-

χαν· / και δια την πείναν την πολλήν και την στενοχωρίαν [...]». 
67 Για τις πρώτες αναγνώσεις του Άννινου βλ. την παράγραφο �.�.3 αυτής της μελέτης.



ζουσα frustration του Επτανήσιου λογίου που έρχεται με όνειρα και ελπίδες στην
Αθήνα με τους σκονισμένους δρόμους και τους πεινασμένους επίδοξους λογοτέ-
χνες:

«Οσάκις η ψυχή μου φλογερά συνδαιτυμών εν τη αμετρήτω των αισθη-
μάτων ευωχία ανεύρισκεν το δηλητήριον της πλάνης εν τη υποστάθμη
της κύλικος της ηδονής, ανεπήδα προ των οφθαλμών μου το κακόσχημον
Εγχειρίδιον με τας αξέστους αυτού σελίδας, υπομιμνήσκόν με ότι μεταξύ
του ιδεώδους και του πραγματικού εστήρικται μέγα χάσμα. Κεάδας [sic]
απύθμενος, όπου οικτρώς θανατούνται πάντες οι εκτρωματικοί της φα-
ντασίας τόκοι.»68

33..33..��..33  ««ΤΤίίςς  εεκκ  ττωωνν  δδύύοο»»::  ΗΗ  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  εεννόόςς  κκωωμμιικκοούύ  εευυρρήήμμααττοοςς
Το «Τίς εκ των δύο» πάλι χρησιμοποιεί αντί για κωμική περσόνα το λογοτε-

χνικό εύρημα μιας επιστολής γύρω από την οποία ξεδιπλώνεται ένα ευθυμογρά-
φημα αισθηματικής φύσεως. Είναι το δεύτερο κείμενο μυθοπλασίας που περιέχει
το Εδώ κ’ Εκεί – και οι δύο προσπάθειες όμως καμία σχέση δεν έχουν με τις
αφηγηματικές απόπειρες της πρώιμης περιόδου του Άννινου. Η σκοτεινή ρομα-
ντική διάθεση έχει υποκατασταθεί από μια κωμική, σχεδόν γκροτέσκ αφήγηση,
με ένα συνηθισμένο τέχνασμα: Ένα γράμμα που βρίσκεται από τον άνθρωπο
που δεν έπρεπε σε ένα σακάκι που δεν έπρεπε. Η απεγνωσμένη προσπάθεια του
ανέραστου ήρωα να αναζητήσει την πιθανή αποστολέα ανάμεσα σε μια παντρε-
μένη σύζυγο και την κακάσχημη κόρη της και η τελική διάψευση και των δύο
σεναρίων, όσο μίζερα και φτωχά φάνταζαν αμφότερα, περιγράφονται από τον
Άννινο με αυτό που θα αποτελέσει τον βασικό αγωγό της κωμικής του γραφί-
δας στον πεζό του λόγο: Την ευφυολογία. Κάτω από την κωμική κατάσταση
όμως υπάρχει ένα υπόβαθρο πολύ σκοτεινό: Η μίζερη ζωή όλων των εμπλεκομέ-
νων, ιδίως του κεντρικού ήρωα – το ασφυκτικό κουκούλι της ζωής του οποίου
διαταράσσεται από έναν εξωτερικό παράγοντα – ένα γράμμα και την αντιφατι-
κή προσδοκία που δημιουργεί. Χαρακτηριστικό όλων των ρεαλιστικών αφηγη-
μάτων του τέλους του �9ου αιώνα – η «εισβολή» ενός «άλλου» σε μια παγιωμέ-
νη κατάσταση εδώ ουσιαστικά αποδομείται: Ο τρίτος είναι προσδοκία, η εισβολή
είναι μια φενάκη, η ίδια η αναστάτωση που προσφέρει στον ήρωα είναι όμως
αληθινή· η διάψευση είναι η επαναφορά σε μια μίζερη, θλιβερή πραγματικότητα,
στολισμένη με ευφυείς εκφράσεις.
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68 «Η πρώτη απάτη», Εδώ κ’ εκεί, ό.π., σσ. 49-5�.



33..33..��..44  ΤΤααξξιιδδιιωωττιικκόό  δδοοκκίίμμιιοο::  ««ΑΑννααμμννήήσσεειιςς  ΝΝεεααππόόλλεεωωςς»»
Οι «Αναμνήσεις Νεαπόλεως - Vico Campane»,69 είναι ένα μακροσκελές τα-

ξιδιωτικό δοκίμιο που είχε ήδη δημοσιευθεί στα περιοδικά Μη Χάνεσαι και Εστία
και το οποίο αποτυπώνει τις εμπειρίες του Άννινου από την παραμονή του, στα
τέλη της δεκαετίας του �87�, στη Νάπολι. Πρόκειται για αντισυμβατικό κείμε-
νο στο οποίο ο Άννινος, με σαρκαστική και σατιρική διάθεση, γράφει στην Αθή-
να για τον φτωχό ιταλικό νότο με διάθεση αποδόμησης ενός στερεοτύπου. Σε
ένα αθηναϊκό περιβάλλον που προσπαθεί να αποκτήσει μια σύγχρονη αστική ευ-
ρωπαϊκή ταυτότητα, η παρουσίαση της αστικής παρακμής και της φτώχειας
σε μια πόλη της Δύσης είναι μάλλον απογοητευτική για τον Αθηναίο αναγνώ-
στη, ο οποίος μέσα σε ένα χωροταξικό περιβάλλον που βρίσκεται σε νηπιακή
μορφή προσδοκά ενδεχομένως την ανάδειξη της Αθήνας σε σύγχρονη ευρωπαϊ-
κή πόλη. Ο Άννινος φαίνεται να νοιάζεται και να μην φοβάται για την ασχήμια
του μικρόκοσμου της πόλης: Παρότι ο δρόμος είχε το όνομα «Οδός Καμπανών»,
καμία καμπάνα δεν συνάντησε, Αντίθετα,

«Ο πους μου προσέκοψε πολλάκις κατά θραυσμάτων υέλου, κατά σκευών
πηλίνων, κατά λεβήτων διερρωγότων, κατά παλαιών υποδημάτων, κατά
θνησιμαίων, έστιν ότε δε και κατ’ ουσιών άλλων, στερεών και μη, μη
υπαγομένων βεβαίως εις τα τιμολόγια των μυρεψών. Κώδωνας όμως
ουδέποτε είδον ή ανεκάλυψά που».7�

Η βρομιά και η ασχήμια που χαρακτηρίζουν την πόλη προσπαθούν να «ξορ-
κιστούν» με ωραία ονόματα, που ουδόλως ανταποκρίνονται στην πραγματική
τους εικόνα – όπως και στην ελληνική πραγματικότητα ενδεχομένως συμβαί-
νει. Μήπως όμως αυτό συμβαίνει και στην ίδια τη λειτουργία του κωμικού στον
Άννινο; Μήπως και ο ίδιος ο Άννινος χρησιμοποιεί τις ωραίες λέξεις όπως οι δη-
μοτικές αρχές της Νάπολης για να περιγράψει και να κάνει βιωτές τις αβίωτες
και θλιβερές καταστάσεις της αστικής πραγματικότητας της εποχής του; Ο
ίδιος φαίνεται στο κείμενο αυτό να δίνει μια αυτοαναφορική απάντηση, επικα-
λούμενος τον Γκυστάβ Φλωμπέρ:

«Η γραφίς δεν είναι πάντοτε χρωστήρ, ο δε λόγος, κατά την έκφρασιν του
Γουσταύου Φλωμπέρ, του αθανάτου συγγραφέως της Madame Bovary,
ως μηχανή προς ελασματοποίηση, μηκύνει, αραιοί, διαστέλλει πάντοτε
τα αισθήματα και τας εννοίας».7�
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69 Εδώ κ’ εκεί, ό.π., σσ. 58-83. Vico Campane είναι το δρομάκι της Νάπολης όπου κατοι-
κούσε ο Άννινος κατά την εκεί παραμονή του.

7� Μπάμπης Άννινος, «Αναμνήσεις Νεαπόλεως - Vico Campane», Εδώ κ’ εκεί, ό.π., σ. 59.
7� Μπάμπης Άννινος, «Αναμνήσεις Νεαπόλεως - Vico Campane», Εδώ κ’ εκεί, ό.π., σ. 6�.



Εκτός από τον Φλωμπέρ και ο Εμίλ Ζολά είναι ένα ομολογημένο πρότυπο7�

του Άννινου. Όπως ο τελευταίος στο Ventre de Paris κάνει για τους δρόμους του
Παρισιού, έτσι και ο Άννινος περιγράφει ενδελεχώς τις μυρωδιές της Νάπολης,
με τρόπο σχεδόν κινηματογραφικό την πόλη, κατά τα πρότυπα των ταξιδιωτι-
κών κειμένων που καθ’ όλη τη διάρκεια του �9ου αιώνα αποτελούσαν μοναδικές
πηγές για να πληροφορηθούν οι αναγνώστες της εποχής για τόπους τους οποί-
ους δεν θα μπορούσαν ποτέ οι ίδιοι να επισκεφτούν. Η περιγραφή του Άννινου έχει
χαρακτηριστικά κινηματογραφικά: Από ένα σύντομο gros plan στην πόλη ο
συγγραφέας εστιάζει στον μικρόκοσμο της καθημερινότητας των ανθρώπων –
τρυπώνει μέσα στα δωμάτια των σπιτιών και περιγράφει με λεπτομέρεια τα χα-
ρακτηριστικά τους, αποφεύγοντας να ωραιοποιήσει ή να εξιδανικεύσει για να
τέρψει τους αναγνώστες. Ακολουθώντας τις επιταγές του νατουραλισμού προ-
σπαθεί να αποτυπώσει μια «φέτα ζωής» περιγράφοντας ένα �4ωρο της ζωής
εκεί όπως το βιώνουν οι ανθρώπινες αισθήσεις: η όσφρηση, η γεύση, η όραση, η
αφή, η ακοή. Την τελευταία χρησιμοποιεί στην κινηματογραφική του περιγραφή
για να εντάξει στο σκηνικό του και την ανθρώπινη παρουσία – τους τύπους των
ανθρώπων που κατοικούν στις φτωχογειτονιές της Νάπολης: τους φοιτητές, τις
νοικοκυρές, τους μαφιόζους, τους επίδοξους γαμπρούς – έτσι ο μικρόκοσμος της
πόλης περνά από τα κτήρια και την ατμόσφαιρα στις φωνές των ανθρώπων,
στον δικό τους μικρόκοσμο, στις συνήθειες και τις αδυναμίες του. 

Αυτή η φέτα ζωής των «Αναμνήσεων Νεαπόλεως», γοητευτική μέσα στην
παρακμή της, με την εμμονή του Άννινου στις μικρολεπτομέρειες που κάνουν
περισσότερο γλαφυρή την αφήγηση και περισσότερο αληθοφανή τη συνολική ει-
κόνα της πόλης που προσπαθεί να αποτυπώσει, μπορεί στην εποχή της να είναι
ένα καλοφτιαγμένο ντοκιμαντέρ – ωστόσο, στη σημερινή εποχή της εικόνας ο
ρόλος του κειμένου από την πλευρά της πρόσληψης, μεταβάλλεται. Μ’ αυτόν
τον τρόπο το κείμενο γίνεται μια πηγή της μικροϊστορίας της Νάπολης, μια
μαρτυρία της καθημερινότητας των ανθρώπων που σε άλλες εποχές θα άφηνε
αδιάφορο τον αναγνώστη. Αν στις αρχές του �9ου αιώνα τα ταξιδιωτικά αφηγή-
ματα εστίαζαν περισσότερο στην ανάδειξη μιας εξωτικής διάστασης των περι-
γραφόμενων τόπων, από «μάρτυρες» οι οποίοι ήταν ολότελα ξένοι προς τον τόπο
που περιέγραφαν, στην εποχή του νατουραλισμού ο έστω προσωρινά διαμένων
στην Ιταλία Άννινος είναι και ο ίδιος μέρος της πραγματικότητας που περιγρά-
φει – μιας πραγματικότητας που αποτυπώνεται ως έχει, as it is, τόσο στα πεζο-
γραφικά κείμενα της εποχής, όσο και στις σκηνές των θεάτρων. Οι φτωχογειτο-
νιές της Νάπολης δεν διαφέρουν άλλωστε συνταρακτικά από τις φτωχογειτονιές
της Αθήνας, όπου θα ζήσει και θα δημιουργήσει ο Άννινος – που αρχίζει να απο-
κτά τη συνείδηση του συγγραφέα του άστεως.
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Επιπλέον, η πληροφορία που μας δίνει για την ίδια τη συγγραφική περσόνα
του Άννινου στην δεκαετία του �87� μας επιβεβαιώνει ότι σε μεγάλο βαθμό οι
εκτός Ελλάδας περιπλανήσεις του δεν αποτελούσαν ουσιαστικά διακοπές στην
πορεία της ένταξής του από τη μικροαστική αργοστολιώτικη κοινωνία στο αθη-
ναϊκό άστυ, αλλά θα μπορούσαν να εκληφθούν ως προπαρασκευαστικές φάσεις
του απογαλακτισμού του από το νησιωτικό περιβάλλον μιας «προβιομηχανι-
κής» πόλης με ευγενείς, αστούς και αγρότες (εκτός της πόλης), στη νέα αστι-
κή πραγματικότητα, όπου εντάσσεται μια τάξη ολότελα άγνωστη στον Άννινο,
με την οποία ο ίδιος θα ασχοληθεί εξαντλητικά στις περισσότερες από τις κατη-
γορίες του έργου του: οι μικροαστοί και οι εργάτες, οι προλετάριοι, που γεμίζουν
σιγά σιγά και τις αθηναϊκές γειτονιές.

33..33..��..55  ΟΟ  ννααττοουυρρααλλιισσμμόόςς  ττοουυ  μμιικκρρόόκκοοσσμμοουυ::  ««ΟΟ  δδηημμόόσσιιοοςς  γγρρααφφεεύύςς»»
Από την εμπειρία του Άννινου στη Νάπολη σταχυολογεί και τον χαρακτήρα

που πρωταγωνιστεί και στο επόμενο κείμενο του Εδώ κ’ εκεί, που τιτλοφορείται
«Ο δημόσιος γραφεύς».73 Η αμφισημία του τίτλου μάς υποψιάζει κι εδώ για ένα
επίπεδο αυτοαναφορικότητας, η οποία όμως θα αποκαλυφθεί μόνο στο τέλος του
κειμένου. Ο δημόσιος γραφεύς στήνει το τραπεζάκι του σε κεντρικά σημεία των
μεγαλουπόλεων της Ευρώπης και περιμένει την πελατεία του – τους αγράμμα-
τους φτωχοδιάβολους της γειτονιάς που προστρέχουν σ’ εκείνον για να τους γρά-
ψει κάποια επιστολή ή κάποιο συμφωνητικό. Ο Άννινος ακολουθεί και για την πε-
ριγραφή του προσώπου αυτού την τεχνική “one day in the life” – περιγράφοντας το
θλιβερό του �4ωρο, χρησιμοποιώντας την παλέτα του νατουραλισμού – κι ο ίδιος
είναι ένας από τους εξαθλιωμένους κατοίκους της πόλης που ελάχιστα βγάζει
από την εξαιρετική του δεξιότητα να γνωρίζει τη γραφή. Είναι ένας ρόλος αναλώ-
σιμος – κάποια στιγμή το τραπέζι του θα μείνει για μέρες αδειανό, θα πληροφορη-
θούν τον θάνατό του, και κάποιος άλλος θα καταλάβει την ταπεινή του θέση. 

Ο Άννινος επανατοποθετεί το σκηνικό του – που του επιτρέπει να πει, εξάλ-
λου, πράγματα, που δεν θα μπορούσε, μιλώντας για την Αθήνα: 

[...] Εν ταις μεγαλοπόλεσι της Δύσεως, όπου, υπό την ψευδή του πολιτι-
σμού επίχρωσιν κρύπτεται έτι η διαίρεσις της κοινωνίας εις φυλάς προνο-
μιούχους ή μη και διακεκριμένας αλλήλων [...].74

Μπορεί το σκηνικό του Άννινου να είναι οι ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις, όμως
σ’ αυτό το κείμενο αναδεικνύεται και μια εκλεκτική συγγένειά του με τη γενέ-

Ηλίας Α. Τουμασάτος�48

73 Μπάμπης Άννινος, «Ο δημόσιος γραφεύς», Εδώ κ’ εκεί, ό.π., σσ. 84-9�.
74 Μπάμπης Άννινος, «Ο δημόσιος γραφεύς», Εδώ κ’ εκεί, ό.π., σ. 85.



θλια γη. Ο χαρακτήρας του «δημοσίου γραφέως» ως προς τον τρόπο οικοδόμη-
σής του παραπέμπει άμεσα στους χαρακτήρες που ξεδιπλώνει ο Ανδρέας Λα-
σκαράτος στο Ιδού ο άνθρωπος. Θα μπορούσε μάλιστα να πει κανείς ότι καμβάς
στον οποίο ο Άννινος κεντάει τον δημόσιο γραφέα είναι ο ίδιος με εκείνον που ο
Λασκαράτος κεντάει τους δικούς του χαρακτήρες. Απλά οι κλωστές του Άννι-
νου είναι εκείνες του νατουραλισμού. Αυτό κάνει τον χαρακτήρα του πιο προσ-
διορισμένο τοπικά και χρονικά, λιγότερο πανανθρώπινο, λιγότερο διαχρονικό. Ο
χαρακτήρας του Άννινου είναι, μέσα στη νατουραλιστική περιγραφή του, λιγό-
τερο αφαιρετικός, λιγότερο «χαρακτήρας», έχει περισσότερη σάρκα και οστά
και, σαν τέτοιος, είναι καταδικασμένος να ζήσει λιγότερο και να έχει μικρότερη
εμβέλεια. Σαν τον λογοτεχνικό κόσμο του Άννινου σε σύγκριση με εκείνον του
Λασκαράτου – τα νατουραλιστικά στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν στα χέρια
ενός σπουδαίου λογοτέχνη μπορούν να δώσουν μεγάλου ύψους λογοτεχνήματα,
δεν αρκούν για να καταστήσουν έναν χαρακτήρα σημείο αναφοράς σε διαχρονι-
κό επίπεδο. Ο νατουραλισμός του Άννινου εστιάζει στο σύνολο του μικρόκοσμου,
ενώ η χαρακτηρολογία του Λασκαράτου εστιάζει στο μέρος του μακρόκοσμου.
Πρόκειται για δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες, που όμως δεν αναιρούν τη συγ-
γένεια – την αναφορά του νεότερου στον παλαιότερο.

Η αυτοαναφορικότητα του κειμένου μπορεί να αναγνωστεί σε ένα δεύτερο
επίπεδο – ο Άννινος επανέρχεται με έναν πιο πικρό τρόπο σε όσα χιουμοριστικά
καταλογίζει στο ίδιο βιβλίο στον Κάδμο – στην Αθήνα δημόσιοι γραφείς σε τρα-
πεζάκια, όπως ο ίδιος ο Άννινος λέει, δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχουν δημοσιογρά-
φοι που με άθλιες εργασιακές και οικονομικές συνθήκες προσπαθούν να φέρουν
εις πέρας το έργο τους. Ανάμεσά τους και ο ίδιος, ο οποίος ήδη στα πρώτα βή-
ματα της αθηναϊκής εμπειρίας του και παρά τα όνειρα που μπορεί να έκανε,
όπως και ο δημόσιος γραφεύς,75 συνειδητοποιεί σιγά σιγά ότι δεν πρόκειται να
αποκτήσει, στον ελληνικό χώρο, πολλά χρήματα και δόξα από την ενασχόλησή
του με τον τύπο – οι τελευταίες φράσεις του κειμένου δείχνουν ότι μάλλον γι’ αυ-
τό ασχολήθηκε με τον «δημόσιο γραφέα» της Νάπολης:

«Το μέλλον διά τον πτωχόν γραφέα είναι λυπηρόν. Το επάγγελμα αυτού,
αναγκαίον σήμερον, οπότε το δώρον της μαθήσεως δεν επεξετάθη μέχρι
των τελευταίων της κοινωνίας στρωμάτων, θα καταστή άχρηστον και
ακερδές, όταν η αίγλη του πολιτισμού επιλάμψη εν πάση αυτής τη λα-
μπρότητι, και φωτίση τα σκοτεινά καταγώγια, και ανοίξη τόσων μυριά-
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δων αναλφαβήτων τα όμματα προς το ανέσπερον της αληθείας φως. Αι
τάξεις των δημοσίων γραφέων θα αραιωθώσι τότε ημέραν παρ’ ημέραν.
[...] Όταν δε και ο τελευταίος αυτών [...] εξενέγκη τον τελευταίον στε-
ναγμόν, τότε θα εκλίπη ολοτελώς η γενεά αυτών από του προσώπου της
κοινωνίας. 

Ομού μετά του ατόμου τότε θα εκλίπη και το γένος, θα εκλίπη και ο
τύπος.»76

Ποιος τύπος άραγε εννοεί ο Άννινος ότι θα εκλείψει όταν όλη η κοινωνία φω-
τιστεί;

33..33..��..66  ΗΗ  οοιικκοογγεεννεειιαακκήή  κκωωμμωωδδίίαα::  ΗΗ  οοιικκοογγέέννεειιαα  ΠΠααρρααδδααρρμμέέννοουυ
Στο Εδώ κ’ Εκεί ο Άννινος μας συστήνει για πρώτη φορά σε αυτοτελή έκδο-

ση μια σειρά χαρακτήρων που υπήρξαν από τις πιο αγαπημένες περσόνες στην
συγγραφική του καριέρα ως ευθυμογράφου. Η «Οικογένεια Παραδαρμένου»77

είναι, τηρουμένων των αναλογιών, ένα κωμικό σήριαλ της εποχής, που διαδρα-
ματίζεται σε διάφορες έντυπες εκδόσεις του Άννινου αλλά και επί σκηνής, κα-
θώς αποτέλεσε μία από τις μεγάλες θεατρικές του επιτυχίες. Το θεατρικό σενά-
ριο της Οικογένειας Παραδαρμένου δεν έχει εντοπιστεί – μπορούμε να υποθέ-
σουμε όμως ότι πρέπει να περιλαμβάνει κάποια από τα κωμικά στιγμιότυπα που
ήδη είχαν αποτυπωθεί στα κείμενα του Άννινου.

Είναι φανερή η πρόθεση του Άννινου, να στήσει στην περίπτωση αυτή ένα
κωμικό σκηνικό γύρω από το οποίο σκοπεύει να οικοδομήσει διάφορα κωμικά
επεισόδια, επιδιώκοντας αυτές οι κωμικές προσωπικότητες να είναι αναγνωρί-
σιμες και αγαπητές από το κοινό, το οποίο και μελλοντικά θα επιθυμεί να πα-
ρακολουθεί τις περιπέτειές τους. Ασφαλώς δεν πρόκειται για εύρημα του Άννι-
νου – οι αναγνωρίσιμοι από το κοινό χαρακτήρες που επανεμφανίζονται με και-
νούριες περιπέτειες είναι γνωστοί τόσο στο λαϊκό όσο και στο επαγγελματικό
θέατρο, στη δημοτική ποίηση (π.χ. Διγενής Ακρίτας, ήρωες της Επανάστασης,
Καραγκιόζης) αλλά και στη λόγια λογοτεχνία (π.χ. οι τρεις σωματοφύλακες
στα έργα του Alexandre Dumas που επανεμφανίζονται και σε άλλα μυθιστορή-
ματα). Στον χώρο του κωμικού και της σάτιρας είναι άλλωστε χαρακτηριστική
η καθιέρωση των τύπων της commedia dell’ arte, τυποποιημένων κωμικών μορ-
φών (όπως ο Αρλεκίνος, ο Πουλτσινέλλα, η Κολομπίνα) οι οποίοι, στερημένοι
από προσωπικά χαρακτηριστικά, έκαναν επί αιώνες θραύση στις αυτοσχέδιες
σκηνές της Ευρώπης, και που χρησιμοποιήθηκαν και από συγγραφείς, όπως ο
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Κάρλο Γκολντόνι. Ωστόσο οι κωμικοί αυτοί τύποι αποκτούν περισσότερο ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά, συγκεκριμενοποιούνται, όσο η κοινωνία αστικοποιείται και
η λογοτεχνία και το θέατρο κατευθύνονται προς τον ρεαλισμό και τον νατουρα-
λισμό. Ο Μπαρμπα-Λινάρδος, δημιούργημα του φίλου του Άννινου Δημητρίου
Κορομηλά, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κωμικού χαρακτήρα, οι περι-
πέτειες του οποίου συναντιούνται σε περισσότερα έργα (ο τίμιος επαρχιώτης που
έρχεται στην Αθήνα).

Το περιβάλλον μιας πόλης που θέλει να γίνει μεγαλούπολη είναι και ο χώρος
στον οποίο θα επιλέξει να τοποθετήσει τους ήρωές του ο Άννινος. Πλην όμως,
αυτοί δεν ανήκουν σε αστικά σαλόνια, όπως θα δούμε αργότερα με τους πρωτα-
γωνιστές των έργων του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Οι Παραδαρμένοι είναι μια
φτωχή, μικροαστική οικογένεια – οι πρωταγωνιστικοί χαρακτήρες είναι η πυρη-
νική δομή του αστικού μυθιστορήματος, του αστικού δράματος, αλλά και της
σύγχρονης αστικής κοινωνίας. Οι Παραδαρμένοι δεν είναι μια παραδοσιακή,
εκτεταμένη οικογένεια, με πεθερικά, αδελφοξάδελφα, θείους και κουμπάρους. Οι
συστάσεις που ο Άννινος δίνει στο κείμενο αυτό είναι απαραίτητες, αλλά και πο-
λύ χρήσιμες για να αναλύσουμε τη δομή αυτής της πυρηνικής οικογένειας:

� ΤΤοο  ζζεεύύγγοοςς  ττωωνν  σσυυζζύύγγωωνν. Ο Ζαχαρίας Παραδαρμένος, αρχηγός της οικογέ-
νειας, είναι συνταξιούχος ειρηνοδίκης, ο οποίος για να μπορέσει να εξασφαλί-
σει τα προς το ζην αντιγράφει δημόσια έγγραφα. Ο ίδιος δεν φαίνεται να έχει
ιδιαίτερη παιδεία, καθώς σε όλα τα ερωτήματα που του υποβάλλουν τα παι-
διά του απαντά με κωμικά εσφαλμένες απαντήσεις, αλλά με τη χαρακτηρι-
στική σιγουριά του αμαθούς παντογνώστη. Ζει με την οικογένειά του στη
συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου, σε ένα μικρό σπίτι – ο ίδιος είναι η μονα-
δική πηγή εσόδων της οικογένειας, καθώς η γυναίκα του, Θεοδώρα, ασχο-
λείται μόνο με το νοικοκυριό. Η Θεοδώρα είναι μια πληθωρική, παντελώς
αμόρφωτη γυναίκα, η οποία φαίνεται ότι έχει τον κυρίαρχο ρόλο, όπως συνέ-
βαινε στις παραδοσιακές οικογένειες, στις εσωτερικές υποθέσεις του σπιτιού.
Είναι ένα μοντέλο οικογένειας που πρόκειται να κυριαρχήσει στην Ελλάδα
για αρκετές δεκαετίες, και που οφείλεται τόσο στην ιδιότυπη εκβιομηχάνιση
της χώρας όσο και στη βραδύτητα στη χειραφέτηση και τη μόρφωση των
γυναικών, βραδύτητα χαρακτηριστική σε ολόκληρη τη Νότια Ευρώπη. Μο-
λονότι μιλάμε για μια πυρηνική οικογένεια μιας αστικής, ή έστω αστικοποι-
ούμενης κοινωνίας, απογαλακτισμένη δηλαδή από την «ευρύτερη οντότητα»
της εκτεταμένης οικογένειας, βρισκόμαστε στη μεταβατική φάση κατά την
οποία μόνο ο άνδρας εργάζεται (κυριαρχώντας στον «εξωτερικό ζωτικό χώ-
ρο» της οικογένειας) ενώ η γυναίκα ασχολείται μόνο με το σπίτι (κυριαρχώ-
ντας στον «εσωτερικό ζωτικό χώρο»). Οι χώροι αυτοί δε είναι πιο αυστηρά
διαγραμμένοι ακόμα και σε σχέση με την παραδοσιακή κοινωνία, δεδομένου
ότι εκεί η γυναίκα συμμετείχε στην παραγωγική διαδικασία, έστω μη αμει-
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βόμενη, καθώς συνεισέφερε στις αγροτικές εργασίες. Το εν λόγω κείμενο ου-
σιαστικά περιέχει μια προσπάθεια διατάραξης αυτών των δύο αυστηρά δια-
γραμμένων κόσμων. Ο Ζαχαρίας, η γυναίκα του και τα παιδιά πρόκειται να
βγουν για να παρακολουθήσουν στο θέατρο μια παράσταση όπερας. Αυτή η
έξοδος είναι προς έναν κόσμο ξένο τόσο προς την πληθωρική Θεοδώρα (η
οποία διαλαλεί το γεγονός στον μικρόκοσμό της, κάποιους γείτονες δηλαδή
και στην εκκλησία, μεταξύ δύο προσκυνημάτων), όσο και στον Ζαχαρία, ο
οποίος άλλη μια φορά είχε παρακολουθήσει στην επαρχία ένα αντίστοιχο με-
γαλειώδες θέαμα με αρκούδες. Αν η Θεοδώρα σπάει με αυτή την έξοδο τα
όρια του εσωτερικού της ζωτικού χώρου, ο Ζαχαρίας (και μαζί του όλη του η
οικογένεια) με την έξοδο στο θέατρο σπάει τα όρια του κοινωνικού τους ζωτι-
κού χώρου. Το κωμικό αποτέλεσμα στο κείμενο παράγεται από αυτή την πα-
ράταιρη έξοδο των Παραδαρμένων, που τονίζεται με διάφορα ηδύσματα από
τον Άννινο – καλύτερα, την παράταιρη εισβολή μιας φτωχής οικογένειας σε
ένα αστικό θέαμα όπως η όπερα. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι για την αθη-
ναϊκή πραγματικότητα η όπερα δεν αποτελεί λαϊκό θέαμα, όπως συνέβαινε
στην Ιταλία ή στα Επτάνησα των παιδικών χρόνων του Άννινου. Ο Άννινος
θέλει να επισημάνει αυτή τη διαφορά – αλλιώς δε θα έβαζε την οικογένεια να
παρακολουθήσει όπερα. Ο μιμητισμός και η προσπάθεια μιας εξαθλιωμένης
κοινωνικής τάξης να εμφανιστεί ως συμμετέχουσα σε μια αστική καθημερι-
νότητα που ήταν μακριά της μπαίνουν στο στόχαστρο του συγγραφέα.

� ΤΤαα  δδύύοο  ππααιιδδιιάά  ––  έένναα  ααγγόόρριι  κκιι  έένναα  κκοορρίίττσσιι.. Ο γιος, Μιμίκος, είναι ένας αλητά-
κος χωρίς τρόπους, αχόρταγος, ασυμμάζευτος και μικροαπατεώνας – η κό-
ρη αντίθετα, με χαρακτηριστικά μεγάλη μύτη, είναι ρομαντική, με έφεση
στα μυθιστορήματα. Μαζί με τους παράταιρους γονείς τους, τα παιδιά φα-
ντάζουν παγιδευμένα στους τοίχους του μικρού τους σπιτιού, στη μιζέρια της
καθημερινότητας που φέρνει το χαμηλό τους εισόδημα – η προσδοκία τους
για υλικά ή πνευματικά αγαθά είναι αναντίστοιχη με τις πραγματικές, υλι-
κές και πνευματικές δυνατότητες της οικογένειας.

� ΗΗ  υυππηηρρέέττρριιαα, Βασίλω, που ελάχιστα φαίνεται στην ιστορία, είναι κατάλοιπο
των κωμικών υπηρετών που διαχρονικά μας έχει δώσει η κωμωδία. Η Θεο-
δώρα την υποψιάζεται διαρκώς ότι κλέβει φαγητό ή χρήματα, κι εκείνη περι-
μένει την οικογένεια να φύγει για να καλέσει στο σπίτι τον αγαπητικό της –
συμπληρώνοντας το παραδοσιακό ζεύγος των inamorati που απαιτεί κάθε
κωμωδία.

Ο Άννινος περιγράφει με ευφυολογήματα και χαριτωμένη διάθεση την ολο-
κληρωτική καταστροφή της εξόδου της οικογένειας, που αποδομεί κάθε αστικό
της ψιμμύθιο, αφού προηγουμένως έχει καταστρέψει την παράσταση όπερας με
όλα τα κωμικά επεισόδια που συμβαίνουν. Η παράσταση διακόπτεται, ο μικρός
Μιμίκος τα κάνει πάνω του μέσα στο θέατρο, το κοντό και φθαρμένο παντελόνι
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και ο ανδρισμός του Ζαχαρία τραυματίζονται από ένα καρφί στο κάθισμα, το με-
λιτζανί φόρεμα της Θεοδώρας επίσης καταστρέφεται. Και στο σπίτι, όταν γυρί-
ζουν πίσω, δεν υπάρχει φαγητό – το έχει καταβροχθίσει ο εραστής της Βασίλως.

Ουσιαστικά, με πολύ κωμικό τρόπο περιγράφεται μια πολύ δραματική υπό-
θεση: οι Παραδαρμένοι δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη γειτονιά που τους όρισε
η μοίρα – όσο κι αν το προσπάθησαν, γυρίζουν πίσω ταπεινωμένοι, όπως μερικές
δεκαετίες αργότερα θα γυρίσει ταπεινωμένη στον Μπύθουλα η Μαντάμ Σουσού,
στο ομώνυμο έργο του Δημήτρη Ψαθά. Είναι καταδικασμένοι να μη μπορούν να
ξεφύγουν από τη μιζέρια – υπάρχει γύρω απ’ αυτούς ένας κόσμος ξένος. Ακόμη
κι αν οι ίδιοι είναι ανερμάτιστοι και με ψευδαισθήσεις ενός κάποιου μεγαλείου, το
γεγονός ότι δεν μπορεί να διαβούν τη διαχωριστική γραμμή τούς κάνει συμπα-
θείς στα μάτια μας.

Αν αναλογιστούμε και τη θεατρική καριέρα των Παραδαρμένων, δεν θα ήταν
υπερβολή να αναζητήσουμε εδώ τους άμεσους προγόνους των τύπων που θα
χρησιμοποιήσει μετά από μια εικοσαετία περίπου ο Άννινος, στις επιθεωρήσεις
που συνυπέγραψε και γνώρισαν θριαμβευτική επιτυχία στην αθηναϊκή σκηνή.

33..33..��..77  ΕΕππααρρχχιιαακκόόςς  κκααιι  αασσττιικκόόςς  ββίίοοςς  σσττηη  μμυυθθοοππλλαασσίίαα::  
««ΚΚααλλοολλοογγίίαα»»  κκααιι  ««ΕΕππίί  ττοουυ  εεξξώώσσττοουυ»»

Πέρα από την «Πρώτη απάτη», στην «Καλολογία»78 εμφανίζονται και άλ-
λες αναμνήσεις παιδικής ηλικίας – με τη μορφή της περσόνας ενός φίλου. Ο Άν-
νινος ανατρέχει στις νεανικές του επιρροές και ορμώμενος από ένα απόσπασμα
του Alfred De Musset, επιχειρεί να σχολιάσει την υποκειμενικότητα και την ευ-
ρύτητα του ωραίου, της ανθρώπινης επιθυμίας, που μπορεί να εκτείνεται από τα
πιο υψηλά στα πιο χθαμαλά. Είναι η δεύτερη φορά που ο Άννινος φεύγει από το
αστικό σκηνικό και μεταφέρει, στο δεύτερο μέρος του κειμένου, την υπόθεση σε
ένα σπίτι με κότες, χήνες, κήπο που βρίσκεται μακριά από το αστικό κέντρο – ο
πρωταγωνιστής της ιστορίας βρίσκεται σε παιδική ηλικία – ήδη η νοσταλγικό-
τητα της ηθογραφίας μιας εξωραϊσμένης νοσταλγίας του βίου στην επαρχία,
χαρακτηριστική στα χρόνια του �88�, διαφαίνεται στο κείμενο. Το ωραίο εδώ
αποκαθηλώνεται με τρόπο χαριτωμένο, συμπαθητικό όταν αποτυπώνεται στη
μορφή ενός αλλιώτικου εισβολέα, μιας γουρουνίτσας με τα γουρουνάκια της που
εισβάλλει στη μεγάλη αυλή της οικογένειας. Το ωραίο αποδομείται στον υπο-
κειμενισμό του – ο Άννινος κλείνει πονηρά το μάτι στον Ντε Μυσσέ (και τη χα-
μένη του ρομαντική εποχή) και στην παιδική ηλικία.

Μυθοπλασία που αφορά την αστική ζωή είναι και το «Επί του εξώστου»,79

όπου ο Άννινος καταγίνεται με το θέμα της συζυγικής απιστίας, χρωματίζο-
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ντας με κωμικές ανταύγειες ένα θέμα που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικεί-
μενο ενός δημοφιλούς στην εποχή τόσο στο επίπεδο της λογοτεχνίας όσο και σε
εκείνο της παραλογοτεχνίας θέματος: της ερωτικής απιστίας. Και εδώ ο Άννι-
νος, για να παραγάγει το κωμικό αποτέλεσμα, χρησιμοποιεί τα απολύτως απα-
ραίτητα: ο ηλικιωμένος άσχημος και παχουλός σύζυγος, η νέα και ωραία σύζυ-
γος, ο νέος και ωραίος επίδοξος εραστής, ένα σουαρέ σε ένα πλούσιο αστικό σπί-
τι (που, στην πρώτη εικόνα του αφηγήματος το βλέπουμε απέξω, από το παρα-
κείμενο καφενείο), και η τελική σκηνή της αποκάλυψης που βασίζεται σε μια
κλισέ παρανόηση της συζύγου. Η κωμικότητα, πέρα από το τέχνασμα του τέ-
λους, βασίζεται όχι στην κωμική κατάσταση όσο στον τρόπο με τον οποίο ο Άν-
νινος περιγράφει τους πρωταγωνιστές και την εξέλιξη του άτυχου ειδυλλίου. Το
περιβάλλον εδώ είναι μεγαλοαστικό, ίσως όχι τυχαία: πρόκειται για ένα θέμα
ηθικής τάξης κι ο αναγνώστης, όπως και ο αφηγητής, είναι καλό να είναι (ή
τουλάχιστον να φαίνονται) αποστασιοποιημένοι από την ιστορία.

33..33..��..88  ΤΤοο  κκωωμμιικκόό  ττηηςς  κκαατταασσττρροοφφήήςς::  ««ΗΗμμέέρραα  ΕΕυυχχάάρριισσττοοςς»»  κκααιι  
««ΟΟ  γγάάττοοςς  ττηηςς  γγεειιττόόννιισσσσααςς»»

Η κωμική περιγραφή ενός εικοσιτετραώρου από τη ζωή ενός φτωχού νεαρού
Αθηναίου είναι το θέμα του ειρωνικά τιτλοφορούμενου «Ημέρα ευχάριστος».8� Ο
Άννινος εδώ σκηνοθετεί με κωμικά μέσα την ολοκληρωτική καταστροφή του
ψυχισμού ενός νέου που ήρθε με όνειρα και ελπίδες στην Αθήνα και ζει σε ένα
δωμάτιο του οποίου δεν μπορεί να πληρώσει το νοίκι, χρωστάει στη σπιτονοικο-
κυρά του, στον εστιάτορα, στον ράφτη, εργάζεται ως υπάλληλος με έναν πενιχρό
μισθό, είναι ερωτευμένος και προσπαθεί να αποφύγει φαντασιόπληκτους και με-
γαλομανείς φίλους του. Χρησιμοποιώντας διαλόγους σχεδόν θεατρικούς, φαρσι-
κού τύπου παθήματα (τη συμβολική πτώση του νεαρού στη λάσπη μετά από μια
κατακλυσμιαία βροχή), συνδέοντας κάθε πάθημα με ένα διαφορετικό πρόσωπο
ή κατάσταση, κλισέ τεχνάσματα όπως το γράμμα με λάθος παραλήπτη, αλλά
κυρίως με πρωτοπρόσωπη αφήγηση, κλιμακώνει αμείλικτα τη διαδοχή των κα-
κοτυχιών του νεαρού που κάνουν ακόμη πιο σκοτεινή τη μίζερη ζωή του, φθάνο-
ντας στο σημείο, στο τέλος του κειμένου, ο ήρωας να επιζητεί στρυχνίνη για να
δώσει τέλος στη ζωή του. Ο Άννινος κατορθώνει να αποτυπώσει τη δυστυχία με
πολύ κωμικό τρόπο – ίσως αυτό είναι ένα αντίδοτο στη στρυχνίνη. Εδώ ο συν-
δυασμός ευφυών εκφράσεων και κωμικών καταστάσεων είναι επιτυχημένος.
Υπάρχει περισσότερη δράση, τα κωμικά επεισόδια αλληλοδιαδέχονται το ένα το
άλλο – η περσόνα του ήρωα σφυρηλατείται στην εξελικτική πορεία αυτών των
επεισοδίων, ενώ τα άλλα πρόσωπα απλώς συμμετέχουν στην κωμική κατάστα-
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ση – είναι μοχλοί που τροφοδοτούν τη δυστυχία του ήρωα. Ωστόσο τα ευφυολο-
γήματα και ο χιουμοριστικός τρόπος του αφηγητή, από τη μία επιτείνουν την
κωμικότητα και από την άλλη τον καθιστούν συμπαθή στον αναγνώστη. Είναι
βέβαιο ότι εκείνη την εποχή πολλοί είναι οι νεαροί όψιμοι Αθηναίοι, οι οποίοι ζουν
σε παρόμοια καμαράκια και, έχοντας αποκοπεί από τις παραδοσιακές δομές
της οικογένειάς τους, προσπαθούν να κυνηγήσουν τη φιλοδοξία τους ή να ικανο-
ποιήσουν τις βιοτικές τους ανάγκες σε ένα περιβάλλον απομόνωσης από τους
οικείους (με τις παράπλευρες απώλειές της: την έλλειψη φαγητού, δικής τους
στέγης, μιας μητέρας ή γιαγιάς που θα τους μαντάρει τα ρούχα). Αυτή η πραγ-
ματικότητα επιδρά αρνητικά στον ψυχισμό της καινούριας αυτής γενιάς, που
έχει ήδη αναζητήσει στις προηγούμενες δεκαετίες την ταυτότητά της στην έξο-
δο από την πραγματικότητα που τους είχε προσφέρει ο ρομαντισμός. Η αυτο-
κτονική διάθεση του τέλους δεν είναι ωστόσο απότοκος του ρομαντικού ιδεώ-
δους, αλλά της ζοφερής πραγματικότητας. Στη μετάβασή του ο Άννινος από
τον ρομαντισμό στον ρεαλισμό – νατουραλισμό, αντιλαμβάνεται ότι είναι προτι-
μότερο να περιγράψει κανείς αυτή την αβίωτη πραγματικότητα, γλυκαίνοντάς
την με το όπλο το χιούμορ, παρά να προσπαθεί να ξεφύγει από αυτήν. Υπό αυτή
την έννοια, η δυστυχία της καθημερινότητας οπλίζει την πένα του ευθυμογρά-
φου της πόλης με θεματολογικές αφορμές, και επιπλέον με έναν λόγο ύπαρξης:
το κωμικό γίνεται άμυνα στη δυστυχία της καθημερινότητας, όχι εξωραΐζοντάς
την, αλλά προσθέτοντάς της το άλας του γέλιου.

Από τα δημοφιλέστερα κείμενα του Άννινου, ο «Γάτος της Γειτόνισσας»,8�

με διαχρονική επιτυχία, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι μια άσκηση ευφυολο-
γημάτων, ένα κωμικό mariveaudage που ελάχιστα θα μπορούσε να αφορά έναν
αναγνώστη πέρα από την εποχή του. Μπορεί κι εδώ, ωστόσο, να διακρίνει κανείς
περισσότερα επίπεδα ανάγνωσης. Ο Άννινος τοποθετεί την αφήγησή του στον
μικρόκοσμο μιας γειτονιάς και αναθέτει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις γάτες
αυτής της γειτονιάς. Ο αφηγητής αποστασιοποιείται από το σκηνικό της αφή-
γησης καθώς περιγράφει, ως ανάμνηση παιδικής ηλικίας, την ιστορία στους φί-
λους του κατά τη διάρκεια ενός περιπάτου. Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, ο
γάτος Μούρτσουφλος είναι ένας φοβερός κλέφτης, πρώτα πρώτα μέσα στο ίδιο
του το σπίτι, όπου σε έναν ακήρυχτο πόλεμο με τη μαγείρισσα κατακλέβει τα
φαγώσιμα από την κουζίνα, αλλά και στη συνέχεια, και κλιμακούμενα, για τη
γειτονιά. Οι αρπαγές του Μούρτσουφλου, που σιγά σιγά γίνεται ένας αχόρταγος
ληστής, τον καθιστούν φόβο και τρόμο της γειτονιάς, τροφοδοτούν σενάρια συ-
νωμοσίας, ενώ γίνονται αφορμή για να καταστραφούν ανθρώπινες σχέσεις, που
περιγράφονται με κωμικό τρόπο από τον Άννινο. Ο γάτος αναδεικνύεται σε μά-
στιγα τύπου Τζέγκις Χαν ή Αττίλα. Ο Άννινος χρησιμοποιεί τέτοιες ανοίκειες
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ιστορικές παρομοιώσεις για να επιτύχει κωμικό αποτέλεσμα,8� ή δίνει ονόματα
ιστορικών, μυθικών ή λογοτεχνικών προσώπων σε πρόσωπα της γειτονιάς που
ουδεμία σχέση έχουν με τα περιγραφόμενα πρόσωπα. Η Ιουλιέτα είναι μια χο-
ντρή μουτζουρωμένη μαγείρισσα, ο Δάμων και ο Φιντίας καταστρέφουν τη φιλία
τους για ένα κομμάτι τυρί που έκλεψε ο Μούρτζουφλος (ο οποίος άλλωστε φέρει
το παρωνύμιο ενός αυτοκράτορα του Βυζαντίου).

Αυτή τη φορά λοιπόν ο εισβολέας στην ισορροπία της καθημερινότητας είναι
ένας γάτος – και οι καταστροφές που προκαλεί στους μικρόκοσμους των γειτό-
νων είναι πολύ μεγαλύτερες από τις δικές του προθέσεις: ο ίδιος επιθυμεί άπλη-
στα τροφή, περισσότερη τροφή, αν και ο ίδιος είχε εξασφαλισμένο ένα πιάτο φα-
γητό στο σπίτι του, απ’ όπου εκδιώκεται λόγω της συμπεριφοράς του. Άλλη μια
καταστροφή μιας έτσι κι αλλιώς ευαίσθητης ισορροπίας που πραγματοποιείται
από έναν αστάθμητο παράγοντα, τον οποίο κανείς δεν θα μπορούσε να υποψια-
στεί. Καταστροφή διανθισμένη με χιουμοριστικές ατάκες, και κωμικές εικόνες.
Αξίζει να επισημάνουμε εδώ το κωμικό αποτέλεσμα που παράγεται όταν ο Άν-
νινος συνδυάζει την καθαρεύουσα της αφήγησής του με λαϊκές εκφράσεις, οι
οποίες μάλιστα επισημαίνονται συχνά και τυπογραφικά, με αραιότερα γράμμα-
τα.

«Το πατροπαράδοτον μήλον [ενν. του προπατορικού αμαρτήματος] αντι-
κατέστησε ροδοκόκκινος και ευωδέστατος κεφτές, εις των είκοσιν, ους
είχε παρασκευάσει η Βασιλική η μάγειρος, καταβαλούσα πάσαν αυτής
την τέχνην και εμπειρίαν εκ φιλοτιμίας».83

Όλες αυτές οι τεχνικές επιτείνουν το κωμικό αποτέλεσμα, που, όπως δείχνει
το τέλος της ιστορίας, δεν έχει απλά ηθογραφικές διαστάσεις. Αφού η αφήγηση
ολοκληρώνεται, με τον θάνατο του Μούρτζουφλου, ο οποίος ακόμα και στα
στερνά του, τυφλός και ανάπηρος από τις καταδιώξεις των γειτόνων και των
άλλων γάτων, πέθανε με αγκαλιά ένα μικρό περιστέρι στα νύχια του (άλλο ένα
θλιβερό τέλος, αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι όλα τα γατάκια της γει-
τονιάς δολοφονήθηκαν, μην τυχόν και κάποιο από αυτά ακολουθήσει τα βήματά
του), ο αφηγητής αποφαίνεται για τον γάτο αυτό:

«Σοι ορκίζομαι λοιπόν [...] ότι ο γάτος, του οποίοι σοι διηγήθην την ιστο-
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ρίαν, υπήρξε κατά την αρχαιότητα υπουργός ελληνικού τινος κράτους, ή
αν δεν ήτο, θα μετεμψυχωθή αφεύκτως μίαν ημέραν εις υπουργόν της
Ελλάδος».84

Αν συνδέσουμε το γεγονός αυτό και με την κατάληξη της βόλτας των φίλων
στο Επαρχιακό Ταμείο Θηβών, στο οποίο είχε συντελεστεί ένα σκάνδαλο της
εποχής, καταλαβαίνουμε ότι το κλείσιμο του «Γάτου της γειτόνισσας» δεν είναι
καθόλου τυχαίο. Ο Άννινος με έναν παραβολικό τρόπο κατορθώνει να αναφερθεί
στη σύγχρονή του εποχή παρουσιάζοντας τη διαφθορά με το ψιμμύθιο μιας κω-
μικής ιστορίας με γάτες.

33..33..��..99  ΟΟ  ΆΆννννιιννοοςς  εεμμφφααννίίζζεεττααιι  ωωςς  ιισσττοορριικκόόςς  ––  ««ΤΤοο  έέττοοςς  ��������  μμ..ΧΧ..»»
Το μεγαλύτερο μέρος του Εδώ κ’ Εκεί καταλαμβάνεται από μια μακρο-

σκελή πραγματεία που τιτλοφορείται «Το Έτος ���� μ.Χ.»85 και για την
οποία γνωρίζουμε ότι ο Άννινος είχε αναγνώσει την περίοδο �883-�884, λίγο
δηλαδή πριν την έκδοση του Εδώ κ’ Εκεί στο ακροατήριο του φιλολογικού συλ-
λόγου «Παρνασσός».86 Η έκταση του δημοσιευόμενου κειμένου μάς υποψιάζει
ότι πρόκειται για μια επεξεργασμένη μορφή της ομιλίας, στην οποία ωστόσο
έχουν διατηρηθεί κάποια χαρακτηριστικά «προφορικότητας», τα οποία ο Άννι-
νος χρησιμοποιούσε για να επιτύχει την τέρψη και να ανατροφοδοτήσει την
προσοχή του ακροατηρίου του. Δεν έχουν απαλειφθεί, για παράδειγμα, κάποι-
ες αναφορές σε καταστάσεις και πολιτικούς της σύγχρονης εποχής που καμία
σχέση δεν έχουν με το θέμα, αλλά μπορούν να «ξυπνήσουν» τους ακροατές
μιας μεγάλης ομιλίας με ένα γέλιο π.χ. αναφορές στον Παύλο Καλλιγά, τον
Γεώργιο Τυπάλδο-Ιακωβάτο, που δεν έχουν καμία απολύτως δεύτερη ανά-
γνωση ή υπονοούμενο.

Πιστός στον τίτλο του βιβλίου του, ο Άννινος επιχειρεί εδώ να εμφανίσει προς
το αναγνωστικό του κοινό ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο: αυτό του ιστορι-
κού, ή του ασχολούμενου με τη συγγραφή ιστορικών πραγματειών. Βρισκόμα-
στε σε μια εποχή που η ιστοριογραφία στην Ελλάδα, με την έννοια της επιστη-
μονικής ιστοριογραφίας, βρίσκεται ακόμα εν τη γενέσει της, με κορυφαία μορφή
τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο, τον οποίο ο Άννινος θαυμάζει απεριόριστα,
ενώ κατά τα νεανικά του χρόνια ήταν στενός φίλος με τον πρόωρα χαμένο γιο
του και ρομαντικό ποιητή Δημήτριο. Η παιδιόθεν αγάπη του Άννινου για την
ιστορία, η φιλομάθεια και η ευρυμάθειά του, τον οδηγούν σε αυτή την πρώτη
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προσπάθεια συγγραφής μιας ιστορικής πραγματείας, που αναφέρεται στη με-
σαιωνική και όχι μόνον υστερία που είχε επικρατήσει για τη συντέλεια του κό-
σμου κατά το έτος ���� μ.Χ. 

Ο Άννινος επιχειρεί να φωτίσει πολύπλευρα το θέμα, εξετάζοντάς το στη συγ-
χρονία και τη διαχρονία του. Πρώτα πρώτα ανατέμνει τα μεσαιωνικά χρόνια,
αποδίδοντας με ζωηρά χρώματα την πολιτική κατάσταση στον ευρωπαϊκό κό-
σμο και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ηθική παρακμή και τη διαφθορά που επι-
κρατούσε, από την κορυφή μέχρι τα χαμηλότερα στρώματα, στην καθολική Εκ-
κλησία, κατακεραυνώνοντας την αμάθεια και την δεισιδαιμονία των λαϊκών, τη
βαρβαρότητα των Ευρωπαίων ηγεμόνων και την άγρια εκμετάλλευση από την
παπική Εκκλησία. Η συνομιλία του Άννινου στο κείμενο αυτό με τον (γνωστό
του από τον «Παρνασσό» και τον Ασμοδαίο) Εμμανουήλ Ροΐδη είναι ολοφάνερη –
παρόμοιο είναι το κλίμα που περιγράφει και ο Ροΐδης στην Πάπισσα Ιωάννα, μο-
λονότι με πιο τολμηρές προθέσεις και υψηλότερο λογοτεχνικό αποτέλεσμα.
Έπειτα ο Άννινος επιχειρεί να φωτίσει διαχρονικά το φαινόμενο της εσχατολο-
γίας εξετάζοντας ιστορικά τις θεωρίες περί του τέλους του κόσμου όπως αυτές
διατυπώνονται από πρώτα ευαγγελικά κείμενα και την Αποκάλυψη του Ιωάννη,
τις διάφορες χιλιαστικές αιρέσεις των πρώτων αιώνων μ.Χ., μέχρι το τέλος της
πρώτης χιλιετίας. Στη συνέχεια εστιάζει το ενδιαφέρον του στις ιστορικές εξελί-
ξεις του τελευταίου αιώνα της πρώτης χιλιετίας, πολιτικές, θρησκευτικές, κοι-
νωνικές, καυτηριάζει και πάλι τη στάση της καθολικής Εκκλησίας απέναντι στο
θέμα, αναδεικνύει κάποιες υγιείς φωνές που τολμούσαν να αμφισβητήσουν τις
θεωρίες περί του τέλους του κόσμου καθώς και κάποιες συγκυρίες της εποχής
(πόλεμοι, σιτοδείες, λιμοί) που θεωρήθηκαν προδρομικά φαινόμενα. 

Μέχρι το σημείο αυτό, η μεθοδολογία του Άννινου φαντάζει υποδειγματικά
επιστημονική. Παρουσιάζει ένα ιστορικό πλαίσιο πλούσια τεκμηριωμένο. Ο συγ-
γραφέας, με χαρακτηριστική άνεση επικαλείται και αναλύει πηγές από τις
Γραφές και πατερικά κείμενα, κείμενα χρονογράφων του Μεσαίωνα, αλλά και
εγνωσμένης αξίας ιστορικούς της νεότερης και σύγχρονης εποχής, στους οποί-
ους πάντοτε παραπέμπει (Michelet, Sismondi, Henri Martin, Guizot, Grego -
rovius, Baronius, Hallam, τον Έλληνα Διομήδη Κυριακού, Tiraboschi). Η ξένη
βιβλιογραφία που χρησιμοποιεί ο Άννινος είναι στη γαλλική και την ιταλική
γλώσσα, που γνωρίζουμε ότι από τη νεανική του ηλικία μπορεί να χειρίζεται,
υλικό που θα αποτελέσει και στο μέλλον αγωγό της επικοινωνίας του με τη
σύγχρονή του λογοτεχνία και ιστοριογραφία. Το πιθανότερο είναι ότι από αυτές
τις Ιστορίες ο Άννινος αποθησαυρίζει τις άμεσες πηγές στις οποίες αναφέρεται
(χρονικά κ.λπ.). και τις οποίες μεταφράζει από τη γαλλική ή την ιταλική γλώσ-
σα στα ελληνικά. Η καλή γνώση της ξενόγλωσσης ιστοριογραφίας τον καθιστά
εξαιρετικά ικανό στη σύνθεση μιας τόσο φιλόδοξης πραγματείας. Παρά το γε-
γονός ότι η σύνθεσή του έχει αρκετές παρεκβάσεις, οι οποίες ωστόσο θα μπο-
ρούσαν να δικαιολογηθούν από το γεγονός ότι η ομιλία απευθύνεται σε κοινό με
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λιγοστές γνώσεις γύρω από τη μεσαιωνική ιστορία, είναι εντυπωσιακός για το
ακροατήριο του Παρνασσού ο πλούτος των γνώσεων του μόλις 3� ετών Άννινου,
ο οποίος δεν έχει επιπλέον καμία πανεπιστημιακή κατάρτιση σε χώρα του εξω-
τερικού.

Όταν όμως ο Άννινος επιχειρεί να αναφερθεί στο έτος ���� καθαυτό και στο
πώς βίωσαν οι άνθρωποι την επαπειλούμενη συντέλεια του κόσμου, κάνει μια
άλλου είδους παρέκβαση. Ξεχνά για λίγο την ιστορία και επιχειρεί, ελλείψει πη-
γών, όπως ο ίδιος ομολογεί, μια περιγραφή των αισθημάτων των ανθρώπων του
Μεσαίωνα χρησιμοποιώντας τη φαντασία και τη μυθοπλασία. Μέσα στο ζοφερό
σκηνικό που έχει στήσει χρησιμοποιώντας αυθεντικές ιστορικές πληροφορίες και
πηγές ο Άννινος ξεδιπλώνει, όπως έκανε, με άλλο ύφος βέβαια, στον «Γάτο της
Γειτόνισσας», μια περιπτωσιολογία ανθρώπινων χαρακτήρων ενώπιον της επερ-
χόμενης συντέλειας: ο άρχοντας, η πιστή αρχόντισσα που ήθελε να αμαρτήσει,
ο φυλακισμένος, ο τοκογλύφος, για άλλη μια φορά πολλοί ανθρώπινοι χαρακτή-
ρες παρελαύνουν για να σκιαγραφήσουν διαφορετικές οπτικές γωνίες του ίδιου
φαινομένου. Η χιουμοριστική διάθεση του Άννινου δεν λείπει από εδώ, ίσως και
μια διάθεση να ειρωνευτεί τον παλιό ρομαντικό εαυτό του των σκοτεινών ποιη-
μάτων του Λυκαυγούς και των πεισιθάνατων διηγημάτων που δημοσίευσε στη
δεκαετία του �87� στον Ανθώνα του Τσακασιάνου – ωστόσο το κωμικό στοιχείο
περιορίζεται στην έκφραση και όχι στην περιγραφόμενη κατάσταση: ευφυολογή-
ματα μέσα σε ένα “gothic” μεσαιωνικό σκηνικό ελαφρύνουν την ατμόσφαιρα,
αλλά και αναδεικνύουν με μια ιδιότυπα παραγόμενη ειρωνεία, τη δραματική γε-
λοιότητά της.

Αυτή η μυθοπλαστική παρέκβαση στο «Έτος ���� μ.Χ.» θα μπορούσε να
καταλογιστεί στον ιστορικό Άννινο ως αδυναμία, μια και θυσιάζει ένα μέχρι
εκείνη τη στιγμή αμιγώς ιστορικό κείμενο για μια νότα μυθοπλασίας – στον ρή-
τορα Άννινο όμως θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ως αναγκαία διέξοδος από ένα
κλίμα σκοτεινό και καταθλιπτικό που θα κούραζε το ακροατήριο του Παρνασ-
σού. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε και από τη συνέχεια και το τέλος του
κειμένου, όπου περιγράφεται τί συνέβη στον ευρωπαϊκό κόσμο μετά την παρέ-
λευση (άνευ συντελείας του κόσμου) του έτους ���� μ.Χ. Στο προτελευταίο μέ-
ρος του κειμένου ο Άννινος αναφέρεται στην πρόοδο της ανθρωπότητας που στα-
διακά επέφερε η νέα χιλιετία, με την πρόοδο των γραμμάτων, των επιστημών,
τις ανακαλύψεις, την άνθηση των τεχνών κατά την Αναγέννηση – εμφανίζο-
ντας την πορεία της ανθρωπότητας ως μετ’ εμποδίων πορεία προς την πρόοδο:

«Από της ημέρας ταύτης νέα θ’ αναλάμψη εποχή, νέος του ανθρωπίνου
πνεύματος βίος εγκαινιάζεται. Θ’ αρχίσει η βραδεία αλλ’ αδιάλειπτος ερ-
γασία, ήτις, όπως η λεπτοτάτη ρίνη του δεσμώτου, θα κόψη τας ογκώ-
δεις πέδας της δουλείας. Και θα προβαίνη το πνεύμα ημέρα τη ημέρα
χειραφετούμενον· θα παλαίση καρτερικώς κατά της προλήψεως, και της
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αμαθείας· θα πάθη διαλείψεις σκοτεινάς, ως φάρος μεμονωμένος εν τω
μέσω της ομίχλης και της θυέλλης του Ωκεανού. Θα πίπτη και θ’ ανεγεί-
ρηται εκ περιτροπής και θα κερδίζη αείποτε χώρον. Τα δεσμά, ο τροχός, ο
κύφων, η αγχόνη προσκαίρως μόνον θα δυνηθώσι ν’ ανακόψωσι τον δρό-
μον του, η δε αντανάκλασις του πυρός των μαρτύρων του θα τω φωτίση
την δια μέσου των αιώνων πορείαν».87

Βγαλμένο από τις αποσκευές του ευρωπαϊκού και του νεοελληνικού Διαφω-
τισμού φαντάζει το κείμενο, δεν θα είναι, ωστόσο, το τέλος της ομιλίας και της
δημοσίευσης. Το τελευταίο μέρος του «���� μ.Χ.» επιχειρεί να παρουσιάσει, με
σαφέστατη πρόθεση διακωμώδησης, αλλά και τη σχετική τεκμηρίωση, τις σύγ-
χρονες του Άννινου εσχατολογικές θεωρίες, παραθέτοντας πλειάδα συγγραφέ-
ων και θεολόγων οι οποίοι προμηνύουν το τέλος του κόσμου, επισημαίνοντας
όμως ότι αυτή τη φορά αυτή η εσχατολογία δεν έχει τις ευλογίες της επίσημης
Εκκλησίας.

Εάν μπορούμε κάτι να κρατήσουμε από την πρώτη και φιλόδοξη αυτή προ-
σπάθεια του Άννινου να συνθέσει ένα μακροσκελές κείμενο (που θα μπορούσε να
εκδοθεί και αυτοτελώς ως βιβλίο), ίσως για να εντάξει εαυτόν στη χορεία των
πεζογράφων, ίσως για να ακολουθήσει το παράδειγμα του Ροΐδη, είναι, πέρα
από τον λογοτεχνικό του οίστρο που συμπαρασύρει την ειλικρινή πρόθεσή του να
μιλήσει ιστορικά, και μερικές βασικές ιδεολογικές του αρχές:

� (αα) Τη διαφαινόμενη (και χαρακτηριστική για όλους τους εκπροσώπους του
ρεαλισμού), αλλά όχι άκριτη, πίστη του στη δύναμη της επιστήμης, για την
οποία θεωρεί ότι στην εποχή του πλέον έχει κυριαρχήσει. Η μετά τον Διαφωτι-
σμό χειραφέτηση των επιστημών από τη Φιλοσοφία δίνει στον άνθρωπο τη δύ-
ναμη να πιστέψει ότι με τη λογική και την απόδειξη μπορεί να ερμηνεύσει ολό-
κληρο τον κόσμο γύρω του, αφήνοντας κατά μέρος τις υπερφυσικές ερμηνείες.

«Ο πολιτισμός προβάς ανήγειρε τείχη σινικά και περιέκλεισε την ζωήν
εντός του κύκλου των υποπιπτόντων εις τας αισθήσεις πραγμάτων, ολο-
τελώς αποχωρίσας αυτήν από πάσης μετά του υπερφυσικού αναμίξεως.
Εντός των ορίων τούτων διαρρέει σήμερον ο ανθρώπινος βίος δύσπιστος,
πυρρωνιστής, είρων, επιδιώκων μετά μανίας την τελειοποίησιν της υλικής
απολαύσεως, εφιέμενος μαθήσεως, αλλά μαθήσεως υγιούς, διαυγούς,
θετικής, βασιζομένης αείποτε επί της αλαθήτου μαθηματικής αποδεί -
ξεως [...]»88
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� (ββ) Την εναντίωσή του στην πρόληψη και τις δεισιδαιμονίες της καθολικής
Εκκλησίας – που σε μια δεύτερη ανάγνωση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως
αντίθεση μεταξύ επιστήμης και θρησκείας. Ο διάλογος εδώ δεν είναι μόνο με
τον Εμμανουήλ Ροΐδη, αλλά και με τον Ανδρέα Λασκαράτο, ο οποίος στα
Μυστήρια της Κεφαλονιάς τόλμησε να αγγίξει το θέμα μιλώντας για την
ορθόδοξη Εκκλησία της τοπικής του κοινωνίας, αλλά και τον Μικέλη Άβλι-
χο. Ο Άννινος δεν τολμά να τα βάλει με την ορθοδοξία – χτυπά τον παπισμό
και στο όνομά του την ανάσχεση στην πρόοδο που επέφερε ο Μεσαίωνας. Ο
Άννινος δεν είναι διατεθειμένος να τολμήσει ρήξεις με οποιοδήποτε κατεστη-
μένο της εποχής του τη στιγμή που ο ίδιος προσπαθεί να διαδραματίσει έναν
ρόλο στο εγχώριο λογοτεχνικό σύστημα, χωρίς να έχει την (και οικονομική)
πολυτέλεια του Ροΐδη να συγκρούεται και να μπαινοβγαίνει σ’ αυτό, και
οπωσδήποτε χωρίς να έχει τη νοοτροπία «καμικάζι» του Ανδρέα Λασκαρά-
του, που δεν δίστασε να εξωθήσει στα άκρα την αντιπαράθεσή του με την το-
πική Εκκλησία και να δημιουργεί απομονωμένος και έξω από οποιοδηποτε
σύστημα και σχολή. Υπάρχουν όμως και κάποιες τολμηρές εκφράσεις του
Άννινου που στρέφονται γενικόλογα ενάντια στη θρησκεία. Σταχυολογούμε
μία από την εισαγωγή του «έτους ���� μ.Χ.»:

Αι μετά του Ιεχωβά σχέσεις ημών είναι κατά τι τεταμέναι· ο αυστηρός
του Ισραήλ κύριος απεσύρθη εντός του βάθους των αγιαστηρίων του γέ-
ρων και μισάνθρωπος, υποβλέπων την χειραφέτησιν του ανθρωπίνου
πνεύματος, μη εκδηλών θορυβωδώς, ως άλλοτε, την αναλλοίωτον θέλη-
σίν του [...]89

Αυτή η θεμελιακή αντίθεση θρησκείας και επιστήμης φαίνεται ότι βασανίζει
τον Άννινο – ακόμη και στη δομή του κειμένου... Τα αίσχη του παπισμού επιχει-
ρεί να τα αποδείξει με επιστημονικό τρόπο, επικαλούμενος πηγές, ενώ σε ό,τι
αφορά το ίδιο το γεγονός της αντίδρασης των απλών ανθρώπων στην επικείμενη
συντέλεια, ξεχνά την επιστήμη και αφήνει την υπόθεση – τα φτερά της φαντα-
σίας, να λάβουν τον λόγο. Ο Άννινος διατηρεί ασφαλιστικές δικλίδες, δεν επιδιώ-
κει οξύτητες και συγκρούσεις, προσπαθεί να διατυπώσει τις θέσεις του παίζο-
ντας σε ένα ασφαλές γήπεδο: τη δυτική Ευρώπη του Μεσαίωνα, που γνωρίζει
καλά ιστορικά – είναι ένας ευφυής τρόπος να μιλήσει για τα σύγχρονά του κα-
κώς κείμενα, αναφερόμενος σε έναν τόπο και χρόνο ξένο προς την ελληνική
πραγματικότητα του τελευταίου τετάρτου του �9ου αιώνα, αλλά και ακολουθώ-
ντας μεθοδολογικά μια συστηματικά ασφαλή πορεία, που τέρπει τον αναγνώ-
στη, προβληματίζει, αλλά δεν θέτει τον δάκτυλο επί τον τύπο των ήλων.
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33..33..33  ΟΟ  ττύύπποοςς  ωωςς  μμηηχχααννιισσμμόόςς  εεννσσωωμμάάττωωσσηηςς  ––  ΔΔιιαασσπποορράά,,  ααννωωννυυμμοογγρρααφφίίαα  
κκααιι  ψψεευυδδωωννυυμμοογγρρααφφίίαα  ωωςς  εερρεευυννηηττιικκάά  ππρροοββλλήήμμαατταα

33..33..33..��  ΕΕιισσααγγωωγγιικκάά  ––  ΗΗ  δδιιαασσπποορράά  ττοουυ  υυλλιικκοούύ
Ο τύπος, καθημερινός ή εβδομαδιαίος, σατιρικός ή πολιτικός, με τη μορφή

ημερολογίου, περιοδικού ή εφημερίδας, είναι το κύριο όχημα με το οποίο ο Άννι-
νος εισέρχεται στην πνευματική, καλλιτεχνική και δημόσια εν γένει ζωή της
Αθήνας κατά τη δεκαετία του �88�-�89�. Η διασπορά του έργου του στις διά-
φορες εφημερίδες, περιοδικά και ημερολόγια που κυκλοφορούν στην Αθήνα (και
όχι μόνο) της εποχής είναι πολύ μεγάλη. Αυτή η πολυγραφία του Άννινου μπο-
ρεί να εξηγηθεί με ποικίλους τρόπους:

(α) ΒΒιιοοπποορριισσμμόόςς. Η συνεργασία με ένα μόνο μέσο δεν ήταν δυνατόν να εξα-
σφαλίσει στον δημοσιογράφο τα προς το ζην, ιδιαιτέρως όταν, όπως στην περί-
πτωση του Άννινου, καλείται να συντηρήσει όχι μόνο τον εαυτό του αλλά και
την οικογένειά του.

(β) ΠΠρροοσσππάάθθεειιαα  κκααθθιιέέρρωωσσηηςς  σσττοο  λλοογγοοττεεχχννιικκόό  σσττεερρέέωωμμαα.. Η (κατά το δυνα-
τόν επώνυμη) παρουσία του σε όσο το δυνατόν περισσότερα μέσα, σε μια αγορά
σχετικά μικρή καθιστά τον δημοσιογράφο – επίδοξο λογοτέχνη Άννινο περισσό-
τερο γνωστό – ιδίως όταν συνεργάζεται και με έντυπα εκτός αθηναϊκής αγοράς.
Σε ένα αναδυόμενο εκδοτικό στερέωμα η συχνή παρουσία ενός νέου λόγιου είναι
πρόκριμα λογοτεχνικής επιβίωσης και ανάδειξης – μολονότι είναι τόλμημα επι-
σφαλές για την ποιότητα των γραπτών του.

((γγ))  ΣΣυυμμμμεεττοοχχήή  σσεε  εεκκδδοοττιικκέέςς  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  σσυυννεερργγααττώώνν  κκααιι  φφίίλλωωνν.. Σε μια
εποχή που ακόμη η ζήτηση για την κάλυψη λευκών σελίδων είναι μεγαλύτερη
από την προσφορά δημοσιογράφων και που εμφανίζονται φιλόδοξες προσπάθειες
δημιουργίας νέων μέσων, ο Άννινος συμμετέχει σε προσπάθειες παλαιών και νέ-
ων συνεργατών και φίλων, όχι πάντοτε με επιτυχή αποτελέσματα (π.χ. η άτυχη
Καθημερινή του Μιχαήλ Λάμπρου).

Η μεγάλη διασπορά των συνεργασιών του Άννινου στον τύπο, ενέχει ως
ερευνητική πρόκληση το βασικό ζήτημα του εντοπισμού του συνόλου των δημο-
σιευμάτων. Αυτό με τη σειρά του δυσχεραίνεται από την απώλεια σημαντικού
μέρους των εφημερίδων της εποχής, το σύνολο των σωμάτων των οποίων δεν
σώζεται ούτε στη Βιβλιοθήκη της Βουλής, ούτε και στην Εθνική Βιβλιοθήκη
της Ελλάδος. Η ψηφιοποίηση σημαντικού ποσοστού των μικροταινιών της Βι-
βλιοθήκης της Βουλής έχει κάνει ευκολότερα προσβάσιμο το υλικό αυτό στους
ερευνητές, υπάρχει όμως πάντοτε ένα σημαντικό μέρος που λανθάνει ενδεχομέ-
νως στο αταξινόμητο υλικό πολλών βιβλιοθηκών της Ελλάδας ή, πράγμα απευ-
κταίο αν και πιθανό, είναι οριστικά χαμένο.

Επιπλέον, στο μέρος εκείνο του τύπου που η πρόσβαση είναι δυνατή, είτε με
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επίσκεψη στις βιβλιοθήκες είτε με πρόσβαση στα ψηφιακά αποθετήρια, εμφανί-
ζονται δύο επιπλέον ερευνητικά προβλήματα, για τα οποία θα γίνει λόγος στη
συνέχεια: Η ανωνυμογραφία και η χρήση ψευδωνύμων στον τύπο, ειδησεογραφι-
κό και σατιρικό. 

33..33..33..��  ΤΤοο  ππρρόόββλληημμαα  ττηηςς  ααννωωννυυμμοογγρρααφφίίααςς  σσττοονν  ηημμεερρήήσσιιοο  ττύύπποο
Η αυτοψία στο σύνολο των σωζόμενων σωμάτων εφημερίδων για τις οποίες

έχουμε την πληροφορία, κυρίως από άλλες πηγές (βιογράφους κ.λπ.) ή τον ίδιο
τον Άννινο ότι έχει εργαστεί εκεί ως συντάκτης (Τηλέγραφος, Νεολόγος Αθη-
νών, Εφημερίς, Καθημερινή) ή ως ανταποκριτής (Νεολόγος Κωνσταντινουπό-
λεως) μας οδηγεί στη διαπίστωση ότι κανένα από τα κείμενα των εφημερίδων
αυτών δεν φέρει την υπογραφή του Χ. Άννινου, όπως για παράδειγμα συμβαίνει
σε περιοδικά της εποχής, όπου δημοσιεύει πραγματείες (Εστία, Ημερολόγιον
Σκόκου, Κλειώ, Εβδομάς, κ.λπ.). Αυτό αποτελεί πάγια πρακτική όλων των
εφημερίδων της εποχής. Δεν δημοσιεύουν τα ονόματα των συντακτών, αλλά μό-
νον του εκδότη ή του διευθυντή του φύλλου, στην προμετωπίδα του φύλλου. Κατ’
εξαίρεση, ονόματα δημοσιεύονται είτε σε πληρωμένες καταχωρίσεις, είτε σε πε-
ριπτώσεις εκτάκτων συνεργατών, είτε σε περιπτώσεις (και πάλι πληρωμένων)
ανακοινώσεων – προκηρύξεων ιδρυμάτων και υπηρεσιών ή σε δημοσιεύσεις επι-
στολών αναγνωστών.

Μπορεί οι ταυτότητες των συνεργατών των φύλλων αυτών να μας είναι σε
μεγάλο βαθμό γνωστές, ωστόσο αυτό που είναι δύσκολο έως αδύνατο να εντο-
πιστεί είναι η συμβολή του καθενός στην ύλη της εφημερίδας, και συνακόλουθα
η καταγραφή του συνόλου της συγγραφικής δραστηριότητας των συντακτών.
Η αναζήτηση κριτηρίων ταύτισης κειμένων με συντάκτη, στην περίπτωση του
Άννινου δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα για τους ακό-
λουθους λόγους:

� Δεν είναι εύκολος ο εντοπισμός γλωσσικών, νοηματικών ή ιδεολογικών στοι-
χείων για την ταύτιση με τον συγγραφέα σε κείμενα αμιγώς ειδησεογραφι-
κά, όπου η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι συντάκτες είναι σχετικά ομοιογε-
νής, η καθαρεύουσα της εποχής που απευθύνεται σε ένα ευρύ ακροατήριο,
αποκαθαρμένη από προσωπικά στοιχεία του συντάκτη. Είναι πέρα από το
αντικείμενο της παρούσας μελέτης η αναζήτηση τυχόν υπολογιστικών μεθό-
δων, που βασίζονται στη συχνότητα εμφάνισης λέξεων ή λεκτικών σχημά-
των σε ορισμένα άρθρα σε σύγκριση με κείμενα που ασφαλώς αποδίδονται
στον συγγραφέα – ωστόσο η ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων στο μέλλον, από
ειδικούς της υπολογιστικής γλωσσολογίας, θα μπορούσε να είναι πολύ χρή-
σιμη για την αποκάλυψη των προσώπων που κρύβονται πίσω από τα κείμε-
να και της αναζήτησης του ρόλου τους. Επιπλέον, επειδή το μεγαλύτερο μέ-

Η ενσωμάτωση στην Αθήνα – Η δεκαετία �88�-�89� �63



ρος των κειμένων είναι πληροφοριακά κείμενα και όχι κείμενα γνώμης είναι
δύσκολο να αναζητηθεί τυχόν ιδεολογικό στίγμα του συγγραφέα, παρά μόνο
στις περιπτώσεις στηλών γνώμης ή χρονογραφημάτων. Αλλά και στις περι-
πτώσεις αυτές ακόμη θα πρέπει να έχουμε υπ’ όψη μας ότι ο συντάκτης της
εφημερίδας, ανώνυμος ων, λειτουργεί κυρίως ως εκφραστής της πολιτικής
και ιδεολογικής γραμμής της εφημερίδας – είναι περισσότερο η φωνή της
εφημερίδας που ακούγεται και λιγότερο η δική του. Η ανωνυμογραφία δηλα-
δή δεν προστατεύει τον συντάκτη – θέτει το κείμενό του υπό την «αιγίδα», με
την έννοια της πνευματικής υπευθυνότητας, αφ’ ενός του υπεύθυνου (εκδότη
ή διευθυντή) του φύλλου που αναγράφεται συνήθως στην πρώτη σελίδα, και,
αφ’ ετέρου, και κυρίως, της ταυτότητας του φύλλου. Για την κοινή γνώμη
αυτό δεν «το έγραψε ο Άννινος, συντάκτης της εφημερίδας» αλλά «το έγρα-
ψε η Εφημερίς».

� Ακόμα και σε περιπτώσεις που γνωρίζουμε ότι ο Άννινος υπογράφει συγκεκρι-
μένη στήλη (π.χ. τις «Πινακίδες» στην Εφημερίδα του Κορομηλά) διαπιστώ-
νουμε ότι δεν είναι την εποχή εκείνη αναγκαστικά ταυτισμένος ο τίτλος μιας
στήλης με τον συντάκτη της, αλλά συνδέεται με συγκεκριμένο τμήμα του πε-
ριεχομένου της εφημερίδας. Επομένως χρειαζόμαστε και περαιτέρω πληροφο-
ρίες για να επιβεβαιωθεί η ταύτιση, π.χ. για ποιο χρονικό διάστημα γνωρίζου-
με ότι ο Άννινος υπέγραφε τη στήλη. Οι «Πινακίδες» εμφανίζονται αρκετά
χρόνια μετά από την εποχή κατά την οποία ο Άννινος έχουμε την πληροφορία
ότι έπαψε να συνεργάζεται με την Εφημερίδα. Και αυτό συμβαίνει σε μια στή-
λη που άφησε εποχή, και για την οποία πολλοί μελετητές και βιογράφοι απο-
νέμουν εύσημα στον Άννινο. Η δυσκολία είναι μεγαλύτερη σε στήλες με πιο
κοινότοπους τίτλους όπως π.χ. «Ειδήσεις», «Τηλεγραφήματα» κ.λπ.

Είναι σαφές ότι για το αναγνωστικό κοινό της εποχής (και για την καθιέρω-
ση του επίδοξου συγγραφέα στη συνείδηση του κοινού) μετράει λίγο το ποιος
υπογράφει τη συγκεκριμένη στήλη και μετράει πολύ ποιο είναι το φύλλο που φι-
λοξενεί το κείμενο. Για τον ίδιο τον συγγραφέα φαίνεται ότι η συμβολή του στη
σύνταξη ενός φύλλου είναι περισσότερο βιοποριστική δουλειά από πνευματική
δημιουργία. Θέλει το κοινό να τον γνωρίζει για τις αυτοτελείς του εκδόσεις, τις
μεταφράσεις, τα άρθρα στα περιοδικά που φέρουν την υπογραφή του. Για τη δι-
κτύωσή του και την ανάδειξή του εντός του χώρου του τύπου, του αρκεί το γεγο-
νός ότι η δημοσιογραφική πιάτσα ξέρει ποιος βρίσκεται πίσω από τις «Πινακί-
δες», ξέρει ποιος έχει γερή πένα και ποιον μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για
να στείλει ωραίες ανταποκρίσεις στην Πόλη ή να γράψει στο καινούριο περιοδικό
που πρόκειται να κυκλοφορήσει.

Προσπαθώντας να ταυτίσουμε κείμενα του Άννινου με ανώνυμα δημοσιεύ-
ματα στις εφημερίδες, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, ακολουθήθηκε η
ακόλουθη μεθοδολογία:
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� Επισημάνθηκαν οι εφημερίδες που σύμφωνα με τις αναφορές έχει εργαστεί ο
Άννινος. Όπου δεν επισημάνθηκαν άλλα στοιχεία, μελετήθηκαν τα φύλλα
της εφημερίδας, η δομή, το περιεχόμενο, η ιδεολογική τους τοποθέτηση και οι
συνεργάτες τους.

� Επισημάνθηκαν στήλες και κείμενα που αποδίδονται στον Άννινο, για συ-
γκεκριμένες χρονικές περιόδους, είτε από μαρτυρίες του ίδιου του Άννινου, εί-
τε από μαρτυρίες άλλων βιογράφων.

� Επιχειρήθηκε να ταυτιστούν χειρόγραφα που βρίσκονται στο αρχείο του Άν-
νινου με τυχόν παρόμοια ανώνυμα κείμενα.

Θεωρώντας παρακινδυνευμένη οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια ταύτισης κει-
μένων με γλωσσικά, ιδεολογικά ή υφολογικά κριτήρια, για τους λόγους που εξη-
γήσαμε παραπάνω, είναι σαφές ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη «γκρί-
ζα ζώνη» της εργογραφίας του Άννινου. Από άποψη ουσίας το καθαρά ειδησεο-
γραφικό κομμάτι της δουλειάς του ενδιαφέρει λιγότερο την έρευνά μας – ωστόσο
δεν παύει να αποτελεί έναν μεγάλο όγκο πληροφορίας που είναι αδύνατον να
ταυτιστεί.

33..33..33..33  ΤΤοο  ππρρόόββλληημμαα  ττηηςς  ψψεευυδδωωννυυμμοολλοογγίίααςς  σσττοονν  σσααττιιρριικκόό  ττύύπποο
Αντίστοιχο, πλην μικρότερης έκτασης είναι το ερευνητικό πρόβλημα που

ανακύπτει από την χρησιμοποίηση από τον Άννινο και όλους τους άλλους συ-
ντάκτες των σατιρικών εντύπων με τα οποία συνεργάζεται, αρχικών, συμβόλων
ή ψευδωνύμων αντί της «κανονικής» τους υπογραφής.

Η πρακτική αυτή ακολουθείται σε όλα τα σατιρικά έντυπα με τα οποία συ-
νεργάζεται ο Άννινος στις αρχές της δεκαετίας (Ασμοδαίος, Μη Χάνεσαι) αλ-
λά και στο σατιρικό Άστυ το οποίο συνδιευθύνει με τον Θέμο Άννινο από το �885,
και είναι πρακτική οικεία για τον σατιρικό τύπο της εποχής και μεταγενέστε-
ρα,9� και δεν ακολουθείται μόνο στην Αθήνα (παρόμοια τακτική ακολουθεί μια
δεκαετία μετά και ως το �9�7 και ο Γεώργιος Μολφέτας στο σατιρικό Ζιζάνιον
στην Κεφαλονιά).

Γνωρίζοντας ότι τα ψευδώνυμα που εμφανίζονται στον σατιρικό τύπο είναι
περισσότερα σε αριθμό από τον αριθμό των συνεργατών που γνωρίζουμε ότι
αποτελούσαν τον στενότερο ή ευρύτερο πυρήνα της συντακτικής τους ομάδας
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αντιλαμβάνεται κανείς ότι ακόμη και για το ίδιο έντυπο είναι περισσότερα του
ενός τα ψευδώνυμα που αντιστοιχούν σε κάθε συντάκτη.

Ποιοι λόγοι εξυπηρετούν τη χρήση αυτών των ψευδωνύμων στον σατιρικό τύ-
πο; Και πάλι η «ασφάλεια» των συντακτών δεν πρέπει να βάρυνε ιδιαιτέρως – το
αναγνωστικό κοινό μπορεί να μη γνώριζε τα ονόματά τους, ωστόσο και πάλι ο
πολιτικός και δημοσιογραφικός κόσμος πρέπει να γνώριζε καλύτερα τουλάχι-
στον τους μόνιμους συνεργάτες κάθε εντύπου. Ένας «έκτακτος» συνεργάτης ή
ακόμη κι ένας «μόνιμος» θα μπορούσε να κρυφτεί από ένα, ή ένα δεύτερο ψευ-
δώνυμο, προκαλώντας έτσι μια μικρή σύγχυση κυρίως στην εκδοτική-δημοσιο-
γραφική κοινότητα για το «ποιος απ’ όλους» θα μπορούσε να είναι. Αν λάβουμε
υπόψη μας επιπλέον και το γεγονός ότι τα σατιρικά έντυπα με τα οποία συνερ-
γάστηκε ο Άννινος, σε αντίθεση με άλλα έντυπα που κυκλοφόρησαν στην Αθή-
να τις προηγούμενες δεκαετίες, δεν συμπεριελάμβαναν στο περιεχόμενό τους
υβριστικές και χυδαίες επιθέσεις ή λιβέλλους που θα μπορούσαν να προκαλέσουν
αυτόματα εμπλοκές με τη δικαιοσύνη (αν και αυτές οι τελευταίες δεν έλειπαν),
μπορεί να πει κανείς με ασφάλεια ότι η παιγνιώδης διάθεση της «μάσκας» του
ψευδωνύμου ήταν πάνω από την πρόθεση να «κρυφτεί» ο συντάκτης, τουλάχι-
στον από τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ των εφημερίδων και περιοδικών.
Αυτό το «παιχνίδι» μπορούσε να λειτουργήσει περισσότερο με το αναγνωστικό
κοινό, που θεωρητικά ήταν δυνατόν να διαβάζει το ανώνυμο κείμενο του Άννινου
στον Τηλέγραφο ή την Εφημερίδα, το ψευδώνυμο κείμενο του «Αββακούμ» -
Άννινου στον Ασμοδαίο ή στο Άστυ, και την επώνυμη πραγματεία του Χ. Άννι-
νου στην Εστία ή την Εβδομάδα χωρίς απαραιτήτως να γνωρίζει ότι τα τρία
κείμενα είχαν γραφτεί από το ίδιο άτομο.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η ανωνυμία ή η υπογραφή με αρχικά, ή η ψευδωνυ-
μογραφία, αλλά ακόμη και αυτή η ίδια η επωνυμία λειτουργούν για τον συγ-
γραφέα ως ρόλοι. Η προσωπικότητα του συγγραφέα που θέλει να καθιερωθεί
στην Αθηναϊκή Σχολή διαθλάται σε περισσότερους ρόλους. Δεν είναι πια ο νεα-
ρός ρομαντικός ποιητής που παίρνει μέρος σε ποιητικούς διαγωνισμούς και κά-
νει παρέα με τον Δημήτριο Παπαρρηγόπουλο και τον Σπυρίδωνα Βασιλειάδη.
Είναι πολλές λογοτεχνικές και συγγραφικές περσόνες – τόσες όσα τα ψευδώνυ-
μά του και επιπλέον ο «ανώνυμος δημοσιογράφος» από τη μία άκρη και ο επώ-
νυμος Χ. Άννινος από την άλλη.

Η προσεκτική παρατήρηση των ψευδωνύμων που είμαστε σε θέση να ταυτί-
σουμε, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αναδεικνύει σε αυτά την υιοθέτηση μιας
γραφής διαφορετικού ύφους και τεχνοτροπίας. Ακόμα και στην ίδια εφημερίδα,
τα γνωστά σε μας ψευδώνυμα του Άννινου υποδύονται διαφορετικούς ρόλους, με
διαφορετικά προσωπεία. Κι αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τον Άννινο. Κάποια δε
από αυτά τα προσωπεία ξεπερνούν τα όρια ζωής των αντίστοιχων εφημερίδων
(π.χ. ο «Αββακούμ» του Ασμοδαίου και ο «Ρακοσυλλέκτης» του Μη Χάνεσαι
συνεχίζουν την καριέρα τους και στο Άστυ). Θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε
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στο αντίστοιχο κεφάλαιο τα βασικά χαρακτηριστικά καθενός από αυτούς τους
ρόλους, από αυτά τα διαφορετικά πρόσωπα του ίδιου συγγραφέα.

Ωστόσο, και προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να εντοπίσουμε το πλή-
θος αυτών των διαφορετικών ψευδωνύμων και προσώπων. Και εδώ αντιμετωπί-
ζουμε ερευνητικά προβλήματα – ωστόσο έχουμε περισσότερα βοηθήματα και
εργαλεία σε σχέση με την κατηγορία των ανώνυμων δημοσιευμάτων.

� Σε ό,τι αφορά στις υπογραφές με αρχικά, εξετάζουμε, από τα έντυπα με τα
οποία γνωρίζουμε ότι συνεργάστηκε, τους πιθανούς συνδυασμούς ονόματος-
επωνύμου (π.χ. Χ.Α., Β - από το Babby που είχε χρησιμοποιήσει ως ψευδώ-
νυμο στη δεκαετία του �87�). Ο κίνδυνος εδώ είναι αφενός τα αρχικά να
έχουν τοποθετηθεί σκόπιμα παραπλανητικά και αφετέρου να ταιριάζουν και
με άλλους γνωστούς συνεργάτες του εντύπου.

� Σε ό,τι αφορά στα ψευδώνυμα, χρησιμοποιούμε τις βιβλιογραφικές πληροφο-
ρίες που μας δίνονται από βιογραφίες και αφιερώματα στον Άννινο, αλλά και
τις ιστορίες και μελέτες γύρω από τον τύπο και κυρίως τα ψευδώνυμα που
του έχουν αποδοθεί από τον Κυριάκο Ντελόπουλο στο έργο του Νεοελληνικά
φιλολογικά ψευδώνυμα. Εκεί ο Ντελόπουλος ταυτίζει τον Άννινο με τα ψευ-
δώνυμα Αββακούμ, Στρεψιάδης, Ρακοσυλλέκτης, Ρόκος Άννινος, Ηρώδης ο
Αττικός, Τενεκές, Μιλησιέ κ.ά.9�

� Μετά και από αυτές τις ταυτίσεις, εξακολουθεί να υπάρχει σε όλα τα σατιρι-
κά έντυπα που συνεργάστηκε ο Άννινος και ένας μεγάλος αριθμός ψευδωνύ-
μων που δεν έχουν ταυτιστεί με άλλον συγγραφέα και είναι εξαιρετικά πιθα-
νό να ανήκουν στον Άννινο, αφού τουλάχιστον στον Ασμοδαίο και το Άστυ
γνωρίζουμε ότι βρισκόταν στον «σκληρό πυρήνα» της συντακτικής ομάδας.
Και εδώ οδηγοί μας είναι τυχόν υφολογικές ταυτίσεις (π.χ. στήλη με «μαρ-
γαριτάρια» από τον τύπο της εποχής παρόμοια με αυτήν που υπέγραφε ο
«Ρακοσυλλέκτης» είναι πολύ πιθανό να έχει γραφτεί από τον Άννινο). 

� Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ότι κάτω από το ίδιο ψευδώνυμο
κρύβονται δύο πρόσωπα (π.χ. πίσω από τον «Στρεψιάδη» κρύβονται τόσο ο
Άννινος όσο και ο Μιχαήλ Μητσάκης).

� Για τους λόγους που αναφέρθηκαν και στα ανώνυμα δημοσιεύματα η υπο-
γραφή της ίδιας στήλης (π.χ. «Αττικαί ημέραι» στο Άστυ) από δύο διαφορε-
τικά ψευδώνυμα δεν σημαίνει ότι γράφεται από το ίδιο άτομο – ακόμα και η
συγκεκριμένη στήλη, το όνομα της οποίας ο Άννινος έδωσε μεταγενέστερα
σε βιβλίο του.

� Τυχόν ταύτιση κειμένου με κείμενο του αρχείου, ή μεταγενέστερη δημοσίευ-
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ση σε βιβλίο με την υπογραφή του Άννινου, είναι τα μόνα ασφαλή κριτήρια
για την ταύτιση ψευδωνύμου με τον Άννινο.

Και στην περίπτωση αυτή διαπιστώνουμε ότι υπάρχει άλλη μία μεγάλη
«γκρίζα ζώνη» κειμένων που πιθανώς ανήκουν στον Άννινο και δεν μπορούμε να
ταυτίσουμε. Ωστόσο τα ψευδώνυμα που θεωρούμε ταυτισμένα και έχουν μετα-
φερθεί σε μας από μαρτυρίες συναδέλφων του Άννινου ή ιστορικών είναι και
εκείνα τα οποία στην εποχή τους ήταν τα «διασημότερα» και έχουν θεωρηθεί
περισσότερο αντιπροσωπευτικά για την συγγραφική δραστηριότητα του Άννινου.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, και με δεδομένες επίσης τις «γκρίζες ζώνες» θα
επιχειρήσουμε μια όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική χαρτογράφηση της πο-
ρείας του Άννινου στον ελληνικό τύπο στη διάρκεια της δεκαετίας του �88�, που
υπήρξε καθοριστική για την καταξίωσή του στο νεοελληνικό λογοτεχνικό στερέ-
ωμα της εποχής.

33..33..44  ΟΟιι  εειιδδηησσεεοογγρρααφφιικκέέςς  εεφφηημμεερρίίδδεεςς::
ΝΝεεοολλόόγγοοςς  ΑΑθθηηννώώνν,,  ΤΤηηλλέέγγρρααφφοοςς,,  
ΕΕφφηημμεερρίίςς,,  ΝΝέέαα  ΕΕφφηημμεερρίίςς
33..33..44..��  ΝΝεεοολλόόγγοοςς  ΑΑθθηηννώώνν

Η πληροφορία ότι ο Άννινος εργάζεται
ως συντάκτης στον Νεολόγο Αθηνών με-
τά την οριστική εγκατάστασή του στην
Αθήνα μάς παραδίδεται από τις περισσό-
τερες βιογραφίες του και από τον φίλο του
Ηλία Τσιτσέλη.9� Αν λάβουμε υπόψη μας
το γεγονός ότι ο Νεολόγος κυκλοφορεί
μεταξύ των ετών �874 και �879,93 από τη
μία επιβεβαιώνουμε τη χρονολογία �879
ως έτος επιστροφής του Άννινου στην
Αθήνα, και αφετέρου διαπιστώνουμε ότι η
συνεργασία του Άννινου με την εφημερίδα
δεν πρέπει να διήρκεσε πολύ λόγω της
αναστολής της έκδοσής της,

Κατά τη συνήθη πρακτική των εφη-
μερίδων της εποχής δεν έχουμε υπογρα-
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Εξώφυλλο της εφημερίδας 
Νεολόγος Αθηνών
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φές στις στήλες ή στα άρθρα του Νεολόγου. Η αίσθηση δε που αποκομίζει κα-
νείς ξεφυλλίζοντας τις σελίδες του Νεολόγου Αθηνών είναι ότι πρόκειται για
εφημερίδα αμιγώς ειδησεογραφική, η οποία δημοσιεύει τηλεγραφήματα από τα
διεθνή πρακτορεία, συζητήσεις που διεξάγονται στη Βουλή, νεκρολογίες, αγγε-
λίες και τις καθιερωμένες επιφυλλίδες με μεταφράσεις ξένων λογοτεχνημάτων.
Επιπλέον, όταν την αρχισυνταξία της εφημερίδας ανέλαβε ο Άγγελος Βλάχος η
εφημερίδα αποκτά φιλολογική στήλη. Ο Νικόλαος Μανιτάκης φέρεται ως υπεύ-
θυνος έκδοσης, αλλά ανάμεσα στους συνεργάτες θα διακρίνουμε κάποιους από
τον κύκλο του Άννινου – ίσως είναι οι σύνδεσμοι, με τη βοήθεια των οποίων ανέ-
λαβε εργασία στον Νεολόγο έστω και γι’ αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα.
Πρόκειται για το ρομαντικό πρότυπο του νεαρού Άννινου, Αχιλλέα Παράσχο,
και τον φίλο του από τη δεκαετία του �87� Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο. 

33..33..44..��  ΤΤηηλλέέγγρρααφφοοςς ΑΑθθηηννώώνν
Από τους βιογράφους του Άννινου

μαρτυρείται επίσης η συνεργασία του με
την εφημερίδα Τηλέγραφος των Αθη-
νών. Και στην περίπτωση αυτή, λόγω
της έλλειψης υπογραφών των συντα-
κτών της εφημερίδας, που κυκλοφορεί
μεταξύ των ετών �876 και �883,94 ο
εντοπισμός κειμένων του Άννινου είναι
εξαιρετικά δύσκολος. Και εδώ ο Άννινος
θα πρέπει να βρίσκεται μετά το �879 και
κατά πάσα πιθανότητα πριν ενταχθεί
στη συντακτική ομάδα της Εφημερίδας
του Κορομηλά, δηλαδή πριν το �88�. Η
εφημερίδα είναι αμιγώς ειδησεογραφική
και αποτελεί προσωπικό πολιορκητικό
κριό του εκδότη της, Γεωργίου Σιβιτανί-
δη, προκειμένου να εισέλθει στην κεντρι-
κή πολιτική σκηνή. Η εφημερίδα υπερα-
σπίζεται τη Μεγάλη Ιδέα και γενικότε-
ρα προσπαθεί να είναι αντιπολιτευόμενη
και αμερόληπτη, ενώ στην ομάδα των
συνεργατών της θα συναντήσουμε επι-
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94 Για τον Τηλέγραφο των Αθηνών βλ. Έρη Σταυροπούλου, «Τηλέγραφος», λήμμα στην
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Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας
Τηλέγραφος των Αθηνών, �879 
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φανείς λογίους και επιστήμονες, όπως τον Θεόδωρο Φλογαΐτη, τον Αλέξανδρο
Ρίζο Ραγκαβή και τον Νικόλαο Ι. Σαρίπολο. Ο «σύνδεσμος» του Άννινου με τον
Τηλέγραφο πρέπει να είναι εδώ ένας άλλος γνωστός από τη δεκαετία του �87�,
και μάλιστα Επτανήσιος, ο Παναγιώτης Πανάς, ο οποίος επιμελείται στην εφη-
μερίδα άρθρα που αφορούν την εξωτερική πολιτική.

Η σχέση του Άννινου με τον ρομαντικό πρωτοσοσιαλιστή Πανά, που τόσο εν-
θουσιωδώς είχε φιλοξενήσει μερικά χρόνια πριν στον Εργάτη του το αφιερωμένο
στον Ρόκκο Χοϊδά ποίημα του Άννινου, φαίνεται ότι έχει αρχίσει να εξασθενίζει.
Ο Τηλέγραφος είναι ο τελευταίος δημοσιογραφικός χώρος όπου θα τους δούμε
να συνυπάρχουν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι βηματισμοί του Άννινου τόσο στον Νεολόγο όσο και
στον Τηλέγραφο, φύλλα που αποτελούσαν περισσότερο προσωπικές – ημιεπαγ-
γελματικές προσπάθειες των εκδοτών τους ήταν πειραματισμοί – το βάπτισμα
στον καθημερινό αθηναϊκό τύπο, από τον οποίο μόνο ερασιτεχνικές εμπειρίες είχε
ο Άννινος κατά την πρώτη του παραμονή στην Αθήνα. Είναι όμως και απαραίτη-
τες για να γίνει γνωστός στους στενούς ακόμη δημοσιογραφικούς κύκλους των
Αθηνών και να διεκδικήσει σταδιακά μια καλύτερη θέση στο στερέωμα αυτό. Δο-
κιμασμένος δημοσιογραφικά μόνο στην Κεφαλονιά, με τον Νεολόγο και τον Τη-
λέγραφο πραγματοποιεί ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.

33..33..44..33  ΗΗ  ΕΕφφηημμεερρίίςς ττοουυ  ΔΔηημμηηττρρίίοουυ  ΚΚοορροομμηηλλάά  ––  κκααιι  οοιι  ««ΠΠιινναακκίίδδεεςς»»  ττοουυ  ΆΆννννιιννοουυ
Η συμμετοχή του Χαραλάμπη Άννινου ως συντάκτη στην έκδοση της Εφη-

μερίδας του φίλου του Δημητρίου Κορομηλά δεν τεκμηριώνεται με την υπογρα-
φή του Άννινου στα άρθρα και τις στήλες της, αλλά από τις μαρτυρίες σύγχρο-
νων και μεταγενέστερων συναδέλφων του και μελετητών. Όλες οι αναφορές
στην Εφημερίδα από τους ιστορικούς του ελληνικού τύπου (Κώστας Μάγερ, Λί-
να Λούβη, Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου του Ε.Ι.Ε.)95 αλλά και οι βιο-
γράφοι του Άννινου τον αναφέρουν ως συντάκτη. Τέλος, στο Λεύκωμα της τρια-
κονταετηρίδος96 του Άννινου δεν είναι λίγες οι αναφορές των συμμετεχόντων
στην έκδοση της Εφημερίδας. Ο ίδιος ο Άννινος άλλωστε δεν χάνει την ευκαιρία
να αναφερθεί στις ημέρες κατά τις οποίες εργαζόταν στην Εφημερίδα με διάφο-
ρες αφορμές σε μεταγενέστερα κείμενά του.
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95 Για την Εφημερίδα του Δημητρίου Κορομηλά βλ. Κώστας Μάγερ, Ιστορία του Ελληνικού
Τύπου, τόμ. �, �79�-�9��, Αθήναι, χ.ο., �957, σσ. ��9-�4�, Νάση Μπάλτα, λήμμα «Εφημερίς»
στην Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού τύπου, �784-�974, τόμ. �, Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευ-
νών, ���8, σσ. �94-�95· Πάνος Καρυκόπουλος, ��� χρόνια ελληνικού τύπου, ό.π., σσ. 94-96.

96 Λεύκωμα επί τη συμπληρώσει της Τριακονταετηρίδος του φιλολογικού σταδίου του Χα-
ραλάμπους Άννινου �869-�899, Εν Αθήναις: Γ. Κασδόνης, �9��. Αναλυτική αναφορά για το
Λεύκωμα βλ. στην παράγραφο 4.3.6 αυτής της μελέτης.



Οι περισσότεροι απ’ όσους αναφέρο-
νται στη συμμετοχή του Άννινου στην
Εφημερίδα, η διάρκεια της οποίας δεν
μπορεί να καθοριστεί επακριβώς (σίγου-
ρα όμως είναι τουλάχιστον μεταξύ
�88397 και �885), εποχή κατά την οποία
το φύλλο βρισκόταν σε μεγάλη ακμή και
είχε ήδη καθιερωθεί στη συνείδηση του
αθηναϊκού αναγνωστικού κοινού, αποδί-
δουν στον Άννινο την πατρότητα της
στήλης «Πινακίδες», η οποία συνήθως
φιλοξενούνταν στην πρώτη και τη δεύτε-
ρη στήλη της εφημερίδας.98

Είναι βέβαιο ότι στις αρχές του �883
ο Άννινος ανήκε ήδη στη συντακτική
ομάδα της Εφημερίδας. Σε άρθρο του
εκδότη, Δημητρίου Κορομηλά, που γρά-
φεται με αφορμή την συμπλήρωση δεκα-
ετίας της Εφημερίδας στην αθηναϊκή
εκδοτική πραγματικότητα, ο Άννινος
συγκαταλέγεται στη βασική συντακτι-
κή ομάδα της Εφημερίδας.99

Οι συχνές αναφορές στις «Πινακί-
δες» δείχνουν ότι η στήλη και κατ’ επέ-
κταση ο αρθρογράφος της είχε γίνει κατά κάποιο τρόπο «σήμα κατατεθέν» της
εποχής της, με την έννοια ότι θα πρέπει να διαβαζόταν πολύ και επιπλέον θα
μπορούσε να επηρεάσει τόσο την κοινή γνώμη όσο και την εξουσία, δεδομένου ότι
δημοσιευόταν σε ένα έντυπο μεγάλης, τηρουμένων των αναλογιών, κυκλοφο-
ρίας, και ακόμη μεγαλύτερων προσδοκιών, το οποίο εντασσόταν στην main -
stream δημοσιογραφία της εποχής του.

Ο Ηλίας Τσιτσέλης τοποθετεί το τέλος της συνεργασίας του Άννινου με την
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97 Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, σε προσφώνησή του προς τον Άννινο στο Λεύκωμα επί τη
συμπληρώσει της τριακονταετηρίδος του, ό.π., σ. 8� τον ρωτά «Αλλ’ ενθυμείσαι την λαμπράν
εκείνην περίοδον της «Εφημερίδος» του �883; Πόσοι και πώς ήμεθα τότε και πόσοι εμείναμεν
σήμερον;»

98 Ιωακείμ Βαλαβάνης, Λεύκωμα επί τη συμπληρώσει της Τριακονταετηρίδος του φιλο-
λογικού σταδίου του Χαραλάμπους Άννινου �869-�899, ό.π., σ. �6, Θεόδωρος Βελλιανίτης,
ό.π., σ. �9.

99 Το άρθρο αναδημοσιεύεται πλήρως από τον Πάνο Καρυκόπουλο, ��� χρόνια ελληνικού τύ-
που, ό.π., σσ. 94-95.

Πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας, (�884) 
με τη στήλη “Πινακίδες” του Άννινου 

στην τρίτη στήλη. 
[Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων]



Εφημερίδα το �885, χρονιά που κυκλοφορεί και το Άστυ���. Το γεγονός ότι η
στήλη των «Πινακίδων» συνεχίζεται στην Εφημερίδα και μετά το �885, δεν
αποκλείει την αλήθεια αυτής της πληροφορίας, καθώς η στήλη κατά τη συνήθη
πρακτική της εποχής θα μπορούσε να γράφεται και από άλλον δημοσιογράφο,
αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μας δίνει ένα ασφαλές χρονικό σημείο λήξης αυτής
της συνεργασίας.

Το γεγονός ότι από ένα σημείο και εξής ο Άννινος φέρεται να συμμετέχει και
στην ανταγωνιστική Νέα Εφημερίδα��� που προκύπτει από τη διάσπαση της αρ-
χικής ομάδας της Εφημερίδας, και αργότερα (�885) αναλαμβάνει ως συνεκδό-
της το εγχείρημα του Άστεως και ως αρχισυντάκτης το βραχύβιο πείραμα της
Καθημερινής (�887) χωρίς να αποκλείει παράλληλη συμμετοχή του σε άλλα
έντυπα, μας δίνει κάποιες σοβαρές πιθανές ημερομηνίες αποχώρησης από την
Εφημερίδα, που θα συνεχίσει να διαγράφει την πορεία της, όχι πάντοτε ως πρω-
ταγωνίστρια στα ελληνικά εκδοτικά πράγματα, ως τις αρχές του ��ού αιώνα.

Αυτό που είναι βέβαιο, ωστόσο, είναι ότι ο Άννινος θα πρέπει να ασχολιόταν
και με άλλα κείμενα της Εφημερίδας, η οποία κατά το πρώτο μισό της δεκαε-
τίας του �88� έχει γίνει τετρασέλιδη, περιλαμβάνει πολιτική και διεθνή επικαι-
ρότητα, αλλά και, κατά την προσφιλή τακτική εντύπων της εποχής, μεταφρά-
σεις λογοτεχνημάτων της εποχής σε συνέχειες με τη μορφή επιφυλλίδας. 

Για το τελευταίο έχουμε και την ομολογία του ίδιου, ότι του είχε ανατεθεί να
μεταφράζει για λογαριασμό της Εφημερίδας λογοτεχνήματα αμφίβολης ποιό-
τητας, που ωστόσο ανέβαζαν κατακόρυφα την κυκλοφορία της. Σε μεταγενέ-
στερο άρθρο του αναφορικά με την κατάσταση του ελληνικού θεάτρου,��� ο Άννι-
νος μεταφέρει τη μεταφραστική του εμπειρία στα χρόνια της δεκαετίας του
�88�: Του ζητήθηκε να μεταφράσει κάποιο από τα μυθιστορήματα «του συρ-
μού», τα οποία γέμιζαν τις επιφυλλίδες των εφημερίδων. Εκείνος διάλεξε το χει-
ρότερο απ’ όλα, αφού «μεθ’ ηρωικής εγκαρτερήσεως» διάβασε τα περισσότερα
από αυτά. Χαρακτηρίζει δε τη μετάφρασή του «καταναγκαστική». Κάποιες
λοιπόν από τις μεταφράσεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα θα πρέπει να
έχουν γίνει από τον Άννινο.

Δεν είναι δυνατόν όμως αυτά τα κείμενα να ταυτιστούν στο σύνολό τους –
μπορούμε να ταυτίσουμε μόνον όσα τυχόν εντοπίζονται ως αυτόγραφα στο Αρ-
χείο του Άννινου (που δυστυχώς δεν περιλαμβάνει παρά ελάχιστα μικρά άρθρα
και περισσότερες πραγματείες) ή όσα τυχόν αναδημοσιεύονται με την επίσημη
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��� Ηλίας Τσιτσέλης, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα, τόμ. Α΄, ό.π., σ. ��.
��� Για τη συμμετοχή του Άννινου στη Νέα Εφημερίδα βλ. την παράγραφο 3.3.4.3 αυτής
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��� Χ. Άννινος, «Η νέα φάσις του ελληνικού θεάτρου», Εστία, τόμ. Λ΄, αρ. 39 (�89�), σσ.

�95-�96.



υπογραφή του Άννινου στις μελλοντικές αυτοτελείς εκδόσεις του, ή αναδημοσι-
εύονται σε άλλα έντυπα. Με το σκεπτικό αυτό, εξερευνώντας το συγγραφικό
στίγμα του Άννινου στην Εφημερίδα θα περιοριστούμε στην «κατακυρωμένη»
σε αυτόν στήλη, τις «Πινακίδες» και επιπλέον θα επιχειρήσουμε μια γενικότερη
περιγραφή της ταυτότητας του φύλλου.

Ο κύκλος των συνεργατών της Εφημερίδας κατά την εποχή που και ο Άννι-
νος συνεισφέρει με τα κείμενά του σε αυτήν μας είναι γνωστός και έχει ιδαίτερο
ενδιαφέρον: Ονόματα που ήδη έχουν διαγράψει την πορεία τους στο εκδοτικό
στερέωμα, αλλά και ονόματα που μέσα στη δεκαετία του �88� θα αρχίσουν να
χαράζουν ανοδική πορεία στα ελληνικά γράμματα, περνούν μέσα από τις στή-
λες της πιο μοντέρνας και έγκυρης εφημερίδας της εποχής, που μπορεί να καυ-
χιέται ότι έχει κατακτήσει αφ’ ενός έναν επαγγελματικό τρόπο σύνταξης κι
εκτύπωσης, και αφ’ ετέρου μπορεί να συγκριθεί με ευρωπαϊκές εφημερίδες του
καιρού της. Οι συνεργάτες της εφημερίδας διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Η
πρώτη, η βασική συντακτική ομάδα αποτελείται από τους Χαραλάμπη Άννινο,
Παναγιώτη Θωμά, Κωνσταντίνο Ξένο, Νικόλαο Αργυριάδη, Ιωάννη Δαμβέργη,
Παναγιώτη Γιαννόπουλο, Ε. Οικονόμο, Σταμ. Κιουζέ, Μιχαήλ Μητσάκη και
Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Οι Δαμβέργης και Μητσάκης ήδη συνεργάζονται
και θα συνεργαστούν με τον Άννινο και σε άλλες εκδοτικές του προσπάθειες,
ενώ ο Κωνσταντίνος Ξένος ανήκει στην ομάδα των νεαρών ρομαντικών ποιητών
που προσπαθούν να οργανωθούν σε όμιλο μετά την μαζική αποτυχία τους στον
διαγωνισμό του �873.��3

Η δεύτερη ομάδα χαρακτηρίζεται από τον Κορομηλά «τακτικοί συνεργάται
διά τα κύρια άρθρα ιδίως, άτινα ως επί το πλείστον ενυπογράφως θα δημοσιεύο-
νται» (πράγμα που δεν φαίνεται να συμβαίνει στην πράξη, αλλά σε κάθε περί-
πτωση επιβεβαιώνει την πρακτική της ανωνυμογραφίας για τη βασική συντα-
κτική ομάδα). Στη δεύτερη αυτή ομάδα συγκαταλέγονται πολλοί από τους μελ-
λοντικούς συνεργάτες του Άννινου και επιφανείς λογοτέχνες και λογίους των
επόμενων δεκαετιών, όπως ο Αριστομένης Προβελέγγιος, ο Γεώργιος Δροσίνης,
ο Κωστής Παλαμάς. Στους έκτακτους συνεργάτες της Εφημερίδας συγκατα-
λέγονται πολλοί γνωστοί του Άννινου: Ο τρόπον τινα μέντοράς του σε ό,τι αφορά
την Ιστορία, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, ο Εμμανουήλ Ροΐδης, γνώριμος
από την πρώτη περίοδο του Ασμοδαίου, ο Δημήτριος Καμπούρογλου, ο Νικόλα-
ος Χατζίσκος. Ο Χατζίσκος επίσης ανήκει στην ομάδα των αποτυχόντων ρο-
μαντικών ποιητών του �873 – είναι δηλαδή παλιός γνώριμος του Άννινου.

Και μία μόνο ανάγνωση των ονομάτων των συνεργατών της Εφημερίδας
αρκεί για να καταλάβει κανείς τί είδους φυτώριο για τον ελληνικό τύπο αλλά
και κυρίως για την ελληνική λογοτεχνία αποτέλεσε αυτή η εκδοτική προσπά-
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θεια του Δημητρίου Κορομηλά. Πέρα από μια επαγγελματικά οργανωμένη και
με σύγχρονες προδιαγραφές προσπάθεια δημιουργίας ενός μέσου που με τη ση-
μερινή ορολογία φιλοδοξούσε να γίνει «leader» της αγοράς στο είδος του, υπάρ-
χει και ένα δεύτερο επίπεδο, πολύ ουσιαστικότερης προσφοράς, που ξεπερνάει τα
στενά όρια της δημοσιογραφίας. Η συνάθροιση όλων αυτών των προσωπικοτή-
των στον χώρο της Εφημερίδας, η συναναστροφή παλαιών, καταξιωμένων επι-
στημόνων και λογίων με νέους, φιλόδοξους γραφιάδες στα γραφεία της δημιουρ-
γεί έναν κύκλο, ο οποίος λειτουργεί με δυναμικό και αλληλεπιδραστικό τρόπο
προς την κατεύθυνση της διάπλασης πνευματικών προσωπικοτήτων, που γίνε-
ται σε πολλαπλά επίπεδα: τόσο μέσα από τη συνεργασία μεταξύ τους, όσο και
από τη συνύπαρξη με τους παλαιότερους. Και επιπλέον, τόσο μέσα στην παρα-
γωγή των ίδιων των κειμένων της εφημερίδας – όπου οι νεαροί λογοτέχνες προ-
πονούνται στον δημόσιο λόγο, όσο και μέσα από τη συναναστροφή, τη γνωριμία,
τις κουβέντες μέσα στα γραφεία. Ένα σημαντικό ποσοστό από την γενιά του
�88� έχει περάσει από τα γραφεία της Εφημερίδας, που εκτός από «γεννήτρια»
ειδήσεων, γίνεται και γεννήτρια λογοτεχνών.

Ο ίδιος ο Άννινος δεν έχανε ποτέ την ευκαιρία, ακόμη και μετά την αποχώ-
ρησή του από τη σύνταξη της Εφημερίδας να τονίζει τη συμβολή της αυτή στην
καλλιέργεια ενός δυναμικού πνευματικού κλίματος σε μια Αθήνα που προσπα-
θούσε να αρθρώσει λόγο και να ακουστεί τόσο στο ελληνικό στερέωμα όσο και
διεθνώς.

Στο ευθυμογραφικού χαρακτήρα κείμενό του «Ο σύλλογος των εισαγγελέων»
το οποίο δημοσιεύεται σχεδόν τριάντα χρόνια μετά την ενασχόληση του Άννινου με
την Εφημερίδα, αναφέρεται στα κακής ποιότητας κείμενα που έφταναν κατά και-
ρούς στην Εφημερίδα και διαβάζονταν εν χορώ και μέσα σε θυμηδία από τους συ-
ντάκτες και άλλους λογίους της εποχής που σύχναζαν στα γραφεία της, έχοντας
δώσει, χάριν αστεϊσμού στην ομάδα τους τον χαρακτηρισμό «Ο σύλλογος των ει-
σαγγελέων». Στο εύθυμο αυτό κείμενο περιέχονται, ωστόσο, πέρα από τα μαργα-
ριτάρια των επίδοξων λογοτεχνών και πολύτιμες πληροφορίες για τις συναναστρο-
φές και το κλίμα που επικρατούσε στα γραφεία του φύλλου:

«Το περί ου ο λόγος φύλλον, αρτίως τότε μεταρρυθμισθέν και αυξήσαν το
σχήμα του, έτεμνεν νέαν οδόν εις την συγχρονον δημοσιογραφίαν. Συ-
ντασσόμενον υπό καλάμων δοκίμων και σφριγηλών και ευφυών, πραγμα-
τευόμενον μετ’ εμβριθείας, αλλά και μετά θάρρους και παρρησίας, τα
εκάστοτε αναφυόμενα ζητήματα, έχαιρεν πολλήν υπόληψιν παρά τη κοι-
νή γνώμη».��4
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«Η εφημερίς μας και λόγω του χαρακτήρος της και λόγω της ιδιότη-
τος των συντακτών της, των οποίων οι πλείστοι κατεγίνοντο επιτυχώς
εις την λογοτεχνίαν, διετέλει εις στενήν συνάφειαν μετά των συγχρόνων
φιλολογικών κύκλων, Το γραφείον αυτής ήτο το εντευκτήριον πλείστων
όσων λογίων, αρχαιοτέρων τε και νεοτέρων, καθηγητών, καλλιτεχνών,
επιστημόνων, εις επήκοον των οποίων ανεγινώσκοντο κατά τας ώρας
της σχολής τα τερατουργήματα ταύτα [...], ώστε και αυτοί οι πρεσβύτε-
ροι και οι σοβαρώτεροι παρεσύροντο ευχαρίστως εις την συναυλίαν της
θορυβώδους ιλαρότητος».��5

Ο Άννινος αναφέρει και άλλους συμμετέχοντες στον κύκλο της Εφημερίδας:
Τον Δημήτριο Κόκκο, ποιητή και θεατρικό συγγραφέα, τον Στυλιανό Οικονό-
μου, μετέπειτα Εισαγγελέα Πρωτοδικών, τον Μίκιο (Μιχαήλ) Λάμπρο (που
δεν ανήκε, σύμφωνα με τον Άννινο, στην αρχική εκδοτική ομάδα, έγινε στη συ-
νέχεια εταίρος και αργότερα θα επιχειρήσει, μαζί με τον Άννινο, την έκδοση της
Καθημερινής),��6 αλλά και τον «πατέρα» της Ελληνικής Λαογραφίας Νικόλαο
Πολίτη, που συμμετείχε σε αυτές τις συναντήσεις.��7

Και σε άλλο του άρθρο ο Άννινος, όπου ενώπιον του «Ελληνικού Φιλολογικού
Συλλόγου» εξιστορεί δημοσιογραφικές του αναμνήσεις, θεωρεί το �873, χρονο-
λογία έκδοσης της Εφημερίδας, τομή στην ιστορία του ελληνικού τύπου, ο οποί-
ος μέχρι τότε χαρακτηριζόταν από ερασιτεχνισμό και καιροσκοπισμό.

«Τον Οκτώβριον του �873 εξεδόθη η «Εφημερίς», το πρώτον ημερήσιον
φύλλον, η πρώτη αληθής εφημερίς με προορισμόν, με οργανισμόν σχεδόν
τέλειον, με διευθυντήν τον κ. Δημήτριον Κορομηλάν, με αρχισυντάκτην
τον κ. Ιωάννην Καμπούρογλουν, με διαχειριστήν, με ρεπόρτερ, με γραφεί-
ον ευπρεπές, με τυπογραφικήν φιλοκαλίαν. Ο νεωτερισμός ενεποίησεν αί-
σθησιν και δεν εβράδυναν πολλοί να τον μιμηθώσιν. Αι αρξάμεναι τότε
πολλαπλαί επιχειρήσεις είχον ανάγκην οργάνων διαδόσεως και αι καθη-
μεριναί εφημερίδες οσημέραι επολλαπλασιάζοντο. Εισήχθη εις τον οργα-
νισμόν του τελειοτέρα λειτουργία· ο δεσμός μεταξύ αυτών και του δημο-
σίου συνεσφίχθη έτι μάλλον, αναγνωρίσθη δε και ήρχισε να καθίσταται
σεβαστή η έως τότε παραμελουμένη ευθύνη, παρηκολουθείτο μετά πλεί-
ονος ευσυνειδησίας παρεκτός της πολιτικής δράσεως και η κοινωνική κί-
νησις εν πάσι αυτοίς τοις καθέκαστα, ήρχισε να καλλιεργείται το προσο-
δοφόρον στάδιον των αγγελιών. Πάσα εφημερίς είχε το γραφείον της· και
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τον κύκλον των φίλων και συνεργατών της, οι συντάκται εστρατολογού-
ντο σχεδόν αποκλειστικώς εκ της τάξεως των λογίων, ημείβοντο κάπως
τακτικώς διά την εργασίαν τους και ήρχισαν να αποτελώσιν μόνιμον και
ιδίαν συνομοταξίαν.»��8

Η Εφημερίς, μ’ άλλα λόγια, προσπαθεί να αποτυπώσει το πορτραίτο μιας
Ελλάδας που εκσυγχρονίζεται, που παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές εξελίξεις –
και ταυτόχρονα να αναδειχθεί σε ισχυρό πόλο ενημέρωσης ολόκληρου του ελλη-
νισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι στην ταυτότητα του φύλλου, το �884 αναφέρονται
τιμές συνδρομής που αφορούν Αθήνα, «επαρχίες», Τουρκία, Αίγυπτο, Ρουμανία
και «λοιπές χώρες» ενώ στο εορτολόγιό της δεν μνημονεύεται μόνο ο εορτάζων
άγιος του ορθόδοξου εορτολογίου αλλά και ο αντίστοιχος του καθολικού. Όλες
αυτές οι λεπτομέρειες δείχνουν τον επαγγελματισμό και τη φιλοδοξία του εκδό-
τη Δημήτριου Κορομηλά να δημιουργήσει με έδρα την Αθήνα έναν ισχυρό δίαυ-
λο επικοινωνίας ανάμεσα σε όλους τους Έλληνες, χωρίς ταυτόχρονα να απολέ-
σει το βασικό του αναγνωστικό κοινό, τους Αθηναίους. Η Εφημερίς επιδιώκει
πρωτίστως να είναι εφημερίδα επικαιρότητας και πληροφόρησης, εφημερίδα-ερ-
γαλείο και επιπλέον εφημερίδα γνώμης – φιλοξενώντας πέρα από την ειδησεο-
γραφία και κάποια άρθρα (συνήθως στην τρίτη και τέταρτη σελίδα) που αφο-
ρούν την επικαιρότητα. Η συνεργασία με διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, το γεγο-
νός ότι τα γραφεία της εφημερίδας είναι ανοιχτά ως τα μεσάνυχτα, αλλά και η
προσωπική εμπειρία και επαφή του Κορομηλά με τον ευρωπαϊκό τύπο κατά τη
διάρκεια των σπουδών του στη Γαλλία και τη Γερμανία, σε συνδυασμό με την
οικογενειακή παράδοση (ήταν γιος του τυπογράφου Ανδρέα Κορομηλά) έδιναν
επιπλέον εχέγγυα στο εγχείρημα.

Είναι χαρακτηριστικός επίσης και ο εμπορικός προσανατολισμός της εφημερί-
δας. Στην ταυτότητά της περιλαμβάνει αναλυτικό τιμοκατάλογο για τις διάφορες
δημοσιεύσεις, πέραν των καθαρά εμπορικής φύσεως αγγελιών. Η πρακτική αυτή
δεν είναι ασυνήθιστη στον τύπο της εποχής, καθώς συνήθως τα ενυπόγραφα άρ-
θρα με τη μορφή «διατριβών» δημοσιεύονταν κατά κανόνα επί πληρωμή, προσφέ-
ροντας στον ερασιτεχνικό ως την εποχή της Εφημερίδας αθηναϊκό τύπο το έσοδο
που δεν θα μπορούσε να έχει από τους αναγνώστες της. Αυτό που προξενεί εντύ-
πωση είναι ωστόσο η επί πληρωμή δημοσίευση σε μόνιμες στήλες της εφημερίδας
όπως τα «Παντοία», οι «Πληροφορίαι» οι «Ειδήσεις», και... οι «Πινακίδες».

Για μια δημοσίευση στις «Πινακίδες», η Εφημερίς χρεώνει τον ενδιαφερόμε-
νο με το ακριβότερο τίμημα (5 δραχμές ο στίχος, τη στιγμή που η εφημερίδα κο-
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στίζει �� λεπτά). Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη στήλη έχει μεγάλη ανα-
γνωσιμότητα και για να γραφτεί κάτι για κάποιον το τίμημα θα πρέπει να είναι
υψηλό, ενώ αντίθετα π.χ. για να δημοσιεύσει κάποιος μια διατριβή ο στίχος κο-
στίζει 3� λεπτά, ενώ για μια εμπορική αγγελία ο στίχος κοστίζει μόλις �5 λε-
πτά για μία δημοσίευση.

Είναι λοιπόν οι «Πινακίδες» μια στήλη που γράφεται και επί πληρωμή. Αν
σήμερα αυτό ακούγεται αντιδεοντολογικό, στην εποχή του φαίνεται ότι δεν
ήταν. Στο πλαίσιο μιας καθαρά επαγγελματικής, επιχειρησιακής δράσης τα
πάντα είναι ξεκαθαρισμένα. Ναι, ο Άννινος γράφει και επί πληρωμή. Δεν είμα-
στε σε θέση να γνωρίζουμε, ξεφυλλίζοντας τις «Πινακίδες» ποια άρθρα του γρά-
φονται επί πληρωμή, είναι πάρα πολλές όμως οι περιπτώσεις όπου μπορούμε να
το υποψιαστούμε. Για παράδειγμα, οι συχνές του αναφορές με επαινετικά σχό-
λια στις θεατρικές παραστάσεις ξένων θιάσων που λάμβαναν χώρα στο Φάληρο,
ή διατυπούμενα παράπονα προς τις Αρχές για τον μη ηλεκτροφωτισμό της πε-
ριοχής γύρω από την Ομόνοια, που συνοδεύονται από θερμές ευχαριστίες την
αμέσως επόμενη μέρα της δημοσίευσης, προς τις αρχές, για την επίλυση του
προβλήματος, μπορούμε να υποθέσουμε ότι συνδέονται με κάποια αμοιβή που
ελάμβανε όχι ανεπισήμως και κάτω από το τραπέζι, αλλά απευθείας η εφημερί-
δα, που είχε έτσι έναν επίσημο και κερδοφόρο τρόπο να επικοινωνεί τις καταγγε-
λίες των πολιτών ή να διαφημίζει και να προβάλλει έμμεσα ένα γεγονός, μια
επιχείρηση, μια παράσταση.

Σ’ αυτό το πλαίσιο διαπιστώνουμε στην Εφημερίδα να κανονικοποιείται ένα
διαδραστικό σύστημα κατασκευής της πληροφορίας. Δεν είναι μόνο ο συντά-
κτης που κάνει ρεπορτάζ και αναζητεί, καθορίζει, επιλέγει την είδηση – δεν είναι
δηλαδή μονόπλευρο το επικοινωνιακό σχήμα. Ξεπερνώντας την έννοια της εφη-
μερίδας ως προσωπικού εγχειρήματος που επιχειρεί να προβάλλει τις απόψεις
του συντάκτη της, πράγμα το οποίο συνέβαινε κατά κόρον στη γενέτειρα του
Άννινου, Κεφαλονιά, η εφημερίδα πλέον είναι μέσο που διαμορφώνεται και από
το αναγνωστικό κοινό, όχι μόνο από τις αναγνωστικές του προτιμήσεις, αλλά
και από μια δραστικότερη συμμετοχή στη διαμόρφωση της είδησης.

Ανεξάρτητα από αυτήν την οικονομική διάσταση της επαγγελματικής δη-
μοσιογραφίας, που δυνητικά ωστόσο καθορίζει ως έναν βαθμό το περιεχόμενο
του άρθρου – καθιστά δηλαδή τον αρθρογράφο πέρα από φορέα και εκφραστή της
προσωπικής του άποψης και λογογράφο έντυπων δημηγοριών, οι «Πινακίδες»
έχουν τοποθετήσει τον Άννινο στη χορεία των πρωτοπόρων του ελληνικού χρονο-
γραφήματος – ευθυμογραφήματος, χωρίς ως στήλη καθαυτή να είναι ταυτι-
σμένες με τίποτα από τα δύο. Θα κατανοήσουμε καλύτερα την όποια συμβολή
τους στην ανάπτυξη των λογοτεχνικών αυτών ειδών αν προσπαθήσουμε, μετά
από μελέτη των εκατοντάδων «Πινακίδων», μίας καθημερινά, και επί μία του-
λάχιστον τριετία, να περιλάβουμε σε κάποιες γενικές κατηγορίες τα συστατικά
που συνθέτουν την στήλη αυτή. 
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Στο σύνολο της ειδησεογραφικής ύλης της Εφημερίδας οι «Πινακίδες» θα
μπορούσε να πει κανείς ότι καταλαμβάνουν το κομμάτι της «ποικίλης ύλης» ή,
τηρουμένων των αναλογιών της «lifestyle» ενημέρωσης. Η σύνδεσή τους με την
επικαιρότητα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κυρίως σώμα της στήλης είναι δε-
δομένη, ωστόσο στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ο φακός του συντάκτη φαί-
νεται να εστιάζει περισσότερο σε ήσσονος σημασίας ζητήματα της επικαιρότη-
τας (όχι δηλαδή αυτό που θα αποτελούσε ειδησεογραφία πρώτης γραμμής), τα
οποία με ελαφρά σατιρική διάθεση (περισσότερο ελαφρά και λιγότερο σατιρική)
και με τη χαρακτηριστική επιδεξιότητά του στον χειρισμό του λόγου ο Άννινος
παρουσιάζει και αναδεικνύει. Υπάρχουν περιπτώσεις, ωστόσο, που οι «Πινακί-
δες» καταπιάνονται και με θέματα πρώτης γραμμής (π.χ. την απόφαση για τις
μετοχές της εταιρείας του Λαυρίου) πάλι όμως με ένα διαφορετικό βλέμμα από
εκείνο της ειδησεογραφικής πολιτικής ή οικονομικής ανάλυσης.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Άννινος για τη σύνθεση των «Πινακίδων» λαμβάνει
υπόψη του το αναγνωστικό κοινό της Εφημερίδας: τους Αθηναίους αναγνώστες
που θα την προμηθευτούν αυθημερόν, αλλά και τους Έλληνες αναγνώστες του
εξωτερικού, οι οποίοι είναι συνδρομητές και θα διαβάσουν το φύλλο με σχετική
καθυστέρηση. Μ’ αυτή τη λογική οι «Πινακίδες» χωρίς να ξεφεύγουν από την
επικαιρότητα, πρέπει να προσπερνούν τον στενά τοπικό και χρονικό παλμό της,
να αναδεικνύουν δηλαδή, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό σε μια καθημερινή
εφημερίδα, θέματα της επικαιρότητας που θα μπορούσαν να κινήσουν το ενδια-
φέρον όλων των αναγνωστών, έστω και αν δεν βρίσκονται στην απόλυτη αιχμή
των γεγονότων. Ίσως σε αυτό να οφείλεται και η δημοφιλία της στήλης εκτός
Αθηνών.

Με την παραπάνω λογική, οι «Πινακίδες» είναι μια στήλη που αναφέρεται
στην καθημερινή ζωή, από τη σκοπιά του αναγνώστη – ο ρόλος που υποδύεται
εδώ ο δημοσιογράφος είναι αυτός του πολίτη που βιώνει την αθηναϊκή καθημε-
ρινότητα, προσλαμβάνει τα γεγονότα της επικαιρότητας, θέλει να μάθει για θε-
ατρικές παραστάσεις, για παράξενα της παγκόσμιας επικαιρότητας, για εγκυ-
κλοπαιδικές γνώσεις γύρω από ιστορικά γεγονότα, αλλά και να ψυχαγωγηθεί
με κάποια ευφυολογήματα και ανέκδοτα. Αυτά είναι κατά βάση τα συστατικά
των «Πινακίδων», τα οποία θα επιχειρήσουμε να δούμε κατ’ ιδίαν στη συνέχεια.

Η στήλη είναι σπονδυλωτή – αποτελείται πάντοτε από περισσότερα του ενός
αρθρίδια και η δομή της δεν είναι σταθερή σε καθημερινή βάση – είναι προφανές
ότι διαμορφώνεται ανάλογα με την επικαιρότητα, αλλά και τις οικονομικά εκ-
φρασμένες επιθυμίες των αναγνωστών της στήλης. Σε γενικές γραμμές πά-
ντως θα μπορούσαμε να πούμε ότι η θεματολογία της κινείται γύρω από τους
ακόλουθους άξονες:

��. Σχολιασμός γεγονότων πρώτης γραμμής στην επικαιρότητα. Σε κείμενα
σύντομα φωτίζονται με μια ελαφρότερη ματιά γεγονότα που απασχολούν την επι-
καιρότητα και καλύπτονται ειδησεογραφικά σε άλλες στήλες της εφημερίδας. 
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��.. Αναφορά σε γεγονότα της αθηναϊκής καθημερινότητας (π.χ. την καθα-
ριότητα των δρόμων, την έλλειψη φωτισμού, συγκοινωνίες κ.λπ.) συχνά με κα-
ταγγελτικό ύφος, πάντοτε όμως με χιουμοριστική διάθεση. Συχνά μέσα από τη
στήλη στοχεύεται η αντιμετώπισή τους – και ενίοτε αυτό επιτυγχάνεται.

33.. Αναφορά σε γεγονότα της διεθνούς επικαιρότητας (πρώτης γραμμής και
μικροεπικαιρότητας), τα οποία ο Άννινος διαχειρίζεται με τον ίδιο τρόπο που δια-
χειρίζεται και τα της εσωτερικής επικαιρότητας. Θέματα που έχουν ενδιαφέρον
για τους Έλληνες της διασποράς (π.χ. η κατάσταση των ταχυδρομείων στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία) θυμίζουν ότι η Εφημερίς κυκλοφορεί σε όλο το φά-
σμα του μείζονος ελληνισμού.

44. Αναφορά σε ιστορικά γεγονότα – ο Άννινος αποκτά εδώ την ευκαιρία να
ξεδιπλώσει τις ιστορικές του γνώσεις, με αφετηρία την επέτειο κάποιου ιστορι-
κού γεγονότος (π.χ. της άλωσης της Βαστίλλης, στις �4 Ιουλίου του �789), ή
μέσα από τη σύνδεση της επικαιρότητας με κάποιο ιστορικό γεγονός. Οι ιστορι-
κές αναφορές δεν λείπουν και από τις άλλες δύο κατηγορίες.

55.. Επιστημονικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο – Σχολιάζονται εδώ επιστημο-
νικές ανακαλύψεις, αξιοπερίεργα από τον χώρο της επιστήμης ή θέματα που
σχετίζονται με την υγεία και την εξέλιξη λοιμωδών νοσημάτων ανά τον κόσμο
(π.χ. της χολέρας) Η προσέγγιση των θεμάτων γίνεται με χιουμοριστικό τρόπο
– ο Άννινος δεν προσπαθεί να συνθέσει στήλη εκλαϊκευμένης επιστήμης, αλλά
να ψυχαγωγήσει το κοινό προσφέροντας και κάποιες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις.

66.. Καλλιτεχνική κίνηση στην Αθήνα. Γίνεται εδώ αναφορά σε θεατρικές πα-
ραστάσεις και άλλα καλλιτεχνικά συμβάντα – άλλοτε με διάθεση παρουσίασης
και άλλοτε με κριτική διάθεση. Μεγαλύτερο βάρος δίνεται όχι στην κριτική με
την έννοια ενός συγκροτημένου αυστηρά κριτικού κειμένου, αλλά στην αναφορά
σε παραλειπόμενα της παράστασης, σε ηθοποιούς, σε παρασκήνια, θέματα δη-
λαδή που σήμερα θα είχαν θέση περισσότερο σε μια κοσμική στήλη παρά σε μια
στήλη θεατρικής κριτικής.

77.. Σύντομες αφηγήσεις από καθημερινές ιστορίες που έχουν εκτυλιχθεί
εντός και εκτός Ελλάδας, που δεν συνδέονται αναγκαστικά με την επικαιρότη-
τα, αλλά έχουν απήχηση στην κοινή γνώμη υπό την έννοια ότι ομοιάζουν με
λαϊκά αναγνώσματα: εγκλήματα και δίκες που έχουν απασχολήσει την κοινή
γνώμη, περίεργα περιστατικά (όπως ένα κοριτσάκι με κεφάλι πιθήκου και αν-
θρώπινο σώμα). Θέματα που σήμερα θα χαρακτηρίζονταν «ποικίλης ύλης», κι
αυτά παρμένα από το θέατρο της καθημερινότητας, που έχουν τη διάσταση του
παραξενίσματος ή του ελεγχόμενου σοκ στην ψυχοσύνθεση του ακροατή – και
που δεν θα πέρναγαν σε καμία περίπτωση στις στήλες επικαιρότητας.

88.. Χιουμοριστικά στιγμιότυπα, διατυπωμένα σε σύντομες προτάσεις, τις πε-
ρισσότερες φορές διανθισμένα με σύντομους διαλόγους, συχνότατα στη δημοτι-
κή γλώσσα, που σήμερα θα τα χαρακτηρίζαμε ως «ανέκδοτα». Συνήθως κατα-
λαμβάνουν το τέλος της στήλης, στη δεύτερη σελίδα της εφημερίδας, ελαφρύνο-
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ντας ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα και προσφέροντας ανάσα στον ανα-
γνώστη, πριν προχωρήσει στην ανάγνωση και της υπόλοιπης εφημερίδας, όπου
κυριαρχεί η σοβαρή αρθρογραφία. Αξιοσημείωτη εδώ είναι η προσπάθεια του Άν-
νινου να δημιουργήσει σε αυτά τα μικρά στιγμιότυπα κάποιες κωμικές περσό-
νες, που ενίοτε πρωταγωνιστούν εκ νέου σε επόμενα ανέκδοτα όπως τον κ. Δε-
καστριάδη, τον κ. Αθερινίδη, τον Χαρικλή. Οι περσόνες αυτές εξυπηρετούν τη
λειτουργία του κωμικού που σχετίζεται με την αποστασιοποίηση του αναγνώ-
στη από την προσωπικότητα που υφίσταται κάποια παθήματα, ή προβαίνει σε
λεκτικά ατοπήματα που αναδεικνύουν την αμάθεια ή την αβελτηρία της – τα
πρόσωπα που σατιρίζονται είναι οι γείτονες που γελάμε κρυφά με το κουσούρι
τους, οι συνάδελφοι στον χώρο εργασίας που οι εκφράσεις ή τα λόγια τους μας
φαίνονται αστεία, είναι οποιοιδήποτε άλλοι εκτός από εμάς τους ίδιους, που βρι-
σκόμαστε στην απέναντι όχθη και τους χτυπάμε με ασφάλεια. Τα ανέκδοτα του
Άννινου είναι ανώδυνα, δεν προσβάλλουν κανέναν και προσέχουν να τηρούν τις
ισορροπίες: Η «χαριεστάτη Ελπινίκη» στο ακόλουθο ανέκδοτο δεν είναι άσπλα-
χνη μάνα που αδιαφορεί για την τύχη του παιδιού της, είναι μια πλούσια (αφού
έχει τροφό), μητριά, η οποία διαθέτει στην αυλή του εξοχικού της «τεχνητή λί-
μνη», απέχει δηλαδή παρασάγγας από το μέσο νοικοκυριό στο οποίο απευθύνε-
ται η Εφημερίς. Με αυτή τη λογική το κοινό εύκολα θα γελάσει μαζί της και θα
την αντιπαθήσει, ενώ ο Άννινος θα καταγγείλει με σχετικά ανώδυνο τρόπο τον
αθηναϊκό νεοπλουτισμό.

Η χαριεστάτη Ελπινίκη εκάθητο εις τον εξοχικόν της κήπον αναγιγνώ-
σκουσα. Ο μικρός Ανδρέας, υιός του συζύγου της εκ του πρώτου γάμου,
έπαιζε μετά της τροφού παρά τινα τεχνητήν λίμνην, αρκετά βαθείαν
όμως.

Αίφνης η τροφός εκβάλλει κραυγήν απελπισίας.
– Κυρία, ο Ανδρέας έπεσε στο νερό!
Και η Ελπινίκη σπεύδουσα εις βοήθειαν.
– Το καϋμένο! Και φορεί και τα καλά του σήμερα! ��9

99.. Τέλος, οι «Πινακίδες» σε πολλές περιπτώσεις περιλαμβάνουν και αναφο-
ρές στις άλλες εφημερίδες της εποχής, άλλοτε με τρόπο επαινετικό, όταν πρό-
κειται για «φιλικά προσκείμενο» φύλλο, όπως ο Ασμοδαίος, και άλλοτε με τρόπο
επιθετικό, όταν πρόκειται να σχολιάσουν ή να απαντήσουν σε σχόλια που εμφα-
νίζονται σε άρθρα άλλων εφημερίδων. Στα σχόλια αυτά, αρκετά δηλητηριώδη,
πρωταγωνιστεί ο Αιών, αλλά και άλλες εφημερίδες της εποχής, όπως η Πρωία,
που λειτουργούν ανταγωνιστικά προς την Εφημερίδα. Μέχρι και τη σημερινή
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εποχή οι εφημερίδες διαθέτουν στήλες σχετικές με τα Μέσα Μαζικής Επικοι-
νωνίας, στις οποίες συχνότατα παρατηρούνται «ξεκαθαρίσματα λογαριασμών»
μεταξύ αντιπάλων εκδοτικών συγκροτημάτων. Η πρακτική αυτή, καθώς φαίνε-
ται, δεν είναι νέα – και ο Άννινος μέσα από μία «ελαφρότερη» στήλη θα μπορού-
σε να διαχειριστεί αυτή την αντιπαλότητα χωρίς να υποστεί πλήγμα το κύρος
του αμιγώς ειδησεογραφικού τμήματος της εφημερίδας.

Με αυτή τη σύνθεση οι «Πινακίδες» είναι μια ψυχαγωγική ανάσα στην επι-
καιρότητα ενός ειδησεογραφικού φύλλου – αλλά και η τροφοδότηση της κοινής
γνώμης με θέματα δευτερεύουσας σημασίας που ο Άννινος προφανώς αλιεύει
από τη μελέτη του ξένου τύπου – ή ακόμη και από τις συζητήσεις στα αθηναϊ-
κά καφενεία και γειτονιές. 

Η ποσοτική κατανομή των επιμέρους κατηγοριών υπαγορεύεται μάλλον από
τους κανόνες της υπόλοιπης επικαιρότητας και τη συγκεκριμένη, σπονδυλωτή
δομή της στήλης. Το μεγαλύτερο μέρος καλύπτουν οι χρονογραφικού – ευθυμο-
γραφικού περιεχομένου παρατηρήσεις στην επικαιρότητα (είτε πρώτης γραμ-
μής είτε μικροεπικαιρότητα). Τα ανέκδοτα και κωμικά στιγμιότυπα είναι ένας
τυπικός τρόπος κλεισίματος της στήλης, ενώ οι αναφορές στην πνευματική και
καλλιτεχνική κίνηση συνήθως έχουν δευτερεύοντα ρόλο στη στήλη, όποτε υπάρ-
χουν, ξεγλιστρώντας συχνά σε βασικό αντικείμενο της στήλης. Όπως συμβαί-
νει και με τις σύγχρονες στήλες χρονογραφήματος, το περιεχόμενο των «Πινα-
κίδων» είναι βέβαιο ότι ετεροπροσδιορίζεται – δεν μπορεί να απέχει πολύ από το
γενικότερο κλίμα της επικαιρότητας της ημέρας, έστω και όταν, σε περίπτωση
που αυτή είναι «βαριά» προσπαθεί να το ελαφρύνει. Είναι μια στήλη που, ακόμη
κι αν το περιεχόμενό της δεν έχει φαινομενικά καμία σχέση με το υπόλοιπο πε-
ριεχόμενο της εφημερίδας, ουσιαστικά συνδέεται υπόγεια μαζί του – είναι οργα-
νικά συνδεδεμένη με τις υπόλοιπες «σοβαρές» στήλες – και σ’ αυτό οπωσδήπο-
τε βοηθά το γεγονός ότι ο Άννινος είναι εκ των συντακτών και των «σοβαρών»
στηλών και σελίδων, σε σημείο που να μπορεί να διακρίνει ακριβώς πού και πώς
χρειάζεται και με ποιον τρόπο πρέπει να διατυπωθεί η «ανάσα» της άλλης μα-
τιάς πάνω στην καθημερινότητα.

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι ανυπόγραφες «Πινακίδες», ταυτισμένες
ωστόσο με τον Άννινο στην εποχή του και μεταγενέστερα, είναι άλλη μία από
τις ανυπόγραφες ή ψευδώνυμες περσόνες του Άννινου, όπως αυτές ξεδιπλώνο-
νται στη διάρκεια της δεκαετίας του �88�. Ο Άννινος των «Πινακίδων», ο Άννι-
νος του Ρακοσυλλέκτη, του Ηρώδου του Αττικού, αλλά και ακόμη και ο ίδιος ο
Χαραλάμπης Άννινος, όταν δημοσιεύει κείμενα ενυπόγραφα είναι διαφορετικά
πρόσωπα του ίδιου συγγραφέα, που προσδιορίζονται κυρίως από το μέσο επικοι-
νωνίας, μέσα στο οποίο λειτουργούν και κυρίως από ό,τι το κοινό του συγκεκρι-
μένου μέσου επιδιώκει να διαβάσει.
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33..33..44..44  ΝΝέέαα  ΕΕφφηημμεερρίίςς
ττοουυ  ΙΙ..  ΚΚααμμπποούύρροογγλλοουυ

Η πληροφορία ότι ο Άννινος συνεργά-
ζεται και με τη Νέα Εφημερίδα��� του
Ιωάννη Καμπούρογλου δίνεται από τον
γιο του Γεράσιμο Άννινο.��� Ο Καμπού-
ρογλου είχε αποχωρήσει από την Εφη-
μερίδα του Κορομηλά και κυκλοφόρησε
τη μικρότερου σχήματος και απήχησης
Νέα Εφημερίδα από το �88� έως το
�896. Όπως και στην Εφημερίδα, δεν
υπάρχουν υπογραφές των συνεργατών,
υπάρχουν ωστόσο ανάμεσα στην υπόλοι-
πη ύλη, και μεταφράσεις ξένων μυθιστο-
ρημάτων, χωρίς να αναφέρεται το όνομα
του μεταφραστή. Και η Νέα Εφημερίς
παλινδρομούσε στην πολιτική της στάση
μεταξύ των δύο ισχυρών πολιτικών πα-
ρατάξεων, Δηλιγιάννη και Τρικούπη.

Είναι δύσκολο επίσης να προσδιορί-
σουμε τον ακριβή χρόνο κατά τον οποίο
ο Άννινος συνεργάστηκε με τη Νέα
Εφημερίδα. Είναι μάλλον βέβαιο ότι αυ-

τή δεν πρέπει να συμπίπτει με την περίοδο όπου εργαζόταν στην Εφημερίδα, ή
και την Καθημερινή. Πρόκειται για μία ακόμη από τις «σκοτεινές» περιοχές
της δημοσιογραφικής παραγωγής του Άννινου.

33..33..55  ΟΟιι  σσααττιιρριικκέέςς  εεφφηημμεερρίίδδεεςς  ππρριινν  ΤΤοο  ΆΆσσττυυ::  ΑΑσσμμοοδδααίίοοςς κκααιι  ΜΜηη  ΧΧάάννεεσσααιι
33..33..55..��  ΑΑσσμμοοδδααίίοοςς::  ΗΗ  κκοολλλλεεκκττίίββαα  ττηηςς  σσάάττιιρρααςς

Την ίδια χρονιά που ο Άννινος επιχειρεί τη σατιρική προσπάθεια της Γλώσ-
σας στο Αργοστόλι φαίνεται πως έχει, και μετά τη σύντομη παραμονή του στην
Αθήνα, ήδη θεμελώσει τις πρώτες διαδυνδέσεις ενός δικτύου επικοινωνίας με τον
σατιρικό αθηναϊκό τύπο. Το πρώτο αμιγώς σατιρικό έντυπο με το οποίο συνερ-
γάζεται είναι ο Ασμοδαίος.���

Ηλίας Α. Τουμασάτος�8�

��� Για τη Νέα Εφημερίδα βλ. Νάση Μπάλτα, «Νέα Εφημερίς», λήμμα στην Εγκυκλοπαί-
δεια του ελληνικού τύπου, ό.π., τόμ. Γ΄, σσ. �56-�57 και την εκεί βιβλιογραφία.

��� Γεράσιμος Άννινος, «Ο Μπάμπης Άννινος», Ραδιοεπιθεώρησις, ό.π., σ. 3��.
��� Για τον Ασμοδαίο βλ. Λίνα Λούβη, Περιγέλωτος βασίλειον: οι σατιρικές εφημερίδες και 

Πρωτοσέλιδο της Νέας Εφημερίδος
του Ιωάννη Καμπούρογλου (�883). 

[Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής 
των Ελλήνων]



Ο σύνδεσμος του Μπάμπη Άννινου
με τον Ασμοδαίο ασφαλώς θα πρέπει να
ήταν ο εκ των συνιδρυτών του συμπα-
τριώτη και συγγενή του Άννινου (όχι
όμως αδελφού του, όπως αναφέρεται
στα περισσότερα σχετικά δημοσιεύμα-
τα) σκιτσογράφου Θέμου Άννινου. Ο Θέ-
μος Άννινος��3 είχε ήδη γίνει γνωστός
στα ελληνικά λογοτεχνικά πράγματα
από τις αρχές της δεκαετίας του �87�,
με τις εκδόσεις του Γελοιογραφικόν
Ημερολόγιον και Λεύκωμα Γελοιογρα-
φικόν.��4 Ο Ασμοδαίος, ωστόσο, φαίνε-
ται πως τον καθιερώνει ως γελοιογράφο
σε ένα ευρύτερο ακροατήριο, το οποίο
ήταν ακόμα σχετικά παρθένο όσον αφο-
ρά το συγκεκριμένο είδος.

Ο έτερος των συνιδρυτών του Ασμο-
δαίου, ο Εμμανουήλ Ροΐδης (�836-
�9�4),��5 κυριαρχεί στην πρώτη περίοδο
της κυκλοφορίας του φύλλου (δηλαδή
από τον Ιανουάριο του �875 ως τον Ιού-
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το εθνικό ζήτημα (�875-�886), Αθήνα: Εστία, ����, σσ. 5�-57, της ίδιας, λήμμα στην Εγκυ-
κλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, ό.π., τόμ. �, σσ. �97-�99 και Νίκος Κουτσουμπός, «Ασμοδαί-
ος, εφημερίς σατυρική» Το Βήμα, �7-3-����, [on line, στη διεύθυνση: http://www.tovima.gr/
books-ideas/article/?aid=�4��69, πρόσβαση στις 5-��-����].

��3 Για τον Θέμο Άννινο βλ. τη μεταθανάτια έκδοση Θέμος Άννινος (�878-�9�6), πρόλ. Θ.
Βελλιανίτης, Αθήνα: Ελευθερουδάκης, �9�4. Η χρονολογία �878 προφανώς αντιστοιχεί στην
πρώτη εμφάνιση του Θέμου Άννινου στα γράμματα και όχι στη γέννησή του.

��4 Θέμος Άννινος, Λεύκωμα Γελοιογραφικόν, Αθήνα: χ.ο., �874.
��5 Η περίπτωση του Συριανού Εμμανουήλ Ροΐδη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βαρύτητα, πι-

στεύουμε, για τη συγκρότηση του Άννινου. Το λογοτεχνικό του έργο καθαυτό (με προεξάρχουσα
την Πάπισσα Ιωάννα), η διάλεξή του Περί συγχρόνου ελληνικής ποιήσεως (απηγγέλθη εν τω
φιλολογικώ Συλλόγω «Παρνασσώ» (Αθήναι: Εστία, �877) καθώς και το έργο του Περί συγ-
χρόνου εν Ελλάδι κριτικής (Αθήναι: Εστία, �877), που δημοσιεύθηκε την ίδια χρονιά και που
προξένησε τη γνωστή φιλολογική διαμάχη με τον Άγγελο Βλάχο, αλλά και οι ιδιαίτερες απόψεις
του γύρω από το γλωσσικό ζήτημα ήταν καθοριστικές για τις ζυμώσεις που συμβαίνουν στον
αθηναϊκό χώρο και θα οδηγήσουν στην άνδρωση της γενιάς του �88� μέσα από τον δημοσιο-
γραφικό χώρο. Η συμβολή του Ασμοδαίου ως σημείου συνάντησης των νέων δυνάμεων που θα
υπηρετήσουν τα λογοτεχνικα πράγματα από διάφορες θέσεις είναι καθοριστική. Βλ. σχετικά
Γεώργιος Αλισανδράτος, «Λασκαράτος και Ροΐδης», Νέα Εστία, τόμ. 7�ος, αρ. 8�7 (�96�), σσ.
35-���· Δημήτρης Δημηρούλης, Εμμανουήλ Ροΐδης: Η τέχνη του ύφους και της πολεμικής,

Εξώφυλλο της δεύτερης περιόδου 
του Ασμοδαίου, 

[Πηγή: Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου
Πατρών]



λιο του �876). Στην πρώτη αυτή περίοδο το φύλλο φαίνεται ότι καθοδηγείται ιδε-
ολογικά από τον Ροΐδη: υποστηρίζει τον Χαρίλαο Τρικούπη (που εκείνη τη χρο-
νιά, το �875, με τον περίφημο «λόγο του θρόνου» και την καθιέρωση της αρχής
της δεδηλωμένης για την ανάδειξη της κυβέρνησης πραγματοποιεί ένα σημα-
ντικό βήμα για την εδραίωση του κοινοβουλευτικού συστήματος στην Ελλάδα).
Σε ό,τι αφορά το Ανατολικό Ζήτημα, η θέση του Ασμοδαίου φαίνεται ότι μοιάζει
με εκείνες που έχει διατυπώσει και ο Άννινος την ίδια εποχή: επέκταση της Ελ-
λάδας πέρα από τα σύνορα της εποχής (που φθάνουν ως τη Στερεά Ελλάδα).

Όπως συμβαίνει στην πλειονότητα των σατιρικών εφημερίδων της εποχής,
τα κείμενα του Ασμοδαίου είναι ανυπόγραφα ή υπογράφονται με ψευδώνυμο. Η
πληροφορία ότι το δίδυμο Ροΐδης – Θέμος Άννινος είναι οι σχεδόν αποκλειστικά
υπεύθυνοι για το περιεχόμενό της, ο πρώτος όσον αφορά στα κείμενα και ο δεύ-
τερος όσον αφορά το εικονογραφικό υλικό. Δεν έχουμε μαρτυρίες για συνεργασία
του Άννινου σε αυτή την πρώτη περίοδο του Ασμοδαίου. Κάποια κείμενα – αντα-
ποκρίσεις από την Κεφαλονιά που εντοπίζονται στην εφημερίδα ως ανταποκρί-
σεις ή επιστολές από την Κεφαλονιά με τα αρχικά Αν.Λ. θα πρέπει να αποδο-
θούν στον Ανδρέα Λασκαράτο, αφού είναι γραμμένα στο γνώριμο ύφος του.

Τέσσερα χρόνια μετά το πέρας της πρώτης περιόδου του Ασμοδαίου, ο Θέμος
Άννινος θα επιχειρήσει την επανέκδοσή του, αυτή τη φορά χωρίς τον Εμμανουήλ
Ροΐδη – ο λόγος της μη συμμετοχής του Ροΐδη στο νέο σχήμα φαίνεται πως
ήταν η διαφορετική πολιτική γραμμή που μελλόταν να ακολουθήσει η εφημερίδα.
Ο Ροΐδης παρέμενε ιδεολογικά κοντά στον Χαρίλαο Τρικούπη, ενώ η αρθρογρα-
φία της νέας περιόδου του Ασμοδαίου δείχνει καθαρά αντιτρικουπική διάθεση,
παραμένει όμως σταθερή στο θέμα της επέκτασης των ελληνικών συνόρων – αν
λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι ο νέος Ασμοδαίος κυκλοφορεί την ίδια
περίπου περίοδο με την προσάρτηση της Θεσσαλίας στο μικρό Ελληνικό Βασί-
λειο, καταλαβαίνουμε ότι στην κοινή γνώμη αλλά και στην ιντελιγκέντσια, πα-
ρά τα παρατράγουδα της όλης διαδικασίας και τη γκρίνια για τους κακούς χει-
ρισμούς των ελληνικών κυβερνήσεων σε στρατιωτικό και διπλωματικό επίπεδο,
διαμορφώνεται σιγά σιγά η αντίληψη ότι ο στόχος της εδαφικής διεύρυνσης της
Ελλάδας δεν είναι μόνον ιδεατός, αλλά και πρακτικά υλοποιήσιμος.

Χωρίς τον Ροΐδη και την ιδιαίτερη πένα του,��6 ο Θέμος Άννινος, έχοντας

Ηλίας Α. Τουμασάτος�84

Αθήνα: Μεταίχμιο, ���5· Αθηνά Γεωργαντά, Εμμανουήλ Ροΐδης: Η πορεία προς την Πάπισσα
Ιωάννα, Αθήνα: Ερμής, �993· Κλέων Παράσχος, Εμμανουήλ Ροΐδης: Η ζωή, το έργο, η εποχή
του, Αθήναι: χ.ο., �94�-�95�.

��6 Το γεγονός ότι κάποια από τα ψευδώνυμα που χρησιμοποίησε ο Ροΐδης εμφανίζονται και
στη δεύτερη περίοδο του Ασμοδαίου, δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι πίσω από τα συγκεκριμένα
κείμενα βρισκόταν ο Ροΐδης – βλ. τις σχετικές απόψεις στη Λίνα Λούβη, ό.π., σ. 56, υποσ. �4.
Θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά απίθανο, λόγω της διαμετρικά αντίθετης πολιτικής στάσης της
νέας περιόδου του Ασμοδαίου να συμμετείχε ο Ροΐδης, δεδομένου ότι όπως προκύπτει από την



εξασφαλίσει με τη δική του πένα τη συνέχεια του Ασμοδαίου σε ό,τι αφορά το ει-
κονογραφικό κομμάτι, πρέπει να καλύψει το κενό σε ό,τι αφορά τα κείμενα, και
για τον σκοπό αυτό επιστρατεύει πολλούς νέους συνεργάτες, οι οποίοι υπογρά-
φουν τα κείμενά τους με δεκάδες ευφάνταστα ψευδώνυμα (για τα οποία θα πρέ-
πει να υποθέσουμε ότι, μολονότι δεν έχουν όλα ταυτιστεί, θα πρέπει να αντιστοι-
χούσαν περισσότερα του ενός σε κάθε συνεργάτη).��7 Αυτή η νέα φουρνιά συνερ-
γατών, όλοι νεαροί επίδοξοι γραφιάδες με κάποια πρώτα δείγματα γραφής, θα
αποτελέσουν ομάδα που θα τη δούμε αργότερα να συνεργάζεται και σε άλλες
εκδοτικές προσπάθειες. 

Ανατρέχοντας στο τελευταίο φύλλο του Ασμοδαίου��8 διαπιστώνουμε ότι
υπάρχει στην εφημερίδα ένας βασικός πυρήνας συντακτών, τους οποίους ευχα-
ριστεί ο συντάκτης. Πρόκειται για τους Χαραλάμπη Άννινο, Μιχαήλ Μητσάκη
και Γεώργιο Σουρή, τριάδα η οποία θα συνεργαστεί σε όλη τη διάρκεια της δε-
καετίας και θα δώσει ισχυρά δείγματα γραφής, ο καθένας ασχολούμενος στην
πορεία της σταδιοδρομίας του με διαφορετικά λογοτεχνικά είδη.

Πέραν της βασικής συντακτικής τριάδας με τον Ασμοδαίο συνεργάζονται
και οι Ευάγγελος Κουσουλάκος, Δημήτριος Κόκκος, Αρ. Ρούκης.��9

Αυτή η σύναξη πολλών νέων δυνάμεων στη δεύτερη περίοδο του Ασμοδαίου
ουσιαστικά καθορίζει και τον χαρακτήρα της εφημερίδας – η κυρίαρχη ταυτό-
τητα μέσα στην εφημερίδα, σε ό,τι αφορά την εικονογράφηση είναι αδιαμφισβή-
τητα ο Θέμος Άννινος. Σε ό,τι αφορά τα κείμενα, η κυρίαρχη ταυτότητα δεν εί-
ναι εκείνη καθενός από τους συντάκτες – αλλά ο ίδιος ο Ασμοδαίος ως φύλλο. Η
περσόνα του Ροΐδη δεν αντικαθίσταται από μια άλλη εξίσου ισχυρή προσωπικό-
τητα, αλλά από τη συνύπαρξη πολλών υπογραφών που συνθέτουν εργασία συνό-
λου, με φυσιογνωμία σε μεγάλο ποσοστό ενιαία, που υπηρετεί τη συνολική αι-
σθητική (σάτιρα, καυστικός λόγος) και πολιτική (Μεγάλη Ιδέα, αντιτρικουπι-
σμός) της εφημερίδας.

Υπό αυτή την έννοια είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε τις κατ’ ιδίαν υπο-
γραφές στον Ασμοδαίο – αν μάλιστα υποθέσει κανείς ότι οι περισσότεροι από
τους νέους συνεργάτες είναι στο ξεκίνημά τους (ακόμη και ο Άννινος μπορεί
ήδη να μετράει μια δεκαετία στα γράμματα αλλά αυτή είναι η περίοδος που κα-
θιερώνεται στην αθηναϊκή πραγματικότητα – το �88� είναι πια �8 ετών, πολύ
νέος για να είναι φτασμένος και πολύ μεγάλος για να είναι νέος). Από την τριά-
δα, ο Γεώργος Σουρής είναι ένα χρόνο μικρότερος (γεν. �853) και ο Μιχαήλ
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αρθρογραφία του, την ίδια περίοδο, στη φιλοτρικουπική εφημερίδα της Αθήνας Ώρα, ο ίδιος δε
φαίνεται να απομακρύνεται από τον Τρικούπη.

��7 Τέτοια ψευδώνυμα ήταν λ.χ. τα Αντιτυφικός, Βέλος, Εις Φιλόφωτος, Θεριακλής, Πελε-
κούδης κ.ά.

��8 [Ο Ασμοδαίος απερχόμενος...], Ασμοδαίος, αρ. 34�, �5 Αυγ. �885, σ. 5.
��9 Λίνα Λούβη, Περιγέλωτος βασίλειον, ό.π., σ. 56. Βλ. και τις εκεί παραπομπές.



Μητσάκης είναι πολύ νεότερος (μόλις �7 ετών όταν αρχίζει η δεύτερη περίοδος
του Ασμοδαίου).���

Για τον ίδιο τον Άννινο ο Ασμοδαίος αποτελεί βουτιά στα βαθιά: σ’ ένα αμι-
γώς σατιρικό έντυπο, το οποίο επιπλέον είναι και συμμετοχικό. Δεν στηρίζεται
δηλαδή στη φυσιογνωμία ενός βασικού συντάκτη αλλά στη λειτουργία μιας
ομάδας – αυτό για τον Άννινο, η ανάδειξή του μέσα από συλλογικότητες, θα εί-
ναι καθοριστικό για το σύνολο της συγγραφικής του σταδιοδρομίας, τουλάχι-
στον στις πρώτες της δεκαετίες, μέχρι την καθιέρωσή του ως ισχυρή υπογραφή.
Μέσα στην κυψέλη του Ασμοδαίου ο Άννινος λειτουργεί ως εργάτης σε μια σα-
τιρική κολλεκτίβα – αυτό έχει διπλό όφελος: την ώσμωσή του με την υπόλοιπη
δημοσιογραφική ομάδα – ώσμωση που θα αποδειχτεί μεγάλης διάρκειας, αλλά
από την άλλη και τη σχετική «ασφάλειά» του ως απλού συντάκτη ενός εντύπου,
με το οποίο δεν ταυτίζεται επωνύμως. Ο Ασμοδαίος μοιάζει με φυτώριο που τα
φυντάνια του μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, κανένα δεν ξεχωρίζει ιδιαιτέρως, και
την ίδια στιγμή βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και βήμα για να αναπτυχθούν. 

Μία και μοναδική είναι η περίπτωση κειμένου που μπορούμε να αποδώσουμε
με ασφάλεια στον Άννινο, από τη δεύτερη περίοδο του Ασμοδαίου, είναι σίγουρο
όμως ότι η συμβολή του είναι πολύ μεγαλύτερη – άλλη μία γκρίζα ζώνη του έρ-
γου του Άννινου. Αυτό το κείμενο υπογράφεται με το ψευδώνυμο Αββακούμ, το
οποίο είναι ταυτισμένο βιβλιογραφικά με τον Άννινο,��� και για το οποίο δεν
έχουμε ενδείξεις (όπως για τα ψευδώνυμα του Ροΐδη) ότι μπορεί να έχει χρησι-
μοποιηθεί και από άλλον συνεργάτη της εφημερίδας, ενώ είναι ενδεικτικό του
ύφους της συγκεκριμένης «περσόνας» που θα χρησιμοποιηθεί και σε μεγάλο
αριθμό άρθρων από τον Άννινο κατά την περίοδο της συνεργασίας του με το
Άστυ (�885-�89�).

Το κείμενο, με τίτλο «Προφητείας Καπετάνου το ανάγνωσμα» δημοσιεύεται
στο μέσον της περιόδου (�883)��� και είναι η πρώτη δοκιμή του Άννινου πάνω σε
μια συγγραφική περσόνα: έναν σατιρικό συγγραφικό ρόλο που θα ερμηνεύσει
πολλές φορές στη συνέχεια.

Ο Αββακούμ είναι νέα συγγραφική περσόνα (μέσα από τα εκατοντάδες
ανώνυμα και ψευδώνυμα δημοσιεύματα που καταγράφονται στον Ασμοδαίο)
που φαίνεται πως έχει έρθει για να μείνει. Το κείμενο του Άννινου-Αββακούμ
φαίνεται να είναι το ίδιο που γεννάει το ψευδώνυμο.
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��� Ο υπολογισμός γίνεται αν αποδεχθούμε ως χρονολογία γέννησης του Μητσάκη το έτος
�863 και όχι το �868 όπως δίνεται σε πολλές βιογραφίες του – θα ήταν μάλλον αδύνατον να εί-
χε συνεργαστεί με τον Ασμοδαίο και μάλιστα στη βασική συντακτική ομάδα σε ηλικία μικρότε-
ρη των �5 ετών.

��� Κυριάκος Ντελόπουλος, Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα, ό.π., σ. �54.
��� Αββακούμ, «Προφητείας Καπετάνου το ανάγνωσμα», Ασμοδαίος, έτος Ε΄, αρ. �49, ��

Νοεμ. �883, σ. �.



Και εξηγούμαστε: Αββακούμ είναι το όνομα ενός προφήτη της Παλαιάς
Διαθήκης (65�-6�7 π.Χ.), ο οποίος πρόβλεψε την αιχμαλωσία του λαού του Ισ-
ραήλ από τον βασιλιά των Βαβυλωνίων Ναβουχοδονόσορα, αλλά και την τελική
απελευθέρωσή τους. Το κείμενο «Προφητείας Καπετάνου το Ανάγνωσμα» είναι
αριστοτεχνικά γραμμένο, σαν βιβλική προφητεία, σε γλώσσα καθαρεύουσα. Ο
Ναβουχοδονόσωρ στη συγκεκριμένη περίπτωση ονομάζεται «Τρικουποδονόσορ»
– είναι προφανής η αναφορά της προφητείας στον Χαρίλαο Τρικούπη. Ο σοβαρο-
φανής λόγος της προφητείας συμφύρεται με τα κωμικά επεισόδια που περιγρά-
φει. Ο Τρικουποδονόσορ έχει σταλεί από τον Κύριο δήθεν για να καταστείλει την
ανομία, και εγκαθίσταται «εν χώρα Βαβυλωνίας, εις τας εσχατιάς Σταδίου». Ο
«Αββακούμ» περιλαμβάνει στην προφητεία του και τις άλλοτε οργίλες και άλ-
λοτε ενθουσιώδεις αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Ο νέος ηγέτης, που
δεν ακούει τις παραινέσεις κάποιου ονόματι Ρόκκου (προφανώς του Χοϊδά) επι-
βάλλει φόρους «από κεράτων βοών έως ταινίας σιγαροχάρτου». Τελικά, αφού
λαμβάνει αργύρια από τον λαό, του δίνει σταδιακά παιγνιόχαρτα, πετρέλαιο, και
φώσφορο. Ο λαός, ρίχνει πετρέλαιο και φώσφορο στο «Τρία Κούπα» και το τε-
λευταίο παίρνει φωτιά.

Η τεχνική του Αββακούμ αξιοποιεί τον επικό χαρακτήρα του ύφους του
κειμένου για να επιτείνει το σατιρικό αποτέλεσμα, ενώ επιστρατεύει τα λογο-
παίγνια για να δώσει στο σατιρικό αποτέλεσμα περαιτέρω ώθηση (Τρικουπο-
δονόσορ, Τρία Κούπα), με απώτερο σκοπό να κάνει αντιπολίτευση στον Τρι-
κούπη και στο αυστηρό φορολογικό του πρόγραμμα και να προφητεύσει την
ανατροπή του. Σ’ ένα σκηνικό αποστασιοποιημένο από τη σύγχρονή του πραγ-
ματικότητα, ο Αββακούμ-Άννινος επιχειρεί να αποτυπώσει την πραγματικό-
τητα της εποχής του και να ασκήσει σκληρή κριτική στον Τρικούπη, τον οποίο
τόσο υπερασπιζόταν ο συγγενής του Θέμος και ο Ροΐδης στην πρώτη περίοδο
του Ασμοδαίου.

Δεν είναι σίγουρο αν όλοι οι αναγνώστες θα μπορούσαν να φτάσουν σε όλα τα
επίπεδα της σάτιρας (ως δηλαδή το γεγονός ότι ο Αββακούμ είχε προβλέψει την
πτώση του Ναβουχοδονόσορα), ωστόσο ο ίδιος ο τίτλος του κειμένου, και η αντί-
θεση του ύφους του με το περιεχόμενό του δημιουργούν το κατάλληλο παραξένι-
σμα στον αναγνώστη, που με τις επικαιρικές αναφορές και τη σύνδεση με την
πραγματικότητα φτάνει στο σατιρικό αποτέλεσμα που επιθυμεί ο συγγραφέας –
να χτυπηθεί η φορολογική πολιτική του Τρικούπη. 

Επιπλέον, η περσόνα-Αββακούμ σε ένα έντυπο με τον διαβολικό τίτλο
Ασμοδαίος παράγει ακόμα ένα επίπεδο σατιρικού αποτελέσματος. Η γέννηση
του Αββακούμ μόνο και μόνο για να προβλέψει το τέλος του Τρικουποδονόσορα
μάλλον είναι ένα τυχαίο γεγονός για τον Άννινο – και το πιο πιθανό είναι ότι και
ο ίδιος δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι ο Αββακούμ θα συνέχιζε την καριέρα
του στο σατιρικό Άστυ που θα κυκλοφορούσε δύο χρόνια μετά, και ελάχιστους
μήνες μετά το οριστικό τέλος του Ασμοδαίου.
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Ενδιαφέρον έχει η σύγκριση αυτού του «προφητικού» κειμένου με ένα παρό-
μοιο αντιτρικουπικό κείμενο που υπογράφεται με το αρχικό «Χ.»��3 και μπορει
να αποδοθεί στον Άννινο (δεδομένου ότι κανείς άλλος από τους συντάκτες που
γνωρίζουμε δεν έχει στα αρχικά του το γράμμα «Χ». Το άτιτλο άρθρο είχε δη-
μοσιευθεί λίγους μήνες πριν την προφητεία και προσπαθεί να επιτύχει το σατιρι-
κό αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας μια εντελώς διαφορετική στρατηγική:

Στο κείμενο αυτό, μέσο για τη διακωμώδηση της Κυβέρνησης Τρικούπη εί-
ναι ένα σοβαροφανές άρθρο το οποίο εκ πρώτης όψεως φαίνεται να εξυμνεί τις
μεταρρυθμίσεις που επεδίωκε να φέρει. Ο νέος πρωθυπουργός θα αναμορφώσει
το Πανεπιστήμιο, και κατόπιν το φρενοκομείο του Δαφνίου, καθώς έχει τις θε-
ραπευτικές ικανότητες του Αγίου Διονυσίου, ενώ θα αναπαραγάγει σε έξι αντί-
γραφα τον Κωνσταντίνο Λομβάρδο λόγω των εξαιρετικών ικανοτήτων του. Ο
σοβαροφανής χαρακτήρας του άρθρου παράγει κωμικό αποτέλεσμα μέσα από
την αντίθεσή του με το περιεχόμενο – χωρίς εδώ να χρειαστεί η διαμεσολάβηση
ενός αναχρονισμού ή κάποιου είδους συμβολισμού ή μυθοπλασίας. Το κείμενο
έχει τη δομή ενός άρθρου που θα μπορούσε να δημοσιευτεί σε οποιαδήποτε σοβα-
ρή εφημερίδα. Με τη λεπτή του ειρωνεία ωστόσο περιγράφει ανεστραμμένη την
πραγματικότητα, και εκτοξεύει τα βέλη προς τον στόχο του. Η αντίθεση προς
τον Κωνσταντίνο Λομβάρδο, ο οποίος είναι Ζακυνθινός, δεν είναι τυχαία, αν συ-
νυπολογίσουμε, πέραν της πολιτείας του μετά την Ένωση, ότι από τους Κεφαλ-
λήνες φίλα προσκείμενους προς τον ριζοσπαστισμό δεν του συγχωρήθηκε ποτέ
ότι διέσπασε το ριζοσπαστικό κίνημα και με τη στάση του αλλοίωσε τους στό-
χους του.

Το τέλος του Ασμοδαίου ουσιαστικά είναι μια καινούρια αρχή. Η προσπάθεια
έχει στεφθεί με επιτυχία και αυτό που θα ακολουθήσει είναι ένα ποιοτικό άλμα
προς μια πλουσιότερη από άποψη ύλης και αισθητικής έκδοση, Το Άστυ, που θα
εκδοθεί προς το τέλος του �885.

Η Λίνα Λούβη χαρακτηρίζει τον Ασμοδαίο αστική σατιρική εφημερίδα, σε
αντίθεση με τον Ραμπαγά του Κλεάνθη Τριαντάφυλλου (κυκλοφορεί μεταξύ
�878-�889) και το Μη Χάνεσαι του Βλάση Γαβριηλίδη (κυκλοφορεί μεταξύ
�88�-�883), τα οποία και χαρακτηρίζει «πολιτικές σατιρικές εφημερίδες», ενώ
ο Ρωμηός του Γεωργίου Σουρή (κυκλοφορεί μεταξύ �883 και �9�8) και οι εφη-
μερίδες Φως, Παληανθρωπος (του Ιωάννη Βερβέρη, κυκλοφορεί μεταξύ �877-
�883) και Αριστοφάνης του Παν. Πηγαδιώτη (�874-�884) χαρακτηρίζονται
λαϊκές σατιρικές εφημερίδες.��4

Υπό το πρίσμα αυτής της κατηγοριοποίησης ο Ασμοδαίος είναι έντυπο που
εκφράζει την αστική τάξη της εποχής – την ετερόκλητα σχηματιζόμενη τάξη
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��3 Χ., «[Χωρίς τίτλο]. Ασμοδαίος, έτος Ε΄, αρ. ��6, �� Ιουν. �883, σ. �.
��4 Λίνα Λούβη, Περιγέλωτος βασίλειον, ό.π., σσ. 3�-95.



του υπό ανάπτυξη τριτογενούς τομέα στην Αθήνα: επιστήμονες, υπάλληλοι,
εκπαιδευτικοί, δικηγόροι, ιατροί, ελεύθεροι επαγγελματίες είναι το κοινό στο
οποίο απευθύνεται περισσότερο η εφημερίδα – ένα κοινό γνωστό στον Άννινο
από την επτανησιακή του παρουσία (γι’ αυτούς άλλωστε έγραφε ο ίδιος στα
Επτάνησα, όχι τόσο για την σχεδόν ανύπαρκτη εργατική τάξη του τόπου του,
ούτε βέβαια για τους εξαθλιωμένους αγρότες της κεφαλληνιακής επαρχίας).
Ο Άννινος έρχεται, λοιπόν, για να γράψει για ένα αστικό περιβάλλον το οποίο
γνωρίζει καλά από τη γενέτειρά του, με όπλο με το οποίο έχει επίσης εξοικει-
ωθεί αρκετά στη γενέτειρά του: τη σάτιρα. Με τον Ασμοδαίο ίσως σηματοδο-
τείται εμφανώς η οριστική εγκατάλειψη από τον Άννινο της προσπάθειας να
καθιερωθεί στους αθηναϊκούς πνευματικούς κυκλους ως φέρελπις ποιητής
(πράγμα για το οποίο είχε πασχίσει μαζί με τους νεκρούς πια φίλους του στη
δεκαετία του �87�) – και η στράτευση σε μια προσπάθεια να καθιερωθεί μα-
κροπρόθεσμα ως «υπογραφή», συμμετέχοντας όμως σε πρώτη φάση σε μια
συλλογική δουλειά.

Ωστόσο ο Ασμοδαίος, μαζί με τις προαναφερθείσες εφημερίδες που πρωτοκυ-
κλοφόρησαν στη δεκαετία του �87� σηματοδοτούν και τη μετάβαση σε μια και-
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Το αγγλικό σατιρικό Punch Το γαλλικό σατιρικό Le Charivari, 
πρότυπο του Ασμοδαίου και άλλων 

σατιρικών ελληνικών εντύπων



νούρια εποχή για τον σατιρικό τύπο,��5 δεδομένου ότι μέχρι την εποχή εκείνη οι
όποιες σατιρικές προσπάθειες είχαν περισσότερο υβριστικό και επιθετικό χαρα-
κτήρα. Η αναβάθμιση που επιχειρείται με τις εφημερίδες αυτές δεν έχει μία και
μοναδική εξήγηση:

� Από τη μία, θα πρέπει να είναι προϊόν εξέλιξης και πειραματισμού με βάση
την ήδη ανεπτυγμένη εμπειρία από τα υφιστάμενα σατιρικά έντυπα.

� Έπειτα είναι η παρακολούθηση από τους εκδότες των ξένων σατιρικών
εντύπων. Ως πρότυπα του Ασμοδαίου και του Άστεως αναφέρονται η αγγλι-
κή σατιρική εφημερίδα Punch και η γαλλική Charivari.��6 Οι εφημερίδες αυ-
τές αποτέλεσαν πρότυπα και για τις μεταγενέστερες σατιρικές εκδόσεις που
συνδύαζαν σκίτσο και σάτιρα, με προεξάρχον το Άστυ. Κυκλοφόρησαν το μεν
πρώτο σχεδόν μέχρι τις μέρες μας (από το �84� ως το ���� με μια μικρή
διακοπή μεταξύ �99�-�996), το δε δεύτερο επί έναν ολόκληρο αιώνα, από το
�83� ως το �937. Και τα δύο έντυπα επέζησαν επί πολλές δεκαετίες, παρά
τις οικονομικές τους δυσκολίες, τις πολιτικές μεταστροφές τους και κάποιες
διώξεις, γιατί σε γενικές γραμμές ακολουθούσαν μετριοπαθή γραμμή σε ό,τι
αφορά την οξύτητα της σάτιρας, πράγμα που τα καθιστούσε αξιοσέβαστα
στη λογοτεχνική πραγματικότητα της εποχής και του τόπου τους. Δεν είναι
τυχαίο ότι ο Punch είχε ως σήμα κατατεθέν τη μεφιστοφελική φιγούρα του
γνωστού από το λαϊκό αγγλικό θέατρο πειραχτηριού Παντς, ο οποίος μάλι-
στα στο εξώφυλλο του πρώτου του τεύχους κρατά έναν διαβολάκο. Η φιγού-
ρα του διαβόλου δεσπόζει και στον Ασμοδαίο (αλλά και στην παλαιότερη
επτανησιακή Διαολαποθήκη και το παλαιότερο αθηναϊκό περιοδικό Αβδηρί-
της ή του διαβόλου τα πηδήματα), συμβολίζοντας ίσως την ανεστραμμένη
όψη του κόσμου που προσφέρει η σάτιρα, την πονηρή διαβρωτική, ανορθόδοξη
ματιά απέναντι στην πραγματικότητα.

� Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να αναζητήσουμε τη συνδυαστική επίδραση του
λόγου και της εικόνας, μέσα από σκίτσα τεχνιτών του είδους. Αν στα περιο-
δικά της εποχής η εικόνα, με τη μορφή λιθογραφίας, στοχεύει στο να δώσει
την όσο το δυνατόν πιστότερη αποτύπωση της πραγματικότητας, στον σατι-
ρικό τύπο η εικόνα παίζει έναν ανατρεπτικό ρόλο: μαζί με τα σατιρικά κείμε-
να, η εικόνα δίνει μια διαφορετική, πέρα από τον ρεαλισμό, όψη της πραγμα-
τικότητας. Μ’ αυτόν τον τρόπο σατιρικός λόγος και σατιρικό σκίτσο λειτουρ-
γούν αλληλεπιδραστικά. Όπως και στα ξένα πρότυπα, όπου τα σατιρικά σκί-
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��5 Λίνα Λούβη, Περιγέλωτος βασίλειον, ό.π., σσ. �7-��.
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τσα είναι πραγματικά έργα τέχνης,��7 έτσι και η αισθητική παρέμβαση του
Θέμου Άννινου για τα δεδομένα του καιρού του είναι καθοριστική για το ποι-
οτικό άλμα που πραγματοποιείται με τον Ασμοδαίο στον σατιρικό τύπο –
πρόκειται για μια διαδικασία που θα τη δούμε σε πλήρη ανάπτυξη αργότερα,
στην πλουσιότερη εικονογράφηση του Άστεως.

� Σε συνδυασμό με τα προηγούμενα, σημαντικός είναι και ο ρόλος των προσω-
πικοτήτων που αναμίχθηκαν στον σατιρικό τύπο. Ο Εμμανουήλ Ροΐδης είναι
ήδη καταξιωμένος στο λογοτεχνικό γίγνεσθαι της εποχής – το γεγονός ότι
καταγίνεται και με τη σάτιρα αναβαθμίζει αποφασιστικά τον σατιρικό λόγο.

� Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε εδώ και την επτανησιακή συμβολή στην
αναβάθμιση της σάτιρας. Τόσο ο Θέμος όσο και ο Μπάμπης Άννινος, εξοι-
κειωμένοι με τη σάτιρα που αναπτύσσεται σε αστικό περιβάλλον, καυστική
αλλά όχι τραχιά, σκληρή αλλά όχι χυδαία, με βασικό εκφραστή τον Ανδρέα
Λασκαράτο, συνεισφέρουν με τον τρόπο τους σε αυτό το ποιοτικό άλμα. Η
σάτιρα στην Κεφαλονιά��8 και στα υπόλοιπα νησιά ουδέποτε αντιμετωπιζό-
ταν ως υποδεέστερη σε σχέση με τα υπόλοιπα λογοτεχνικά είδη. Επομένως
οι σατιρικές εφημερίδες, έχοντας στη φαρέτρα τους ένα υψηλό αισθητικά
επίπεδο σάτιρας μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα από το να επιτεθούν
με στείρο τρόπο στα κακώς κείμενα: Μπορούν να επιχειρήσουν να διαμορφώ-
σουν την κοινή γνώμη με τον δικό τους τρόπο, όχι μέσα από μακροσκελή και
βαρυσήμαντα άρθρα, αλλά μέσα από ένα πονηρό κλείσιμο του ματιού, μια
καλοδουλεμένη αισθητικά και οργανωμένη νοηματικά ανατροπή που ουσια-
στικά αποτελεί σύνθεση: τη σύνθεση μιας καινούριας εικόνας, μιας άλλης
ματιάς στην επικαιρότητα.

Υπό αυτό το πρίσμα ο Άννινος αναπτύσσεται μέσα στο σατιρικό φυτώριο της
Αθήνας, από την άλλη όμως, η ποιότητα του σπόρου που κουβαλάει μαζί του
από τα Επτάνησα καθορίζει και αυτή με τη σειρά της το συνολικό προϊόν της
αθηναϊκής σατιρικής παραγωγής. Ο Ασμοδαίος είναι το σχολείο του σατιρικού
ύφους – όμως το αλφάβητο το έχει διδαχθεί στη γενέτειρά του.

Ο Ασμοδαίος ελάχιστους μήνες μετά το κλείσιμό του θα ξαναγεννηθεί από τις
στάχτες του ως Το Άστυ. Η μεφιστοφελική φιγούρα του εξωφύλλου θα δώσει τη
θέση της σε ένα περισσότερο εστέτ, περισσότερο «comme-il-faut», αστικό έντυπο,
που θα είναι πολύ πιο καλοδουλεμένο αισθητικά, αλλά θα εξακολουθεί να αντιμε-
τωπίζει την καθημερινότητα και την επικαιρότητα με σάτιρα και χιούμορ.
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��7 Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα σκίτσα του Punch καθιερώνεται διεθνώς ο όρος cartoon.
��8 Βλ. σχετικά το έργο του Ανδρέα Καλογηρά Η σάτυρα στην Κεφαλονιά (τόμ. �: «Ο σα-

τυρικός Μολφέτας, το Ζιζάνιον και οι συνεργάται του», Αθήναι: χ.ο., �939· τόμ. �, Αθήναι: χ.ο.,
�946· τόμ. 3: «Λασκαράτος, γνωστός και άγνωστος», Αθήναι: χ.ο., �95�).



33..33..55..��  ΜΜηη  ΧΧάάννεεσσααιι::  ΤΤοο  φφυυττώώρριιοο  
ττοουυ  πποολλιιττιικκοούύ--σσααττιιρριικκοούύ  λλόόγγοουυ

Αν ο Άννινος στον Ασμοδαίο συμμε-
τέχει σε ένα πολύτιμο για τον ίδιο συλ-
λογικό εργαστήριο λόγου και εικόνας,
με την ισχυρή προσωπικότητα του Θέ-
μου Άννινου ως επτανησιακό συστατικό
και τον απόηχο της ειρωνικής γραφής
του Ροΐδη ως αντιδραστήριο, το Μη Χά-
νεσαι, περίπου την ίδια εποχή για εκεί-
νον, είναι ένα ακόμη πεδίο όπου ο οριστι-
κά πλέον εγκατεστημένος στην Αθήνα
λόγιος θα ακονίσει τα εκφραστικά του
μέσα στον πολιτικό, δημοσιογραφικό και
σατιρικό λόγο – είναι ο δεύτερος ισχυρός
πόλος διαμόρφωσης της ταυτότητάς
του, και της ανάδειξης μερικών από τις
συγγραφικές του περσόνες – είναι, επι-
πλέον, και το αθηναϊκό έντυπο στο οποίο
θα δημοσιεύσει, σε αντίθεση με τον

Ασμο δαίο και τις άλλες εφημερίδες στις οποίες έχει εργαστεί, δικό του κείμενο.
Αλλά και μια ακόμη ευκαιρία για συναναστροφή με μια ακόμη μεγαλύτερη
ομάδα νεαρών λογοτεχνών και λογίων, στις αρχές της δεκαετίας του �88�.

Αν στον Ασμοδαίο οι προσωπικότητες-κλειδιά ήταν δύο (Ροΐδης και Θέμος
Άννινος), το Μη Χάνεσαι έχει τη σφραγίδα μιας σπουδαίας προσωπικότητας
στον χώρο του τύπου, του Βλάση Γαβριηλίδη (�848-�9��).��9 Ο Γαβριηλίδης εί-
ναι κι αυτός ένας από τους Έλληνες του μείζονος ελληνισμού (προέρχεται από
την Κωνσταντινούπολη) που επιχειρεί, όπως και ο Άννινος, να δοκιμάσει την τύ-
χη του στην Αθήνα, όπου εγκαταστάθηκε οριστικά περίπου την ίδια περίοδο με
τον Άννινο, στα τέλη της δεκαετίας το �87�. Το Μη Χάνεσαι ήταν προϊόν ενός
φιλολογικού διαζυγίου του Γαβριηλίδη με τον συνεργάτη του στον σατιρικό Ρα-

Ηλίας Α. Τουμασάτος�9�

��9 Για τον Βλάση Γαβριηλίδη βλ. ενδεικτικά: Δημήτρης Σταμέλος, Πρωτοπόροι και ήρωες
της ελληνικής δημοσιογραφίας. Βλάσης Γαβριηλίδης, Κλεάνθης Τριαντάφυλλος-Ραμπαγάς, �η

έκδ., σειρά: Μορφές και θέματα του Νεότερου Ελληνισμού, αριθ. �, Αθήνα: Γλάρος, �983, σσ. 9-
9�· Δημήτριος Αναστασόπουλος, Ο Γαβριηλίδης, Αθήνα: χ.ο., �9�4· Χαρίτων Μισαηλίδης,
«Βλάσιος Γαβριηλίδης. Ο Αριστοκράτης Δημοσιογράπος», Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού
και Γλωσσικού Θησαυρού, τόμ. �7, �96�, σσ. �95-��7· Θ.Ν. Συναδινός (επιμ.), Βλάσης Γα-
βριηλίδης, Αθήνα: χ.ο., �9�9· Νικ. Γ. Σταθάτος, «Ο Βλάσης Γαβριηλίδης και η ελληνική δημο-
σιογραφία», Παρνασσός, τόμ. ΚΑ΄, Ιαν.-Μάρ. �98�, σσ. �43-�55.

Το πρώτο φύλλο του Μη Χάνεσαι (�88�)
[Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών]



μπαγά Κλεάνθη Τριαντάφυλλο, μετά και από μια δικαστική περιπέτεια των δύο,
που διώχθηκαν για εξύβριση του βασιλιά. Η εφημερίδα είναι ουσιαστικά ο προ-
πομπός μιας από τις ιστορικότερες ελληνικές εφημερίδες, της Ακροπόλεως, που
αποτελεί την καθημερινή ειδησεογραφικής μορφής μετεξέλιξη του Μη Χάνεσαι.

Το Μη Χάνεσαι�3� κυκλοφορεί για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του �88�. Ο τίτ-
λος της εφημερίδας, παρμένος από μια ρήση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου, την
οποία ο Γαβριηλίδης αντιμετωπίζει ειρωνικά, μας προδιαθέτει και για την πολιτι-
κή ταυτότητα της εφημερίδας: Εναντιώνεται σε κάθε περίπτωση στον Κουμουν-
δούρο, ενώ σε ό,τι αφορά τους άλλους πολιτικούς, η στάση της είναι αμφίσημη.
Άλλοτε υπερασπίζεται τον Τρικούπη και άλλοτε κατακρίνει τις επιλογές του, άλ-
λοτε θεωρεί ότι ο βασιλιάς δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και
άλλοτε ο πρώην συνεργάτης του Γαβριηλίδη Κλεάνθης Τριαντάφυλλος κατηγο-
ρεί τον Γαβριηλίδη ότι χρηματίζεται από τα ανάκτορα. Ο Γαβριηλίδης, προερχό-
μενος από τον αδούλωτο ελληνισμό, οραματίζεται κι αυτός μια εθνική ολοκλή-
ρωση, μια ένωση όλων των Ελλήνων: Η έκδοση άλλωστε της εφημερίδας, όπως
και του Ασμοδαίου, γίνεται σε περίοδο που τα σύνορα αλλάζουν και στη Βαλκα-
νική χερσόνησο παρατηρείται τεράστια κινητικότητα γύρω από την τύχη των
εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο σκοπός λοιπόν γύρω από τον οποίο
περιστρέφεται η ιδεολογία του Κωνσταντινουπολίτη Γαβριηλίδη είναι η εθνική
ολοκλήρωση – τα μέσα είναι πολλά: η πολιτική και οι πολιτικοί, οι ξένες δυνά-
μεις, το παλάτι, ο τύπος και οι δημοσιογράφοι. Η στάση του Μη Χάνεσαι, και αρ-
γότερα της Ακροπόλεως απέναντι σ’ αυτούς, προσδιορίζεται από την αξιολόγηση
της εκάστοτε συμπεριφοράς τους γύρω από αυτό το ζήτημα. 

Το Μη Χάνεσαι, άλλοτε τετρασέλιδο και άλλοτε οκτασέλιδο, γράφεται από
πλειάδα συνεργατών, οι οποίοι άλλοτε υπογράφουν με ψευδώνυμο, άλλοτε με αρ-
χικά και άλλοτε επωνύμως. Ο ίδιος ο Γαβριηλίδης χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο
«Καλιβάν» από τον τερατόμορφο ήρωα της Τρικυμίας του Σαίξπηρ. Τα ονόμα-
τα των συνεργατών του Μη Χάνεσαι δείχνουν ότι και σε αυτή την εκδοτική προ-
σπάθεια το νέο αίμα κυριαρχεί: Εκτός από τον Μπάμπη Άννινο, με την εφημερί-
δα συνεργάζονται πρόσωπα τα οποία θα αποτελέσουν τον κύκλο του για πολλά
χρόνια:�3� ο Γεώργιος Σουρής, ο Δημήτριος Κόκκος, ο Δημήτριος Καμπούρο-
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�3� Για τη γέννηση, τους συνεργάτες, την αμφίσημη πολιτική ταυτότητα του Μη Χάνεσαι και
τους βασικούς του συνεργάτες βλ. Λίνα Λούβη, Περιγέλωτος βασίλειον. Οι σατιρικές εφημερίδες
και το εθνικόν ζήτημα, Αθήνα: Εστία, ����, σσ. 44-5�. Βλ. επίσης το λήμμα Λίνα Λούβη «Μη
Χάνεσαι» στην Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, �784-�974, ό.π., τόμ. Γ΄, σσ. �5�-�53.

�3� Λίνα Λούβη, ό.π., σ. 45. Η Λίνα Λούβη δεν μνημονεύει τον Άννινο στους συνεργάτες του
περιοδικού – πιθανώς επειδή δεν ανήκε στον σκληρό πυρήνα της συντακτικής ομάδας . Η συμ-
μετοχή του όμως είναι επιβεβαιωμένη τόσο από τα ψευδώνυμα, η «πατρότητα» των οποίων εί-
ναι βέβαιο ότι ανήκει σε αυτόν, όσο και από το γεγονός της δημοσίευσης άρθρου με την υπογρα-
φή του, πράγμα που δεν συμβαίνει στον Ασμοδαίο.



γλου, ο Μιχαήλ Μητσάκης και ο Ειρη-
ναίος Ασώπιος είναι η «παρέα» που θα
συναντήσουμε να συνεργάζεται και σε
πολλά ακόμη έντυπα στη διάρκεια της
δεκαετίας. Επιπλέον όμως στο Μη Χά-
νεσαι θα δούμε και τους Γεώργιο Δροσί-
νη (με τον οποίο επίσης θα συνεργαστεί
επί χρόνια ο Άννινος), Κωστή Παλαμά,
Νίκο Καμπά (δηλαδή τρεις από τους
βασικότερους εκπροσώπους της γενιάς
του �88� στην ποίηση), και επιπλέον
τους Περικλή Γιαννόπουλο, Ιωάννη
Βερβέρη και Αλέξανδρο Μωραϊτίδη.

Το Μη Χάνεσαι αποτέλεσε ουσιαστι-
κά και το λίκνο της γενιάς του �88� – ο
πρώτος «κύκλος» των νέων ποιητών αν-
δρώθηκε στα γραφεία του και μέσα από
τις σελίδες του: Νίκος Καμπάς, Γεώρ-
γιος Δροσίνης και Κωστής Παλαμάς
συνιστούν τον πυρήνα αυτού που αργό-
τερα ονομάστηκε «Σχολή των Νέων»,
για την οποία μάλιστα υπάρχει και φω-
τογραφικό τεκμήριο. Οι τρεις τους, μαζί
με τον Γαβριηλίδη, το �88�, στα γρα-
φεία του Μη Χάνεσαι,�3� που αργότερα
θα διευρυνθεί ως κύκλος της Εστίας.

Ο Άννινος λοιπόν, βρίσκεται σε άλλο ένα εκκολαπτήριο νέων λογοτεχνικών
δυνάμεων, που λειτουργούν υπό τη διεύθυνση της χαρισματικής προσωπικότη-
τας του Γαβριηλίδη. Η βραχύβια πορεία του Μη Χάνεσαι, πριν δώσει τη θέση
του στην Ακρόπολιν, λειτουργεί για τον Άννινο, όπως και για τους άλλους νεα-
ρούς συγγραφείς, ως εργαστήριο, μέσα στο οποίο ακονίζονται τα δημοσιογραφι-
κά τους μολύβια για τα επόμενα βήματα. Ηπιότερο στη σάτιρα απ’ ό,τι ο Ασμο-
δαίος και με περισσότερο διευρυμένη ύλη αποδεικνύεται για τον Άννινο καθορι-
στικότερο απ’ ό,τι ο Ασμοδαίος για την πορεία που τελικά θα ακολουθήσει στον
δημοσιογραφικό χώρο.

Ηλίας Α. Τουμασάτος�94

�3� Για τον «κύκλο» του Μη Χάνεσαι βλ. Γιάννης Παπακώστας, Φιλολογικά σαλόνια και
καφενεία της Αθήνας, 7η έκδ., Αθήνα: Πατάκης, ���4, σσ. 3�3-3�9. Η φωτογραφία των τεσ-
σάρων του κύκλου του Μη Χάνεσαι δημοσιεύεται στη σ. 3�� του βιβλίου.

Ο κύκλος του Μη Χάνεσαι: 
(από αριστερά) Παλαμάς, Καμπάς,

Γαβριηλίδης, Δροσίνης [Πηγή: 
Γ. Παπακώστας, Φιλολογικά Σαλόνια 

και Καφενεία της Αθήνας, Αθήνα: 
Πατάκης, ���4, σ. 3��]



ΗΗ  ««πποολλλλααππλλώώνν  ττααυυττοοττήήττωωνν»»  ππααρροουυσσίίαα  ττοουυ  ΆΆννννιιννοουυ
Η χαρτογράφηση της δημοσιογραφικής παρουσίας του Άννινου στο Μη Χά-

νεσαι είναι ευκολότερη σε σχέση με τον Ασμοδαίο. Αν στον Ασμοδαίο η κυρίαρ-
χη περσόνα ήταν ο ίδιος ο Ασμοδαίος και οι συντάκτες προσπαθούσαν να αντι-
σταθμίσουν την έλλειψη της ισχυρής προσωπικότητας του Εμμανουήλ Ροΐδη,
που είχε σφραγίσει την πρώτη περίοδο της εφημερίδας, στο Μη Χάνεσαι οι ρόλοι
είναι πιο διακριτοί. Ο Άννινος εμφανίζεται στο έντυπο αυτό με περισσότερα ψευ-
δώνυμα, ενδεχομένως με αρχικά, αλλά και επωνύμως. Τα ψευδώνυμα που είναι
βέβαιο ότι ανήκουν στον Άννινο είναι τα Αβδηρίτης, Baby και Ρακοσυλλέ-
κτης.�33 Υπάρχει ένα κείμενο που υπογράφεται με το όνομα του Άννινου. Υπάρ-
χουν επίσης κείμενα με τα αρχικά «Α.» και «Χ.» τα οποία θα μπορούσαν να
αποδοθούν στον Άννινο. Με τη σημείωση ότι και εν προκειμένω ενδέχεται να
υπάρχουν πολύ περισσότερα κείμενα που να έχουν γραφτεί από τον Άννινο με
ψευδώνυμα, τα οποία δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί, θα επιχειρήσουμε να εξε-
τάσουμε μία προς μία τις συγγραφικές περσόνες του Άννινου, όπως εμφανίζεται
στο Μη Χάνεσαι.

��..  BBaabbyy
Το ψευδώνυμο αυτό το έχει χρησιμοποιήσει ο Άννινος και σε άλλες συνεργα-

σίες του, με τον Ζακύνθιο Ανθώνα,�34 στα τέλη της δεκαετίας του �87�, πριν
την οριστική του μετεγκατάσταση στην Αθήνα, με μικρή ορθογραφική διαφορά
(Babby αντί Baby για να προφέρεται προφανώς σαν το όνομά του). Μόνο μία
στήλη στο σύνολο των φύλλων του Μη Χάνεσαι υπογράφεται από τον Baby, και
φέρει τον τίτλο «Εγγλέζικα» και μάλιστα στην πρώτη χρονιά κυκλοφορίας της
εφημερίδας.�35 Η στήλη, η οποία μάλλον παραπλανητικά φέρει τον υπότιτλο
«Λονδίνον, �5 Οκτωβρίου», περιλαμβάνει σύντομα αστεία στιγμιότυπα τα οποία
εκτυλίσσονται στην Αγγλία (πολλά από τα οποία ο Baby πρέπει να τα έχει αλι-
εύσει από τον αγγλικό τύπο, ενώ κάποια ενδέχεται να αποτελούν απλή μυθο-
πλασία). Η στήλη, στη μοναδική της εμφάνιση στην εφημερίδα, βασίζεται στο
χιούμορ και το λογοπαίγνιο, με κάποιες αναφορές και στην ελληνική πραγματι-
κότητα. Μεταφέρουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Άγγλος σοφός εφεύρε μηχανήν δι’ ης σουφρόνονται τα μέτωπα των αυ-
στηρών δικαστών. Ο Έλληνες θα επεθύμουν ίσως να ευρεθή μηχανή όχι
του σουφρόνεσθαι αλλά του σουφρόνειν.�36
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�33 Όλα έχουν ταυτοποιηθεί και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο του Ντελόπουλου,
(Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα, ό.π., σ. �54).

�34 Βλ. σχετικά την παράγραφο �.�.4.3 αυτής της μελέτης.
�35 Baby, «Εγγλέζικα», Μη Χάνεσαι, περ. β΄, τόμ. �, αρ. 98 (�88�), σ. 3.
�36 Baby, «Εγγλέζικα», Μη Χάνεσαι, περ. β΄, τόμ. �, αρ. 98 (�88�), σ. 3.



Μπορούμε στις δύο φράσεις του ανεκδότου να διαπιστώσουμε την κωμική
στρατηγική: Στην πρώτη φράση υπάρχει η απόσταση (αυτό που συμβαίνει έξω)
και το κωμικά εξωπραγματικό (η μηχανή που «σουφρώνει» τα πρόσωπα των δι-
καστών). Στη δεύτερη φράση υπάρχει η μεταφορά στα καθ’ ημάς και η ειρωνι-
κή ανατροπή μέσα από το λογοπαίγνιο: το «σουφρόνεσθαι» γίνεται «σουφρό-
νειν»). Η κωμικότητα δε του λογοπαιγνίου έχει να κάνει πέρα από τη γραμμα-
τική ανατροπή και με τη χρήση της γλώσσας από τον Baby. Τα απαρέμφατα
«σουφρόνεσθαι» και «σουφρόνειν», έχουν παραχθεί από ένα ρήμα της καθομι-
λουμένης – η απαρεμφατοποίησή τους και η χρήση τους μέσα σε μια πρόταση
γραμμένη στην απλή καθαρεύουσα επιτείνει το κωμικό αποτέλεσμα. 

Τα «Εγγλέζικα» δεν ξαναεμφανίζονται στο Μη Χάνεσαι, σε άλλο (το αμέ-
σως προηγούμενο) φύλλο της εφημερίδας ωστόσο υπάρχουν τα «Παριζιάνικα»
που υπογράφονται από κάποιον Α.�37 Η ομοιότητα των δύο στηλών και η χρονι-
κή τους εγγύτητα μας υποψιάζουν ότι ο Α. ίσως είναι ο Άννινος (ωστόσο θα
μπορούσε να υπογράφει με το αρχικό «Α» είναι ο Ειρηναίος Ασώπιος, ο Αγησί-
λαος Γιαννόπουλος ή ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης). Ο συντάκτης των «Εγγλέζι-
κων» είναι ο ίδιος με των «Παριζιάνικων» ή ο ένας απαντά στον άλλο;

Από τη σύντομη παρουσία του Baby στην εφημερίδα, το μόνο που μπορούμε
να συναγάγουμε είναι η παιγνιώδης διάθεσή του – ο Άννινος θα χρησιμοποιήσει
άλλωστε αυτά τα σύντομα ανέκδοτα για να κλείνει τη στήλη του «Πινακίδες»
στην Εφημερίδα του Κορομηλά.

��..  ΑΑββδδηηρρίίττηηςς
Ο Αβδηρίτης, ψευδώνυμο που και αυτό αποδίδεται στον Άννινο�38 εμφανίζε-

ται για πρώτη φορά στην εφημερίδα το �88�, με ένα πεζό κείμενο τιτλοφορούμε-
νο «Αι Αθήναι – εντυπώσεις ξένου»,�39 ευθυμογραφικό κείμενο που περιγράφει
την άφιξη στην Αθήνα ενός Έλληνα της διασποράς, Κωνσταντινουπολίτη μάλι-
στα. Ίσως και εδώ, όπως και στην περίπτωση του Αββακούμ, το ψευδώνυμο να
γεννιέται μέσα από την πρώτη δημοσίευση (η περιοχή των αρχαίων Αβδήρων
εκείνη την εποχή ανήκει επίσης στον χώρο του αλύτρωτου ελληνισμού). Οι
Αβδηρίτες είχαν άλλωστε αφήσει εποχή για την προσπάθειά τους να επιδεικνύο-
νται με ματαιοδοξία, αλλά χωρίς νόημα.�4� Άλλες πιθανές εξηγήσεις είναι ότι η
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�37 Α. «Παριζιάνικα», Μη Χάνεσαι, περ. β΄, τόμ. �, αρ. 97 (�88�), σσ. 4-5.
�38 Κυριάκος Ντελόπουλος, Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα, ό.π., σ. �54.
�39 Αβδηρίτης, «Αι Αθήναι – εντυπώσεις ξένου», Μη Χάνεσαι, περ. β΄, αρ. 348 (�88�), 

σσ. 4-5.
�4� Από εκεί και η σημερινή σημασία της λέξης «αβδηριτισμός». Είναι γνωστά τα ανέκδοτα

που κυκλοφορούσαν για τη ματαιοδοξία των Αβδηριτών, π.χ. ότι κάποτε κατασκεύασαν ένα τε-
ράστιο υδραγωγείο και μία μεγαλόπρεπη κρήνη για να υδρεύσουν την πόλη τους, η οποία έμεινε
τελικά χωρίς νερό καθώς προκειμένου να ικανοποιήσουν τη ματαιοδοξία τους ξόδεψαν όλα τα



συγγραφική περσόνα προσπαθεί να περάσει το (στην κωμική του διάσταση)
προφίλ του σκεπτόμενου και φιλοσοφούντος (κατά τα πρότυπα των Αβδηριτών
φιλοσόφων). Η τρίτη πιθανή εξήγηση είναι το ψευδώνυμο να σχετίζεται με το
παλαιότερο περιοδικό Αβδηρίτης ή του Διαβόλου τα πηδήματα, με το οποίο
όμως δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι σχετιζόταν ο Άννινος.

Η κωμική περσόνα του Αβδηρίτη, πάντως, όπως γεννιέται στο πρώτο κείμενο
όπου εμφανίζεται είναι αντιστρόφως ανάλογη με αυτήν του φιλοσόφου, και αποτε-
λεί το πρώτο στοιχείο που συνθέτει το ανεστραμμένο, κωμικό σύμπαν του άρθρου.
Ο Αβδηρίτης εκ Κωνσταντινουπόλεως είναι ο ξένος που φτάνει νύχτα στην Αθήνα
και εκτός των άλλων είναι και λίγο περιορισμένης αντίληψης. Σαν να μπαίνει
ένας λίγο αδέξιος ηθοποιός σε μια ολοσκότεινη σκηνή. Η αφήγηση εκτυλίσσεται
κινηματογραφικά, με την αναμονή της επόμενης κωμικής κατάστασης να είναι
έκδηλη σε μια γραμμική πορεία από τον Πειραιά προς την Αθήνα. Παράλληλα ο
αφηγητής, που με τη φωνή του Αβδηρίτη μονολογεί περιγράφοντας το τοπίο, κά-
νει και αναφορές σε γλωσσικά θέματα, λέγοντας για παράδειγμα:

«[...] έμαθα όμως ότι εδώ εις τας Αθήνας πρέπει να λέγη τις ο νους του
νου μου άλλως κινδυνεύει να εκληφθή ως ημιάγριος λέγων του νοός μου.»

Το μάτι του ξένου που βλέπει τον τόπο του αναγνώστη έξωθεν συνδυάζεται
με αυτό που ο Άννινος φαίνεται ότι καλλιεργεί με έξυπνο τρόπο: το λογοπαίγνιο.
Τα γλωσσικά κωμικά στοιχεία και η «ξένη ματιά» της περιγραφής παράγουν
την κωμική κατάσταση. Τα λογοπαίγνια που χρησιμοποιεί σε όλο το κείμενο,
αλλά και οι παρεκβάσεις, επιτείνουν τη διαφαινόμενη αμηχανία του απέναντι
στο καινούριο που έρχεται και ακόμη δεν έχει συναντήσει. Είναι χαρακτηριστικό
το άνοιγμα του κειμένου:

Μόλις προ ολίγου ήλθον εις Αθήνας και έχω, καθώς όλοι οι νεωστί φθά-
νοντες εις μίαν πόλιν, εντυπώσεις. Τί να κάμω τας εντυπώσεις ταύτας;
Εν πρώτοις δεν ηξεύρω πόθεν ν’ αρχίσω. Γνωστόν ότι πάσα αρχή δύσκο-
λος. Λοιπόν δια ν’ αποφύγω την δυσκολίαν αρχίζω χωρίς αρχήν. Επειδή
όμως και αρχή το ήμισυ του παντός λοιπόν κάμνω την αρχήν και έχετε
το ήμισυ. Ιδού τώρα και το άλλο ήμισυ των εντυπώσεών μου.

Ο σατιρικός συγγραφέας χτίζει εδώ άλλο ένα κωμικό-ειρωνικό επίπεδο, ου-
σιαστικά υπονομεύοντας το ίδιο του το κείμενο.

Ο Αβδηρίτης εμφανίζεται σε μερικά ακόμη φύλλα του Μη Χάνεσαι, χωρίς
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χρήματα για τη δεξαμενή και την κρήνη με αποτέλεσμα να μην περισσεύουν για τη μεταφορά
του νερού.



αποκρυσταλλωμένη ταυτότητα – πράγμα που μας κάνει να τον αντιμετωπίζουμε
περισσότερο ως προσωπείο που δεν κατόρθωσε να εξελιχθεί σε ταυτότητα. Η στή-
λη «Αβδηριτισμοί» που υπογράφει,�4� στο ίδιο φύλλο, περιλαμβάνει σχόλια για την
εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, τον τύπο, αλλά και ανέκδοτα – μοιάζει πολύ με
τις «Πινακίδες» που αργότερα θα υπογράφει ο Άννινος στην Εφημερίδα, εδώ όμως
δεν βλέπουμε να έχει καμία συνέχεια. Η στήλη «Εφημερίδες» πάλι, που συνα-
ντούμε με την υπογραφή του Αβδηρίτη,�4� αλιεύει μαργαριτάρια και αμφίσημες
εκφράσεις από τον ελληνικό τύπο της εποχής και τα σχολιάζει με σκωπτικό τρό-
πο. Και αυτή η στήλη είναι προπομπός αντίστοιχου περιεχομένου στήλης που θα
υπογράφει ο Άννινος με άλλο ψευδώνυμο, αυτό του «Ρακοσυλλέκτη».

Από τα δημοσιεύματα του Αβδηρίτη στο Μη Χάνεσαι μεγαλύτερο ενδιαφέ-
ρον έχει ένα σατιρικό ποίημα γραμμένο στη δημοτική – εγχείρημα που έχει απο-
τολμήσει ο Άννινος και στην πρώτη ποιητική του συλλογή και στα λιγοστά
σκορπισμένα σε επτανησιακά έντυπα ποιήματά του. Το ποίημα ονομάζεται
«Όλα τα θέλουν λυτά – επ’ ευκοιρία (sic) λύσεως του μεθοριακού»�43. Αν πραγ-
ματικά όλα τα κείμενα του Αβδηρίτη έχουν γραφτεί από τον Άννινο, έχουμε ένα
από τα λιγοστά σατιρικά ποιήματά του. Το ίδιο το ποίημα δεν έχει βέβαια τη σα-
τιρική δύναμη της λασκαράτειας ποίησης – είναι ένα ευχάριστο ομοιοκατάλη-
κτο στιχούργημα στη δημοτική, που περισσότερο επιχειρεί να παραγάγει κωμι-
κό αποτέλεσμα με το λογοπαίγνιο «λυτά-δεμένα» σε σχέση με τα προβλήματα
που ανακύπτουν στο Ελληνικό Κράτος, εδώ σε ό,τι αφορά το μεθοριακό ζήτημα:

Όλα τα θέλουνε λυτά οι δόλιοι οι Ρωμηοί.
Έτσι ο θεός τους έπλασε λυτά να τα γυρεύουν.
Κι αν δε λυθούνε, γίνονται αμέσως αχαμνοί,
Κι αμέσως ξεθεόνονται κι αμέσως αγριεύουν·
Και το τσιτόνουν στον καβγά μ’ όλα τους τα σωστά,

Γιατί τα θέλουνε λυτά.

Ετέθη ένα ζήτημα; Τρεχάτ’ ευθύς γειτόνει! (sic)
Εκείνο κομποδένεται κι εκείνοι μεταξύ τους
Ένας τον άλλον βλέποντας τα μάτια του γουρλόνει.
Μωρέ ποιος τώδεσεν αυτό; Και τώδεσαν ατοί τους·
Ένας στον άλλον άγρια τη σκούφια του πετά,

Κι όλα τα θέλουνε λυτά. [...]
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�4� Αβδηρίτης, «Αβδηριτισμοί», Μη Χάνεσαι, αρ. 348 (�88�) σ. 3.
�4� Αβδηρίτης, «Εφημερίδες», Μη Χάνεσαι, αρ. 35� (�88�) σ. 5-6.
�43 Αβδηρίτης, «Όλα τα θέλουν λυτά – επ’ ευκοιρία (sic) λύσεως του μεθοριακού», Μη Χά-

νεσαι, αρ. 346 (�88�), σ. 3.



Ο συγγραφέας πίσω από τον Αβδηρίτη φαίνεται να επιχειρεί να πειραματι-
στεί με ποικίλους εκφραστικούς τρόπους – είναι βέβαιο ότι σ’ αυτούς τους πει-
ραματισμούς διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο και η ισχυρή προσωπικότητα
του εκδότη, Βλάση Γαβριηλίδη.

33..  ΟΟ  ΡΡαακκοοσσυυλλλλέέκκττηηςς  ––  ηη  ππρρώώττηη  οολλοοκκλληηρρωωμμέέννηη  ππεερρσσόόνναα
Ο Άννινος μοιάζει να βρίσκει την πρώτη ολοκληρωμένη του ταυτότητα στην

«περσόνα» του «Ρακοσυλλέκτη» που εμφανίζεται προς το τέλος του σύντομου
βίου του Μη Χάνεσαι – όλες οι εμφανίσεις του γίνονται εντός του �883,�44 και
είναι πάνω από τριάντα. Οι περισσότερες από τις εμφανίσεις του Ρακοσυλλέκτη
στο Μη Χάνεσαι γίνονται κάτω από την ίδια στήλη, που φέρει τον τίτλο «Το Μη
Χάνεσαι παντού», ενώ δύο είναι μόνο οι εμφανίσεις του σε μεμονωμένα άρθρα. Ο
ίδιος ο Άννινος ομολογεί ότι κρύβεται πίσω από τον Ρακοσυλλέκτη σε μεταγε-
νέστερο κείμενό του, μιλώντας βέβαια για μεταγενέστερα δημοσιεύματα, και
αναφερόμενος όχι στο Μη Χάνεσαι, αλλά στον Ασμοδαίο και το Άστυ.�45

Ο Ρακοσυλλέκτης είναι μια περσόνα που εξελίσσεται στη συγγραφική πο-
ρεία του Άννινου, καθώς εμφανίζεται, όπως και ο Αββακούμ του Ασμοδαίου και
στο μεταγενέστερο Άστυ, και μάλιστα με διαφορετικό ρόλο από εκείνον του Ρα-
κοσυλλέκτη ως υπογράφοντα τη στήλη «Το Μη Χάνεσαι παντού». Εδώ ουσια-
στικά έχει την πιο ακίνδυνη αποστολή μέσα στην εφημερίδα.

Το «Μη Χάνεσαι παντού» είναι μια στήλη ποικίλης ύλης, αποτελούμενη τις
περισσότερες φορές από περισσότερα του ενός θέματα, και ελάχιστες φορές από
ένα και μοναδικό.�46 Ο Ρακοσυλλέκτης την υπογράφει συνήθως μόνος του, ενώ
μόνο μια φορά εμφανίζεται στη στήλη, μαζί με τον Ρακοσυλλέκτη και ανταπο-
κριτής από τη Ρουμανία με το ψευδώνυμο Βλαχόπουλο�47 (προφανώς προερχό-
μενο από τη Βλαχία), ο οποίος αποστέλλει στον Ρακοσυλλέκτη μια αισθηματι-
κή, πιπεράτη ιστορία απιστίας με τίτλο «Το κόκκινο φόρεμα».

Η στήλη έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης στήλης ποκίλης ύλης,
αυτού που μετά την δεκαετία του �99� ονομάζουμε «lifestyle». Ειδήσεις που δεν
ανήκουν στην υψηλή επικαιρότητα και προέρχονται κατά το συντριπτικά μεγα-
λύτερο ποσοστό τους από το εξωτερικό, προφανώς αλιευμένες από αντίστοιχες
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�44 Η πρώτη εμφάνιση γίνεται στον αρ. 4�6 και η τελευταία στον αρ. 58� του Μη Χάνεσαι,
εντός του �883.

�45 Χ. Άννινος, «Ο Σύλλογος των Εισαγγελέων» στο Ο Σύλλογος των Εισαγγελέων και
άλλα ευθυμογραφήματα, Αθήνα: Ελευθερουδάκης-Νίκας, χ.χ., σ. 3�.

�46 Αυτό εξαρτάται τις περισσότερες φορές από την έκταση που καταλαμβάνει η στήλη. Εν-
δεικτικές περιπτώσεις με ένα και μοναδικό θέμα η «Μπιφτεκολέσχη» («Το Μη Χάνεσαι πα-
ντού», Μη χάνεσαι, αρ. 575 (�883), σ. 8 και το «Μεσιτικόν Γραφείον Γάμων εν Αμβούργω», Μη
Χάνεσαι, αρ. 57� (�83), σσ. 7-8).

�47 Ρακοσυλλέκτης, «Το Μη Χάνεσαι παντού», Μη Χάνεσαι, αρ. 58� (�883), σσ. 7-8.



στήλες του ξένου τύπου, στον οποίο ο Ρακοσυλλέκτης φαίνεται πως εντρυφά
προκειμένου να αντλήσει πληροφοριακό υλικό για τη στήλη του. Μπορούμε να
διακρίνουμε τις ακόλουθες κατηγορίες:

� Καλλιτεχνικές ειδήσεις – παραστάσεις και συνήθειες μεγάλων ηθοποιών
και καλλιτεχνών (π.χ. της Σάρας Μπερνάρ). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει εδώ η
ειρωνεία με την οποία αντιμετωπίζει ο Ρακοσυλλέκτης τον Βάγκνερ σε σχε-
τικό άρθρο στο «Μη Χάνεσαι παντού».

� Κοσμικές ειδήσεις αφορώσες κυρίως τις δραστηριότητες των βασιλικών οί-
κων του εξωτερικού,

� Επιστημονικά περίεργα και ανακαλύψεις – εγκυκλοπαιδικής φύσεως,
� Συνήθειες και στιγμιότυπα της καθημερινής ζωής στις πόλεις του εξωτερικού,
� Σκάνδαλα, εκκεντρικότητες πλουσίων, εγκλήματα και γενικότερα ιστορίες

που έχουν εξάψει την κοινή γνώμη σε πόλεις του εξωτερικού

Ο Ρακοσυλλέκτης, από αυτή την άποψη, είναι επίσης ένα ψευδώνυμο που
παράγεται από τη χρήση του στη στήλη που υπογράφει. Είναι αυτός που μελετά
τον ξένο τύπο, αλιεύει από εκεί περίεργα, ειδήσεις στιγμιότυπα που προσδοκά ότι
θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον του αθηναϊκού κοινού, και παρουσιάζει αυτές τις
όχι πρώτης προτεραιότητας ειδήσεις, κάποιες από τις οποίες, για να κάνουμε
έναν ερμηνευτικό αναχρονισμό, θα μπορούσαν σήμερα να χαρακτηριστούν ως
trash, δικαιώνοντας το ψευδώνυμο Ρακοσυλλέκτης στο κοινό. Και ασφαλώς θα
πρέπει μια μερίδα του κοινού να έχει ενδιαφέρον, πέρα από τα μεγάλα διεθνή γε-
γονότα που καλύπτονται από τον «σοβαρό» τύπο και άλλες σελίδες αυτής της
εφημερίδας, να πληροφορηθεί και για κάποιες μικρολεπτομέρειες του τρόπου ζω-
ής στο εξωτερικό – ή κάποιες ιστορίες που θα δώσουν αφορμές για συζητήσεις
με πνιχτά γελάκια σ’ ένα καφενείο, ένα σαλόνι ή μια ομήγυρη φίλων.

Μ’ αυτό το σκεπτικό, του ψυχαγωγικού του δηλαδή στόχου, ο Ρακοσυλλέ-
κτης δεν μπορεί να παρουσιάσει την πραμάτεια του (που ούτως ή άλλως θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί «δεύτερης ποιότητας») με αυστηρά ειδησεογραφικό τρό-
πο. Επιστρατεύει λοιπόν το χιούμορ για να διανθίσει αυτές τις κατ’ αρχήν αδιά-
φορες ειδήσεις με ένα ελαφρό χαμόγελο, έναν αλλιώτικο χρωματισμό. Για να το
επιτύχει συχνά παρεμβάλλει στην αφήγησή του παρομοιώσεις με την ελληνική
πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας ονόματα πολιτικών ή γνωστών Αθηναίων
της εποχής, ενώ συχνά χρησιμοποιεί εκφράσεις της καθομιλουμένης μέσα στα
άρθρα η ακόμη και σε τίτλους για να προκαλέσει το απαραίτητο «παραξένισμα»
στον αναγνώστη (π.χ. τιτλοφορεί άρθρο του «Η ζουρλή μις Λάντρυ»�48 για να πε-

Ηλίας Α. Τουμασάτος3��

�48 Ρακοσυλλέκτης «Το Μη Χάνεσαι παντού: Η ζουρλή μις Λάντρυ», Μη Χάνεσαι, αρ. 567
(�883) σ. 8.



ριγράψει τις εκκεντρικότητες κοσμικής αμερικανίδας στάρλετ σε ένα άρθρο
γραμμένο σε άπταιστη καθαρεύουσα).

Ο Άννινος – Ρακοσυλλέκτης, μιλώντας για πράγματα που συμβαίνουν μα-
κριά από την Ελλάδα έχει την ασφάλεια μιας διπλής αποστασιοποίησης: δικής
του από τα τεκταινόμενα στον ελληνικό χώρο, τον οποίο βέβαια φροντίζει να πα-
ρεμβάλλει σαν πονηρό χαμόγελο με «σφήνες» ελληνικότητας. Η λεπταίσθητη
ειρωνεία του Άννινου δεν «κανιβαλίζει» το θέμα, αλλά προσπαθεί να αναδείξει
τις ειδήσεις που δημοσιεύει όχι ως σημαντικά γεγονότα, αλλά ως αυτό που είναι
πραγματικά, πίσω από την όποια χρυσόσκονη τούς προσδίδει το γεγονός ότι
«συμβαίνουν εις Παρισίους». Είναι χαρακτηριστική η φράση, με την οποία ολο-
κληρώνει τις λαμπερές και ταυτόχρονα γελοίες περιπέτειες της «ζουρλής Μις
Λάντρυ» (της οποίας την ομορφιά έχει εκθειάσει προηγουμένως): «Ούτω σκοτό-
νουν τον καιρόν των εν Αμερική».

Ο Ρακοσυλλέκτης εμφανίζεται στο Μη Χάνεσαι και με ακόμη δύο άρθρα,
ανεξάρτητα από τη στήλη. Το πρώτο είναι μια περιγραφή της ηλεκτρικής έκθε-
σης της Βιέννης, που δημοσιεύεται σε δύο συνέχειες στην εφημερίδα,�49 ενώ το
δεύτερο αναφέρεται με ειρωνικό τρόπο στην υπόληψη την οποία απολαμβάνει
στην πολιτισμένη και δημοκρατική Αγγλία ένας δήμιος.�5� Το πρώτο είναι μια
εκπληκτική περιγραφή του Άννινου της έκθεσης που είχε γίνει εκείνη την εποχή
στη Βιέννη, στην οποία παρουσιάζονταν εφαρμογές της ηλεκτρικής ενέργειας,
που τότε βρισκόταν στην αφετηρία της κατάκτησης των διεθνών αγορών. Είναι
πράγματι αξιοθαύμαστος ο τρόπος, με τον οποίο ο Άννινος περιγράφει την έκθε-
ση, αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι δεν είχε ο ίδιος παραστεί εκεί και έχει
αντλήσει το πληροφοριακό του υλικό από τον τύπο της εποχής. Η πίστη του Ρα-
κοσυλλέκτη στην πρόοδο που θα επέλθει με τη χρήση του ηλεκτρισμού συνοδεύ-
εται και από την προσγείωση στα καθ’ ημάς – που αρχίζει να μορφοποιείται ως
τεχνική για τον Άννινο: Αναφορά σε ξένα γεγονότα και σύνδεση με την εσωτε-
ρική πραγματικότητα. Καταγγέλλει την πλήρη απουσία της Ελλάδας από την
έκθεση καθώς και την ελάχιστη πρόοδο που έχει μέχρι την εποχή εκείνη συντε-
λεστεί στον τομέα αυτό. 

Το δεύτερο κείμενο, με αφορμή το κοινωνικό status που απολαμβάνει ένας
δήμιος στην Αγγλία είναι μια δοκιμή του Ρακοσυλλέκτη πάνω στο είδος του
χρονογραφήματος – ένα σχόλιό του πάνω στα σημεία των καιρών, που μαρτυρεί
και τις περί ανθρώπινης αξιοπρέπειας αντιλήψεις του Άννινου – βαθιά ριζωμένες
στο επτανησιακό του παρελθόν και ιδίως στον Ανδρέα Λασκαράτο.�5�
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�49 Ρακοσυλλέκτης «Ηλεκτρική έκθεσις», Μη Χάνεσαι, αρ. 553 (�883), σσ. 6-8, και αρ.
556 (�883), σσ. 7-8.

�5� Ρακοσυλλέκτης «Ο Δήμιος εν Αγγλία», Μη Χάνεσαι, αρ. 548 (�883), σσ. 5-6.
�5� Το θέμα των δήμιων, αρκετά δημοφιλές καθώς φαίνεται στην εποχή, θα απασχολήσει



Με αυτή τη στήλη και αυτές τις «δοκιμές» ο Ρακοσυλλέκτης φαίνεται να
διαμορφώνεται ως ολοκληρωμένος «χαρακτήρας», που σταδιακά αποκτά ορι-
σμένο στιλ γραφής – είναι ίσως η πρώτη φορά στην περίπτωση του Άννινου που
ένα από τα ψευδώνυμά του παύει να είναι απλή μάσκα ή προσωπείο πειραματι-
σμού και γίνεται ταυτότητα.

ΗΗ  εεμμφφάάννιισσηη  ττηηςς  υυπποογγρρααφφήήςς  ««ΧΧ..  ΆΆννννιιννοοςς»»
Στα μέσα του �88� δημοσιεύεται σε συνέχειες στο Μη Χάνεσαι το κείμενο

του Άννινου «Αναμνήσεις Νεαπόλεως – Vico Campane»�5� με τη μορφή επιφυλ-
λίδας, αναφερόμενο στην ιταλική εμπειρία του Άννινου. Το κείμενο δημοσιεύεται
και τρία χρόνια αργότερα στην πρώτη αυτοτελή έκδοση του Άννινου «Εδώ κ’
εκεί» – στο οικείο κεφάλαιο αναλύεται το κείμενο διεξοδικά.�53 Εδώ θα περιορι-
στούμε να σχολιάσουμε την παρουσία της περσόνας «Χ. Άννινος» ανάμεσα στις
άλλες περσόνες του ίδιου συγγραφέα. Το κείμενο δημοσιεύεται ως επιφυλλίδα,
ως «ένθετο» κατά κάποιον τρόπο στην κανονική ύλη της εφημερίδας – εκεί που
άλλες εφημερίδες τοποθετούν μεταφράσεις μυθιστορημάτων. Παρά το γεγονός
ότι το «ταξιδιωτικό» αυτό κείμενο του Άννινου έχει πολλά ευθυμογραφικά στοι-
χεία ώστε να μην είναι ανοίκειο μέσα στο Μη Χάνεσαι, εμφανίζεται, ηθελημένα
πιστεύουμε, ως προσωπική συμβολή του Άννινου στην εφημερίδα – πράγμα που
δείχνει το ενδιαφέρον του από την αρχή της δημοσιογραφικής του σταδιοδρομίας
να καταξιωθεί και ως επώνυμος λογοτέχνης των περιοδικών, πράγμα που θα
αποδειχθεί και από τα είδη των εντύπων (φιλολογικά περιοδικά), με τα οποία θα
επιδιώξει και θα επιτύχει ενυπόγραφη συνεργασία.

Το Μη Χάνεσαι θα δώσει τη θέση του στην Ακρόπολι – η συνεργασία του
Άννινου με τον Βλάση Γαβριηλίδη δεν θα σταματήσει εδώ. Ωστόσο, η ομάδα του
Μη Χάνεσαι θα συνεχίσει και σε άλλα έντυπα, με προεξάρχουσα την Εφημερίδα
του Δημητρίου Κορομηλά.
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και στο μέλλον τον Άννινο, όχι μόνο σε σατιρικά έντυπα, αλλά και στο συντηρητικό περιοδικό
Εβδομάς, αλλά και σε σειρά άρθρων στην εφημερίδα Καθημερινή, της οποίας διατελούσε υπεύ-
θυνος συντάκτης στο μικρό διάστημα κυκλοφορίας της, όπου περιγράφονται με πολλές λεπτομέ-
ρειες και με τη βοήθεια ανταποκριτών από όλα τα μέρη της Ελλάδας, οι θανατικές εκτελέσεις
που γίνονταν το �887 με τη βοήθεια μιας περιφερόμενης λαιμητόμου. Βλ. σχετικά για τη σχετι-
κή συνεργασία του στην Εβδομάδα την παράγραφο 3.3.6.�� αυτής της μελέτης, και για τη συ-
νεργασία του με την Καθημερινή την παράγραφο 3.3.7 αυτής της μελέτης.

�5� Χ. Άννινος, «Αναμνήσεις Νεαπόλεως – Vico Campane», Μη Χάνεσαι αρ. �7� (�88�),
σσ. �-5, αρ. �7� (�88�), σσ. �-5, αρ. �73 (�88�), σσ. �-5, αρ. �76 (�88�), σσ. �-5 και αρ. �77
(�88�), σσ. �-4.

�53 Βλ. το κεφάλαιο 3.3.�.4 σχετικά με το Εδώ κ’ εκεί.



33..33..66  ΕΕμμφφααννίίσσεειιςς  σσεε  ππεερριιοοδδιικκάά  
33..33..66..��  ΟΟ  ΠΠααρρθθεεννώώνν

Το σατιρικό άλας του Άννινου στην
Αθήνα εμφανίζεται για πρώτη φορά
σχεδόν αμέσως μετά την οριστική του
εγκατάσταση εκεί, το �879, όταν δημο-
σιεύει στο περιοδικό Παρθενών, σε τέσ-
σερις συνέχειες, ένα βιογραφικό κείμενο
με πολλά κωμικά στοιχεία για τον Γάλ-
λο δραματογράφο του βωντβίλ Victo rien
Sardou (�83�-�9�8) υπό τον τίτλο «Βι-
κτωριανός Σαρδού»,�54 και με υπογραφή
το γνωστό μας ψευδώνυμο από τον Ζα-
κύνθιο Ανθώνα Babby.�55

Ο Παρθενών, στη δεύτερη περίοδο
του οποίου φαίνεται να συνεργάζεται ο
Άννινος (�878-�88�), στη σύντομη πο-
ρεία του στον χώρο των αθηναϊκών πε-
ριοδικών είχε φιλοξενήσει, υπό τη διεύ-
θυνση του Ν.Ε. Μανιτάκη, ανάμεσα σε
άλλους και υπογραφές προσωπικοτήτων
που είτε είχαν φιλική σχέση με τον Άννι-
νο (Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος), είτε
είχαν αποτελέσει πρότυπά του στις δοκι-
μές της νιότης του (Αχιλλέας Παράσχος) είτε επρόκειτο να συναντηθούν με τον
Άννινο με μεγαλύτερη συχνότητα και να συνδεθούν και με δεσμούς φιλίας τη
δεκαετία του �88� (Εμμανουήλ Ροΐδης, Νικόλαος Πολίτης).�56

Είναι η μοναδική εμφάνιση του Άννινου στον Παρθενώνα, ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστική ωστόσο για τη στρατηγική παραγωγής του κωμικού αποτελέσμα-
τος που αναπτύσσει ο Άννινος. Το κείμενο στο σύνολό του εστιάζει στην απομυ-
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�54 Για τον Victorien Sardou βλ. ενδεικτικά τη συλλογή μελετών Guy Ducrey (επιμ.),
Victorien Sardou, un siècle plus tard, Collections de l’Université Marc Bloch de Strasbourg -
Configurations littéraires, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, ���7.

�55 Babby [=Χ. Άννινος], «Βικτωριανός Σαρδού», Παρθενών, τόμ. 5, αρ. 3� (�879), σσ. �53-
�54, αρ. 33 (�879), σ. �6�, αρ. 34 (�879), σσ. �6�-�63, αρ. 35 (�879), σ. �67.

�56 Για τον Παρθενώνα βλ το σχετικό λήμμα της Μαρίας Πριτσιούλη στο εισαγωγικό για
το περιοδικό κείμενο της ψηφιακής βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών «Πλειάς» στην
ιστοσελίδα http://xantho.lis.upatras.gr/pleias/index.php/parthenon (on line, πρόσβαση στις �5-
��-����).

Εξώφυλλο της β΄ περιόδου 
του Παρθενώνος (�878) 

[Πηγή: Βιβλιοθήκη 
Πανεπιστημίου Πατρών]



θοποίηση της εξιδανικευμένης εικόνας που είχαν οι αναγνώστες, και ανάμεσα σ’
αυτούς ιδίως οι επίδοξοι νεαροί συγγραφείς, για τους μεγάλους ξένους συγγρα-
φείς – ο Σαρντού περνάει πολλά χρόνια δυστυχίας, φτώχειας, και αλλεπάλλη-
λων αποτυχιών μέχρι να οδηγηθεί στην τελική επιτυχία και τα πλούτη. Αυτές οι
πτυχές της σταδιοδρομίας του αναδεικνύονται από τον Άννινο με το «πείραγμα
της βιογραφίας» με κάποια σαρκαστικά σχόλια, και τον εμπλουτισμό της με
κωμικά επεισόδια και διαλόγους. Αυτός όμως ο αυτοσαρκασμός για την οδύσ-
σεια των συγγραφέων μέχρι να φτάσουν στην καταξίωση δεν καταργεί τη συ-
μπάθεια απέναντι στον ίδιο τον συγγραφέα, ο οποίος δεν αποκαθηλώνεται. Αντί-
θετα, ο Άννινος δείχνει τη συμπάθειά του απέναντι στις δυσκολίες του, δυσκο-
λίες όλων των νέων συγγραφέων που επιχειρούν να καταξιωθούν – με βάση αυ-
τή την τελευταία παραδοχή, το κείμενο για τον Σαρντού με τη λεπταίσθητη ει-
ρωνεία του γίνεται και αυτοαναφορικό και αποτυπώνει μια θλιβερή διαπίστωση
για τις τύχες των νέων συγγραφέων – μεταξύ των οποίων προφανώς είναι και ο
ίδιος. Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα από τη δεύτερη συνέχεια του άρθρου:

Εάν ποτε αι ολίγαι αύται γραμμαί τύχωσιν υπό τα όμματά τινος των
νεανιών εκείνων, όσοι θορυβούσιν εις τας δημοσίας οδούς κατά της κυ-
βερνήσεως, ήτις δεν παρέχει αυτοίς προστασίαν, ή κατά των κεφαλαι-
ούχων, διότι δεν προστατεύουσι διά των χρημάτων των τον δραματικόν
αυτών οίστρον, και καταρώνται την ώραν καθ’ ήν εγεννήθησαν αλλα-
χού και όχι εν Γαλλία, όπου η ανέκδοτος αυτών κωμωδία ήθελε τοις
παράσχει και δόξαν και πλούτον, παρακαλούνται ούτοι να εξακολουθή-
σωσι την ανάγνωσιν, όπως λάβωσι κατόπιν υπ’ όψιν ότι η ζωή ενός των
περιφημοτέρων συγχρόνων δραματικών συγγραφέων της Γαλλίας
υπήρξεν επί επτά έτη – μετά την αποτυχίαν του Καπηλείου – και Οδύ-
σεια συνάμα και Ιλιάς.�57

Η διασύνδεση των βιογραφικών στοιχείων με στοιχεία της τοπικής επικαιρό-
τητας και το φίλτρο του χιούμορ που διατρέχει την αφήγηση – που ξεφεύγει από
τα τυπικά ενός βιογραφικού, ουσιαστικά είναι οι χρωματισμοί που ο νεαρός ακό-
μη Άννινος τοποθετεί σε έναν προϋπάρχοντα καμβά. Η προσωπική του συμβολή
δεν είναι η ανάδειξη, μέσα από τη μετάφραση, των βιογραφικών και εργογραφι-
κών στοιχείων ενός συγγραφέα, αλλά ένα πορτραίτο «πειραγμένο» με τα χρώ-
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�57 Babby [=Χ. Άννινος], «Βικτωριανός Σαρδού», Παρθενών, τόμ. 5, αρ. 33 (�879), σ. �6�.
Αυτή η απογοήτευση για την κατάσταση των συγγραφέων δείχνει ότι ο Άννινος διακατέχεται
από σχετικά νωρίς από ένα «πτωχοπροδρομικό» σύνδρομο ή «σύνδρομο του κλόουν», με την έν-
νοια του λόγιου που προσφέρει ψυχαγωγία και χαρά στο αναγνωστικό του κοινό, ενώ ο ίδιος εί-
ναι αναγκασμένος να διάγει βίο εξαιρετικά δυσχερή.



ματα του χιούμορ και της ελληνικής
καθημερινότητας. Ο Άννινος «ελληνο-
ποιεί» και «σατιροποιεί» ένα τυπικό βιο-
γραφικό – με σκεπτικό να το κάνει ελ-
κυστικότερο στο ελληνικό κοινό, αλλά
και να δώσει το προσωπικό του στίγμα –
δεν είναι απλά ένας μεταγλωττιστής
κειμένων από τα γαλλικά, ένας «εισα-
γωγέας» κειμένων μιας ξένης γραμμα-
τείας, αλλά φιλοδοξεί να είναι ένα εργα-
στήρι όπου η ξένη παραγωγή ντύνεται
το ένδυμα της ελληνικότητας και της
σάτιρας.

33..33..66..��  ΗΗ  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττηη  ΔΔιιάάππλλαασσιινν  
ττωωνν  ΠΠααίίδδωωνν

Το �88�, τρία χρόνια μετά τη συνερ-
γασία στον Παρθενώνα, ο Άννινος θα
δημοσιεύσει ένα μυθοπλαστικό κείμενο
γραμμένο για παιδιά, «Το οκνηρόν γα-
τάκι», στο περιοδικό Η Διάπλασις των
Παίδων.�58 Πρόκειται για την πρώτη
περίοδο του περιοδικού, πολύ πριν τη διεύθυνσή του αναλάβει ο Γρηγόριος Ξενό-
πουλος (�896), κατά την οποία διευθυντής της Διαπλάσεως ήταν ο Ν.Π. Πα-
παδόπουλος (�858-�94�, σχεδόν συνομήλικος του Άννινου).

Η Διάπλασις, περιοδικό με εξειδικευμένο κοινό, τα παιδιά της εποχής, είναι
άλλη μία δεξαμενή αξιόλογου λογοτεχνικού δυναμικού και ωσμώσεων – καθώς
στη μακρόχρονη πορεία της συναντιούνται φτασμένοι συγγραφείς-δημοσιογρά-
φοι της εποχής, νέοι επίδοξοι συγγραφείς, αλλά και έφηβοι της εποχής. Και στη
Διάπλαση κυριαρχούν τα ψευδώνυμα αντί επώνυμων υπογραφών – πολλές πρώ-
τες δοκιμές μεταγενέστερων μεγάλων ονομάτων της νεοελληνικής λογοτε-
χνίας θα συναντηθούν εκεί (Τέλλος Άγρας, Ναπολέων Λαπαθιώτης, Μέλπω
Αξιώτη, Οδυσσέας Ελύτης, Γιάννης Ρίτσος κ.ά.).�59

Η ενσωμάτωση στην Αθήνα – Η δεκαετία �88�-�89� 3�5

�58 Χ. Άννινος, «Το οκνηρόν γατάκι», Η Διάπλασις των Παίδων, τόμ. Δ΄ (�88�), σσ. ��-��.
�59 Ενδεικτικά για τη Διάπλαση των Παίδων βλ. Βίκυ Πάτσιου «Η Διάπλασις των Παί-

δων», λήμμα στην Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου �784-�984, τόμ. �ος, Αθήνα: Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών, ���8, σσ. 5�9-5�� και την εκεί βιβλιογραφία που παραθέτει η συγγραφέας.
Αναλυτικό ευρετήριο των λογοτεχνικών κειμένων που έχουν δημοσιευθεί στο περιοδικό βλ. στη
διδακτορική διατριβή της Άννας Πολατίδου Η «Διάπλασις των Παίδων» (�879-�9�7): Ευρετή-

Εξώφυλλο της πρώτης περιόδου 
της Διαπλάσεως των Παίδων (�88�) –

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς



Ο προσανατολισμός του περιοδικού ήταν ψυχαγωγικός και παιδαγωγικός –
σε μια περίοδο που η επίσημη εκπαίδευση προσπαθεί να οργανωθεί και να εξι-
σορροπήσει τις αντιξοότητες της έλλειψης υποδομών και πόρων, αλλά και της
έλλειψης παιδαγωγικών μεθόδων. Σε χώρα με τεράστια ακόμη ποσοστά αναλ-
φαβητισμού και με μικρή διείσδυση των εντύπων στα φτωχά αγροτικά στρώμα-
τα, η Διάπλασις ήταν ένα περιοδικό για τα παιδιά της αστικής τάξης, εκείνης
ακριβώς στην οποία στόχευε ο Άννινος με την έλευσή του στην Αθήνα. Στην
πρώτη περίοδο της Διαπλάσεως το «Οκνηρόν γατάκι» είναι το μοναδικό του κεί-
μενο που δημοσιεύεται – και μια από τις ελάχιστες συνολικά προσπάθειές του να
γράψει για τα παιδιά.

Ο διδακτισμός του κειμένου είναι προφανής – όσο και η προσπάθεια του Άν-
νινου, χωρίς να εγκαταλείψει την καθαρεύουσα, να γράψει σε απλούστερη
γλώσσα, στην οποία παρεισφρέουν και κάποιες λαϊκές εκφράσεις όπως π.χ. «να
το στρίψη», προκειμένου να επικοινωνήσει καλύτερα με το κοινό του. Το περιε-
χόμενο περιέχει το γνωστό μοτίβο της τιμωρίας για τη μη χρηστή συμπεριφορά:
το οκνηρό γατάκι, παρά τις επίμονες παραινέσεις της μητέρας του, δεν συμμορ-
φώνεται, παραβαίνει τους κανόνες σκοτώνοντας ένα περιστέρι αντί για ποντικό,
ως τιμωρία εκδιώκεται στην εξοχή (η εξοχή αντιμετωπίζεται ως εξορία, ενδια-
φέρουσα αντίληψη για τον Άννινο) για να κυνηγάει φίδια και σαύρες και τελικά
πληροφορούμαστε ότι η απρόσεκτη συμπεριφορά του εκεί είχε αποτέλεσμα να το
σκοτώσουν. 

Το κείμενο σήμερα θα το θεωρούσε κανείς απαράδεκτο παιδαγωγικά – με
την έννοια της προβολής της τιμωρίας ως αποτροπής της κακής συμπεριφοράς,
ωστόσο στην εποχή του η οπτική ήταν ολότελα διαφορετική. 

Ο Άννινος δεν θα πάψει, από άλλες θέσεις, να απευθύνεται και σε νεανικό
κοινό – ωστόσο δε φαίνεται να ενδιαφέρεται για την συγγραφή κειμένων απο-
κλειστικά για παιδιά. Θα έχει την ευκαιρία να απευθυνθεί σε νεαρές ηλικίες μέ-
σα από τα ημερολόγια και τις μεταφράσεις του (νεανικών μυθιστορημάτων,
όπως «Το Τορπιλλοβόλον �9»). Το γεγονός ότι θα εγκαταλείψει ήδη από τις αρ-
χές της δεκαετίας τη συγγραφή μυθοπλαστικών πεζογραφημάτων δεν είναι τυ-
χαίο για αυτή του την απόσταση από την Διάπλασι.
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ρια για τα λογοτεχνικά κείμενα της περιόδου, Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Παιδαγωγική
Σχολή Φλώρινας, Τμήμα Νηπιαγωγών, Φλώρινα: χ.ο., ���4 (ανέκδοτη, στο αποθετήριο διδα-
κτορικών διατριβών του ΕΚΤ). Βασικό βοήθημα προσέγγισης της Διαπλάσεως είναι και η με-
λέτη της Βίκυς Πάτσιου «Η Διάπλασις των Παίδων». Το πρότυπο και η συγκρότησή του, �η

έκδ. Αθήνα: Καστανιώτης, �995.



33..33..66..33  ««ΞΞηηρρόόνν  ΚΚααρρυυόόφφυυλλλλοονν»»
ΜΜυυθθοοππλλαασσττιικκήή  ππεεζζοογγρρααφφίίαα  
σσττηηνν  ΠΠοοιικκίίλληη  ΣΣττοοάά

Η Ποικίλη Στοά�6� είναι ένα ακόμη
αθηναϊκό έντυπο στο οποίο εντοπίζουμε
πεζογραφική συνεργασία του Άννινου
στις αρχές της δεκαετίας του �88�.
Πρόκειται για το αφήγημα «Ξηρόν κα-
ρυόφυλλον»,�6� που δημοσιεύεται το �88�
στην ετήσια αυτή έκδοση, ημερολογια-
κού τύπου, υπεύθυνος της οποίας ήταν ο
Ιωάννης Αρσένης. Στην έκδοση το κεί-
μενο χαρακτηρίζεται «διήγημα», ωστό-
σο η έκτασή του μαρτυρεί την προσπά-
θεια του Άννινου για ένα πιο εκτεταμένο
κείμενο, που σήμερα θα ονόμαζε κανείς
νουβέλα. Στο τέλος του κειμένου ανα-
γράφεται επίσης ότι το κείμενο γράφτη-
κε τρία χρόνια νωρίτερα, τον Ιανουάριο
�879, όταν ο Άννινος βρισκόταν στο Κα-
στελλαμάρε ντελ Γκόλφο της Ιταλίας�6�

– ο χρόνος συγγραφής του δηλαδή μας
παραπέμπει στην δεύτερη παραμονή του Άννινου στην Ιταλία. Το κατατάσσουμε
όμως σε αυτή την περίοδο λόγω της μεταγενέστερης δημοσίευσής του. 

Το «Ξηρόν καρυόφυλλον» παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την άποψη
ότι είναι το μακροσκελέστερο μυθπλαστικό μη δραματικό κείμενο που έχει συγ-
γράψει ο Άννινος σε ολόκληρη τη σταδιοδρομία του, ίσως την τελευταία του προ-
σπάθεια να δώσει ένα μεγάλο σε έκταση κείμενο, μετά τα διηγήματα που είχε
δημοσιεύσει στον Ζακύνθιο Ανθώνα στη δεκαετία του �87�.�63 Πρόκειται για
ένα ρομάντσο που εκτυλίσσεται στην Ιταλία, περιοχή όπου διαμένει την εποχή
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�6� Για την Ποικίλη Στοά βλ. το εισαγωγικό κείμενο παρουσίασης του περιοδικού (της Μά-
νιας Χρίστη) και τις εκεί παραπομπές στην αρχική σελίδα του περιοδικού στην ψηφιακή βιβλιο-
θήκη του Πανεπιστημίου Πατρών «Κοσμόπολις», στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://xantho.
lis.upatras.gr/kosmopolis/index.php/poikili_stoa (on line, πρόσβαση στις ��-��-����). Για τη
συνεργασία του Άννινου με την Ποικίλη Στοά στα χρόνια μετά το �89� βλ. την παράγραφο
4.8.�.� αυτής της μελέτης.

�6� Χ. Άννινος, «Ξηρόν καρυόφυλλον», Ποικίλη Στοά, έτος Β΄, αρ. � (�88�), σσ. 5�-��6.
�6� Χ. Άννινος, «Ξηρόν καρυόφυλλον», ό.π., σ. ��6.
�63 Για τη συνεργασία του Άννινου με τον Ιωάννη Τσακασιάνο, όπου και οι παλαιότερες μυ-

θοπλαστικές του προσπάθειες βλ. την παρ. �.�.4.3 αυτής της μελέτης.

Εξώφυλλο του πρώτου τόμου 
της Ποικίλης Στοάς (�88�)



της συγγραφής, γραμμένο σε γλώσσα καθαρεύουσα με μικρές αποκλίσεις στα
διαλογικά μέρη προς μια κοντινότερη γλώσσα στην καθομιλουμένη, και εκεί
όμως με διαβαθμίσεις. Ο Παύλος, κεντρικός ήρωας της ιστορίας μιλά σε πρώτο
πρόσωπο σε όλη την έκταση του κειμένου. Στην τελευταία παράγραφο, όπου
αποκαλύπτεται το όνομά του ήρωα, η πρωτοπρόσωπη αφήγηση συνεχίζεται, τη
σκυτάλη παίρνει όμως ένα άλλο πρόσωπο, ο άνθρωπος στον οποίο αφηγείται ο
Παύλος την ιστορία, μια αισθηματική ιστορία η οποία στοιχειοθετείται με ρεαλι-
στικά υλικά. 

Το παιχνίδισμα του Άννινου ανάμεσα στη ρομαντική και τη ρεαλιστική μυθο-
πλασία που είχαμε δει στα προηγούμενά του διηγήματα γίνεται πλέον σοβαρός
πειραματισμός με τα εργαλεία του ρεαλισμού, πρώτα πρώτα σε ό,τι αφορά τα
δομικά στοιχεία που «δένουν» την υπόθεση. Όπως και στα περισσότερα ευρω-
παϊκά ρεαλιστικά μυθιστορήματα και δράματα της εποχής, με προεξάρχοντα
αυτά του Ερρίκου Ίψεν, υπάρχουν δύο βασικά μοτίβα: Ο «ξένος» που με την πα-
ρουσία του διαρρηγνύει την ισορροπία, το «κουκούλι», μιας κλειστής ανθρώπινης
ομάδας είναι το πρώτο από αυτά:�64 Ο ήρωας είναι ξένος στην ιταλική πόλη, ένα
παρένθετο πρόσωπο που μπορεί να παρακολουθεί έξωθεν (φύσει) και εκ των έν-
δον (θέσει) ταυτόχρονα τα γεγονότα: την καθημερινότητα των ανθρώπων και
την ομορφιά του φυσικού τοπίου (που είναι ευκολότερο να εξυμνήσει ο ξένος από
εκείνον που βιώνει το τοπίο αυτό ως απλό σκηνικό της καθημερινότητάς του). Ο
έρωτας που αισθάνεται για την όμορφη Άγγελα είναι το σημείο διάρρηξης της
ισορροπίας – μ’ αυτήν είναι ερωτευμένος και ο ευτραφής και απλοϊκός γιος του
παντοπώλη, ο Λορέντζος – επομένως ο ξένος γίνεται μέρος ενός ιψενικού τριγώ-
νου με πολλές ιδιαιτερότητες: Ένας μυστηριώδης ποθοπλάνταχτος ξένος, μια
φτωχή κοπέλα που δουλεύει για να ζήσει, ένας πλούσιος απλοϊκός παντοπώλης
που την αγαπά ειλικρινά πολύ πριν έρθει ο ξένος, η απειλή. Και, πλαισιώνοντας
το τρίγωνο, η αντιπαθητική γριά προξενήτρα (κατευθείαν από το διαχρονικό
πάνθεον των servi της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και δραματολογίας), η μικρή
αδελφή της Άγγελας, Ρίτα, που επιμελώς διαδραματίζει το ρόλο του αγγελια-
φόρου. 

Μια ιστορία από την καθημερινή ζωή, που εκτυλίσσεται σε ένα ειδυλλιακό
φυσικό τοπίο μιας ξένης επαρχιακής πόλης (για το οποίο ο Άννινος φροντίζει να
δώσει εξαιρετικά δυνατές περιγραφές). Αυτή η λατρεία για τη φυσική ομορφιά,
που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ξεδιπλώνεται με ιδιαίτερη ενάργεια και στο ποιη-
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�64 Θα πρέπει να παραβάλουμε το μοτίβο του ξένου που διαρρηγνύει την ισορροπία με εκείνο
του ξένου που έρχεται για να μεταδώσει τη σοφία του, να διδάξει. Τέτοιος είναι λ.χ. ο ξένος που
εμφανίζεται στον Γεροστάθη του Λέοντος Μελά ή στον Ξένο της Ειρήνης Δεντρινού. Βλ.σχετι-
κά Θεοδόσης Πυλαρινός, «Από το Γεροστάθη του Λέοντα Μελά και τον Ξένο της Ειρήνης Δε-
ντρινού ως τους μειλίχιους παππούδες της Λιλίκας Νάκου. Οι σεβάσμιοι γέροντες ως ήρωες-
πρότυπα στα κείμενα της λογοτεχνίας για παιδιά», Περίπλους, τχ. 49 (����) σσ. 8�-94.



τικό έργο του Ιουλίου Τυπάλδου, λογοτεχνικού προτύπου του Άννινου, απέχει
παρασάγγας από τις ρομαντικές περιγραφές του Λυκαυγούς και τις σκοτεινές
περιγραφές των διηγημάτων του Ζακυνθίου Ανθώνος, κι ας έχει περάσει μόνο
ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η φύση εξυμνείται ως ρεαλιστικό σκηνικό, αλλά
και ως ιδανικός χώρος για την ανάπτυξη ενός ειδυλλίου: «Αγνοώ αν δύναται άλ-
λο τι να επηρεάση την ψυχήν τόσον, όσον η θέα της οργώσης φύσεως» λέει ο
ίδιος ο συγγραφέας-ήρωας κατά την περιγραφή του τοπίου.�65

Αυτό το τοπίο (μια πόλη κάπου μακριά) θυμίζει ιδιαίτερα το νοσταλγικό φυ-
σικό τοπίο που θα χρησιμεύσει ως σκηνικό τόσο της μυθοπλαστικής πεζογρα-
φίας όσο και της ποίησης σε ολόκληρη τη γενιά του �88�, και που θα σηματοδο-
τήσει τη στροφή στον ρεαλισμό. Αν ο Παπαδιαμάντης μεταφέρει τη δράση των
πεζογραφημάτων του στη Σκιάθο, ο Άννινος τη μεταφέρει σε έναν άλλο τόπο,
όχι εκείνον των παιδικών του χρόνων, ωστόσο απομακρυσμένο από την αθηναϊ-
κή πραγματικότητα. Ωστόσο όχι τόπο παραμυθένιο, αλλά εξίσου πραγματικό με
την πραγματικότητα αυτή: Πέρα από το ειδυλλιακό τοπίο της πόλης, η περι-
γραφή του παντοπωλείου του Λορέντζου, με τα κίτρινα ιδρωμένα τυριά, τα χοι-
ρομέρια και τις μύγες είναι νατουραλιστική�66 – ο σκοπός της «απόστασης» δεν
είναι η απόδραση και το εξωπραγματικό, αλλά η κατασκευή ενός ρεαλιστικού
σκηνικού που απλά εξυπηρετεί την περιέργεια του αναγνώστη να ατενίσει τη ρε-
αλιστική φωτογραφία μιας άλλης πόλης απ’ αυτήν που θα δει ανοίγοντας την
πόρτα του.

Με την ίδια λογική, η ιστορία αυτού του παράταιρου τριγώνου που θα μπο-
ρούσε σε ένα μυθιστόρημα ρομαντικού ύφους να καταλήξει σε λουτρό αίματος ή
την καταστροφή κάποιου από τους ήρωες, εδώ αναδεικνύεται σε μία σύγκρουση
ανάμεσα στην κυριαρχία του συναισθήματος και τον ορθό λόγο, με νικητή τον
τελευταίο. Ο ίδιος ο ήρωας, παρά την ερωτική του παραφορά, που αποτυπώνεται
με ζωηρά χρώματα, αποφασίζει, εμφρόνως σκεπτόμενος, ότι το ορθότερο είναι
να μη διεκδικήσει τον έρωτα της Άγγελας και να εκθέσει έτσι ανεπανόρθωτα
την αγνεία της, τη μοναδική περιουσία μιας φτωχής εργάτριας. Οι κοινωνικές
συμβάσεις καταπνίγουν την έξαρση του συναισθήματος σε σημείο ο ίδιος ο ήρω-
ας να βρίσκει κατ’ ιδίαν τα άλλα δύο μέρη του τριγώνου και να λειτουργεί ως
προξενητής, χωρίς όμως να τους εξαπατά, βασισμένος στην αλήθεια και την
επιχειρηματολογία του. Αν σ’ ένα ρομαντικό έργο κάποιος από όλους θα είχε σο-
βαρές πιθανότητες αυτοκτονίας, εδώ όλα τακτοποιούνται, χωρίς, ασφαλώς, να
σβήσει το πηγαίο αίσθημα ανάμεσα στον ξένο και την φτωχή εργάτρια. Η τάξη
αποκαθίσταται, ο ξένος φεύγει, η κοπέλα παντρεύεται τον Λορέντζο και κάνει
μαζί του παιδιά – το κουκούλι της κοινωνικής σύμβασης φαίνεται να έχει μπα-
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�65 Χ. Άννινος, «Ξηρόν καρυόφυλλον», ό.π., σ. 5�.
�66 Χ. Άννινος, «Ξηρόν καρυόφυλλον», ό.π., σ. 78.



λωθεί. Ο ορθός λόγος οδήγησε τις πράξεις των ανθρώπων, ωστόσο αυτή η απο-
κατάσταση είναι μόνον επιφανειακή – το «ξηρόν καρυόφυλλον» που κάποτε αν-
θηρό ο ξένος είχε χαρίσει στην κοπέλα και εκείνη του το επιστρέφει μαραμένο
στο τέλος του έργου, είναι η ένδειξη ότι ο κατακλυσμός αισθημάτων στον εσω-
τερικό τους κόσμο παραμένει σφοδρός, κανείς από τους δυο τους ωστόσο δεν επι-
τρέπει οι ρωγμές από τις δονήσεις να φθάσουν ως την επιφάνεια. Ακόμη και το
γεγονός ότι η συνομιλία του Παύλου με την Άγγελα, το κρισιμότερο στοιχείο
της δράσης, εκφέρεται με «λογιότερη» γλώσσα σε σχέση με τους άλλους διαλό-
γους του έργου, μαρτυρεί τη δύναμη, την επικράτηση, αλλά και την ασφυξία που
επιβάλλουν οι κοινωνικές συμβάσεις στις ζωές των ανθρώπων.

Η γραμμική αφήγηση, με μία μόνον παρέκβαση υπό μορφή αναδρομής, επι-
τείνει την αίσθηση πως το κείμενο αποτυπώνει μια «φέτα ζωής», μια ιστορία
που θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα, έστω κι αν διαδραματίζεται λίγο μα-
κριά απ’ αυτή την πόλη. Οι χαρακτήρες είναι όλοι επιδέξια δουλεμένοι από τον
Άννινο – που δείχνει να πετυχαίνει τη δημιουργία λογοτεχνικής ατμόσφαιρας,
έστω κι αν δεν αντέχει να μην την υπονομεύσει με κάποια χιουμοριστικά στοι-
χεία: η εικόνα-καρικατούρα της γριάς προξενήτρας-υπηρέτριας, είναι ένα τέτοιο
παράδειγμα, ενώ το πιο χτυπητό σημείο όπου το χιούμορ σπάει τη γλαφυρότητα
της αφήγησης είναι μια αποστροφή του Παύλου προς την όμορφη Άγγελα: «Με
όσα και αν λέγουν οι ποιηταί, τα σπήλαια και τα παρθένα δάση δεν δύνανται να
φιλοξενήσωσι πλέον ειμή εκείνους όσοι επιθυμούν να αρπάσωσι δωρεάν ρευματι-
σμούς ή περιπνευμονίαν»,�67 της λέει, σαμποτάροντας όλη την ειδυλλιακή ατμό-
σφαιρα που ο Άννινος έχει περίτεχνα στήσει στην κορυφαία σκηνή του έργου.

Υπάρχουν μερικά ακόμη τέτοια χιουμοριστικά «σαμποτάζ» που συνδέονται
κατά κύριο λόγο με αυτοαναφορικές ρήσεις του Παύλου-Άννινου, όπου μάλιστα
μιλά για τα υλικά του – την πρόθεσή του να γράψει μυθιστόρημα, τα στοιχεία
που αυτό θα πρέπει να έχει,�68 όπως επίσης στο οριστικό τέλος του ρομαντι-
σμού,�69 αλλά και στα καλλιτεχνικά δρώμενα της εποχής – ακολουθώντας την
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�67 Χ. Άννινος, «Ξηρόν καρυόφυλλον», ό.π., σ. 9�.
�68 «Θαυμάσια! είπον κατ’ εμαυτόν· ιδού μυθιστόρημα πλήρες. Έχομεν εν ζεύγος εραστών,

μίαν σεβασμίαν προστάτριαν του αισθήματος τούτου, και προς επίμετρον ένα αντεραστήν! Το
παν υπόσχεται ότι η λύσις θα ήνε ενδιαφέρουσα. Είμεθα ακόμη εις το πρώτον κεφάλαιον... Προ-
χωρήσωμεν!» λέει ο αφηγητής-ήρωας, κάνοντας μια προσωπική ειδολογική παρατήρηση (Χ.
Άννινος, «Ξηρόν καρυόφυλλον», ό.π., σ. 6�), ενώ με ανάλογο τρόπο χαρακτηρίζει ενδιαφέρον το
δεύτερο κεφάλαιο (ό.π., σ. 66). Στην Ελλάδα, άλλωστε, υπήρχαν ακόμη έντονες αμφισβητήσεις
για την αξία του μυθιστορήματος ως λογοτεχνικού είδους. Βλ. σχετικά Θεοδόσης Πυλαρινός,
«Ηδονή ή αηδία;», Μικροφιλολογικά, τχ. �3, Άνοιξη ���8, σσ. 8-��.

�69 «Εις την σημερινήν εποχήν του θετικισμού, εις τον χρυσούν του πυρρωνισμού αιώνα, οι
ρωμαντικοί έρωτες είναι πολύ υποτετιμημένοι. Εξορισθέντες προ καιρού από της κοινωνίας, ζώ-
σιν ζωήν μαρασμώδη και φθισιώσαν μόνον επί της σκηνής των θεάτρων των επαρχιών. Παρήλ-
θεν πλέον ανεπιστρεπτεί η ευδαίμων εποχή των Παλαδίνων και της Στρογγυλής τραπέζης. Εις



προσφιλή του τακτική της προβολής των γεγονότων σε κάποια διάσταση της
αθηναϊκής καθημερινότητας, όπως τα έργα που παίζονται στα παριλίσσια θέα-
τρα.�7� Όλες αυτές οι αναφορές δείχνουν την ανάγκη του Άννινου να πειραματι-
στεί και να αναζητήσει καινούριες φόρμες έκφρασης – κάτι που τη στιγμή δημο-
σίευσης του κειμένου έχει ήδη αρχίσει να κάνει με τη συμμετοχή του στις σατι-
ρικές εφημερίδες των αρχών της δεκαετίας του �88�.�7�

Το γεγονός όμως ότι δύο χρόνια μετά την οριστική του εγκατάσταση στην
Αθήνα επιλέγει να δημοσιεύσει ενυπογράφως ένα διαφορετικού ύφους κείμενο
από εκείνα που ψευδώνυμα δημοσιεύει στα σατιρικά έντυπα, μαρτυρεί ότι τουλά-
χιστον ως τις αρχές της δεκαετίας δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια για μυθο-
πλασία – αυτή τη φορά σε καθαρά ρεαλιστικές – νατουραλιστικες φόρμες, υπη-
ρετώντας τη λογοτεχνία της καθημερινότητας. 

Αυτή η τάση του για «σοβαρή» λογοτεχνική παραγωγή φαίνεται ότι δεν συ-
νάντησε συνέχεια στη δεκαετία του �88�, αλλά ούτε και μεταγενέστερα. Η μυ-
θοπλαστική του διάθεση μεταλαμπαδεύτηκε στα θεατρικά του κείμενα, όπου
βρήκε προσφορότερο έδαφος αποτύπωσης της καθημερινότητας με μια διάστα-
ση όμως σατιρική-χιουμοριστική, ενώ η αφηγηματική του ικανότητα διοχετεύ-
τηκε στη συγγραφή βιογραφιών και ιστορικών κειμένων.

33..33..66..44  ΗΗ  σσυυννεερργγαασσίίαα  σσττοο  ΕΕθθννιικκόόνν  ΗΗμμεερροολλόόγγιιοονν ττοουυ  ΚΚ..  ΣΣκκόόκκοουυ  
ττηη  δδεεκκααεεττίίαα  ��8888��--��8899��

Το Γελοιογραφικόν Ημερολόγιον του �886 του Κωνσταντίνου Φ. Σκόκου κά-
νει για πρώτη φορά την εμφάνισή του ακριβώς τη χρονολογία εκδόσεως του
Άστεως, το �885.�7� Πρόκειται για μία από τις μακροβιότερες ημερολογιακές
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τα όμματα του σημερινού αιώνος, αμαρτωλού γεγηρακότος εν οργίοις και κραιπάλαις, οι ήρωες
του Αριόστου και οι τρουβαδούροι του μεσαίωνος φαίνονται νευρόσπαστα ικανά μόνον να κατα-
πλήξωσι την ευαίσθητον φαντασίαν των παίδων», Χ. Άννινος, «Ξηρόν καρυόφυλλον», ό.π., σσ.
6�-63.

�7� «[...] Έλαβον το μυστηριώδες ύφος πρωταγωνιστού του τυχόντος γαλλικού δράματος, εξ
εκείνων τα οποία είναι καταδεδικασμένον να ακούη το κοινόν της πρωτευούσης από της σκηνής
των παριλισσίων θεάτρων, μέχρι συντελείας του αιώνος», Χ. Άννινος, «Ξηρόν καρυόφυλλον»,
ό.π., σσ. 6�-63.

�7� Αυτή η διάθεση για πειραματισμό με πολλά λογοτεχνικά είδη είναι ενδεικτική της επο-
χής, αλλά και της διάθεσης του Άννινου να δοκιμάσει πολλές φόρμες προκειμένου να κατακτή-
σει την προσωπική του συγγραφική ταυτότητα. Ο κίνδυνος που ελλοχεύει στις περιπτώσεις αυ-
τές είναι ο διαρκής πειραματισμός και οι επαναλαμβανόμενες δοκιμές να μην οδηγήσουν ποτέ
στην αποκρυστάλλωση λογοτεχνικής ιδιαίτερης ταυτότητας, που μπορεί να δώσει λογοτεχνική
ύλη υψηλής ποιοτικής στάθμης, αλλά να περιορίσουν τον συγγραφέα σε πολυδιάσπαση και έλ-
λειψη ταυτότητας.

�7� Σκόκος, Κωνσταντίνος Φ. Γελοιογραφικόν Ημερολόγιον του έτους �886, έτος Α΄, Αθή-
ναι: τυπ. Κορομηλά - Κωνσταντινίδου, �885.



εκδόσεις, με ανελλιπή ετήσια εμφάνιση
για περισσότερα από τριάντα χρόνια,
αφού ο τελευταίος τόμος της σειράς εκδί-
δεται το �9�8.�73 Εκδότης του ήταν ο νο-
μικός Κωνσταντίνος Φ. Σκόκος (�845-
�9�9). Ο ίδιος ο Σκόκος είχε, όπως και ο
Άννινος, δοκιμάσει την τύχη του στην
ποίηση τη δεκαετία του �87�, ενώ τη δε-
καετία του �88� ασχολήθηκε με τη δη-
μοσιογραφία, στο χώρο του ευθυμογρα-
φήματος και της ηθογραφίας γενικότε-
ρα. Επιδίωξή του ήταν να δώσει «κάτι το
νέον εις το ελληνικόν δημόσιον» ήτοι Γε-
λοιογραφικόν και Σατυρικόν Ημερολό-
γιον», όπου επεδίωκε να συγκεντρώσει
«τας λεπτοτέρας και αττικωτέρας ευ-
φυίας των παρ’ ημίν δημοσιολόγων».�74

Αυτή η φράση είναι ενδεικτική για τη δε-
ξαμενή από την οποία αντλεί ο Σκόκος –
και για τις προθέσεις του να ξεφύγει από
τα στενά όρια ενός ημερολογίου εγκυ-

κλοπαιδικών γνώσεων, λαμβάνοντας ασφαλώς υπ’ όψιν την επιτυχία που γνώ-
ριζαν οι σατιρικές εφημερίδες ήδη από τις αρχές της δεκαετίας. 

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας το Ημερολόγιον θα αλλάξει τίτλους και θεμα-
τικό προσανατολισμό, προσπαθώντας να απευθυνθεί σε όσο το δυνατόν ευρύτερο
κοινό – η έκδοση του �887 θα ονομάζεται απλά Ετήσιον Ημερολόγιον του έτους
�887, ενώ η έκδοση του �888 θα τιτλοφορείται Ετήσιον Ημερολόγιον Χρονογρα-
φικόν, Φιλολογικόν, Γελοιογραφικόν του έτους �888. Το �889 στον τίτλο του
�888 θα προστεθεί και ο προσδιορισμός «μετά εικόνων», το �89� πριν από το
«μετά εικόνων» θα προστεθεί και το «τη συνεργασία των καθ’ ημάς λογογρά-
φων», ενώ από το �89� ο τίτλος θα οριστικοποιηθεί σε Εθνικόν Ημερολόγιον.
Όλα αυτά τα παιχνίδια με τον τίτλο του ημερολογίου φανερώνουν τη διάθεση του
Σκόκου να πειραματιστεί – αλλά έχουν και κάποια αναλογία με τους πειραμα-
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�73 Για το Γελοιογραφικόν Ημερολόγιον, (μετέπειτα Εθνικόν Ημερολόγιον) βλ. Στέφανος
Διαλησμάς, «Το Ημερολόγιον Σκόκου και τα πάθη των συνεργατών του», Αθηναϊκό Ημερολό-
γιο �997 Γ.Κ. Καιροφύλα - Σ. Γ. Φιλιππότη, έτος 8ο, Αθήνα �997, σσ. �3�-�36.

�74 Οι φράσεις συμπεριλαμβάνονται σε απόσπασμα από την επιστολή που είχε απευθύνει ο
Σκόκος στους «δημοσιολόγους» της εποχής και σώζεται στο άρθρο του Ιω. Ισιδωρίδου Σκυλίσ-
ση «Το κάτω της γραφής» που δημοσιεύεται στον πρώτο τόμο του Ημερολογίου (Γελοιογραφι-
κόν Ημερολόγιον του έτους �886, έτος Α΄, Αθήναι �885, σ. 8�).

Εξώφυλλο του πρώτου τόμου 
του Γελοιογραφικού Ημερολογίου (�886)



τισμούς των συνεργατών του Ημερολογίου. Οι περισσότεροι είναι νεαροί «δημο-
σιολόγοι» ή «λογογράφοι» που έχουν αποκτήσει φήμη μέσα από τη συνεργασία
τους με τις σατιρικές εφημερίδες των αρχών της δεκαετίας και τώρα, με την
προοπτική του ερχομού μιας νέας δεκαετίας και της δικής τους φιλολογικής
ωρίμανσης επιχειρούν να ανελιχθούν στους φιλολογικούς κύκλους με κείμενα
περισσότερο «διαρκείας» από τα ψευδώνυμα κείμενα στον σατιρικό τύπο ή τα
ανώνυμα χρονογραφήματα στις καθημερινές εφημερίδες. 

Οι υπογραφές με ψευδώνυμο άλλωστε χαρακτηρίζουν και τις πρώτες συνερ-
γασίες στο περιοδικό: Ο Δημήτριος Κόκκος («Κοκ» ή «Coq» του ΄Αστεως), ο
ίδιος ο Σκόκος (Scoc και «Σατανάς»),�75 ο Ιωάννης Δαμβέργης («Ιμδ») και
πολλοί συνυπάρχουν με επώνυμους, αλλά καθόλου άγνωστους μεταξύ τους αρ-
θρογράφους οι οποίοι υπογράφουν επωνύμως τα κείμενά τους: Τον Γεώργιο Σου-
ρή, τον Μιχαήλ Μητσάκη, τον Θεόδωρο Βελλιανίτη, τον Δημήτριο Κορομηλά,
τον Ιωάννη Πολέμη, τον Γεώργιο Δροσίνη, τον Κωστή Παλαμά, τον Γρηγόριο
Ξενόπουλο, τον Σπυρίδωνα Λάμπρο, τον Ιωάννη και τον Δημήτριο Καμπούρο-
γλου, τον Σοφοκλή Καρύδη, τον Αλέξανδρο Ρίζο Ραγκαβή, τον Ανδρέα Καρκα-
βίτσα, τον Αριστομένη Προβελέγγιο, τον Κλεάνθη Τριαντάφυλλο, την Καλλιρ-
ρόη Παρρέν, τον Γεώργιο Βιζυηνό, τον Τιμολέοντα Αμπελά και τον Μπάμπη
Άννινο, ενώ δεν λείπουν και κείμενα εκπροσώπων της παλαιότερης γενιάς,
όπως του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου ή του Αχιλλέα Παράσχου, που συν-
δέονται με πολλούς από τους συγγραφείς της νεότερης γενιάς είτε με προσωπι-
κές φιλίες είτε ως λογοτεχνικά και ιστοριογραφικά πρότυπα. Η γνωστή συντρο-
φιά των νέων που άρχισε να χτίζεται μέσα στις ομιλίες του «Παρνασσού» και
σφυρηλατήθηκε στα φτωχικά αθηναϊκά δημοσιογραφικά γραφεία, επανέρχεται
από άλλο βήμα. Πρόκειται, στην ουσία, για άλλη μια προσπάθεια εδραίωσης
στη λογοτεχνική Αθήνα. Δε λείπουν όμως και επτανησιακές συνεργασίες, κα-
θώς δημοσιεύονται κείμενα και του Αντωνίου Μάτεση, του Ανδρέα Λασκαρά-
του, αλλά και του Ιωάννη Τσακασιάνου, του Γεωργίου Μαρτινέλη, του Πλάτω-
νος Δρακούλη, του Αντωνίου Μομφερράτου, του Ανδρέα Μαρτζώκη. 

Αν συνυπολογίσουμε και τα ανώνυμα κείμενα που δημοσιεύονται στο Ημε-
ρολόγιον αυτή την πρώτη τετραετία του πειραματισμού, μπορούμε διακρίνουμε
στην προσπάθεια του Κωνσταντίνου Σκόκου ένα σημείο συνάντησης ολόκληρης
της καινούριας γενιάς δημοσιογράφων (οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν
και λογοτεχνικές ανησυχίες) που χτίζει σταδιακά την καριέρα της στα χρόνια
της δεκαετίας του �88� – αυτό το ετερόκλητο μίγμα που δημιούργησε το κα-
τάλληλο περιβάλλον για την εξέλιξη της νεοελληνικής λογοτεχνίας στα χρόνια
που θα ακολουθούσαν. Όλοι αυτοί οι νέοι «λογογράφοι» πειραματίζονται ειδολο-
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�75 Κυριάκος Ντελόπουλος, Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα �8��-���4, 3η έκδ. επε-
ξεργασμένη με προσθήκες και συμπληρώσεις, Αθήνα: Εστία, ���5, σ. ��9.



γικά και γλωσσικά προσαρμοζόμενοι στα δεδομένα των εντύπων με τα οποία
συνεργάζονται, ενώ απουσιάζουν χαρακτηριστικά οι σύγχρονοί τους Κερκυραίοι
που παραμένουν, συνεχίζοντας έναν μοναχικό αλλά αυτόφωτο δρόμο, πιστοί στο
σολωμικό μοντέλο.

Μέχρι το �89� ο Άννινος εμφανίζεται με συνεργασίες και στις πέντε εκδό-
σεις του Ημερολογίου. Τα πέντε κείμενά του αποτυπώνουν τέσσερις διαφορετι-
κούς πειραματισμούς. Η πρώτη εμφάνιση γίνεται το �886 με «Το λαχείον»,�76

το οποίο τιτλοφορείται, χωρίς να είναι στην πραγματικότητα, δράμα. Είναι μυ-
θοπλαστικό πεζογράφημα, το οποίο, με μια δόση ειρωνείας, ο Άννινος διαιρεί σε
πράξεις – έχει όλα τα χαρακτηριστικά της μυθοπλαστικής αφήγησης και απέ-
χει από την τυπική δομή του δράματος, μολονότι θα ήταν δυνατή η παράστασή
του ενδεχομένως με κάποια επεξεργασία. Ο ήρωας του αφηγήματος, ο Ανακρέ-
ων Καλαναπάθης, ζει μέσα στο μίζερο αθηναϊκό περιβάλλον, το οποίο περιγρά-
φεται από τον Άννινο με ιδιαίτερα ρεαλιστικό τρόπο – είναι ένας φτωχός κάτοι-
κος της μεγάλης πόλης που δεν έχει καμία άλλη ελπίδα (αλλά δεν κάνει και
καμία άλλη ενέργεια για να ξεφύγει από τη δυστυχία του) πέρα από την κλήρω-
ση ενός λαχείου. Οι ελπίδες του αποδεικνύονται φρούδες κι εκείνος καταλήγει
στη φυλακή για ένα διαμαρτυρημένο γραμμάτιο. Η ειρωνεία στις περιγραφές
του Άννινου, και αυτή τη φορά δεν μαρτυρεί αποδοκιμασία για τον άνθρωπο αυ-
τό, αλλά περισσότερο συμπάθεια. Υπό αυτή την οπτική, η ειρωνεία και ο σαρκα-
σμός, έκδηλες στις περιγραφές του αφηγητή του έργου, ουσιαστικά υπερτονί-
ζουν την δραματικότητα της ζωής του Καλαναπάθη (και εκδηλώνονται ακόμα
και στο όνομα του ήρωα) – κάνουν πιο κοφτερές τις γωνίες της «μικροπραγμα-
τικότητας», του ανώνυμου δράματος της καθημερινότητας.

Αντίστοιχα σκοτεινό είναι και το περιεχόμενο του κειμένου «Αι αισθήσεις»�77

– που μοιάζει να μεταφέρει τη δυσθυμία της ρομαντικής νεότητας του Άννινου
στην καθημερινότητα της εποχής – το ξύπνημα των αισθήσεων με τη γέννηση
και η σταδιακή παρακμή τους με το πέρασμα του χρόνου αφήνουν πικρή γεύση
στον αναγνώστη – ένα ακόμη από τα μικρά δράματα της καθημερινότητας με
τα οποία λατρεύει να καταπιάνεται ο Άννινος.

Το κείμενο «Ο Τριβουλέτος εν τη ιστορία»,�78 αναφερόμενο στην ιστορικότη-
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�76 Χ. Άννινος, «Το λαχείον, δράμα κοινωνικόν εις πράξεις τρεις (παριστανόμενον κατά πά-
σαν εκκύβευσιν», Γελοιογραφικόν Ημερολόγιον Κων. Φ. Σκόκου, τόμ. Α΄ (�886), σσ. 4�-48. Το
χειρόγραφο του αφηγήματος σώζεται και στο Αρχείο Χ. Άννινου (Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη
Αργοστολίου), φ. �, υποφ. �3.

�77 Χ. Άννινος, «Αι αισθήσεις», Ετήσιον Ημερολόγιον Χρονογραφικόν, Φιλολογικόν, Γελοι-
ογραφικόν του έτους �889, σσ. 74-78. Το χειρόγραφιο σώζεται και στο Αρχείο Χ. Άννινου (Κορ-
γιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου), φ. 5 υποφ. 7.

�78 Χ. Άννινος, «Ο Τριβουλέτος εν τη ιστορία», Ετήσιον Ημερολόγιον Χρονογραφικόν, Φιλο-
λογικόν, Γελοιογραφικόν του έτους �888, σσ. �99-��5.



τα ενός μυθιστορηματικού ήρωα του Ουγκώ,�79 αφ’ ενός αναδεικνύει τον πλούτο
των γνώσεων του Άννινου και την επαφή του με τη γαλλική βιβλιογραφία και
Ιστορία (ή τουλάχιστον με τα γαλλικά έντυπα απ’ όπου αντλούσε άρθρα παρό-
μοιου περιεχομένου, γεγονός ενδιαφέρον για τις επιδράσεις του), και αφ’ ετέρου,
προς το τέλος του περιέχει μερικές αυτοαναφορικές αποστροφές. Οι άνθρωποι
που κάνουν τον κόσμο να γελά είναι οι ίδιοι μελαγχολικοί και δυστυχείς.�8� Η
αγάπη του Άννινου για την ξένη φιλολογία και ιστορία, αλλά και η περισσότερο
υπόγεια ίσως διάθεσή του να αποτυπώσει στο χαρτί κάποια προσωπική του με-
λαγχολία που δεν μπορούσε να αποτυπωθεί στα σατιρικά κείμενα συνδυάζονται
εδώ.

Τέλος, τα άλλα δύο κείμενα�8� είναι σκόρπιες «φιλοσοφικές σκέψεις» του
Άννινου, περισσότερο ευφυολογήματα μικρής έκτασης, με χιουμοριστικές πινε-
λιές ανάλογες με εκείνες που συναντούμε στις τελευταίες γραμμές των «Πινα-
κίδων» της Εφημερίδος, οι οποίες όμως, άνισες και οι ίδιες μεταξύ τους, αδυνα-
τούν να παράγουν το κωμικό – χιουμοριστικό – σαρκαστικό – σατιρικό αποτέλε-
σμα που μπορούσε να προκύψει από τα μακροσκελέστερα κείμενα του Άννινου –
τουλάχιστον για τον αναγνώστη που είναι απομακρυσμένος από την κοινωνική
πραγματικότητα της εποχής, ένα ευφυολόγημα είναι καταδικασμένο να έχει
συντομότερη ημερομηνία λήξεως απ’ ό,τι ένα μακροσκελέστερο κείμενο. Ο καί-
ριος και ακαριαίος μηχανισμός της «ατάκας»�8� μπορεί να λειτουργήσει έξω
από την εποχή της αν η ίδια η ατάκα προσπερνάει την εποχή της, πράγμα που
συχνά είναι ακατόρθωτο.

Πολλαπλό το συγγραφικό στίγμα του Άννινου στα Ημερολόγια της πρώτης
πενταετίας. Στο κεφάλαιο που αφορά στη συγγραφική ωριμότητα του Άννινου
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�79 Πρόκειται για τον ήρωα Triboulet, πρωταγωνιστή του ιστορικού δράματος του Βίκτωρος
Ουγκώ Le roi s’ amuse (πρωτοπαραστάθηκε το �83�). Ο Triboulet ήταν ιστορικό πρόσωπο που
έζησε την εποχή των βασιλέων Λουδοβίκου ΙΒ΄ και Φραγκίσκου Α΄ στη Γαλλία - με τα μάτια
του ήρωα ο Ουγκώ αποτυπώνει την πραγματικότητα της εποχής του. Η υπόθεση του έργου
αποτέλεσε πρότυπο για την όπερα Rigoletto του Giuseppe Verdi.

�8� Το σύνδρομο του κλόουν που διακατέχει τον κωμικό ηθοποιό ή τον ευθυμογράφο φαίνεται
ότι χαρακτηρίζει έντονα και τον ίδιο τον Άννινο, αν λάβουμε υπ’ όψιν μας και τις δυσκολίες και
τις δυστυχίες που αντιμετώπισε στην προσωπική του ζωή. «Μάλιστα κατά μοιραίαν είρωνα σύ-
μπτωσιν, αυτοί οι ως επάγγελμα έχοντες τον γέλωτα, και ως αποστολήν το φαιδρύνειν τους άλ-
λους, υπόκεινται πολλάκις εις αφορήτους λύπας και καρδιοβόρον μελαγχολίαν.» αναφέρει χαρα-
κτηριστικά στο Χ. Άννινος, «Ο Τριβουλέτος εν τη Ιστορία», ό.π., σ. ��5.

�8� Πρόκειται για τα κείμενα: Χ. Άννινος, «Φιλοσοφικαί σκέψεις», Ετήσιον Ημερολόγιον
του έτους �887, σ. 3�6, και του ιδίου «Σκέψεις εξ ανεκδότου χαρτοφυλακίου», Ετήσιον Ημερο-
λόγιον Χρονογραφικόν, Φιλολογικόν, Γελοιογραφικόν του έτους �888, σσ. 369-37�.

�8� Πρόκειται για πρακτική που προσιδιάζει περισσότερο στο θέατρο, προαναγγελτική κατά
μία έννοια της ενασχόλησης του Άννινου με την τέχνη του θεάτρου, αλλά και της πολυδιάσπα-
σής του σε λογοτεχνικά είδη που έως ένα βαθμό θα λειτουργήσει εις βάρος της ποιότητας των
έργων του.



θα εξετάσουμε τα μεταγενέστερα στάδια αυτής της συνεργασίας, που διήρκεσε
τριάντα περίπου χρόνια.

33..33..66..55  ΗΗ  σσυυννεερργγαασσίίαα  σσττηηνν  ΕΕσσττίίαα κκααιι  οο  κκύύκκλλοοςς  ττοουυ  ππεερριιοοδδιικκοούύ
Το περιοδικό Εστία στη δεκαετία του

�88�, πριν μετεξελιχθεί στην ομώνυμη
εφημερίδα, η οποία κυκλοφορεί μέχρι σή-
μερα, ήταν κυριολεκτικά αυτό που δη-
λώνει ο τίτλος του: μια πνευματική
εστία λογοτεχνικών ζυμώσεων που ανέ-
δειξαν όλες τις τάσεις που θα ακολου-
θούσε η ελληνική δημιουργική γραφή
από τότε και εφεξής – όχι ένα απλό ση-
μείο συνάντησης των λογοτεχνών της
εποχής, αλλά ένας ζωηρός και δυνα-
μικός κύκλος νέων ποιητών και πεζο-
γράφων που μελλόταν να πρωταγωνι-
στήσουν στα χρόνια που ακολουθούσαν
στις λογοτεχνικές εξελίξεις.�83 Η Εστία
ήταν σημείο συνάντησης όλων των τά-
σεων: τοπικών, ειδολογικών, γλωσσι-
κών, επιστημονικών, αλλά και διασταύ-
ρωσης ποικίλων προσεγγίσεων σε θέμα-
τα γλώσσας, ιστορίας, λαογραφίας, λο-
γοτεχνίας.

Πρότυπο της Εικονογραφημένης
Εστίας ήταν το γαλλικό περιοδικό
Foyer,�84 ενώ σύμφωνα με τον (μεταξύ
των συνεργατών της) Θεόδωρο Βελλια-
νίτη, ήταν στην εποχή της «η Επιθεώ-

ρησις των Δύο Κόσμων της Ελλάδος»,�85 εννοώντας το γαλλικό δημοφιλέστα-
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�83 Βλ. χαρακτηριστικά τη μελέτη του Γιάννη Παπακώστα Το περιοδικό «Εστία» και το διή-
γημα, Αθήνα: Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα �98�. Βλ. επίσης το λήμμα «Εστία – Εστία Ει-
κονογραφημένη» του Κωστή Καρπόζηλου, στην Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού τύπου, τόμος
δεύτερος, Αθήνα: Ε.Ι.Ε., ���8, σσ. �65-�67 και την εκεί δημοσιευόμενη βιβλιογραφία (σ. �67).

�84 Βλ. το λήμμα του Κώστα Καρπόζηλου, ό.π., σ. �66. 
�85 Η αναφορά σε άρθρο του Θ. Βελλιανίτη με τίτλο «Πρόσωπα και πράγματα. Τα φιλολογικά

περιοδικά», Αθήναι, �9 Σεπ. �9�6, σ. �, αποσπάσματα του οποίου αναδημοσιεύονται στο Γιάννης
Παπακώστας, Φιλολογικά σαλόνια και καφενεία της Αθήνας, ό.π., σσ. 3�9-33�, υποσ. ��.

Εξώφυλλο της Εστίας (αρ. 7�6, �889),
όπου φιλοξενείται το διήγημα 

του Άννινου “Ο ερυθρός οίκος” 
Πηγή: Βιβλιοθήκη 

Πανεπιστημίου Πατρών



το και στην Ελλάδα περιοδικό Revue des Deux Mondes που κυκλοφορεί μέχρι
σήμερα από το �8�9.�86

Η πορεία της Εστίας στη δεκαετία του �88� συνδέεται με το πρόσωπο του
Γεωργίου Κασδόνη�87 που αναλαμβάνει τη διεύθυνσή της από το �88� (διαδεχό-
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�86 Για την Revue des Deux Mondes βλ. αναλυτικό ιστορικό στην ιστοσελίδα http://www.re
vuedesdeuxmondes.fr/home/whoarewe.php#chrono (on line, πρόσβαση στις �5-��-����), όπου
και η σχετική βιβλιογραφία από την οποία σημειώνουμε ενδεικτικά τη διατριβή του Thomas
Loué La Revue des Deux Mondes de Buloz à Brunetière. De la belle époque de la revue à la Revue
de la Belle Époque, 3 τόμ., Lille: Atelier national de reproduction des thèses, �999.

�87 Ο Τηνιακός Γεώργιος Κασδόνης ήταν ο ιδρυτής του εκδοτικού οίκου της Εστίας, που
μαζί με το ομώνυμο βιβλιοπωλείο υπάρχουν μέχρι σήμερα. Βλ. ενδεικτικά Νίκος Μπακουνάκης,
«Το πίσω δωμάτιο», Το Βήμα, 3� Οκτ. ���5 (on line, στη διεύθυνση: http://www.tovima.gr/
default.asp?pid=46&ct=47&artid=�5��8�&dt=3�/��/���5, πρόσβαση στις �5-��-����). Ο
Κασδόνης ήταν θείος του παππού της σημερινής ιδιοκτήτριας του εκδοτικού οίκου «Εστία» Μά-
νιας Καραϊτίδη (βλ. συνέντευξη της Μάνιας Καραϊτίδη στον Αλέξανδρο Χριστόπουλο με τίτλο
«Άφθαρτη, Νέα Εστία ��5 χρόνων», στο ένθετο Βιβλιοθήκη της εφ. Ελευθεροτυπία, �3 Οκτ.
����, on line στη διεύθυνση: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=��5876, πρόσβαση στις
�3 Οκτ. ����), όπου αναφέρεται ότι ο Κασδόνης ήρθε στην Αθήνα από τη Ρουμανία για να ανοί-
ξει τον εκδοτικό οίκο. Βλ. επίσης Κ.Π. Δεμερτζής, «Νέα Ελλάς», ένα ημερολόγιο με διευθυντές
τους Γ. Δροσίνη και Γ. Κασδόνη: Βιβλιογραφική παρουσίαση, Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν
Ωφελίμων Βιβλίων, �99�.

Τα γαλλικά περιοδικά Revue des Deux Mondes και Le Foyer, 
εκ των προτύπων της Εστίας (Πηγή: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Gallica)



μενος τον Παύλο Διομήδη) μέχρι το �888, οπότε τον διαδέχονται οι Γεώργιος
Δροσίνης και Νικόλαος Πολίτης (αρχικά από κοινού, και στη δεκαετία του
�89� ο Δροσίνης μόνος του). Στους χώρους της Εστίας και όχι μόνο στις σελί-
δες της ανδρώνεται η νέα συγγραφική γενιά: σε έναν μικρό χώρο στην οδό Πα-
νεπιστημίου, όπου είχε ζήσει ο Νεόφυτος Βάμβας και ο Αλέξανδρος Ραγκαβής
και όπου στεγάστηκαν επίσης το Άστυ και η Εβδομάς συγκεντρώνονται οι Άγ-
γελος Βλάχος, Σπυρίδων Λάμπρος, Αχιλλέας Παράσχος, Δημήτριος Βικέλας,
Γεώργιος Βιζυηνός, Κωστής Παλαμάς, Γεώργιος Δροσίνης, Γρηγόριος Ξενό-
πουλος, Νικόλαος Πολίτης, Γεώργιος Σουρής, Δημήτριος Κακλαμάνος και
μαζί τους ο Μπάμπης Άννινος – ο οποίος μοιάζει να βρίσκεται στον στενό πυρή-
να όλων αυτών των φιλολογικών κύκλων.�88 Ο διαγωνισμός της Εστίας άλλω-
στε για τη συγγραφή διηγήματος που προκηρύσσεται το �883 δίνει αποφασιστι-
κή ώθηση στην ανάπτυξη του είδους στον ελληνικό χώρο – αλλά και στον προ-
σανατολισμό του προς την ηθογραφική κατεύθυνση. Ο Νικόλαος Πολίτης, πα-
τέρας της ελληνικής Λαογραφίας, είναι το πρόσωπο που με τις πρωτοπόρες
στην εποχή του λαογραφικές του έρευνες διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, μυώ-
ντας τον κύκλο των νέων της Εστίας στους θησαυρούς του λαϊκού πολιτισμού
και της παράδοσης.

Τα ονόματα των συνεργατών της Εστίας, όπως και εκείνα των Ημερολο-
γίων του Κων. Σκόκου θα μπορούσαν να αποτελούν λήμματα της Ιστορίας της
Λογοτεχνίας της περιόδου – και ο Άννινος βρίσκεται μέσα και σε αυτό το μικρό
πάνθεον: στα ονόματα του κύκλου που προαναφέρθηκαν θα πρέπει να προστε-
θούν ενδεικτικά και εκείνα των Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, Άγγελου
Βλάχου, Κωνσταντίνου Σάθα, Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, Ιωάννη Πολέμη, Μι-
χαήλ Μητσάκη, Κώστα Κρυστάλλη, Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Ανδρέα
Καρκαβίτσα, Ιωάννη Κονδυλάκη, Ερνέστου Τσίλλερ, Γ.Ν. Χατζηδάκι, Στέφα-
νου Κουμανούδη και πολλών άλλων. 

Η παρουσία του Άννινου στην Εστία είναι έντονη τόσο στο περιοδικό όσο και
στον κύκλο τα πρώτα χρόνια – στη συνέχεια όμως, και όταν στα τέλη της δε-
καετίας ο κύκλος της Εστίας αρχίζει να βλέπει με όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέ-
ρον την περίπτωση του Γιάννη Ψυχάρη, ο Άννινος, που προτιμά να ακολουθεί
γλωσσικά μια μέση οδό και δεν απαρνείται εύκολα την καθαρεύουσα αρχίζει να
αποστασιοποιείται,�89 μαζί με κάποιους άλλους, και ο κύκλος αρχίζει να χάνει
την ενότητα και τη συνοχή του.
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�88 Για τον κύκλο της Εστίας βλ. Γιάννης Παπακώστας, Φιλολογικά σαλόνια και καφενεία
της Αθήνας, ό.π., σσ. 3�9-336. 

�89 Ο Γιάννης Παπακώστας (Φιλολογικά σαλόνια και καφενεία της Αθήνας, ό.π., σσ. 33�-
333), μας μεταφέρει την ατμόσφαιρα αναδημοσιεύοντας απόσπασμα από μεταγενέστερο άρθρο
του «κ. Παληού», με τίτλο «Τριάντα χρόνια φιλολογικής ζωής» (Η Καθημερινή, �9 Νοεμ.
�9�9, σ. �): «Αλλ’ ο Άγγελος Βλάχος, ο Μπάμπης Άννινος και μερικοί άλλοι είχαν αραιώσει 



Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, ο
Άννινος θα συμμετέχει στη δεκαετία
του �88� στην Εστία τόσο με μετα-
φράσεις μυθιστορημάτων και διηγη-
μάτων, όσο και με πρωτότυπα κείμε-
να, ένα μεγάλο μέρος των οποίων θα
χρησιμοποιηθεί είτε στην ίδια δεκαε-
τία είτε μεταγενέστερα και σε αυτο-
τελείς εκδόσεις του Άννινου. Η πρώτη
ενυπόγραφη δημοσίευσή του συναντά-
ται ήδη το �88� με ένα ακόμη στιγ-
μιότυπο από την διαμονή του στη Νά-
πολη («Αναμνήσεις Νεαπόλεως – Ο
δημόσιος γραφεύς»),�9� αλλά ιδιαίτε-
ρη προσοχή αξίζει ένα κείμενο αφιε-
ρωμένο στον Κεφαλονίτη αντιβασι-
λέα του Σιάμ Κωνσταντίνο Γερά-
κη�9� το οποίο δημοσιεύεται δύο χρό-
νια νωρίτερα, το �879, στην Εστία,
πριν δηλαδή την περίοδο Κασδόνη,
και φέρει την υπογραφή Χ.Α.�9� Είναι εύλογη η υπόθεση ότι ο Άννινος είναι συ-
ντάκτης και αυτού του άρθρου, και μάλιστα την πρώτη κιόλας χρονιά της μετά-
βασής του στην Αθήνα. Η υπόθεση επιβεβαιώνεται όταν στο τέλος του άρθρου
διαβάζουμε τα αρχικά Χ.Α. δίπλα στο «Εν Καστελλαμάρε, κατ’ Αύγουστον
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τας επισκέψεις των εξ αιτίας της εισβολής του Ψυχαρισμού. Κάποια ψυχρότης άρχισε να γεν-
νάται μεταξύ Ιουδαίων και Σαμαρειτών. Κάποιες συζητήσεις άρχισαν να καταλήγουν εις ζω-
ηράς φιλονεικίας και εις μικρά μαλλώματα. Αρχαί ωδίνων. Τα καλαμπούρια του Άννινου δεν
εφείδοντο κανενός “αιρετικού”. Και ο άχολος ακόμη Σουρής εξήπτετο κι’ εκτυπούσε τον γρόν-
θον του εις το τραπέζι, οσάκις του εφορτώνετο κανείς “να του μάθη γλώσσα”. Και όσον επερ-
νούσε ο καιρός, τόσον η διάστασις αυτή εμεγάλωνε. Παλαιαί, στενώταται μεταξύ λογίων φι-
λίαι διελύοντο». 

�9� Χ. Άννινος, «Αναμνήσεις Νεαπόλεως – Ο δημόσιος γραφεύς», Εστία, τόμ. ΙΒ΄, αρ. �9�
(�88�), σσ. 483-485.

�9� Η περίπτωση του Κωνσταντίνου Γεράκη θα απασχολήσει επί πολλά χρόνια την ελληνική
και διεθνή βιβλιογραφία με διάφορους τρόπους (ιστορικές μελέτες αλλά και έργα μυθοπλασίας).
Αναφέρουμε ενδεικτικά: Γιώργος Α. Σιώρης, Γεράκης (Phaulkon): Ο Έλληνας πρωτοσύμβου-
λος στην αυλή του Σιάμ, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», �993, καθώς και το μυθιστόρη-
μα Axel Awyen Το Γεράκι του Σιάμ, μφρ. Κώστας Μπαρμπής, �η έκδ., Αθήνα: Χάρλενικ/Bell,
���5 και τη μυθιστορηματική βιογραφία της Κλαιρ Κιφ Φοξ Κωνσταντίνος Γεράκης, ο Υπουρ-
γός των Μουσώνων, μφρ. Νίκος Τσαγκάς, Αθήνα: Τροχαλία, ����.

�9� Χ.Α. [Χ. Άννινος], «Κωνσταντίνος Γεράκης», Εστία Εικονογραφημένη, τόμ. Η΄, αρ.
�94 (�879), σσ. 586 -588.

Ο εκδότης της Εστίας Γεώργιος Κασδόνης 
(Πηγή: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη “Πανδέκτης”

– Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)



του �879» – είναι ένα ακόμη από τα κείμενα του Άννινου που γράφτηκαν στην
Ιταλία και δημοσιεύτηκαν στην Ελλάδα.

Με αφετηρία το �879 λοιπόν, ο Άννινος θα δώσει και στην Εστία ποικίλα
δείγματα γραφής σε ολόκληρο το φάσμα της δεκαετίας, που καλύπτουν ένα ευ-
ρύ πεδίο θεματικών:

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα κριτικά του κείμενα για τη θεατρική ζωή στην
Ελλάδα, βλέποντάς τα από τη σκοπιά του μελλοντικού δραματουργού, σε μια
δεκαετία που η πρωτότυπη δραματική του γραφή δεν έχει ακόμα συναντηθεί με
την επαγγελματική σκηνή. Δεύτερη σημαντική κατηγορία αποτελούν τα ιστο-
ρικά κείμενα, που συνιστούν τις πρώτες δοκιμές του Άννινου στην ιστορική γρα-
φή – αποτυπώνοντας την επίδραση του Παπαρρηγόπουλου. Έπειτα τα χρονο-
γραφικής– κωμικής υφής κείμενα που τον καταξιώνουν στη διάρκεια της δεκα-
ετίας του �88�. Επιλέον, οι μεταφράσεις, στις οποίες έχει γίνει αναφορά στην οι-
κεία παραγραφο, και, τέλος, ένα ακόμη από τα λιγοστά κείμενα μυθοπλαστι-
κής πεζογραφία ς που θα συναντήσουμε σε αυτή τη δεκαετία. Ίσως η Εστία εί-
ναι το περιοδικό εκείνο που δίνει για τον δημιουργό Άννινο μια πληρέστερη εικό-
να αυτού που πρόκειται να ακολουθήσει μετά το �89�. Στη συνέχεια θα αναφερ-
θούμε συνοπτικά σε καθεμιά από τις επιμέρους αυτές κατηγορίες. 

33..33..66..55..��  ΚΚρριιττιικκάά  κκεείίμμεενναα  γγιιαα  ττηη  θθεεααττρριικκήή  ζζωωήή  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  

Εδώ αξίζει να επισημάνουμε κατά πρώτον την αμείλικτη κριτική του Άννι-
νου για τη Βαβυλωνία του Δημητρίου Βυζάντιου,�93 στην οποία αποκαλύπτο-
νται και κάποιες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες απόψεις του γύρω από το γλωσσικό
ζήτημα.�94 Το άρθρο έχει επίσης εξαιρετική σημασία για τη θεώρηση του Άννι-
νου ως θεατρικού συγγραφέα. Μολονότι στη δεκαετία αυτή δεν έχει δώσει ιδιαί-
τερα δείγματα γραφής, μπορούμε να διαπιστώσουμε με ποιο τρόπο ο ίδιος προ-
σλαμβάνει τους Έλληνες κωμωδιογράφους των προηγούμενων δεκαετιών. Μι-
λώντας για τη Βαβυλωνία θεωρεί ότι το έργο πρέπει να εξοβελιστεί από την ελ-
ληνική σκηνή καθώς αναφέρεται σε ένα πρόβλημα, το γλωσσικό, που, κατά τη
γνώμη του Άννινου, δεν υφίσταται πλέον στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Επο-
μένως το έργο είναι πλέον ανεπίκαιρο, υποστηρίζει, και επιπλέον είναι δραμα-
τουργικά άτεχνο, καθώς η κωμικότητά του στηρίζεται αποκλειστικά στις παρε-
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�93 Για τη Βαβυλωνία και τον Βυζάντιο βλ. ενδεικτικά: Εμμανουήλ Φραγκίσκος, Δ.Κ. Βυ-
ζάντιος και «Βαβυλωνία»: Ερμηνευτικές δοκιμές και μαρτυρία βίου, Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών - Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, ���8, καθώς και την έκδοση του έργου σε επιμέ-
λεια Σπύρου Ευαγγελάτου, Δημήτριος Κ. Βυζάντιος, Η Βαβυλωνία, επιμ. Σπ. Α. Ευαγγελά-
τος, 3η έκδ., Αθήνα: Ερμής, �996.

�94 Χ. Άννινος, «Η Βαβυλωνία», Εστία Εικονογραφημένη, τόμ. ΚΣΤ΄, αρ. 658 (�888), σσ.
497-5��.



ξηγήσεις που συμβαίνουν ανάμεσα στους πρωταγωνιστές εξαιτίας των γλωσσι-
κών παρανοήσεων – άρα ποιος ο λόγος να ανεβαίνει και να γνωρίζει σήμερα τό-
σο μεγάλη επιτυχία; Φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον ο Άννινος δεν
διάκειται ευμενώς απέναντι στη γλωσσική σάτιρα, η οποία σε μεγάλο ποσοστό
χαρακτηρίζει την κωμωδία του �9ου αιώνα (όχι μόνο τη Βαβυλωνία αλλά και τα
Κορακιστικά του Ιακωβάκη Ρίζου Νερουλού, αλλά και πολλά από τα κωμει-
δύλλια που θα γραφτούν).�95 Ο ίδιος ο Άννινος άλλωστε θα χρησιμοποιήσει αρ-
γότερα, στα επιθεωρησιακά νούμερα που θα γράψει για την επιθεώρηση Πανα-
θήναια τον τύπο του Ζακυνθινού Τζανέτου�96 (που μπορεί να μη μοιάζει με τον
οιηματία Επτανήσιο της Βαβυλωνίας, αλλά σίγουρα συνδέεται τόσο μ’ αυτόν
όσο και με τον χαρακτήρα του σιορ Διονύσιου στα έργα του Καραγκιόζη),
ωστόσο δεν θα αναζητήσει την κωμικότητα στις παρεξηγήσεις λόγω γλωσσι-
κών ιδιωματισμών.

Σε ό,τι αφορά τη θέση του για τη γλώσσα, όπως φαίνεται να διατυπώνεται
στο άρθρο αυτό, που βρίσκεται χρονολογικά πολύ κοντά στη νέα τροπή που παίρ-
νει το γλωσσικό ζήτημα με την δημοσίευση του Ταξιδιού του Γιάννη Ψυχάρη,�97

ο Άννινος φαίνεται να αντιμετωπίζει το θέμα της γλώσσας με ιδιαίτερα ρεαλι-
στικό τρόπο – η γλώσσα είναι ζωντανός οργανισμός, εξελισσόμενος – και οι Έλ-
ληνες έχουν φτάσει πλέον στο σημείο να μπορούν να συνεννοηθούν. Επιπλέον,
στηλιτεύει με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο τον λογιωτατισμό (αν και σε γλώσσα
καθαρεύουσα):
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�95 Ενδελεχή ανάλυση της γλωσσικής σάτιρας στην ελληνική κωμωδιογραφία του �9ου αιώ-
να βλ. στο Βάλτερ Πούχνερ, Η γλωσσική σάτιρα στην ελληνική κωμωδία του �9ου αιώνα –
Γλωσσοκεντρικές στρατηγικές του γέλιου από τα «Κορακιστικά» ως τον Καραγκιόζη, Αθήνα:
Πατάκης, ����. Ιδιαίτερο κεφάλαιο του βιβλίου (σσ. �46-�83) είναι αφιερωμένο στη Βαβυλω-
νία, και το αμέσως επόμενο στα έργα του ελληνικού δραματολογίου που ακολούθησαν το πρότυ-
πο της γλωσσικής σάτιρας (σσ. �84-3�5), ενώ ιδιαίτερη αναφορά σε υποσημείωση του έργου (σ.
365, υποσ. 943) γίνεται στην επίθεση που δέχεται η Βαβυλωνία από τον Άννινο.

�96 Για την παρουσία του Άννινου στην επιθεώρηση βλ. την παράγραφο 4.9.4 και ιδίως για
την παρουσία του Ζακυνθινού Τζανέτου την παράγραφο 4.9.4.4 αυτής της μελέτης.

�97 Το ταξίδι μου του Γιάννη Ψυχάρη εκδίδεται το �888, την ίδια χρονιά δηλ. με τη δημοσί-
ευση του άρθρου του Άννινου. Για τον Ψυχάρη και την εκρηκτική του παρουσία στα πράγματα
της νεοελληνικής λογοτεχνίας βλ. ενδεικτικά το συλλογικό έργο Ο Ψυχάρης και η εποχή του:
Ζητήματα γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού: ΙΑ΄ επιστημονική συνάντηση του Τομέα Με-
σαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, επιμ. Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνι-
κών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, ���5, Εμμανουήλ Κριαράς, Ψυχάρης: Ιδέες,
αγώνες, ο άνθρωπος, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, �98�. Κείμενα με θέσεις για τη γλώσ-
σα δημοσιεύουν όλοι οι Επτανήσιοι (Σολωμός, Μάτεσης, Τυπάλδος, Φατσέας, Μαβίλης κ.ά.)
αλλά ακόμη και στην Κύπρο (Β. Μιχαηλίδης). Ο Άννινος δείχνει να μην αντιλαμβάνεται (ή να
αντιλαμβάνεται από τη δική του, ευέλικτη και ευπροσάρμοστη τακτική) το γλωσσικό ζήτημα.



«Παρανοήσαντες την προς απομίμησιν των αρχαίων ημών προγόνων τά-
σιν, ην μετά πολλής πολιτικής περινοίας κατώρθωσαν να εμπνεύσωσιν
εις το Έθνος οι την εξέγερσιν αυτού παρασκευάσαντες άνδρες, διδάσκα-
λοι δε κατά το πλείστον όντες και εγκύψαντες εις την μελέτην των αρ-
χαίων συγγραφέων, ήθελον ν’ αναστήσωσιν εκ του αρχαίου ελληνικού
κόσμου ουχί το ζωοπάροχον και μεγαλουργόν φρόνημα, αλλά την απ’ αι-
ώνων νεκράν γλώσσαν, μετ’ αδιαλλάκτου και μισαλλοδόξου πεισμονής
υποστηρίζοντες την εαυτών γνώμην. Τα πεζά και έμμετρα αυτών δοκί-
μια ήσαν υποδείγματα γελοιωδεστάτου μακαρονισμού [...]»�98 αναφέρει,
για να καταλήξει ότι «Ευτυχώς η κοινωνία η άρτι αποσείσασα τα δεσμά
της τυραννίας απέστερξε να υποβληθή εις τας πέδας της γραμματικής
του Λασκάρεως και οι πολλοί ορθοφρονήσαντες παρεδέχθησαν ότι δεν
έπρεπε να ματαιοπονώσι γαλβανίζοντες την αρχαίαν γλώσσαν, αλλά να
επιδιώξωσι την βαθμιαίαν μόρφωσιν και συστηματοποίησιν της ζωντανής
νεωτέρας».�99

Οι επτανησιακές καταβολές του Άννινου και σε ό,τι αφορά τη γλώσσα είναι
εδώ εμφανείς – μολονότι ο Άννινος δεν θα ταχθεί ποτέ στο πλευρό των ψυχαρι-
κών, βλέπουμε ότι θεωρεί το ζήτημα της γλώσσας ως δυναμική διαδικασία – η
γλώσσα δεν είναι ένα δεοντολογικά κατασκευασμένο στο εργαστήριο όργανο
αλλά μια εξελισσόμενη πραγματικότητα – η εμμονή στην αρχαία «νεκρή»
γλώσσα δεν προσφέρει παρά έργα τα οποία ο ίδιος χαρακτηρίζει «παγερά και
άμουσα κατασκευάσματα» και δείγματα «ποιητικής βαναυσοτεχνίας και απει-
ροκαλίας».���

Το κείμενο για τη Βαβυλωνία έχει και ένα επιπρόσθετο ενδιαφέρον – σε ό,τι
αφορά τον τρόπο με τον οποίο σατιρίζονται οι Επτανήσιοι από τον Βυζάντιο, και
ο οποίος θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι αποτελεί αιτία για την κριτική που
ασκεί ο Άννινος. Ωστόσο συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: ο Επτανήσιος Άννινος
επιβεβαιώνει τη σάτιρα των Επτανησίων αναφέροντας ότι πολλοί ημιμαθείς
Επτανήσιοι επιστήμονες, με σπουδές σε ιταλικά πανεπιστήμια συνέρρευσαν
στην πρωτεύουσα τα χρόνια του Καποδίστρια, οι οποίοι είχαν ως βασικό προσόν
την οίηση.��� Φαίνεται ότι ο Άννινος, που δεν ανήκει στη γενιά των ξενοσπουδα-
σμένων αριστοκρατών της Κεφαλονιάς που κατέβηκαν στην Αθήνα ως υψηλό-
βαθμα στελέχη πριν την Ένωση, αλλά σε εκείνη όσων με μόνες τις εγκύκλιες
σπουδές τους αναζήτησαν βιοπορισμό στην Αθήνα και διεκδίκησαν με άλλους
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�98 Χ. Άννινος, «Η Βαβυλωνία», ό.π., σ. 498. 
�99 Χ. Άννινος, «Η Βαβυλωνία», ό.π., σ. 499.
��� Χ. Άννινος, «Η Βαβυλωνία», ό.π., σσ. 498-499.
��� Χ. Άννινος, «Η Βαβυλωνία», ό.π., σ. 499.



όρους και ξεκινώντας από χαμηλά μια θέση στον αθηναϊκό ήλιο, δεν βλέπει με
καλό μάτι την προηγούμενη γενιά (μολονότι κάποια από εκείνα τα στελέχη του
πρωτοέδωσαν την ευκαιρία, στις αρχές της δεκαετίας του �87� να εργαστεί
στην Αθήνα).

Την ίδια χρονιά με το κείμενο για τη Βαβυλωνία (�888) δημοσιεύεται στην
Εστία και ένα ακόμη κριτικό κείμενο του Άννινου σχετικά με το θέατρο, σε δύο
συνέχειες, που επίσης έχουν ιδιαίτερο ενδαφέρον μιας και αποτυπώνουν τη ματιά
του Άννινου στη θεατρική ζωή της πρωτεύουσας, στην οποία θα συμμετάσχει
ενεργά στην επόμενη δεκαετία. «Τα θερινά θέατρα»��� είναι μια αναδρομή στα
ευτράπελα της θεατρικής ζωής της Αθήνας, που χαρακτηριζόταν από έλλειψη
θεατρικών χώρων (ιδίως κλειστού «χειμερινού θεάτρου»), αλλά και χαμηλή
ποιότητα παραστάσεων στα θερινά θέατρα που δημιουργήθηκαν εκ του προχεί-
ρου για να καλύψουν τις ψυχαγωγικές ανάγκες των Αθηναίων. Οι δύο συνέχει-
ες του άρθρου είναι μία γλαφυρότατη περιδιάβαση στα θερινά θέατρα της Αθή-
νας (στη θεατρική καλοκαιρινή «πιάτσα» που βρισκόταν αρχικά κοντά στους
Στύλους του Ολυμπίου Διός και κατόπιν μεταφέρθηκε, όταν το κέντρο της πό-
λης «μεγάλωσε» προς την Ομόνοια, στην οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου). Ο Άννινος περι-
γράφει την ατμόσφαιρα των παραστάσεων όπερας, των λαϊκών δραμάτων, των
λαϊκών παραστάσεων με τους παλιάτσους και τα πυροτεχνήματα, αλλά και τη
νωχελική ατμόσφαιρα των «καφέ αμάν» με τρόπο σχεδόν κινηματογραφικό,
διασώζοντάς μας την περιρρέουσα ατμόσφαιρα του θεάτρου ως μέσου ψυχαγω-
γίας και των μικροαστών. Ο Άννινος, σε μια πρώιμη προσπάθεια «κοινωνιολογι-
κής» καταγραφής της ιστορίας του ελληνικού θεάτρου, το αντιμετωπίζει όχι ως
καλλιτεχνικό φαινόμενο, αλλά ως κοινωνικό φαινόμενο, ενταγμένο στην καθη-
μερινότητα της πόλης.

Τα καυστικά σχόλια του Άννινου για την ποιότητα των μελοδραμάτων που
ανέβαιναν στα θερινά θέατρα πρέπει οπωσδήποτε να συνδεθεί με τις παιδικές και
νεανικές του εμπειρίες από επαγγελματικές παραστάσεις ιταλικών μελοδραμα-
τικών θιάσων στην Κεφαλονιά, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η απαξία με
την οποία αναφέρεται στο λαϊκό θέατρο σκιών, τον Καραγκιόζη, τις παραστά-
σεις του οποίου στηλιτεύει ως ιδιαίτερα κακής ποιότητας και άσεμνου περιεχο-
μένου, ενώ υπογραμμίζει ιδιαίτερα την οθωμανική καταγωγή του είδους.��3 Στα
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��� Χ. Άννινος, «Τα θερινά θέατρα», Εστία Εικονογραφημένη, τόμ. ΚΣΤ΄, αρ. 669 (�888),
σσ. 689-693 και αρ. 67� (�888), σσ. 7�5-7�9.

��3 Ο Άννινος («Τα θερινά θέατρα», Εστία Εικονογραφημένη, ό.π., σσ. 69�-69�) αναφέρει
χαρακτηριστικά ότι ο Καραγκιόζης «[...] ήτο κληροδότημα της οθωμανικής δυναστείας, άτε ων
το κύριον πρόσωπον του δημώδους τουρκικού θεάτρου, καίπερ δε μη στερούμενος ευφυΐας και
ετοιμότητος διέσωζε και μετά την αλλαγήν της εθνικότητός του όλην την βαναυσότητα και την
ανηθικότητα της καταγωγής του. Αι ευφυιολογίαι του ήσαν συνήθως χονδραί και αγροίκοι, το
θέμα δε της παραστάσεως εξικνείτο πολλάκις μέχρι του εσχάτου ορίου του ασέμνου».



μάτια του Άννινου φαντάζει αδιανόητη η παραγωγή κωμικού αποτελέσματος
μέσω της αναγωγής στο χοντροκομμένο φαρσικό στοιχείο της βωμολοχίας και
του ασέμνου – γι’ αυτό και αποσυνδέει την κωμική μορφή του Περικλέτου από
το λαϊκό θέατρο σκιών, αποδίδοντας σε αυτήν συγγένεια με τον Pulcinella της
commedia dell’ arte.

Η αβίαστη απόρριψη του Καραγκιόζη από τον Άννινο έχει τις ρίζες της
ασφαλώς και στις προσλαμβάνουσες που ο ίδιος έχει από παραστάσεις λαϊκού
θεάτρου στα Επτάνησα – φροντίζει δε να μεταφέρει τη σχετική εμπειρία του το
�89�, πάλι από την Εστία, περιγράφοντας μια παράσταση σκηνών του Ερωτό-
κριτου του Βιτσέντζου Κορνάρου στην περιοχή της Σάμης Κεφαλονιάς.��4

Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της Εστίας για την καταγραφή κατά τόπους
εθίμων με σκοπό τη διάσωση του ελληνικού λαογραφικού θησαυρού (δείγμα του
προσανατολισμού που έλαβε το περιοδικό με την πνευματική καθοδήγηση του
Νικολάου Πολίτη), μεταφέρει τη μαρτυρία ανώνυμου πληροφορητή για παρά-
σταση μιας από τις γκιόστρες��5 του Ερωτόκριτου από χωρικούς των Πουλά-
των Σάμης στον Αιγιαλό Σάμης Κεφαλληνίας, που έχει λάβει χώρα ένα μόλις
χρόνο πριν (δηλαδή το �889). Σε αντίθεση με τον Καραγκιόζη ο Άννινος δείχνει
ιδιαίτερη εκτίμηση προς το έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου, όπως άλλωστε είχε
κάνει και στο κείμενο για τη Βαβυλωνία για τον πλούτο των δημοτικών τρα-
γουδιών��6 σε μια εποχή που πολλοί το θεωρούσαν λαϊκό ανάγνωσμα, επιβεβαι-
ώνοντας τη διασύνδεση κρητικής, επτανησιακής και νεοελληνικής λογοτεχνι-
κής παράδοσης, που για τους περισσότερους Επτανήσιους φαντάζει αυτονόητη
και φυσιολογική εξέλιξη. Ο Άννινος μάλιστα προτείνει τη διασκευή του ποιητι-
κού έργου του Κορνάρου είτε σε δραματικό κείμενο είτε σε μελόδραμα, διατυπώ-
νοντας με τον τρόπο αυτό τη χρησιμότητα της αξιοποίησης της λογοτεχνικής
παράδοσης για τη δημιουργία νεοελληνικού θεατρικού ρεπερτορίου.

Στο τέλος της δεκαετίας του �88�, το �89�, ο Άννινος θα δημοσιεύσει στην
Εστία σε δύο συνέχειες και ένα κείμενο, με τίτλο «Η νέα φάσις του ελληνικού
θεάτρου»��7 το οποίο κατά κάποιον τρόπο σηματοδοτεί και το εναρκτήριο λάκτι-
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��4 Χ. Άννινος, «Παράστασις του Ερωτοκρίτου (Έθιμον των Απόκρεων), Εστία Εικονο-
γραφημένη, τόμος ΚΘ΄, αρ. 8� (�89�), σ. ��9.

��5 Για τη γκιόστρα στα Επτάνησα και τη σχέση της με το λαϊκό θέατρο βλ. Ηλίας Τουμα-
σάτος, Ιππηλάσιον-Γκιόστρα: άθλημα και θέαμα στα βενετοκρατούμενα Επτάνησα, Αργοστόλι:
Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, ���3 και την εκεί παρατιθέμενη βιβλιογραφία.

��6 Ο Άννινος αντιπαραβάλλει στο κείμενο για τη Βαβυλωνία (Χ. Άννινος, «Η Βαβυλωνία»,
ό.π., σ. 498) τα «καθαρά και γνήσια δημοτικά άσματα» που γράφτηκαν στην εποχή του αγώνα
από τα κατασκευάσματα των λογίων. Η στάση του Άννινου απέναντι στο δημοτικό τραγούδι εί-
ναι κι αυτή ενδεικτική των επτανησιακών του καταβολών, καθώς αντίστοιχες θέσεις έχουν λά-
βει οι Ανδρέας Λασκαράτος, Αντώνιος Μάτεσης κ.λπ.

��7 Χ. Άννινος, «Η νέα φάσις του ελληνικού θεάτρου», Εστία Εικονογραφημένη, τόμ. Λ΄, αρ.
39 (�89�), σσ. �93-�96 και αρ. 4� (�89�), σσ. ��9-��3.



σμα της ενεργότερης ενασχόλησής του με το θέατρο – ως τότε έχει δώσει μετα-
φράσεις σε δραματικούς θιάσους και έχει κριτικάρει ή έχει προβάλλει, από τις
«Πινακίδες» της Εφημερίδας κυρίως, θεατρικές παραστάσεις που λαμβάνουν
χώρα στις υπαίθριες κυρίως σκηνές των Αθηνών.��8 Έχοντας διατυπώσει, στα
άρθρα του που προαναφέρθηκαν, το αίτημα για ανανέωση της θεατρικής ζωής
αφ’ ενός με τη δημιουργία θεατρικών υποδομών και αφ’ ετέρου με την ανανέωση
του ελληνικού ρεπερτορίου, στο κείμενό του αυτό προχωράει ένα βήμα παραπέ-
ρα: Θεωρώντας εύστοχα ότι η οικονομική ευημερία μπορεί να καταστεί, μεταξύ
άλλων, και αφετηρία πνευματικής προόδου, κρίνει πως το κοινωνικο-οικονομικό
κλίμα είναι κατάλληλο για να επιτευχθεί το «ποιοτικό άλμα» για το νεοελληνι-
κό θέατρο. Προτείνει μάλιστα μια «μετακένωση δραματουργίας»��9 έργων υψη-
λής ποιότητας του γαλλικού και εν γένει του ευρωπαϊκού θεάτρου μέσω μετα-
φράσεων που θα αμείβονται ως πνευματική εργασία, ενώ ταυτόχρονα ένα φιλ-
τράρισμα του δραματολογίου των ντόπιων θιάσων από κακής ποιότητας έργα
του «συρμού» που φαίνεται ότι δυναστεύουν εκείνη την εποχή την αθηναϊκή
σκηνή. Αυτή η «μετακένωση» θα παιδαγωγήσει το κοινό έτσι ώστε να ωριμά-
σουν οι συνθήκες για τη δημιουργία ντόπιας δραματουργίας. Ο Άννινος αντι-
λαμβάνεται ότι στο θέατρο, πολύ περισσότερο απ’ ό,τι στη λογοτεχνία η εξέλιξη
του είδους συναρτάται άμεσα με τα κοινωνικά και πνευματικά χαρακτηριστικά
του φιλοθεάμονος κοινού.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης, η, στη δεύτερη συνέχεια του άρθρου, απαξιω-
τική αναφορά του Άννινου στους Μυλωνάδες,��� θριαμβευτική θεατρική επιτυ-
χία της εποχής «μετ’ ασμάτων», διασκευή ιταλικού έργου που εμπλουτίστηκε
με τραγούδια και αποτέλεσε την πρώτη θεατρική επιτυχία στο είδος του κωμει-
δυλλίου. Ο Άννινος αφιερώνει σχεδόν ολόκληρο το δεύτερο μέρος του άρθρου του
στο νεοφερμένο στα τέλη της δεκαετίας του �88� κωμειδύλλιο,��� το οποίο έχει
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��8 Για τις αναφορές του Άννινου σε θεατρικές παραστάσεις βλ. την παράγραφο 3.3.4.3 αυ-
τής της μελέτης.

��9 Χ. Άννινος, «Η νέα φάσις του ελληνικού θεάτρου», Εστία Εικονογραφημένη, τόμ. Λ΄, αρ.
39 (�89�), σσ. �95. Ανάμεσα στους συγγραφείς που προτείνει είναι οι Ωζιέ, Δουμάς υιός, Σαρ-
ντού, Λαμπίς, Αλεβύ. Για τις διαχρονικές επιδράσεις της γαλλικής δραματουργίας στο νεοελ-
ληνικό θέατρο του �9ου αιώνα, από τον γαλλικό ρομαντισμό, το μυθιστορηματικό περιπετειώδες
δράμα αλλά και το «καλοφτιαγμένο έργο» βλ. Βάλτερ Πούχνερ, Η πρόσληψη της γαλλικής
δραματουργίας στο νεοελληνικό θέατρο (�7ος-��ός αιώνας) – μια πρώτη σφαιρική προσέγγιση,
Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, �999, σσ. 7�-��5.

��� Χ. Άννινος, «Η νέα φάσις του ελληνικού θεάτρου», Εστία Εικονογραφημένη, τόμ. Λ΄, αρ.
4� (�89�), σσ. ��9-���.

��� Για το κωμειδύλλιο βλ. ενδεικτικά Θόδωρος Χατζηπανταζής, Το κωμειδύλλιο, τόμοι �,
σειρά Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα: Ερμής/Εστία, ����, Μιχάλης Μ. Παπαϊωάννου, Το
κωμειδύλλιο και το θέατρο της αστικής πνευματικής αναγέννησης του �9ου αιώνα, Αθήνα: Σο-
κόλη - Κουλεδάκη, �983, και Στάθης Ι. Δρομάζος, Το κωμειδύλλιο, Αθήνα: Κέδρος, �98�. Για



ήδη αρχίσει να γνωρίζει σαρωτική επιτυχία. Με ιδιαίτερο σκεπτικισμό απέναντι
στο νέο αυτό είδος, μετέωρος μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ο Άννινος δεν χαρί-
ζεται στο κωμειδύλλιο, μολονότι συγγραφείς των δύο μεγάλων επιτυχιών του εί-
δους είναι δύο στενοί φίλοι και συνεργάτες του, ο Δημήτριος Κορομηλάς (συγ-
γραφέας της Τύχης της Μαρούλας) και ο Δημήτριος Κόκκος, στιχουργός των
τραγουδιών της Τύχης της Μαρούλας και συγγραφέας της «συνέχειας» της,
του Μπάρμπα-Λινάρδου. Ο Άννινος θεωρεί ότι η ελληνική θεατρική πραγματι-
κότητα δεν είχε ωριμάσει αρκετά ώστε να δεχθεί ένα μουσικό θέατρο όπως συ-
νέβαινε την εποχή εκείνη στη Γαλλία – η επιτυχία δε του κωμειδυλλίου οφείλε-
ται στην «ευκολία» των θεμάτων και στην κυριαρχία των ασμάτων που έχουν
υπερσκελίσει τη δραματουργική πλοκή. Το ίδιο το κωμειδύλλιο, άλλωστε, κατά
τον ίδιο, απέκλεισε την παράσταση (και επομένως την εξέλιξη) των άλλων δρα-
ματικών ειδών (κωμωδία, δράμα), που εξαφανίστηκαν από το ρεπερτόριο των
αθηναϊκών θιάσων, το οποίο κατέκλυσαν κακές απομιμήσεις των τριών μεγά-
λων επιτυχιών του κωμειδυλλίου (Μυλωνάδες, Η τύχη της Μαρούλας, Μπαρ-
μπα-Λινάρδος). Και συμπεραίνει πικρόχολα ότι το ποιοτικό άλμα του θεάτρου
που ανέμενε ήταν τελικά επιτόπιο άλμα:

«Όλοι ανέμενον να ίδωσι μετά τόσους κόπους, μετά τόσας προσπαθείας
αναφαινόμενον επί τέλους σεμνόν και ευπρόσωπον το ελληνικόν δραματι-
κόν θέατρον· αντί τούτου σίγα και λεληθότως ανεφύη το παρδαλόν ελλη-
νικόν κωμειδύλλιον και κατέκτησεν αμέσως την εύνοιαν του ελληνικού
δημοσίου με την ζωηράν απειρίαν του, με τα φαιδρά και ελαφρά ασμάτιά
του, με τα ζωηρά του σκιρτήματα».���

Ο Άννινος, κλείνοντας το άρθρο του, μολονότι εντοπίζει πολλά αρνητικά
στοιχεία στο κωμειδύλλιο θεωρεί ότι κι αυτό έχει περιθώρια να αναπτυχθεί, αλ-
λά, σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να προσεχθεί από το πνευματικό δυνα-
μικό της χώρας είναι να μην εγκαταλειφθεί το κατεξοχήν ελληνικό θέατρο, δη-
λαδή, κατά τον Άννινο, το δράμα και η κωμωδία. Και θεωρεί (συμμετέχοντας
στη συζήτηση για τη δημιουργία εθνικού θεάτρου στην Ελλάδα) ότι η παρέμβα-
ση του κράτους θα είναι αποφασιστική στον τομέα αυτό.

Πέρα από την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα «επίθεση» του Άννινου στο είδος που
έχουν λανσάρει οι παλιοί του φίλοι, ίσως θα πρέπει να δούμε και το άρθρο αυτό ως
προαναγγελία μιας δικής του ενεργότερης παρέμβασης στο ελληνικό θέατρο.
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το ιδιαίτερο είδος του ζακυνθινού κωμειδυλλίου βλ. Διονύσης Ν. Μουσμούτης, Ο Πίος Μαρτζώ-
κης και το Ζακυνθινό κωμειδύλλιο: Το τύμπανον και η σάλπιγξ, Ζάκυνθος: Τρίμορφο, ���6.

��� Χ. Άννινος, «Η νέα φάσις του ελληνικού θεάτρου», Εστία Εικονογραφημένη, τόμ. Λ΄, αρ.
4� (�89�), σ. ���.



Μιας παρέμβασης που χρονολογικά έρχεται τελευταία από όλες τις λογοτεχνι-
κές ενασχολήσεις του Άννινου, και μάλιστα στην ακμή της δημοσιογραφικής
και λογοτεχνικής του καριέρας. Το εναρκτήριο λάκτισμα θα δοθεί, έναν χρόνο
αργότερα, και πάλι από την Εστία με τη δημοσίευση του πρώτου του μονόπρα-
κτου, με τίτλο Ζητείται υπηρέτης.

33..33..66..55..��  ΙΙσσττοορριικκάά  κκεείίμμεενναα

Η Εστία, εκτός από τα ποικίλα βιογραφικά σημειώματα του Άστεως, που
είναι εξαιρετικά πιθανό να έχουν γραφτεί από τον Άννινο, είναι και ο χώρος στον
οποίο θα δώσει και τις πρώτες του ιστορικές δοκιμές. Αξιοπρόσεκτα, για διαφο-
ρετικό λόγο το καθένα, είναι δύο κείμενα που δημοσιεύονται στο περιοδικό προς
το τέλος της δεκαετίας και στα οποία αρχίζει να διαγράφεται εμφανώς η πρόθε-
ση του Άννινου να ασχοληθεί με τη συγγραφή ιστορικών κειμένων, που θα ξε-
περνούν τα δημοσιογραφικά – χρονογραφικά ή χιουμοριστικά κείμενα.

Το πρώτο κείμενο, με τίτλο «Ουίγοι και Τόρεις»��3 είναι μια σύντομη αναφο-
ρά στα χαρακτηριστικά του αγγλικού κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, με ιστο-
ρικές αναφορές στην ονοματοδοσία των δύο αγγλικών κοινοβουλευτικών σχη-
ματισμών αλλά και στοιχεία για τα κοινοβουλευτικά ήθη της χώρας αυτής.
Εκτός από τις γνώσεις του Άννινου γύρω από την ευρωπαϊκή Ιστορία, ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει και ο ιδιαιτέρως προσφιλής στον Άννινο τρόπος με τον οποίο επι-
χειρείται η σύνδεση του περιεχομένου του άρθρου με την ελληνική πραγματικό-
τητα. Σε έναν σχετικά μακροσκελή πρόλογο αναφέρεται στα «νεαρά» ακόμη
κοινοβουλευτικά ήθη της Ελλάδας, αντιπαραβάλλει με τη μακραίωνη ιστορική
πρακτική του κοινοβουλευτισμού στην Αγγλία και κλείνει το κείμενό του με μια
καταδίκη του «πιθηκισμού» στην ελληνική κοινοβουλευτική πρακτική, επιση-
μαίνοντας ότι οι αντιπρόσωποι του Έθνους οφείλουν να μελετούν την ιστορία
των κοινοβουλευτικών θεσμών.��4

Κάποιος διδακτισμός που μπορεί να διακρίνει κανείς στο κείμενο του Άννινου
δεν είναι άσχετος με αυτή τη «διαχρονική» αντιληψή του για την Ιστορία. Η πα-
γκόσμια ιστορία, όπως και η παγκόσμια λογοτεχνία σε άλλες περιπτώσεις,
χρησιμοποιείται «προβαλλόμενη» στην ελληνική πραγματικότητα, η οποία κα-
τατρύχεται από την έλλειψη πολιτικού παρελθόντος, στην οποία έρχεται να προ-
στεθεί η ανάγκη του εκσυγχρονισμού, της ανανέωσης που ευαγγελίζεται η και-
νούρια δεκαετία. Αυτός ο εκσυγχρονισμός για τον Άννινο φαίνεται να προϋποθέ-
τει, ως μονόδρομο, την ουσιαστική εσωτερίκευση των πολιτικών ηθών του δυτι-
κού κόσμου – σε συνέχεια αυτού που ο ευρωπαϊκός και ο νεοελληνικός Διαφωτι-
σμός επιχείρησαν σε επίπεδο ιδεών και εκπαίδευσης.
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��3 Χ. Άννινος, «Ουίγοι και Τόρεις», Εστία, τόμ. ΚΖ΄, αρ. 68�, �� Ιαν. �889, σσ. 49-54.
��4 Χ. Άννινος, «Ουίγοι και Τόρεις», ό.π., σ. 54.



Σε ό,τι αφορά τη μεθοδολογία του, πέραν της σύνδεσης με την ελληνική
πραγματικότητα, ο Άννινος χρησιμοποιεί τις βιβλιογραφικές του πηγές, άλλοτε
παραθέτοντας αυτούσια αποσπάσματα και άλλοτε με απλές αναφορές σε ξέ-
νους συγγραφείς – οι παραπομπές του δεν είναι συγκεκριμένες (του τύπου κε-
φάλαιο, σελίδα), ωστόσο η μέριμνά του για την τεκμηρίωση των γεγονότων που
παραθέτει φαίνεται και από αυτή την ολιγοσέλιδη δημοσίευση.

Στο χώρο της ευρωπαϊκής ιστορίας κινείται και το κείμενο «Το έτος ����
μ.Χ.», που δημοσιεύεται αρχικά σε δύο συνέχειες στην Εστία, το �883��5 και
αργότερα δημοσιεύθηκε σε εκτενέστερη μορφή στο αυτοτελές έργο του Άννινου
Εδώ κ’ εκεί ένα χρόνο αργότερα.��6

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει μια μακροσκελέστερη δημοσί-
ευση του Άννινου, η οποία αποτελεί ουσιαστικά και την πρώτη προσπάθειά του
να δώσει ένα ιστορικό έργο μεγαλύτερης έκτασης. Πρόκειται για το μελέτημά
του με τίτλο «Ο Παπουλάκης», το οποίο δημοσιεύεται σε �� συνέχειες στην
Εστία, όχι πάντοτε σε συνεχόμενα τεύχη, το �889 και πάλι.��7 Το κείμενο φέρει
τον υπέρτιτλο «Χρονικά της βασιλείας του Όθωνος», που υποδηλώνει την πρό-
θεση του Άννινου να συγγράψει ένα μεγαλύτερο ιστορικό κείμενο που αφορά
στην οθωνική περίοδο, επηρεασμένος από τη γενικότερη προσπάθεια εκείνης της
εποχής, με προεξάρχοντα τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο, για τη δημιουρ-
γία μιας εθνικής ιστοριογραφίας. Ο Άννινος φαίνεται να δείχνει ενδιαφέρον όχι
τόσο για το απώτατο και απώτερο παρελθόν του ελληνισμού, όσο για την κοντι-
νότερη σ’ αυτόν χρονική περίοδο. Επιλέγει ως αντικείμενο ενασχόλησης τη δρά-
ση του «Παπουλάκη» όπως τον αναφέρει ο Άννινος ή «Παπουλάκου» όπως είναι
γνωστός μέχρι σήμερα, κατά κόσμον Χριστόφορου Παναγιωτόπουλου,��8 μιας
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��5 Χ. Άννινος, «Το έτος ���� μ.Χ.», Εστία, τόμ. ΙΒ΄, αρ. 385 (�883) σσ. 3��-3�5 και αρ.
387 (�883), σσ. 345-35�.

��6 Στο κεφάλαιο 3.3.�.8 αυτής της μελέτης έχει γίνει εκτενής αναφορά στο κείμενο αυτό,
καθώς και στη μεθοδολογία αξιοποίησης των βιβλιογραφικών πηγών από τον Άννινο.

��7 Η πρώτη συνέχεια του «Παπουλάκη» δημοσιεύεται στην Εστία, τόμ. ΚΖ΄, αρ. 684, 5 Φε-
βρ. �889. σσ. 8�-84, και ακολουθούν οι συνέχειες στους αρ. 685 (�� Φεβ. �889, σσ. 97-99), 686
(�9 Φεβρ. �889, σσ. ��3-��6), 688 (5 Μαρ. �889), σσ. �45-�48, 689 (�� Μαρ. �889), σσ. �6�-
�64, 69� (�9 Μαρ. �889), σσ. �8�-�85, 69� (�6 Μαρ. �889, σσ. �93-�98). Στο φύλλο αυτό η
συνέχεια της δημοσίευσης διακόπτεται και οι υπόλοιπες τέσσερις συνέχειες δημοσιεύονται μερι-
κούς μήνες μετά στους αρ. 7�� (�889), σσ. 46�-464, 7�� (�889), σσ. 477-483, 7�3 (�889), σσ.
496-5�� και 7�4 (�889), σσ. 5�8-5��.

��8 Η προσωπικότητα του «Παπουλάκου» εξακολουθεί να γνωρίζει απήχηση μέχρι σήμερα,
καθώς υπάρχει δικτυακός τόπος αφιερωμένος σε αυτόν (http://www.papoulakos.org/index.html, 
on line, πρόσβαση στις �4-��-����), με αναλυτικά βιογραφικά κείμενα γραμμένα από τους ση-
μερινούς «οπαδούς» του. Στη σελίδα αυτή προαναγγέλλεται και επιστημονικό συνέδριο με τίτλο
«Ο Όσιος Χριστόφορος Παπουλάκος» υπό την αιγίδα του Δήμου Κλειτορίας (ν. Αχαΐας) και
του «Ινστιτούτου Χριστόφορος Παπουλάκος».



ιδιαίτερα αμφιλεγόμενης προσωπικότητας, ενός αυτοχρισμένου ιεροκήρυκα ο
οποίος, στα χρόνια γύρω από το �85� περιόδευε στα χωριά της Πελοποννήσου
και είχε κατορθώσει με το κήρυγμά του, αλλά και εκμεταλλευόμενος τη δεισι-
δαιμονία και την αμάθεια των κατοίκων να γίνει πολύ δημοφιλής, σε σημείο να
αποτέλεσε αντικείμενο λατρείας από τον τοπικό πληθυσμό, ενώ η δίωξή του από
την επίσημη Πολιτεία και Εκκλησία είχε αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη κοι-
νωνική αναταραχή σε ολόκληρο τον Μωριά, που αποτελούσε τότε τη ραχοκοκα-
λιά του μικρού Ελληνικού Βασιλείου. 

Η απήχηση αυτών των γεγονότων φαίνεται και από το γεγονός ότι ο «Πα-
πουλάκης», πέρα από το γεγονός ότι αναδείχθηκε η δημοφιλέστερη εκδοτικά
ιστορική μελέτη του Άννινου, με πολλές εκδόσεις,��9 αποτέλεσε αντικείμενο και
άλλων μελετών, αλλά και λογοτεχνικών έργων που κυκλοφόρησαν στη διάρκεια
του εικοστού αιώνα,��� ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε το μυθιστόρημα του Δημή-
τρη Καμπουράκη Άγιος αγύρτης��� βασισμένο στο θέμα. Αυτή η εκδοτική τύχη
του «Παπουλάκη» επισφραγίστηκε το ���� με μία ακόμη έκδοση της μελέτης
του Άννινου, στην οποία έχουμε απόδοση του κειμένου του Άννινου στη δημοτική
γλώσσα,��� κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά για τον συγκεκριμένο συγγρα-
φέα και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς την τελευταία δεκαετία έχουν πραγ-
ματοποιηθεί και άλλες τέτοιες προσπάθειες έκδοσης πεζογραφικών έργων του
�9ου αιώνα που είχαν γραφεί σε καθαρεύουσα (π.χ. οι μεταφορές στη νεοελληνι-
κή της Πάπισσας Ιωάννας του Εμμανουήλ Ροΐδη από τον Δημήτρη Καλοκύρη
και τον Αντώνη Σιμιτζή)��3 εγείροντας ποικίλες συζητήσεις για την αναγκαιό-
τητα ή ακόμη και τη (φιλολογική) «νομιμότητα» του θέματος.
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��9 Η μελέτη συμπεριλήφθηκε στα Ιστορικά σημειώματα μετά πολλών εικόνων του Άννι-
νου) Αθήνα: Εστία, �9�5), ενώ εκδόθηκε αυτοτελώς το �995 (Ο Παπουλάκης: Η ζωή του, η
δράση του, τα κηρύγματά του, Αθήνα: Δημιουργία, �995).

��� Ο Κωστής Μπαστιάς συνέστησε ξανά τον «Παπουλάκο» στο αναγνωστικό κοινό του
��ού αιώνα. Ο Παπουλάκος, �η έκδ. Νέα Υόρκη χ.ό, �95�, �η έκδ. Αθήνα: Εκδοτική Εταιρεία
Αθηνών, �963, 3η έκδ Αθήνα: Εκδοτική Ελλάδος, �973). Έχουν επίσης εκδοθεί, επιχειρώντας
να αποκαταστήσουν τον Παπουλάκη: Ανδρέας Α. Νασιόπουλος, Ο αληθινός Παπουλάκος: μια
μεγάλη θρησκευτική φυσιογνωμία, Αθήνα: Αγ. Γκιοβάνης, �984, Βύρων Δάβος, Χριστόφορος
Παπουλάκος (ο καταδιωγμένος καλόγερος), Αθήνα: χ.ε., �986, Νεκτάριος Μουλατσιώτης,
Χριστόφορος ο Παπουλάκος: Ο Άγιος της Πελοποννήσου: βιογραφία και οι ιερές ακολουθίες,
Τρίκορφο Δωρίδος: Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρώφ, �998, Αρχιμ. Νεκτάριος
Πέττας, Χριστόφορος Παπουλάκος: ο σύγχρονος Απόστολος της Πίστεως και του Γένους, Θεσ-
σαλονίκη: Ορθόδοξος Κυψέλη, ���9.

��� Δημήτρης Καμπουράκης, Άγιος αγύρτης, μυθιστόρημα, Αθήνα: Πατάκης, ���9.
��� Μπάμπης Άννινος, Ο Παπουλάκος: ιστορικά σημειώματα, Αθήνα: Κάκτος, ����, με τη

σημείωση «Η μεταφορά στη σημερινή γλώσσα έγινε από τη Φιλολογική Ομάδα του Κάκτου».
��3 Εμμανουήλ Ροΐδης, Η Πάπισσα Ιωάννα, μετάφραση Αντώνης Σιμιτζής, Αθήνα: Λιβά-

νης, ���9. Του ιδίου Η Πάπισσα Ιωάννα, μετάφραση Δημήτρης Καλοκύρης, Αθήνα: Ελληνικά
Γράμματα, ���6. Οι προσπάθειες αυτές έδωσαν την αφορμή για έναν ενδιαφέροντα φιλολογικό 



Πέρα από την ουσία του θέματος, έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για τη μελέτη
της εκκολαπτόμενης νεοελληνικής ιστοριογραφίας οι εισαγωγικές παρατηρή-
σεις του Άννινου οι οποίες αναφέρονται στην πρώτη συνέχεια της δημοσίευ-
σης.��4 Ο Άννινος αφού διαπιστώνει ότι η ελληνική ιστοριογραφία είναι ελλιπής
και φθάνει το πολύ μέχρι τα πρώτα χρόνια της Αντιβασιλείας, θεωρώντας επι-
πλέον ότι λείπουν, για τις τελευταίες δεκαετίες, και σχετικές μονογραφίες, χρο-
νικά και απομνημονεύματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εργαλείο για τον
δυνητικό ιστορικό της περιόδου, εξηγεί τί τον οδήγησε στην ενασχόλησή του με
την ιστορική έρευνα:

«Εκ τούτου πολλάκις ωρμήθην να σκεφθώ ότι η συναγωγή των πορισμά-
των διαφόρων μεμονωμένων ερευνών μου και η διά του υπάρχοντος διε-
σπαρμένου ατελούς και πενιχρού υλικού ανοικοδόμησις των χρονικών μιάς
ορισμένης περιόδου, η αποθησαύρισις του ανεκδότου, όπερ έστιν ότε χαρα-
κτηρίζει πιστότερον εν άτομον ή μίαν εποχήν από πολλάς σελίδας περιγρα-
φών και παρατηρήσεων ηδύνατο να αποβεί βοήθημα οπωσδήποτε ωφέλι-
μον εις τον φιλομαθή τον καταγινομένον περί την ημετέραν ιστορίαν».��5

Στο ίδιο σημείο του κειμένου ο Άννινος αναφέρεται στις πηγές του, που δεί-
χνουν ως προς την προέλευσή τους την ύπαρξη της στοιχειώδους ιστορικής συ-
νείδησης: Πρόκειται αφ’ ενός για πρωτογενείς πηγές, δηλαδή:

(αα) αρχειακές πηγές: τα κρατικά αρχεία των υπουργείων και τα αρχεία της
Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, της οποίας καθώς γνωρί-
ζουμε είναι μέλος,

(ββ) προφορικές μαρτυρίες ανθρώπων «οί παρέστησαν μάρτυρες εις τα γεγο-
νότα» και (γγ) εφημερίδες της εποχής. 

Ο Άννινος δεν παραλείπει να αναφερθεί και στις δευτερογενείς πηγές του: τις
«ανάξιες λόγου» μονογραφίες, τα περιηγητικά κείμενα που αναφέρονται στην
εποχή. Η ιστορική συνείδηση τού υπαγορεύει και τον προσεκτικό έλεγχο των
δευτερογενών πηγών, για τις οποίες αναφέρει ότι ενίοτε οι συγγραφείς τους
έχουν υποπέσει «εις χονδροειδείς πλάνας», ενώ, συνεπής προς την ακρίβεια της
ιστορικής έρευνας, ελέγχει και τον ίδιο του τον εαυτό αναφέροντας ότι ενδέχεται
και ο ίδιος να έχει υποπέσει σε ανακρίβειες ή λάθη, κυρίως ως προς τις λεπτομέ-
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διάλογο, του οποίου χαρακτηριστικό δείγμα είναι η αρθρογραφία των Άρη Μπερλή, Δημήτρη
Καλοκύρη, Δημήτρη Δημηρούλη, Ευγένιου Αρανίτση και Γεωργίου Περαντωνάκη σε αφιέρωμα
με τίτλο «Ναι ή όχι στη μεταγλώττιση του Ροΐδη και του Παπαδιαμάντη;» στη Βιβλιοθήκη της
εφ. Ελευθεροτυπία στις �� Φεβ. ���6 [on line, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://archive.enet.
gr/on line/on line_issues?pid=5�&dt=��/��/���6&id=���5��3�, πρόσβαση στις �5-��-����.

��4 Χ. Άννινος, «Ο Παπουλάκης», Εστία, τόμ. ΚΖ΄, αρ. 684, 5 Φεβρ. �889. σ. 8�.
��5 Χ. Άννινος, «Ο Παπουλάκης», αυτόθι.



ρειες ή επουσιώδη ζητήματα. Μάλιστα, υπογραμμίζει ότι θεωρεί τη δική του
συμβολή περισσότερο ως εργαλείο για τον ιστορικό του μέλλοντος, και ζητά την
επιείκεια των αναγνωστών, και για τη μελέτη αυτή, αλλά και για όσες άλλες
πρόκειται να δημοσιεύσει για αυτήν την περίοδο, πράγμα που αποδεικνύει ότι ο
«Παπουλάκης» είναι το πρώτο μέρος ενός πιο μαξιμαλιστικού σχεδίου: να δώ-
σει, με την αποσπασματική ενδεχομένως μορφή μιας θεματικής ιστορίας αυτό
που μαρτυρεί ο υπέρτιτλος της δημοσίευσης: Τα «Χρονικά της βασιλείας του
Όθωνος». Ο Άννινος φαίνεται ότι έχει συναίσθηση πως η συγγραφή μιας συστη-
ματικής ιστορίας της οθωνικής περιόδου, ως συνέχεια του έργου του Κωνστα-
ντίνου Παπαρρηγόπουλου είναι έργο πέρα από τις δικές του δυνατότητες και
επιδιώξεις – όχι μόνο λόγω της έλλειψης πανεπιστημιακών σπουδών αλλά, και
ιδίως, λόγω της επαγγελματικής του ενασχόλησης με την επικαιρική γραφή,
που δεν θα επέτρεπε την απαιτούμενη προσήλωση στη δημιουργία ενός μεγάλου
σε έκταση ιστορικού έργου.

Ακόμη και το κείμενο του «Παπουλάκη» φαίνεται να συντίθεται σταδιακά,
από την πρώτη ως την τελευταία συνέχεια, κι αυτό μαρτυρείται από σημείωμα
του ίδιου του Άννινου που δημοσιεύεται στη δεύτερη συνέχεια της μελέτης,��6 με
το οποίο ζητεί ακόμη μια φορά την επιείκεια του κοινού καθώς ενώ το μεγαλύ-
τερο μέρος της μελέτης ήταν συνταγμένο και εκτυπωμένο δόθηκε στον Άννινο η
άδεια να μελετήσει τα αρχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και επιπλέον
έγγραφα από τα Αρχεία της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας, και επομέ-
νως θα ανακοινώσει νέα στοιχεία που έχει ανακαλύψει σε σημεία της μελέτης
που ενδεχομένως θα θεωρηθούν πρωθύστερα. Το γεγονός δε ότι μετά τις οκτώ
πρώτες συνέχειες της μελέτης μεσολάβησε χρονικό διάστημα κάποιων μηνών
μέχρι τη δημοσίευση των τεσσάρων τελευταίων συνεχειών δημιουργεί την υπό-
νοια ότι οι τέσσερις αυτές συνέχειες, στις οποίες υπάρχουν περισσότερες λεπτο-
μέρειες από τη δράση του Παπουλάκη, ξαναδουλεύτηκαν από τον Άννινο.

Η διοχέτευση της αγάπης του Άννινου για την έρευνα στη συγγραφή μιας
ιστορικής μελέτης που έχει μεγαλύτερες αξιώσεις από την κάλυψη της ύλης
ενός έγκυρου περιοδικού είναι ασφαλώς σημαντική καμπή στη δημιουργική
σταδιοδρομία του Άννινου. Πολύ περισσότερο δε αν, σε μια προσεκτικότερη ανά-
γνωση του κειμένου, διακρίνουμε την επιτυχή ενσάρκωση από τον Άννινο ενός
ακόμη συγγραφικού ρόλου: αυτού του ιστορικού.

Αν στα χρονογραφικά και σατιρικά κείμενα εκείνο που προέχει είναι η ανα-
γνωρισιμότητα του προσωπικού ύφους του σατιρογράφου αλλά και η εκ των
πραγμάτων προσωπική και άρα υποκειμενική ματιά του απέναντι στην καθημε-
ρινότητα, στην ιστορική γραφή αυτό που προέχει είναι η ακριβής αποτύπωση
των γεγονότων, η τεκμηρίωση, η αντικειμενικότητα. Ο Άννινος φαίνεται να με-
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��6 Χ. Άννινος, «Ο Παπουλάκης», Εστία, τόμ. ΚΖ΄, αρ. 685 (�889), σ. 97, υποσ. �.



ταβαίνει με επιτυχία σε αυτό το επίπεδο, χωρίς να απεκδύεται του δικαιώματος
να αξιοποιεί σε πολύ συγκεκριμένες στιγμές μια εκλεπτυσμένη ειρωνεία, ως
απόηχο της χιουμοριστικής του διάθεσης στα άλλα είδη που έχει υπηρετήσει,
στην οποία ωστόσο δεν επιτρέπει να διαπεράσει τη μεθοδολογία που χρησιμοποι-
εί για την περιγραφή των γεγονότων.

Ο Άννινος στο σημείο αυτό επιδεικνύει εξαιρετική προσοχή και λεπτότητα
στον χειρισμό των ιστορικών του πηγών: Παραθέτει αυτούσια αποσπάσματα
από αρχειακές πηγές και εφημερίδες της εποχής, φέρνοντας τον αναγνώστη σε
επαφή με το πρωτογενές υλικό και κάνοντάς τον συμμέτοχο στην εκτίμηση των
γεγονότων. Επιπλέον, διαχωρίζει με αρκετή επιτυχία την περιγραφή των γεγο-
νότων από την προσωπική του κρίση και φροντίζει να συνδυάζει διαφορετικές
πηγές μεταξύ τους (κυρίως αρχειακά έγγραφα και εφημερίδες).

Η συνοχή και η συνέχεια του κειμένου εμφανίζουν προβλήματα σε ορισμένα
σημεία (κι αυτό ίσως οφείλεται στα εμβόλιμα νέα στοιχεία που χρειάστηκε να
ενσωματώσει στη μελέτη του) ενώ απουσιάζει από την τελευταία συνέχεια μια
συνολική αποτίμηση του φαινομένου. 

Ανεξάρτητα από τα δομικά ελαττώματα αυτής της πρώτης εκτεταμένης
ιστορικής του μελέτης, δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς τον πολύ πετυχημένο
τρόπο με τον οποίο εξετάζει ο Άννινος την παρουσία αυτής της αμφιλεγόμενης
μορφής: Ξεκινά στην πρώτη συνέχεια��7 με διαχρονική εξέταση του φαινομένου,
αναφερόμενος στον πρώτο, Επτανήσιο στην καταγωγή, «Παπουλάκη». Στην
πορεία της μελέτης, κάνει μια μεγάλη παρέκβαση (φαινόμενο το οποίο συνα-
ντάται πολύ συχνά στα κείμενά του), η οποία όμως έχει ζωτική σημασία για
την πορεία της μελέτης. Ο Άννινος επιχειρεί να εντάξει το γεγονός της παρου-
σίας του Παπουλάκη στην Πελοπόννησο στο περιβάλλον της εποχής: πολιτικό,
διπλωματικό, κοινωνικό, θρησκευτικό, καθώς όλα δείχνουν να αλληλεπιδρούν
στη δημιουργία του φαινομένου: Η αυτονόμηση της Εκκλησίας της Ελλάδος
από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το ζήτημα της διαδοχής του άτεκνου βασιλιά
Όθωνα σε συνδυασμό με το θρήσκευμα του διαδόχου, η ανάμιξη της Ρωσίας
(την οποία πολλοί έβλεπαν ως την ελευθερώτρια δύναμη του Βυζαντίου, τετρα-
κόσια χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης), η σχέση του Παπου-
λάκη με τη Φιλορθόδοξη Εταιρεία της Πάτρας που υπερασπιζόταν την ορθοδοξία
και τις θέσεις του πρωτεργάτη της, του Κεφαλονίτη Κοσμά Φλαμιάτου,��8 η
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��7 Χ. Άννινος, «Ο Παπουλάκης», Εστία, τόμ. ΚΖ΄, αρ. 684 (�889), σσ. 8�-84.
��8 Ο Κοσμάς Φλαμιάτος, (Πουλάτα Σάμης �786 – Πάτρα �85�) συγγραφέας και ιεροκή-

ρυκας, προσωπικότητα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη, γνωστός για τη δράση του στο πλαίσιο της Φι-
λορθοδόξου Εταιρείας, αλλά και για την κινηματική του δράση εξακολουθεί, όπως και ο Παπου-
λάκος να έχει απήχηση ως τις μέρες μας (υπάρχει θρησκευτική οργάνωση με το όνομά του, το
οποίο έχει δώσει και τον τίτλο σε θρησκευτικό περιοδικό).



κοινωνική πραγματικότητα της ελληνικής επαρχίας της εποχής, όπου κυριαρ-
χούσαν η αμάθεια και οι δεισιδαιμονίες, όλο το πολιτικό και διπλωματικό παρα-
σκήνιο αναδεικνύονται και αναλύονται από τον Άννινο με τρόπο τέτοιο ώστε να
εμφανίζουν ένα ολοκληρωμένο σκηνικό της εποχής, μια «φέτα» της κοινωνικής,
πολιτικής, θρησκευτικής ζωής στην Ελλάδα στα μέσα του �9ου αιώνα. Αυτή η
πολυπρισματική προσέγγιση του φαινομένου από τον Άννινο και οι επιτυχείς
«σύνδεσμοι» ανάμεσα στα περιγραφόμενα γεγονότα και την ατμόσφαιρα της
εποχής δείχνουν το υψηλό ιστορικό αισθητήριο του Άννινου – την ικανότητά του
να ανασυνθέτει το σύνολο μιας εποχής ξεκινώντας από επιμέρους και φαινομε-
νικά άσχετα μεταξύ τους γεγονότα. 

Η περιγραφόμενη εποχή εμφανίζεται από τον Άννινο ως σύστημα – και κάθε
γεγονός ως συνισταμένη αντίρροπων και ασύμβατων μεταξύ τους δυνάμεων. Ο
Άννινος χωρίς να παραιτείται της δικής του άποψης προσπαθεί να δει την εποχή
με αντικειμενικό τρόπο: Στηλιτεύει τη στάση του Παπουλάκη, ωστόσο δεν πα-
ραλείπει να αναφερθεί στις όποιες αρετές του. Δεν χαρίζεται στον συμπατριώτη
του Κοσμά Φλαμιάτο και προσπαθεί να αιτιολογήσει τη στάση του κάνοντας
αναφορές στην προενωσιακή περίοδο στα Επτάνησα. Αυτό όμως που καταδικά-
ζει απερίφραστα είναι η αμάθεια και η δεισιδαιμονία που βασιλεύουν στο Ελλη-
νικό Βασίλειο και διευκολύνουν περιπτώσεις σαν αυτές του Παπουλάκη να δί-
νουν αφορμή για μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις. Ωστόσο και αυτή την κακο-
δαιμονία του ελληνικού λαού ο Άννινος τη βλέπει συστημικά: είναι η συνισταμέ-
νη πολλών παραγόντων που αλληλεπιδρούν στο νεοπαγές Ελληνικό Βασίλειο.
Αυτή η συστημική σύλληψη της ιστορίας, η αλληλεπίδραση της «κυβερνητικού
επιπέδου» ιστορίας με τη μικροϊστορία φαίνεται πως είναι ήδη διαμορφωμένη
στη συνείδηση του Άννινου, με τον ίδιο τρόπο που στα χρονογραφικά του κείμενα
οι απλές στιγμές της καθημερινότητας των ανθρώπων διαπλέκονται με κορυ-
φαία ιστορικά γεγονότα ή λογοτεχνήματα. Αυτή η θεώρηση της ιστορίας, που
προέρχεται από την καλή γνώση του εσωτερικού (πολιτικού, διπλωματικού και
θρησκευτικού) αλλά και του διεθνούς περιβάλλοντος, στη συγχρονία (μέσω της
επαφής του με τον διεθνή τύπο) και στη διαχρονία του (μέσω της επαφής του με
την ξενόγλωσση βιβλιογραφία) σε συνδυασμό με την ευχέρεια του Άννινου να
ερευνά και να αξιοποιεί τις ιστορικές πηγές είναι οι βασικότερες προϋποθέσεις
για την οικοδόμηση της περσόνας του ως ιστορικού ερευνητή.

33..33..66..55..33  ΧΧρροοννοογγρρααφφιικκάά  κκεείίμμεενναα

Δεν θα μπορούσαν να λείπουν από την Εστία τα «χρονογραφικού τύπου» κεί-
μενα, άλλοτε με σατιρική και άλλοτε με περιγραφική διάθεση, πάντα εμποτι-
σμένα, ανάλογα με την περίσταση, με το διαβρωτικό χιούμορ του Άννινου, τα
οποία αφορούσαν στην αθηναϊκή πραγματικότητα της εποχής του. Ίσως σήμε-
ρα αυτού του είδους τα κείμενα να έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία για τη με-
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λέτη της εποχής σε σχέση με την σημασία που μπορεί να τους προσέδιδε ο Άννι-
νος στη συγχρονία τους. Γιατί, από τη μια, αποτελούν σήμερα πηγές της μι-
κροϊστορίας της εποχής και από την άλλη συνθέτουν την προσωπικότητα του
συγγραφέα από μια άλλη, εξωλογοτεχνική σκοπιά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τα κείμενα αυτά παρουσιάζει το κείμενο «Δύο νύμ-
φαι», που δημοσιεύεται το �888 στην Εστία��9 με αφορμή τους αρραβώνες των
νεαρών πριγκίπων της Ελλάδας. Το γεγονός αυτό, στο οποίο ο Άννινος με ιστο-
ρικές λεπτομέρειες για τις οικογένειες των νυφών δίνει παραμυθένιες διαστά-
σεις, έχει οπωσδήποτε μεγάλο ενδιαφέρον για το αθηναϊκό κοινό, το οποίο επιθυ-
μεί να μάθει λεπτομέρειες για τη βασιλική οικογένεια. Ο Άννινος ζωγραφίζει
αυτή την υπαρκτή πραγματικότητα που βρίσκεται τόσο κοντά αλλά και τόσο
μακριά από την καθημερινότητα του αναγνωστικού του κοινού: οι βασιλικοί αρ-
ραβώνες είναι η αναγκαία δόση χρυσόσκονης στη γεμάτη από τη σκόνη των
δρόμων αθηναϊκή καθημερινότητα για την οποία ο ίδιος τόσες φορές έχει μιλή-
σει, και που παραγκωνίζεται προσωρινά για να αναδειχθεί ένας κόσμος που πα-
ραπέμπει σε ευρωπαϊκά μεγαλεία, σε ένα lifestyle που απέχει μερικές μόνο εκα-
τοντάδες μέτρα από τις μικροαστικές γειτονιές της Αθήνας. Ο Άννινος πλέκει
το εγκώμιο της βασιλικής οικογένειας – δεν αποφεύγει δε τη σύγκριση με το
προηγούμενο βασιλικό ζεύγος του Όθωνα και της Αμαλίας, στο οποίο ανάμεσα
στα άλλα καταμαρτυρείται και η ατεκνία ως βασικό μειονέκτημα. Η έλευση
του Γεωργίου στην Ελλάδα άλλωστε συνδέεται άμεσα με την Ένωση των
Επτανήσων (ένα «δώρο» κατά πολλούς ιστορικούς της Γηραιάς Αλβιόνος προς
τον νέο βασιλέα των Ελλήνων) – και ο Άννινος και σε άλλες ευκαιρίες θα επι-
δείξει τον ιδιαίτερο θαυμασμό του απέναντι στη βασιλική οικογένεια.�3� Αυτό το
υμνητικό κείμενο, που εύκολα θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι έχει γραφτεί
κατά παραγγελία των ανακτόρων, δεν είναι άσχετο με τη διαχρονικά θετική
στάση του Άννινου απέναντι στο παλάτι. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι στο μι-
κρό θέατρο των ανακτόρων ο Άννινος κάνει τα πρώτα θεατρικά του βήματα,
ενώ αργότερα θα δούμε τον Άννινο να συνθέτει έναν ακόμη έμμεσο ύμνο προς τη
βασιλική οικογένεια περιγράφοντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες του �896.�3�

Αυτή η διαχρονικά θετική στάση του Άννινου απέναντι στον βασιλιά ως πολιτει-
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ακό θεσμό έρχεται σε κάποια αντίθεση με τη στάση του απέναντι στην πολιτική
ηγεσία του τόπου, όπως κατά καιρούς εκφράζεται στα διάφορα έντυπα που συμ-
μετέχει, και η οποία δεν είναι σταθερή, αλλά μεταβάλλεται, τουλάχιστον απέ-
ναντι σε συγκεκριμένα πρόσωπα, ανάλογα με τη «γραμμή» που ακολουθεί το
έντυπο με το οποίο συνεργάζεται. Διακρίνουμε, λοιπόν, από τη μία σταθερότητα
ως προς την υποστήριξη της συγκεκριμένης βασιλικής δυναστείας και από την
άλλη μια ευκολότερη αντιπαράθεση με το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του και
τις βασικές συνιστώσες του.

Είναι χαρακτηριστικός, αλλά καθόλου τυχαίος, ο τρόπος με τον οποίο οι πρι-
γκιπικοί αρραβώνες συνδέονται με το εθνικό ζήτημα στον επίλογο του κειμένου:

«Ούτω η θυγάτηρ του νικητού του Σεδάν και η θυγάτηρ ενός των μελών
της οικογενείας της διεκδικούσης νομίμως το στέμμα της Γαλλίας, πο-
λεμήσαντος γενναίως κατά των επιδρομέων της πατρίδος του, συναντώ-
νται παρά τας βαθμίδας του ελληνικού θρόνου.[...]. Αμφότεραι φέρουσιν
ως προίκα πολύτιμον παραδόσεις αρετής και ευκλείας και αμφότεραι
ανήκουσιν εις γένος έκλαμπρον επιβάλλον υποχρεώσεις διότι noblesse
oblige. Αμφότεραι προώρισται να προσθέσωσι δια των εαυτών αρετών νέ-
αν αίγλην δόξης εις τον ελληνικόν θρόνον, προς ον, ως προς τηλαυγή
αστέρα, αποβλέπουσιν ου μόνον οι εν τη ελευθέρα χώρα ζώντες, αλλά και
οι καθεύδοντες εν σκότει δουλείας».�3�

Με τη λογική αυτή ο Άννινος φαίνεται να αντιλαμβάνεται το πολιτικό σύ-
στημα διπολικά: από τη μία η βασιλεία και από την άλλη οι πολιτικοί. Από τη
μία ο βασιλικός θεσμός που ενώνει όλους τους Έλληνες και δημιουργεί προσδο-
κίες για τη μεγέθυνση του Ελληνικού Βασιλείου και την απελευθέρωση των
υποδουλωμένων Ελλήνων, και από την άλλη οι έχοντες περισσότερο διαχειριστι-
κό ρόλο πολιτικοί, στους οποίους σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας ο Άννινος εί-
χε την ευκαιρία να εκτοξεύσει σατιρικούς μύδρους. Ο βασιλιάς άλλωστε είναι
ισόβιος, ενώ οι πολιτικές κυβερνήσεις ανεβοκατεβαίνουν στην εξουσία με μεγά-
λη ταχύτητα, ενίοτε, και πριν την εφαρμογή της αρχής της δεδηλωμένης, ανά-
λογα και με τις ορέξεις του βασιλέως.

Ο Άννινος, ωστόσο, δεν είναι γενικότερα θετικά διακείμενος απέναντι στη
βασιλεία – η οθωνική περίοδος αντιμετωπίζεται από αυτόν ως μια σκοτεινή πε-
ρίοδος παρακμής, πράγμα που συνδέεται και με τη γρήγορη διάψευση των προσ-
δοκιών των Ελλήνων για ένα μεγάλο και ισχυρό κράτος. Στο πρόσωπο της νέ-
ας δυναστείας ωστόσο φαίνεται να βλέπει τον ιδανικό πρωταγωνιστή για το
συλλογικό όραμα της εθνικής ολοκλήρωσης.
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Οι βασιλικοί γάμοι εντάσσονται στην αθηναϊκή πραγματικότητα περισσό-
τερο ως θέμα συζήτησης παρά ως βίωμα των πολιτών της πρωτεύουσας – αυ-
τή η συζήτηση γύρω από το θέμα είναι που τους καθιστά ζήτημα της καθημε-
ρινότητας περισσότερο από το ίδιο το γεγονός καθαυτό. Τα υπόλοιπα επικαιρι-
κού – χρονογραφικού τύπου κείμενα του Άννινου είναι «φέτες ζωής» της 
αθηναϊκής πραγματικότητας: Τα ρολόγια της Αθήνας,�33 στιγμιότυπα της
πόλης καθώς έρχεται το φθινόπωρο,�34 – μια άλλη ματιά σε αυτό που βιώνουν
καθημερινά οι Αθηναίοι, όχι για να το δουν διαφορετικά, αλλά για να ανακαλύ-
ψουν μικρές ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες που ο καθένας θα προσπερνούσε. Αυ-
τές τις λεπτές αποχρώσεις, τον καμβά της ρουτίνας επιχειρεί να αποτυπώσει
σε αυτού του είδους τα κείμενα ο Άννινος – μέσα από έναν καθρέφτη όχι παρα-
μορφωτικό αλλά αποκαλυπτικό: Οι διακειμενικές του αναφορές φαντάζουν πα-
ράταιρες σε σχέση με το περιεχόμενο του κειμένου: Τα χαλασμένα και εξαφα-
νισμένα ρολόγια της πόλης των Αθηνών, συνδέονται με ένα ποίημα του Μπω-
ντλαίρ,�35 που αναδημοσιεύεται στο πρωτότυπο και εκδηλώνει την αποστροφή
του Γάλλου «καταραμένου» ποιητή προς τα ρολόγια. Αυτό το «παραξένισμα»
της διακειμενικής αναφοράς ουσιαστικά επιτείνει ένα συμπαθητικά ειρωνικό
βλέμμα απέναντι στην πραγματικότητα. Ο Άννινος, για μια ακόμη φορά δεν
στηλιτεύει την πραγματικότητα, βρίσκεται κι ο ίδιος, με πλήρη επίγνωση,
εντός της.

33..33..66..55..44  ΜΜυυθθοοππλλαασσττιικκήή  ππεεζζοογγρρααφφίίαα  

Στην Εστία συναντάμε δύο ακόμη κείμενα μυθοπλαστικής πεζογραφίας. Το
ένα, το «Εκλογικόν στρατήγημα»�36 δημοσιεύεται στο περιοδικό το �887, σε
τρεις συνέχειες, ενώ το δεύτερο «Ο ερυθρός οίκος» δημοσιεύεται προς το τέλος
της δεκαετίας (�889).�37 Το πρώτο διαδραματίζεται πάλι σε μη αθηναϊκό περι-
βάλλον, ενώ το δεύτερο είναι ένα διήγημα που η δράση του εκτυλίσσεται μέσα
στην πόλη της Αθήνας.

Το «Εκλογικόν στρατήγημα» παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν λάβουμε
υπ’ όψιν μας ότι η δεκαετία του �88� σηματοδοτεί τη στροφή προς μια νοσταλ-
γικής υφής μυθοπλαστική πεζογραφία που περιγράφει την απλότητα της καθη-
μερινής ζωής στην ελληνική επαρχία, τόπο καταγωγής πολλών από τους νέους
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λογοτέχνες της δεκαετίας αυτής.�38 Η ματιά του Άννινου δεν έχει καμία διάθεση
να αποτελέσει ειδυλλιακή περιγραφή για τα άγρια και τα ήμερα του βουνού και
του λόγγου. Το «Εκλογικόν στρατήγημα» περιγράφει μια ελληνική επαρχία όπως
ενδεχομένως την άφησε ο Άννινος, αλλά μάλλον πολύ κοντά σε αυτό που ήταν
στην πραγματικότητα: Έναν κόσμο βουτηγμένο στην αμάθεια, στην αβελτερία,
στην κυριαρχία της ιδιοτέλειας, τον πολιτικαντισμό, τη μηχανορραφία – έναν κό-
σμο στενό και περιορισμένο, όπου όλοι υποβλέπουν όλους, όπου υπάρχει εξαθλίωση,
σκληρότητα, δυστυχία. Το βασικό θέμα του κειμένου, το οποίο ο Άννινος διαχειρί-
ζεται με αρκετή λεπτότητα, σήμερα θα μπορούσε να προκαλέσει οργή στον ανα-
γνώστη. Ένας τοπικός παράγοντας, προκειμένου να εξασφαλίσει τη νίκη στις
εκλογές, μηχανεύεται ένα ιδιότυπο στρατήγημα για να νικήσει τους αντιπάλους
του κατά την ψηφοφορία χωρίς να μεταχειριστεί τα παραδοσιακά μέσα νοθείας:
Πριν προλάβει να ψηφίσει το μεγαλύτερο μέρος του χωριού καλεί στον ναό – εκλο-
γικό κέντρο μία ομάδα λεπρών που ζούσαν εξαθλιωμένοι και απομονωμένοι έξω
από το χωριό: όπως παρατηρεί ο Άννινος, είχαν διαγραφεί από τη ζωή αλλά όχι
από τους εκλογικούς καταλόγους. Στη θέα των λεπρών οι χωριανοί πανικοβάλλο-
νται και αρνούνται να προσέλθουν για να ψηφίσουν καθώς οι κάλπες και ο χώρος
ψηφοφορίας θεωρούνται μολυσμένοι. Η σκληρότητα της τοπικής κοινωνίας δεν εί-
ναι το θέμα που στηλιτεύεται τόσο από τον Άννινο (ο οποίος περιγράφει την κατά-
σταση των λεπρών με οίκτο και όχι ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση) όσο η σα-
τανική εφευρετικότητα του τοπικού πολιτικάντη. Το κείμενο, παρότι διανθισμένο
με διακριτικά λογοπαίγνια από τον Άννινο, αποπνέει ένα πικρό, μαύρο χιούμορ –
μια ρεαλιστικά σκοτεινή πινελιά, σχετικά ασυνήθιστη για τη σε γενικές γραμμές
πιο στρογγυλεμένη γραφή του Άννινου. Είναι το δεύτερο σχετικά εκτεταμένο μυ-
θοπλαστικό του κείμενο σ’ αυτή τη δεκαετία – σαφώς υποδεέστερο από το «Ξηρόν
καρυόφυλλον», ωστόσο με περισσότερες οξείες γωνίες.

Το δεύτερο κείμενο, ο «Ερυθρός οίκος» είναι ένα αστικό ηθογραφικό διήγημα
με επίσης σκοτεινή θεματολογία – παρμένο όμως από τη ζωή της πόλης. Το πε-
ριβάλλον εδώ είναι ολότελα αστικό και το δράμα του ήρωα εκτυλίσσεται μέσα
στο κουκούλι του στενού του περιβάλλοντος – ή, για την ακρίβεια, μόλις αποφα-
σίσει να εξέλθει από αυτό: Ο Ανδρέας, ο ήρωας, είναι δικηγόρος στην Αθήνα, με
καλό εισόδημα, και αρχηγός μιας τυπικής μεσοαστικής οικογένειας, ο οποίος
ασφυκτιά μέσα στην καθημερινότητα: τη δουλειά του, τα παιδιά του, την ιδιο-
τροπία και τη γκρίνια της γυναίκας του. Το διήγημα παρακολουθεί μια μικρή
απόδραση του ήρωα από την καθημερινότητα – έναν μακρύ περίπατο προς τον
Πειραιά, μέσα από τους σκονισμένους δρόμους της πόλης και κάτω από έναν
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μελαγχολικό χειμωνιάτικο ουρανό. Η απόδραση του Ανδρέα προς τον Πειραιά –
μέσα από τα χωράφια και με το τρικυμισμένο Φάληρο στο βάθος, θα τον οδηγή-
σει σε μια παράκαμψη του δρόμου – μια κόκκινη αγροικία που του φαντάζει ει-
δυλλιακή: σ’ ένα τέτοιο σπίτι θα ήθελε να ξαναφτιάξει τη ζωή του, την οποία
προδιαγράφει ως ιδανική. Μέχρι που το φέρετρο ενός παιδιού που αφήνει μια
άμαξα στο σπίτι γκρεμίζει αυτή την εξιδανικευμένη εικόνα και τον κάνει να τρέ-
ξει πίσω στο κουκούλι του σπιτιού του και να αγκαλιάσει με λαχτάρα το παιδί
του. Ο μακρύς εσωτερικός μονόλογος του ήρωα, μοναδικού πρωταγωνιστή, η
γκρι ατμόσφαιρα, θυμίζουν τα σκοτεινά διηγήματα του Άννινου της δεκαετίας
του �87� – ίσως το γεγονός ότι και ο ίδιος στη διάρκεια αυτής της δεκαετίας
έχει βιώσει το τραύμα της απώλειας ενός παιδιού είναι η αφορμή γι’ αυτό το διή-
γημα – και το μήνυμά του: η καθημερινότητα που μας βασανίζει ίσως είναι τε-
λικά ο παράδεισός μας και όχι ο ερυθρός οίκος – είναι άραγε τυχαίο ότι αυτός
βρίσκεται έξω από την πόλη, στους τόπους όπου εκτυλίσσονταν πολλά από τα
πεζογραφήματα της εποχής; Η ατμόσφαιρα του διηγήματος οικοδομείται και
εδώ πολύ προσεκτικά από τον Άννινο – που δείχνει να χειρίζεται επιδέξια αυτό το
πολύ προσωπικό διήγημα – το αδιέξοδο ενός απελπισμένου αστού που επιστρέφει
στην καθημερινότητά του. Η ιψενική ατμόσφαιρα είναι έκδηλη – μόνο που ο
ήρωας δεν έχει τη δύναμη της Νόρας του Κουκλόσπιτου ή της Έντας Γκά-
μπλερ του ομώνυμου έργου – αποδρά από την ίδια του την απόδραση ενόσω η
καταστροφή του «κουκουλιού» που τον πνίγει είναι ακόμα ένα αόριστο πλάνο
μέσα στο μυαλό του.

Και τα δύο διηγήματα δείχνουν ότι ο Άννινος μπορεί να χειριστεί άνετα τη
μυθοπλαστική πεζογραφία, με δεδομένο το γλωσσικό εργαλείο της καθαρεύου-
σας γλώσσας, έχοντας πλέον μεταβεί σε μια καθαρά ρεαλιστική, νατουραλιστι-
κή θα την έλεγε πλέον κανείς, ατμόσφαιρα.

33..33..66..55..55  ΟΟ  ααννεεσσττρρααμμμμέέννοοςς  ρρεεααλλιισσμμόόςς::  ΗΗ  σσυυννέέχχεειιαα  ττωωνν  ΠΠααρρααδδααρρμμέέννωωνν

Αυτή η επιδεξιότητα του Άννινου στη διαχείριση της καθημερινότητας, μέσα
από τα ρεαλιστικά του κείμενα, εμφανίζεται ανεστραμμένη στη δεύτερη συνέχεια
των «Παραδαρμένων» που θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο τέλος της εξεταζό-
μενης περιόδου, το �89�, στην Εστία.�39 Η ασφυκτική καθημερινότητα που πα-
ρουσιάστηκε με γκρίζα χρώματα στα μυθοπλαστικά διηγήματα του Άννινου που
εξετάσαμε εδώ χρωματίζεται με το πικρό, διαβρωτικό, σαρκαστικό χιούμορ του
Άννινου. Στο κείμενο αυτό, το οποίο συμπεριλαμβάνεται και στο αυτοτελές έργο
του Άννινου Αττικαί Ημέραι�4� θα αναφερθούμε στο επόμενο κεφάλαιο.�4�
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�39 Χ. Άννινος, «Η βασιλόπηττα του Παραδαρμένου», Εστία, τόμ. ΚΘ΄ (�89�), αρ. �, σσ. �-4.
�4� Χ. Άννινος, Αττικαί Ημέραι, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, �9��, σσ. �73-�8�.
�4� Βλ. την παράγραφο 4.4.�.� αυτής της μελέτης.



33..33..66..55..66  ΜΜεεττααφφρραασσττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  σσττηηνν  ΕΕσσττίίαα

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τα περιοδικά της εποχής ο Άννινος θα
δώσει, πέρα από την πρωτότυπη αρθρογραφία του, και μεταφραστικά δείγματα
σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας. 

Στο περιοδικό Εστία θα συναντήσουμε, πέρα από τις τακτικές του συνεργα-
σίες, μεταφράσεις διηγημάτων αλλά και δύο μακροσκελέστερα κείμενα σε συ-
νέχειες: 

Η αρχή γίνεται με τον Ιταλό συγγραφέα Edmondo de Amicis (�846-
�9�8),�4� το διήγημα του οποίου «Η ημέρα εκείνη», δημοσιεύεται το �88� στην
Εστία.�43 Είναι διήγημα στρατιωτικού περιεχομένου σε απολύτως κατάλληλη
για τέτοια αναγνώσματα εποχή – η προσάρτηση της Θεσσαλίας και οι προσδο-
κίες που γέννησε αυτή τροφοδοτούν τη δίψα του αναγνωστικού κοινού (ιδίως
των νεαρών αγοριών, όπως και το «Τορπιλοβόλλον �9» που θα μεταφράσει αρ-
γότερα για τα Εκλεκτά Μυθιστορήματα)�44 για ιστορίες από το μέτωπο. Ο Άν-
νινος, άλλωστε θα κυκλοφορήσει αργότερα και συλλογή μεταφρασμένων διηγη-
μάτων του De Amicis,�45 ο οποίος είχε διακριθεί στην Ιταλία ως λογοτέχνης που
απευθυνόταν σε παιδικό και εφηβικό κοινό – η περίοδος που δημοσιεύεται το διή-
γημα είναι περίπου ένα χρόνο πριν από τη δημοσίευση του διηγήματος του Άννι-
νου «Το οκνηρόν γατάκι» στην Διάπλασι των Παίδων, πράγμα που δείχνει την
διάθεση (και τον πειραματισμό) του Άννινου να απευθυνθεί και σε ένα νεανικό
κοινό.

Ένα χρόνο μετά θα δημοσιευθεί, στην Εστία και πάλι, μετάφραση που υπο-
γράφει ο Χ.Α. ενός διηγήματος της Ματίλντε Σερράο, (�856-�9�7) του «Ο
Χριστός νεκρός».�46 Tο διήγημα δημοσιεύεται με την ένδειξη «Εκ των Leggende
Napoletane», δηλαδή το έργο της Leggende napoletane - Libro d’immaginazione e
di sogno (�88�). Και η Σερράο θα μεταφραστεί και πάλι από τον Άννινο, τόσο σε
περιοδικά όσο και σε αυτοτελή έκδοση στα χρόνια της ωριμότητας.�47

Πέρα από τα μεμονωμένα διηγήματα, η Εστία, ακολουθώντας το παράδειγ-
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�4� Για τον De Amicis και τον «διαπαιδαγωγητικό» ρόλο του στα ιταλικά γράμματα βλ. εν-
δεικτικά Antonio Carrannante, «De Amicis nella storia della scuola italiana», Rivista di Studi
Italiani, έτος XXV, αρ. �, σσ. 49-68.

�43 Εδμόνδος De Amicis, «Η ημέρα εκείνη», μφρ. Χ. Άννινος, Εστία, τόμ. ΙΒ΄, αριθ. 3�6,
(�88�), σσ. 7�5-7�9.

�44 Για τη συνεργασία αυτή βλ. το κεφάλαιο 3.3.6.6 αυτής της μελέτης.
�45 [Edmondo de Amicis], Ο στρατιώτης, εκ των διηγημάτων του Δεαμίτση, μφρ. Χ. Άννι-

νος, Αθήνα: Σύνδεσμος προς διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, �9�8. Βλέπε σχετικά το κεφάλαιο
4.5.5.�.� αυτής της μελέτης.

�46 Ματθίλδη Σερράο, «Ο Χριστός νεκρός», μφρ. Χ.Α. [Χ. Άννινος;], Εστία, τόμ. ΙΓ΄, αρ. 33,
(�88�), σσ. 3�5-3�7. 

�47 Ματθίλδη Σερράο, Χαμένη Αγάπη, μφρ. Χ. Άννινος, Αθήνα: Άγκυρα, χ.χ.



μα των Εκλεκτών Μυθιστορημάτων και ακολουθώντας την παράδοση των
αναγνωσμάτων σε συνέχειες που δημοσίευαν οι εφημερίδες σε μορφή επιφυλλί-
δας, θα φιλοξενήσει και δύο μυθιστορήματα σε μετάφραση του Άννινου προς το
τέλος της δεκαετίας.

Το πρώτο δημοσιεύεται έναν μόλις χρόνο μετά την αυτοτελή του έκδοση στη
Γαλλία (�887). Είναι το μυθιστόρημα ο Υποψήφιος (Candidat) του «Ιουλίου
Κλαρετή» (Jules Arsène Arnaud Claretie, �84�-�9�3) το οποίο δημοσιεύεται
για πρώτη φορά με την υπογραφή «Χ.Α.», την οποία με ασφάλεια μπορούμε να
αποδώσουμε στον Άννινο, το έτος �888, σε 4� συνέχειες.�48 Το περιοδικό μάλι-
στα, πριν από την πρώτη συνέχεια,�49 δημοσιεύει και ένα τρισέλιδο αφιέρωμα
στον συγγραφέα, το οποίο όμως υπογράφεται με διαφορετικά αρχικά (Μ.Μ. =
πιθανότατα ο στενός συνεργάτης του Άννινου Μιχαήλ Μητσάκης). 

Ο Κλαρετί εμφανίζει πολλές ομοιότητες με τον Άννινο αναφορικά με τη
διασπορά του έργου του, με μοναδική εξαίρεση την ενασχόλησή του με το μυ-
θιστόρημα, με το οποίο ο Άννινος ασχολήθηκε μόνον ως μεταφραστής. Θεα-
τρικός συγγραφέας, μυθιστοριογράφος, ιστοριογράφος και χρονικογράφος του
Παρισιού, είναι κι αυτός συγγραφέας της πόλης, μέλος ή πρόεδρος πολλών λο-
γοτεχνικών και θεατρικών σωματείων και εταιρειών και της Γαλλικής Ακα-
δημίας, είναι ασφαλώς ένα από τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα του Άννινου και
της συντροφιάς της Εστίας, πράγμα που είναι πρόδηλο και από τον θαυμασμό
με τον οποίο ο Μητσάκης αναφέρεται σ’ αυτόν προλογίζοντας τη δημοσίευση
της μετάφρασης.

Την επόμενη χρονιά (�889), ο Άννινος θα δημοσιεύσει άλλη μία μετάφραση
στην Εστία, αυτή τη φορά υπογράφοντάς την ως «Χ. Άννινος». Πρόκειται για
ένα από τα δημοφιλέστερα έργα της γαλλικής πεζογραφίας εκείνης της επο-
χής, το μυθιστόρημα Φρομών και Ρίσλερ (Fromont jeune et Risler aîné) του
Alphonse Daudet (Αλφόνσου Δωδέ κατά τον Άννινο, �84�-�897), που δημοσιεύ-
τηκε στη Γαλλία το �874, δεκαπέντε χρόνια πριν τη δημοσίευσή του σε �6 συνέ-
χειες στην Εστία, το �889.�5� Όπως και στην περίπτωση του Υποψηφίου, πριν
από την πρώτη συνέχεια του μυθιστορήματος δημοσιεύεται στο περιοδικό αφιε-
ρωματικό άρθρο στον συγγραφέα, αυτή τη φορά υπογεγραμμένο από τον Δημή-
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�48 Η πρώτη συνέχεια του «Υποψηφίου» δημοσιεύεται στην Εστία, τόμ. ΚΕ΄, αρ. 643, �4
Απρ. �888, σσ. �6�-�66. Οι συνέχειες δημοσιεύονται ανελλιπώς στα επόμενα τεύχη του περιοδι-
κού και η μετάφραση ολοκληρώνεται στον τόμ. ΚΣΤ΄, αρ. 674, �7 Νοεμ. �888, σσ. 76�-767.

�49 Μ.Μ. [Μιχαήλ Μητσάκης;], «Ιούλιος Κλαρετή», Εστία, τόμ. ΚΕ΄, αρ. 643, �4 Απρ.
�888, σσ. �57-�59. 

�5� Η πρώτη συνέχεια του «Φρομών και Ρίσλερ» δημοσιεύεται στην Εστία, τόμ. ΚΗ΄, αρ.
7�5, � Ιουλ. �889, σσ. 5-7, και εν συνεχεία δημοσιεύεται ανελλιπώς στα επόμενα τεύχη του πε-
ριοδικού ως και τον αριθ. 73�, �4 Δεκ. �889, σσ. 4�8-4�6, οπότε και δημοσιεύεται η τελευταία
συνέχεια.



τριο Κακλαμάνο.�5� Οι απόψεις του Κακλαμάνου για τον συγγραφέα Ντωντέ
και το μυθιστόρημα της εποχής είναι χαρακτηριστικές για το είδος της λογοτε-
χνίας που προτιμά η ομάδα της Εστίας, αλλά και κατ’ επέκταση, δείχνει τον
δρόμο που θα ακολουθήσουν οι αναδυόμενοι λογοτέχνες της Εστίας, έστω κι αν
όλοι δεν πρόκειται να ακολουθήσουν τη δύσκολη διαδικασία της σύνθεσης μυθο-
πλαστικής πεζογραφίας. Ο Άννινος τελικά επιλέγει να μην ακολουθήσει αυτόν
τον δρόμο (τον βοηθούσε η γαλλομάθειά του, δεν τον βοηθούσε το επτανησιακό
του παρελθόν). 

Ο Ντωντέ είναι κι αυτός, όπως και ο Κλαρετί, ο τελευταίος σε μικρότερο
βαθμό, το ιδανικό πρότυπο για τους ανερχόμενους συγγραφείς μιας εποχής που
δεν είχε «εσωτερική» παράδοση σ’ αυτό που άρχιζε να συμβαίνει: τη σταδιακή
άνοδο της μυθοπλαστικής πεζογραφίας που προσπαθούσε, μέσα από τον ρεαλι-
σμό και την άκρα απόληξή του, τον νατουραλισμό, να ανατάμει την κοινωνία, να
δείξει την πραγματικότητα της εποχής αφτιασίδωτη, ως έχει – όχι απλά για να
προσφέρει ένα οικείο ανάγνωσμα στον αναγνώστη, αλλά για να φωτίσει με λο-
γοτεχνικό τρόπο τον κόσμο που ταυτόχρονα με τον δικό της τρόπο επιχειρεί να
ανακαλύψει η επιστήμη. Η τεράστια απήχηση του έργου του Ντωντέ σίγουρα
ήταν αξιοζήλευτη από τον κύκλο της Εστίας. Η θεματολογία του έργου είχε
στοιχεία της καθημερινότητας της εποχής: Τη γυναικεία φιλοδοξία που διατα-
ράσσει την ανδρική συνεργασία, την απιστία, τη συγκέντρωση του πλούτου και
της δύναμης στα χέρια του βιομηχανικού κεφαλαίου. Το σκηνικό είναι πια η πό-
λη, η επιχείρηση, το σαλόνι, και ο κινητήριος μοχλός τα ανθρώπινα πάθη, όπως
διαμορφώνουν όχι τόσο τον εσωτερικό κόσμο του ήρωα, αλλά τις ανθρώπινες
σχέσεις. Δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, ποιητής και μυθιστοριογρά-
φος, ο Ντωντέ συγκέντρωνε τα χαρακτηριστικά του “scriptor universalis” που
καταπιάνεται με όλα τα είδη επιτυχώς – αυτό ακριβώς που ήθελαν ή αναγκά-
ζονταν εκ των πραγμάτων να κάνουν οι λογοτέχνες της γενιάς που ανδρώνεται
στη δεκαετία του �88�.

Σε όλα τα μυθιστορήματα η γλώσσα είναι καθαρεύουσα – με μια απάλυνση
της να διακρίνεται στους διαλόγους, χωρίς όμως να παρεκκλίνει, όπως και στα
Εκλεκτά Μυθιστορήματα, η γλώσσα από την καθαρεύουσα του πεζού λόγου, κα-
τά βάση του λόγου των εφημερίδων, των βιβλίων, της εκπαίδευσης, της πολιτείας.

Στην Εστία επίσης θα συναντήσουμε μεταφράσεις άρθρων ή διηγημάτων
που υπογράφονται με αρχικά Χ*, Χ**, Χ., Χ***, που μας κάνουν να υποψιαζό-
μαστε ότι ο Άννινος είναι πιθανόν να έχει συνεισφέρει μεταφραστικά και σε άλ-
λα κείμενα εκτός από εκείνα που υπογράφει είτε με το πλήρες όνομά του είτε με
τα αρχικά του. Κι εδώ, η «γκρίζα περιοχή» είναι σαφώς πιο περιορισμένη σε
σχέση με τον τύπο, είναι όμως υπαρκτή.
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�5� Δ. Κακλαμάνος, «Αλφόνσος Δωδέ», Εστία, τόμ. ΚΗ΄, αρ. 7�5 (� Ιουλ. �889), σσ. �-4.



Αποτιμώντας συνολικά την παρουσία του Άννινου στην Εστία, κατά τη διάρ-
κεια αυτής της δεκαετίας διαπιστώνουμε ότι, περισσότερο ίσως από κάθε άλλο
έντυπο με το οποίο συνεργάστηκε ο Άννινος, ακόμη και από εκείνα στα οποία
συμμετείχε στη στενή δημιουργική τους ομάδα, όπως π.χ. το Άστυ, η Εστία εί-
ναι το έντυπο στο οποίο βλέπουμε τον σατιρικό ψευδωνυμογράφο των αρχών της
δεκαετίας ή τον ανώνυμο χρονογράφο των «Πινακίδων» της Εφημερίδος να με-
ταμορφώνεται στον επώνυμο αρθρογράφο που θα πρωταγωνιστήσει στις επόμε-
νες δεκαετίες στην πνευματική ζωή με τον δικό του τρόπο. Η Εστία είναι το ερ-
γαστήριο όπου ο Άννινος θα δοκιμάσει όλα τα είδη με τα οποία θα ασχοληθεί σε
μεγαλύτερη έκταση στις επόμενες δεκαετίες: μετάφραση, επικαιρική γραφή,
ιστορία, κριτικό κείμενο – αλλά και σε ένα είδος στο οποίο δεν θα δείξει ιδιαίτερη
έφεση στο μέλλον: τη μυθοπλαστική πεζογραφία. Η συνεργασία του Άννινου με
την Εστία θα συνεχιστεί και κατά την επόμενη δεκαετία, αλλά και κατά την
περίοδο του μετασχηματισμού της σε ημερήσια εφημερίδα. Αλλά γι’ αυτήν την
παρουσία του Άννινου στην Εστία θα γίνει λόγος στα επόμενα κεφάλαια αυτής
της μελέτης.�5�

Η πολυσυλλεκτικότητα της Εστίας ταίριαζε σε λογοτέχνες σαν τον Άννινο
που επιχειρούσαν, επιδεικνύοντας ευελιξία και προσαρμοστικότητα και κάνο-
ντας συμβιβασμούς με την εποχή και τα έντυπά της να καθιερωθούν στον δη-
μοσιογραφικό χώρο της Αθήνας, σε αντίθεση με τους επιλεκτικότερους Κερκυ-
ραίους. Το ζητούμενο, μέσα στο περιβάλλον και το εργαστήρι της Εστίας ήταν
για καθέναν από τους φιλόδοξους αυτούς λογογράφους, να αποκρυσταλλώσει τη
λογοτεχνική του ταυτότητα. 

33..33..66..66  ΗΗ  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοο  ππεερριιοοδδιικκόό  ΕΕκκλλεεκκττάά  ΜΜυυθθιισσττοορρήήμμαατταα
Η κυκλοφοριακή απήχηση που είχε η δημοσίευση μεταφρασμένων γαλλικών

πεζογραφημάτων με τη μορφή επιφυλλίδων στις εφημερίδες, και για την οποία ο
Άννινος είχε εκφραστεί με απαξίωση,�53 όπως είχαμε διαπιστώσει σε προηγού-
μενο κεφάλαιο, οδήγησε στην έκδοση του περιοδικού Εκλεκτά Μυθιστορήματα,
αρχικά δισεβδομαδιαίου και στη συνέχεια εβδομαδιαίου,�54 στο οποίο δημοσιεύο-
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�5� Για την παρουσία του Άννινου στην Εστία στη μικρή περίοδο της παρουσίας της ως λο-
γοτεχνικού περιοδικού κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του �89� βλ. την παράγραφο
4.8.�.� αυτής της μελέτης, ενώ για την παρουσία του στην εφημερίδα Εστία, που διήρκεσε ως
τις εσχατιές του βίου του βλ. την παράγραφο 4.6.�.3 αυτής της μελέτης.

�53 Χ. Άννινος, «Η νέα φάσις του ελληνικού θεάτρου», Εστία, τόμ. Λ΄, αρ. 39 (�89�), σσ.
�95-�96.

�54 Βλ. Φρειδερίκη Ταμπάκη-Ιωνά «Εκλεκτά Μυθιστορήματα», λήμμα στην Εγκυκλοπαί-
δεια του Ελληνικού Τύπου �784-�874, τόμ. Β΄, Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ���8, σσ. 78-
79· της ίδιας «Το ελληνικό περιοδικό Εκλεκτά Μυθιστορήματα και το γαλλικό πρότυπό του Les
bons romans», Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
τόμ. Λ΄ (�99�-�995), σσ. �43-3�5.



νταν, αποκλειστικά σχεδόν, μεταφράσεις γαλλικών κυρίως μυθιστορημάτων,
αλλά και πρωτότυπα λογοτεχνήματα Ελλήνων πεζογράφων.

Το ίδιο το περιοδικό είναι ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρων φορέας «μετακένωσης»
επτανησιακού δυναμικού στην Αθήνα. Εκδότης του ήταν ο Χρίστος Στυλ. Χιώ-
της (�855-�9�5),�55 Ζακυνθινός, ανηψιός του σημαντικού ιστοριογράφου Πανα-
γιώτη Χιώτη, και εκδότης του περιοδικού Κόριννα κατά τη δεκαετία του �87�.
Ο Χιώτης έρχεται στην Αθήνα την ίδια περίπου περίοδο κατά την οποία εγκαθί-
σταται και ο Άννινος (�878). Με την έκδοση του περιοδικού διαπιστώνουμε έναν
πολύ ενδιαφέροντα στρατηγικό ελιγμό ενός ακόμη Επτανησίου που μεταβαίνει
στην Αθήνα, και επιχειρεί να αξιοποιήσει την ευρωπαϊκή λογοτεχνία, με την
οποία τα Επτάνησα βρίσκονταν σε διαρκή επικοινωνία επί αιώνες, προκειμένου
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�55 Για τον Χρίστο Χιώτη βλ. Γεωργία Κόκλα-Παπαδάτου, «Χιώτης, Χρίστος Στυλ.»,
λήμμα στην Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου �784-�874, τόμ. Δ΄, Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών, ���8, σ. 354 και την εκεί βιβλιογραφία.

Αριστερά: Εξώφυλλο του εικονογραφημένου περιοδικού Εκλεκτά Μυθιστορήματα, �885
[Πηγή: Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών]. Δεξιά: Το γαλλικό του πρότυπο 

Les Bons Romans. Η ομοιότητα στον σχεδιασμό των εντύπων είναι χαρακτηριστική.
[Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Gallica



να ενσωματωθεί στην αθηναϊκή πραγματικότητα, επωφελούμενος από τη ζή-
τηση που η αθηναϊκή «αγορά» είχε αρχίσει εμφανώς να επιδεικνύει απέναντι σε
αυτό το είδος, ζήτηση που δεν μπορούσε ακόμη να καλυφθεί από την εγχώρια
πεζογραφική παραγωγή. Η παράδοση της επικοινωνίας με τη δυτικοευρωπαϊκή
λογοτεχνία, ιδίως τη γαλλική και την ιταλική, που είχε επί μακρόν καλλιεργη-
θεί από τις εμπορικές επαφές με τη Δύση, τον «βενετσιάνικο οικονομικό χώρο»,
αλλά και τις σπουδές πολλών Επτανησίων νέων σε ιταλικά και γαλλικά πανε-
πιστήμια αξιοποιείται προσαρμοζόμενη στη νέα πραγματικότητα και ανταπο-
κρινόμενη στις απαιτήσεις μιας μαζικότερης παραγωγής που δεν προσδιορίζε-
ται πια από το αισθητικό κριτήριο του μεταφραστή (π.χ. τις αντίστοιχες επιθυ-
μίες ή φιλοδοξίες του Παναγιώτη Πανά να μεταφράσει Όσσιαν και του Πανα-
γιώτη Βεργωτή να μεταφράσει Ντάντε) αλλά από ένα κριτήριο περισσότερο
εμπορικό.

Η γλωσσομάθεια πολλών από τους νεαρούς Επτανήσιους που κατέφθαναν
στην Αθήνα την εποχή εκείνη ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για να αποκτήσει η αγο-
ρά ένα απόθεμα μυθιστορημάτων ικανό να καλύψει τις ανάγκες του κοινού, αλ-
λά και για τους ίδιους, που έβλεπαν το όνομά τους τυπωμένο, με άλλη ιδιότητα
αυτή τη φορά, σε ακόμη ένα έντυπο και ορισμένοι από αυτούς αποκτούσαν την
ευκαιρία να δουν και πρωτότυπα λογοτεχνήματά τους να δημοσιεύονται στο πε-
ριοδικό. Πολλοί από τους μεταφραστές των Εκλεκτών Μυθιστορημάτων είναι
Επτανήσιοι: Γρηγόριος Ξενόπουλος, Ειρηναίος Ασώπιος, Παναγιώτης Πανάς,
και ο Χαραλάμπης Άννινος. Αλλά και πολλοί άλλοι, μεγαλύτεροι και μικρότε-
ροι, είναι φυσιογνωμίες που έχουμε ξανασυναντήσει να συνεργάζονται με τον
Άννινο από τις αρχές της δεκαετίας: Μιχαήλ Μητσάκης, Εμμανουήλ Ροΐδης,
Ιωάννης Δαμβέργης, Δημήτριος Καμπούρογλου.

Από αυτή τη σκοπιά τα Εκλεκτά Μυθιστορήματα είναι ένα σημαντικό ση-
μείο συνάντησης της σύγχρονης ευρωπαϊκής με τη νεοελληνική λογοτεχνία.
Ένας χώρος στον οποίο συνυπάρχουν, στα μάτια του αναγνωστικού κοινού, κεί-
μενα των Αλέξανδρου Δουμά (πατρός και υιού), Βικτόρ Ουγκό, Εμίλ Ζολά,
Τσαρλς Ντίκενς, Ονορέ Ντε Μπαλζάκ, Ζορζ Ονέ, Γκυ ντε Μωπασάν, Ευγένιου
Σύη, Έντγκαρ Άλαν Πόε κ.ά. με τις υπογραφές των νέων Ελλήνων πεζογρά-
φων: του Γρηγορίου Ξενόπουλου, του Ανδρέα Καρκαβίτσα, της Αλεξάνδρας Πα-
παδοπούλου, του Μ. Ταγκόπουλου κ.ά. Το γεγονός ότι πολλοί από τους ίδιους
τους νεαρούς Έλληνες έχουν καταπιαστεί με τη μετάφραση των ξένων συγγρα-
φέων που εμφανίζονται στο περιοδικό, καθιστά τα Εκλεκτά Μυθιστορήματα εν-
διαφέρον εργαστήριο οικοδόμησης λογοτεχνικών ωσμώσεων και οικοδόμησης
λιγότερο ή περισσότερο εμφανών επιδράσεων, σε πολλαπλά επίπεδα: Στο επίπεδο
της μετάφρασης, οι νέοι λογοτέχνες έχουν την ευκαιρία να επεξεργαστούν έναν
κώδικα ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής λογοτεχνικής ύλης ο οποίος λίγο πολύ
έχει το κοινό χαρακτηριστικό ότι είναι σχεδιασμένος για το μεγάλο κοινό, και
όχι για να εκφράσει το προσωπικό γλωσσικό ή λογοτεχνικό όραμα του δημιουρ-
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γού. Επιπλέον, ο χώρος ενσωμάτωσης στο νέο περιβάλλον είναι και χώρος μέσα
στον οποίο οι ίδιοι λειτουργούν ως λογοτέχνες – έχουν την ευκαιρία δηλαδή να
διαμορφώνουν αυτή την πραγματικότητα πολύπλευρα. Αλλά και οι ίδιοι να δια-
μορφώνονται μέσα από την εκ του σύνεγγυς επαφή τους με το ευρωπαϊκό λογο-
τεχνικό κείμενο – καθώς η διαδικασία της μετάφρασης, ακόμη κι όταν γίνεται
με τις πιεστικές συνθήκες του «κλεισίματος ύλης» ενός περιοδικού προϋποθέτει
την επικοινωνία του μεταφραστή, άλλοτε ηθελημένη κι άλλοτε αθέλητη, με τη
δομή του κειμένου, με τις πηγές τις εκφραστικής του δύναμης, με τους νοημα-
τικούς του άξονες. 

Αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι το ίδιο το περιοδικό είναι μια μετα-
φορά στα καθ’ ημάς του γαλλικού αντίστοιχου Les bons Romans, η ύλη του οποί-
ου, σε συνδυασμό με τις αυτοτελείς εκδόσεις γαλλικών κυρίως ή μεταφρασμέ-
νων στα γαλλικά μυθιστορημάτων ήταν και η πηγή από την οποία αντλούνταν
τα πρωτότυπα κείμενα που μεταφράζονταν στα Εκλεκτά Μυθιστορήματα, δια-
πιστώνουμε πόσο σημαντικός δίαυλος επαφής με τα λογοτεχνικά πράγματα
της Ευρώπης ήταν ένα περιοδικό, ακόμη κι αν η επαφή αυτή υπαγορευόταν και
διεπόταν από τους κανόνες της αγοράς.

Σ’ αυτό το εργαστήριο, που καλύπτει χρονολογικά ολόκληρη τη δεκαετία
(αφού η πρώτη περίοδος του περιοδικού διαρκεί από το �884 ως το �89�), ο Άν-
νινος συμμετέχει χωρίς να καταθέσει πρωτότυπο δικό του λογοτεχνικό κείμενο,
μόνο ως μεταφραστής. Υπάρχει βέβαια και εδώ ένας σημαντικός αριθμός κει-
μένων που υπογράφονται με αρχικά, δεν συναντάμε όμως πουθενά τα αρχικά
του Άννινου.

Η πρώτη του μεταφραστική εμφάνιση στο περιοδικό γίνεται το �885, όταν
στα Εκλεκτά Μυθιστορήματα δημοσιεύεται σε 48 συνέχειες η «μυθιστορία» «Η
λευκοφόρος» του Ουίλκι Κόλλινς (�8�4-�889).�56 Πρόκειται για το διασημότε-
ρο ίσως μυθιστόρημα του Βρετανού θεατρικού συγγραφέα, μυθιστοριογράφου και
διηγηματογράφου William Wilkie Collins�57 The woman in white (�86�), το
οποίο μεταφέρθηκε πολλές φορές στον βωβό και τον ομιλούντα κινηματογράφο,
ενώ διασκευάστηκε και σε θεατρικό μιούζικαλ το ���4 από τον συνθέτη Andrew
Lloyd Webber. Πιθανολογούμε ότι ο Άννινος μεταφράζει από τα γαλλικά – κα-
θώς δεν έχουμε ένδειξη ότι γνωρίζει την αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, στη δημο-
σίευση της μετάφρασης παρατίθεται και εικονογραφικό υλικό από την υπόθεση
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�56 Η πρώτη συνέχεια δημοσιεύεται στον αρ. 39, �� Ιουλ. �885 σσ. 3�5-3��. Δημοσιεύεται
ανελλιπώς σε όλα τα επόμενα φύλλα του περιοδικού με τελευταία εμφάνιση τον αρ. 86, �5 Ιουν.
�886, σσ. �64-�67.

�57 Πλούσιο πληροφοριακό υλικό για τον Wilkie Collins βλ. στις ιστοσελίδες http://www.
wilkiecollins.com, και http://www.wilkie-collins.info [on line, πρόσβαση στις �5 Αυγ. ����],
όπου παρατίθενται αποσπάσματα του έργου του και σύνδεσμοι σε βιβλιογραφικές αναφορές και
αρχειακό υλικό που αφορά τον συγγραφέα.



του έργου, το οποίο ο εκδότης των Εκλε-
κτών Μυθιστορημάτων αντλούσε από τη
γαλλική έκδοση.�58

Και στην αγγλική της έκδοση, κατά
τη συνήθη πρακτική της εποχής, η Λευ-
κοφόρος είχε δημοσιευθεί σε συνέχειες
στο περιοδικό του Charles Dickens All
the Year Round πριν εκδοθεί αυτοτελώς
σε βιβλίο, μεταξύ των ετών �859-�86�.
Πρόκειται για ένα καλοδουλεμένο αστυ-
νομικό μυθιστόρημα με κεντρικό ήρωα
τον Γουόλτερ Χάρτραϊτ, καθηγητή
ιχνογραφίας με ικανότητες ντέτεκτιβ,
που εκτυλίσσεται στη σύγχρονη του
Κόλλινς Αγγλία. Η περιγραφή της κα-
θημερινότητας συνδυάζεται με το απα-
ραίτητο μυστήριο, που δεν επικεντρώνε-
ται μόνο στο πρόσωπο της «Λευκοφό-
ρου» Αν Κάθερικ, αλλά και το αισθημα-
τικό στοιχείο που συνδέεται με ταξικές
διαφορές (ο φτωχός κεντρικός ήρωας
ερωτεύεται την πλούσια κληρονόμο).

Ο Άννινος ακολουθεί πιστά το πρωτότυπο και χρησιμοποιεί καθαρεύουσα
γλώσσα στη μετάφραση τόσο του αφηγηματικού μέρους όσο και των διαλόγων.
Η καθαρεύουσά του όμως είναι απλή – ιδιαίτερα στους διαλόγους πλησιάζει τό-
σο πολύ στη δημοτική, προσδίδοντας φυσικότητα στο διάλογο. Ας δούμε ένα χα-
ρακτηριστικό απόσπασμα:

(αα) Αμιγώς αφηγηματικό μέρος

Η αδελφή μου Σάρα, καίπερ μάλλον ελαφρά ως εκ της ηλικίας της, εδεί-
κνυτο εν τούτοις παραδόξως ευνοϊκή προς αυτόν. Εξετίμα την αγαθήν
καρδίαν του Πέσκα, αλλά δεν παρεδέχετο ανεξετάστως, ως έπραττε χά-
ριν εμού η μήτηρ μου, αυτήν ως κατά πάντα άμεμπτον.�59

(ββ) Διάλογος (με εμβόλιμες παρατηρήσεις του αφηγητή). Για να κατανοή-
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�58 Βλ. Φρειδερίκη Ταμπάκη-Ιωνά, «Εκλεκτά μυθιστορήματα» λήμμα στην Εγκυκλοπαί-
δεια του ελληνικού τύπου, ό.π., σσ. 78-79.

�59 Ουίλκη Κόλλινς «Η Λευκοφόρος», μφρ. Χ. Άννινου, Εκλεκτά Μυθιστορήματα, αρ. 39,
�� Ιουλ. �885, σ. 3�7.

Wilkie Collins (�8�4-�889)



σουμε τη διαφορά παραθέτουμε τα δια-
λογικά μέρη με όρθια στοιχεία και τα
αφηγηματικά με πλάγια.

– Θα ιδής μαμμά, είπε ταπεινή τη
φωνή η Σάρα, ότι θα μας κατα-
στρέψη το καλλίτερόν μας κάθι-
σμα.
– Ανατρέχω εις το παρελθόν,
αποτείνομαι εις το ευγενέστατον
των πλασμάτων, εξηκολούθησεν
ο Πέσκας, όστις εκ του ύψους του
βήματος διηύθυνε προς εμέ τον
ανάξιον τον φλογερόν υπαινιγμόν
του. Ότε ευρισκόμην νεκρός εις
τον πυθμένα της θαλάσσης (ένε-
κα αιμωδιάσεως) τίς ήλθε να με
αναζητήση; Τίς με ανέσυρε και τί
είπον εγώ, ότε ανέκτησα την ζω-
ήν και τα ενδύματά μου;
– Πολύ περισσότερα αφ’ όσα έπρεπε βεβαίως, τον διέκοψα εγώ, προσποι-
ηθείς ύφος όσο το δυνατόν οργίλον [...]�6�

Στο διαλογικό μέρος, μπορούμε να διακρίνουμε ένα «ποίκιλμα» της γλώσ-
σας, μια διαφοροποίηση ανάμεσα στη γλώσσα του καθηγητή Ιταλικών Πέσκα
και των νεωτέρων σε ηλικία Σάρας και Γουόλτερ (τον οποίο ο Άννινος μεταφρά-
ζει «Βάλτερ»). Η καθαρεύουσα ωστόσο είναι κυρίαρχη, όπως συμβαίνει κατά
κόρον και στα υπόλοιπα κείμενα που δημοσιεύονται στο περιοδικό.

Το �887, ο Άννινος εμφανίζεται στα Εκλεκτά Μυθιστορήματα δύο φορές, με
τη μετάφραση δύο διηγημάτων και ενός μυθιστορήματος. Το πρώτο διήγημα εί-
ναι το «Εν τη θυέλλη».�6� Το δεύτερο διήγημα είναι «Το γελών κρανίον», που δη-
μοσιεύεται μόνο σε μία συνέχεια.�6� Ο Άννινος υπογράφει το διήγημα χωρίς να
αναφέρεται ο συγγραφέας, με την σημείωση «Εκ του γαλλικού».

Το μυθιστόρημα που μεταφράζει ο Άννινος στις χρονιές �887 και �888 για
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�6� Ουίλκη Κόλλινς «Η Λευκοφόρος», μφρ. Χ. Άννινου, Εκλεκτά Μυθιστορήματα, αρ. 39,
�� Ιουλ. �885, σ. 3�7.

�6� Α. Χαρ. [Χ. Άννινος;], «Εν τη θυέλλη», Εκλεκτά Μυθιστορήματα, έτος Γ΄, αρ. ��6
(�887), σ. �6�.

�6� Χ. Άννινος, «Το Γελών κρανίον» [εκ του γαλλικού], Εκλεκτά Μυθιστορήματα, έτος Γ΄,
φ. �4�, �9 Φεβ. �887, σσ. �77-�79.

Auguste Maquet



λογαριασμό των Εκλεκτών Μυθιστορημάτων είναι «ο Κόμης Λαβερνή», που
δημοσιεύεται για χρονικό διάστημα σχεδόν � ετών (74 συνέχειες).�63 Πρόκειται
για το μυθιστόρημα Le Compte de Lavernie του Γάλλου μυθιστοριογράφου και
θεατρικού συγγραφέα Auguste Maquet (�8�3-�888, ο Άννινος τον ονομάζει Αύ-
γουστο Μακέ), βασικού συνεργάτη του Αλεξάνδρου Δουμά πατρός, με τον οποίο
μάλιστα ο Μακέ είχε έρθει και σε δικαστικές προστριβές προκειμένου να ανα-
γνωρίσει πνευματικά δικαιώματα των έργων του. Μαζί είχαν συνθέσει διάσημα
μυθιστορήματα του Αλεξάνδρου Δουμά πατρός όπως Οι τρεις σωματοφύλακες,
Η βασίλισσα Μαργκώ και Ο υποκόμης της Βραζελόνης. Αυτού του είδους οι
άτυπες ή τυπικές συνεργασίες ανάμεσα σε συγγραφείς θα μας απασχολήσουν
και στην εξέταση της μελλοντικής συγγραφικής πορείας του Άννινου, ιδίως
στον τομέα του θεάτρου επιθεώρησης.

Ο Κόμης Λαβερνή ανήκει στα έργα που έγραψε αποκλειστικά ο Μακέ, και
είχε γραφτεί, κατά την προσφιλή τακτική των μυθιστοριογράφων της εποχής
και με τη μορφή δράματος σε πέντε πράξεις και οκτώ εικόνες, το �854. Τα έργα
που υπέγραψε ο ίδιος ο Μακέ δε γνώρισαν ποτέ την απήχηση των έργων του
Δουμά. Αυτό δεν εμπόδισε τον ίδιο να γίνει πρόεδρος της γαλλικής Ένωσης
Συγγραφέων και Δραματογράφων, όπως συνέβη και με τον Άννινο, μερικές δε-
καετίες μετά, στην Ελλάδα. Άλλο ένα κοινό στοιχείο στο βιογραφικό των δύο
ανδρών είναι ότι ξεκινούν αμφότεροι από έναν κύκλο ρομαντικών συγγραφέων,
μολονότι με διαφορά μερικών δεκαετιών. Ο Μακέ ωστόσο προέρχεται από ακα-
δημαϊκό περιβάλλον – εγκατέλειψε το Πανεπιστήμιο για να ασχοληθεί με τη
μυθοπλαστική πεζογραφία. Ο Άννινος δεν κατάφερε, αντίθετα, να προχωρήσει
πέρα από τη σύνθεση διηγημάτων.

Η μετάφραση του Κόμη Λαβερνή ακολουθεί τις βασικές μεταφραστικές αρ-
χές του Άννινου, ο οποίος εδώ μεταφράζει απευθείας από τη γλώσσα του πρωτο-
τύπου: πιστότητα στο πρωτότυπο κείμενο, απλή καθαρεύουσα στις αφηγήσεις
που για λόγους φυσικότητας «εντέχνως» και χωρίς να αποκαλύπτεται, πλησιά-
ζει περισσότερο προς τη δημοτική, με τη χρήση από τον Άννινο τύπων που είναι
κοινοί στην καθαρεύουσα και τη δημοτική. 

Το τελευταίο από τα μυθιστορήματα που μεταφράζει ο Άννινος και δημοσι-
εύεται στα Εκλεκτά Μυθιστορήματα είναι Το τορπιλλοβόλον �9 (Le Torpilleur
�9) του «Πέτρου Μαέλ» (Pierre Maël), το οποίο δημοσιεύεται σε 38 συνέχειες
στο περιοδικό, μεταξύ �889 και �89�.�64 Ο Πιέρ Μαέλ δεν είναι στην πραγμα-
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�63 Η πρώτη συνέχεια του μυθιστορήματος «Ο κόμης Λαβερνή» δημοσιεύεται στον αρ. �97, �3
Σεπ. �887, σσ. 7�6-7�8. Έκτοτε το μυθιστόρημα δημοσιεύεται ανελλιπώς στα επόμενα 74 τεύχη
του περιοδικού. Η τελευταία συνέχεια δημοσιεύεται στον αρ. �7�, � Ιουν. �888, σσ. 489-49�.

�64 Η πρώτη συνέχεια του Τορπιλλοβόλου �9 δημοσιεύεται στον τόμο Ε΄, αρ. 4�� (�889) σσ.
764-765 των Εκλεκτών Μυθιστορημάτων (έκτακτον φύλλον, επ’ ευκαιρία των γάμων του δια-



τικότητα υπαρκτό πρόσωπο, αλλά μια συγγραφική περσόνα, για λογαριασμό
της οποίας γράφουν δύο συγγραφείς: Οι Charles Causse και Charles Vincent.�65

Μολονότι σήμερα το έργο του έχει ολότελα ξεχαστεί, στην εποχή του είχε προ-
καλέσει ιδιαίτερη αίσθηση (το �888 έχει ήδη πραγματοποιήσει την 7η έκδοσή
του στη Γαλλία).�66 Το τορπιλλοβόλον �9, όπως και τα περισσότερα μυθιστο-
ρήματα του (των) Μαέλ είναι βιβλία γραμμένα ειδικά για τη νεολαία – βρι-
σκόμαστε δηλαδή σε μια κατηγορία διαφορετική από τα δύο προηγούμενα έργα
που έχει μεταφράσει ο Άννινος, και που γνώριζαν μεγάλη απήχηση στην εποχή
τους καθώς είχαν, εκτός από ψυχαγωγικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα, αφού
επιχειρούσαν να καλλιεργήσουν στους νέους της εποχής αξίες όπως ο πατριω-
τισμός, η ηθική ακεραιότητα, η τιμή, η ανδρεία. Για τον λόγο αυτό, ο Μαέλ
έγραφε μυθιστορήματα με στοχευμένο κοινό: Ειδικά για κορίτσια και ειδικά
για αγόρια, με αντίστοιχη θεματολογία, προσανατολισμό και εικονογράφηση
για κάθε κατηγορία. 

Το Τορπιλλοβόλον �9, είναι ένα ναυτικό πολεμικό μυθιστόρημα που εξαίρει το
ήθος και την ανδρεία των νεαρών Γάλλων ναυτών μέσα σε μια πολεμική ατμό-
σφαιρα. Οι πρωταγωνιστές της ιστορίας δεν είναι τυχαίο ότι είναι νέοι σε ηλικία
– κατ’ αναλογία είναι η ίδια τεχνική που χρησιμοποιεί ως σήμερα η βιομηχανία
του θεάματος για να κερδίσει (ωστόσο όχι με πρωταρχικό σκοπό να διαπαιδα-
γωγήσει) το σύγχρονο κοινό: Οι νεαροί στρατιώτες του Βιετνάμ στην κινηματο-
γραφική ταινία Platoon του Oliver Stone ή οι νεαροί ήρωες της ταινίας Saving
Private Ryan του Steven Spielberg είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα ηρώων
που μοιάζουν με τους νεαρούς Γάλλους του Τορπιλλοβόλου �9.

Η ιστορική συγκυρία δημοσίευσης του έργου στην Ελλάδα δεν είναι ίσως τυ-
χαία. Μολονότι δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τη διαδικασία επιλογής των
προς μετάφραση μυθιστορημάτων, η εμπορική τους επιτυχία στο εξωτερικό θα
πρέπει να ήταν ασφαλώς ένα κίνητρο, θα πρέπει όμως ο Χιώτης σαν εκδότης ή
οι μεταφραστές να λάμβαναν σοβαρά υπ’ όψιν τους τη δυνατότητα απήχησης
στα καθ’ ημάς αυτής της ιστορίας. Ολόκληρη η δεκαετία του �88� χαρακτηρι-
ζόταν από μια συνεχή πολεμική προετοιμασία της Ελλάδας, εν όψει της διάθε-
σής της να πρωταγωνιστήσει στην επίλυση του Ανατολικού Ζητήματος. Το συ-
γκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους παί-
κτες της διπλωματικής-πολιτικής σκακιέρας στην περιοχή ήταν η ναυτική της
δύναμη. Επομένως, οι περιπέτειες των νεαρών Γάλλων ναυτικών μπορούσαν να

Η ενσωμάτωση στην Αθήνα – Η δεκαετία �88�-�89� 349

δόχου) και δημοσιεύεται ανελλιπώς ως τον αρ. 449 του τόμ. ΣΤ’ (�89�), σ. ��7, όπου και η τε-
λευταία συνέχεια του μυθιστορήματος.

�65 Για το έργο του Πιερ Μαέλ βλ. στην ιστοσελίδα http://mletourneux.free.fr/auteurs/
france/mael/mael.htm [on line, πρόσβαση στις �5 Αυγ. ����].

�66 Pierre Maël, Le torpilleur �9: moeurs maritimes, (7e édition), Paris: Librairie illustrée, �888.



ενισχύσουν το φρόνημα και των νεαρών Ελλήνων, καθιστώντας τους περισσό-
τερο πρόθυμους να ενισχύσουν την εθνική προσπάθεια.

Μεταφράσεις του Άννινου δεν εμφανίζονται στα τελευταία έτη της πρώτης
περιόδου των Εκλεκτών Μυθιστορημάτων, που θα ολοκληρωθεί στα �894. Ήδη
αρχίζουν να πληθαίνουν οι αυτοτελείς εκδόσεις μεταφράσεων ξένων έργων, στις
οποίες ο Άννινος θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στις επόμενες δεκαετίες.

33..33..66..77  ΑΑκκρρόόπποολλιιςς  ΦΦιιλλοολλοογγιικκήή ((��888888))
Το ανανεωτικό ρεύμα της δεκαετίας

του �88� και η ανάδυση πολλών και νέ-
ων συγγραφικών τάσεων είχε οδηγήσει
στην έκδοση πολλών βραχύβιων περιοδι-
κών, που φιλοξενούσαν τα κείμενα των
νέων λογίων. Η Ακρόπολις Φιλολογική
ήταν ένα από τα περιοδικά αυτά, εβδο-
μαδιαίας (κυριακάτικης) κυκλοφορίας.
Κυκλοφόρησε από τον Ιανουάριο του
�888 μέχρι τον Μάρτιο του �889, με εκ-
δότες τους Αριστείδη Παναγιωτίδη και
Κωνσταντίνο Πρασσά. 

Μια γρήγορη ματιά στους συνεργά-
τες του περιοδικού θα μας φέρει ενώπιον
του γνωστού «κύκλου» των νέων λογίων
στον οποίο συγκαταλεγόταν και ο Άννι-
νος: Κωνσταντίνος Ξένος, Μιχαήλ Μη-
τσάκης, Θεόδωρος Βελλιανίτης, Αντώ-
νιος Μάτεσης. Ο ίδιος ο Άννινος θα δη-
μοσιεύσει ένα και μοναδικό κείμενο στο
περιοδικό, κατά τον πρώτο χρόνο κυκλο-
φορίας του, με τίτλο «Τέσσαρες αυτο-
κράτορες»,�67 αναφορά στους αυτοκρά-
τορες της Γερμανίας και τη θέση της

στη διεθνή πολιτική κονίστρα σε όλη τη διάρκεια του αιώνα. Ο Άννινος απεκδύε-
ται και εδώ την ευθυμογραφική του πένα και σχολιάζει την επικαιρότητα με
αφορμή μια δημοσιευμένη εικόνα της γερμανικής αυτοκρατορικής γενιάς, ανα-
τρέχοντας κατά τον προσφιλή του τρόπο στην πρόσφατη ιστορία.

Ηλίας Α. Τουμασάτος35�

�67 Χ. Άννινος, «Τέσσαρες αυτοκράτορες», Ακρόπολις Φιλολογική, έτος Α΄, αρ. 4, �� Φεβ.
�888, σσ. 5�-53.

Εξώφυλλο της Ακροπόλεως Φιλολογικής
(�888) [Πηγή: Βιβλιοθήκη
Πανεπιστημίου Πατρών]



Τα κείμενα της Φιλολογικής Ακροπόλεως θυμίζουν έντονα την Εστία και
την Εβδομάδα: χρονογραφήματα, ιστορικά κείμενα, μεταφράσεις, λογοτεχνή-
ματα δίνουν την αίσθηση του εγχειρήματος να επαναληφθεί μια επιτυχημένη
συνταγή. Ο στόχος των Παναγιωτίδη και Πρασσά δεν επιτεύχθηκε και η κυ-
κλοφορία του περιοδικού ανεστάλη.

33..33..66..88  ΚΚλλεειιώώ ((ΛΛεειιψψίίαα,,  ��888888))
Εξίσου βραχύβια είναι η συνεργασία

του Άννινου με το περιοδικό Κλειώ που
εκδιδόταν στη Λειψία.�68 Στο υψηλής
αισθητικής αυτό έντυπο που εξέδιδε ο Π.
Ζυγούρης μεταξύ �885 και �89� συμμε-
τείχαν και λόγιοι από την αθηναϊκή
πνευματική πραγματικότητα, που
έχουμε συναντήσει και σε άλλα έντυπα
με τα οποία συνεργάστηκε ο Άννινος: Ο
Ιωάννης Πολέμης, ο Γεώργιος Δροσί-
νης, ο Ειρηναίος Ασώπιος, ο Αχιλλέας
Παράσχος, ο Κωνσταντίνος Παπαρρη-
γόπουλος, ο Εμμανουήλ Ροΐδης συνει-
σφέρουν στο περιοδικό, στην ύλη του
οποίου περιλαμβάνονται και πολλές με-
ταφράσεις στα ελληνικά από τη σύγ-
χρονή του λογοτεχνική παραγωγή.

Το μοναδικό ενυπόγραφο κείμενο του
Άννινου που δημοσιεύεται στην Κλειώ
(το �888) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδια-
φέρον για την αστική λαογραφία· τιτλο-
φορείται «Η Απόκρεως εν Αθήναις»�69 και είναι γραμμένο ως ανταπόκρισή του
προς τους Έλληνες του εξωτερικού, επομένως ο ανταποκριτής έχει συνείδηση
ότι καταγράφει μια πραγματικότητα όχι γνωστή στον αναγνώστη. Επιπλέον
έχει από την αρχή τη διάθεση να αναθεωρήσει την αντίληψη που έχει καλλιερ-
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�68 Για την Κλειώ, που μαζί με τον Έσπερο εκδίδονταν από τους Έλληνες της Λειψίας βλ.
Κωστής Καρπόζηλος, «Κλειώ», λήμμα στην Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου, ό.π., τόμ.
Β΄ (Ε-Κ), σσ. 566-567 και Ζήσιμος Συνοδινός, «Έσπερος (�88�-�889) και Κλειώ (�885-
�89�). Δύο περιοδικά στην ελληνική παροικία της Λειψίας», Περίπλους, τχ. �4-�5, Χειμώνας-
Άνοιξη �99�, σσ. �44-�66.

�69 Χ. Άννινος, «Η Απόκρεως εν Αθήναις», Κλειώ, τόμ. Δ΄, αρ. 8(8�), �5/�7 Απρ. �888, σσ.
��4-��9.

Εξώφυλλο της Κλειώς (�888) [Πηγή:
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών]



γηθεί για τους πολίτες της Αθήνας κυρίως από το έργο του Edmond About, La
Grèce contemporaine�7� – θα προσπαθήσει εξάλλου και στο έργο του Αι Αθήναι
κατά το �85� να αναστρέψει την εικόνα που επιχείρησε να δημιουργήσει ο
Αμπού για τους Έλληνες.�7� Σ’ αυτή την προσπάθεια ο Άννινος διατυπώνει μια
ενδιαφέρουσα περιγραφή του αθηναϊκού κοινού ως «καταναλωτή» των διάφορων
μορφών ψυχαγωγίας και διασκέδασης:

«Ο ελληνικός λαός απεναντίας ρέπει προς την απόλαυσιν της ζωής, και
το μαρτυρούν αι ποιητικαί του έξεις και τα θεσπέσια δημοτικά του άσμα-
τα· αλλ’ όχι εις την τρυφηλήν, την αβροδίαιτον και πολυδάπανον απόλαυ-
σιν, όχι· είναι επικούρειος, μετά φειδούς και λιτότητος· δεν αγαπά την
οκνηρίαν και το dolce far niente· αγαπά την διασκέδασιν και την επίμο-
χθον εργασίαν [...] Οι δε κάτοικοι της πρωτευούσης άθροισμα προνομιού-
χον πάντων των στοιχείων του λαού αυτού δεν ηδύναντο ν’ αποτελέσωσιν
κατά τα μαθηματικά αξιώματα σύνολον διαφορετικόν. Άνθρωποι αρε-
σκόμενοι εις την πολιτικήν, εις την λεσχηνείαν, εις την περί τα καινά θή-
ραν, εις το σκώμμα και την καταλαλιάν, άνθρωποι κατ’ εξοχήν ελαφροί,
δεν είνε ποτε δυνατόν να είνε μελαγχολικοί. Απεναντίας είνε φύσει ένθερ-
μοι οπαδοί της αμερίμνου ευθυμίας και ιλαρότητος, ήτις εκτρέπεται πολ-
λάκις μέχρις ελαττώματος».�7�

Δεν είναι μόνο το κοινό της αθηναϊκής αποκριάς αυτό, αλλά και το αναγνω-
στικό κοινό του Άννινου, όπως περιγράφεται στο απόσπασμα, και μάλιστα σε
εποχή κατά την οποία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο επιχειρείται ση-
μαντική μετάβαση, ανάλογη με αυτήν που πραγματοποιείται στο λογοτεχνικό
τοπίο της Αθήνας την ίδια δεκαετία: ο Άννινος περιγράφει τα αποκριάτικα έθιμα
της Αθήνας μέχρι εκείνη την εποχή (την «γκαμήλα», τους «Μακεδόνες», το
«γαϊτανάκι», το κουκλοθέατρο του Φασουλή και του Περικλέτου, τον αρχικά
αθυρόστομο Καραγκιόζη, τους αρκουδιάρηδες, τις παραστάσεις του Ερωτόκρι-
του με τα κονταροχτυπήματα στον τόπο καταγωγής του, και τον ιδιότυπο συ-
γκρητισμό όλων αυτών μέσα στην αθηναϊκή αποκριά. Και στη συνέχεια, ανα-
φέρεται στην αστικοποίηση αυτών των παραδοσιακών εθίμων στην οργάνωση
από τις τοπικές αρχές της Αθήνας του καρναβαλικού κομιτάτου, στην «επιση-
μοποίηση», τη «θεσμοποίηση» καρναβαλικών πρακτικών που συνηθίζονταν επί
πολλές δεκαετίες στην Αθήνα, ερχόμενες από άλλες γωνιές του ελληνισμού.

Ηλίας Α. Τουμασάτος35�

�7� Edmond About, La Grèce contemporaine, Paris: Hachette, �854.
�7� Βλ. τη σχετική με το έργο του Άννινου Αι Αθήναι κατά το �85� παράγραφο 4.4.7 αυτής

της μελέτης.
�7� Χ. Άννινος, «Η Απόκρεως εν Αθήναις», ό.π., σσ. ��4-��5.



Ήδη από την προηγούμενη χρονιά, όπως αναφέρει ο Άννινος�73 (�887), τα
πράγματα είχαν πάρει το δρόμο τους προς τον «εξευγενισμό». Άνθρωπος της πό-
λης ο ίδιος, χαιρετίζει τη μετατροπή των εθίμων της Αποκριάς από παραδοσια-
κά αυθόρμητα λαϊκά δρώμενα σε κεντρικά οργανωμένο θέαμα. Κατά παράλλη-
λο τρόπο, αυτή η μετάβαση γίνεται και στη λογοτεχνική και δημοσιογραφική
παραγωγή, που εισέρχεται στη δεκαετία του �88� σε περισσότερο οργανωμέ-
νους, επαγγελματικούς διαύλους. Ο τόσο αγαπητός στα Επτάνησα «ντιλετα-
ντισμός» (η ερασιτεχνική και ανεξάρτητη από οικονομικές παραμέτρους ενα-
σχόληση με τις τέχνες) δεν φαίνεται να χωράει στην αθηναϊκή πραγματικότη-
τα – στην ολοένα αστικοποιούμενη ελληνική πραγματικότητα. Ο εξευγενισμός
των αποκριάτικων εθίμων μέσα από την ένταξή τους σε οργανωμένο πρόγραμ-
μα μπορεί να έχει αντιστοιχίες στην επαγγελματοποίηση της καλλιτεχνικής
παραγωγής, που συντελείται στη δεκαετία του �88�.

33..33..66..99  ΠΠοοιιηηττιικκόόςς  ΑΑννθθώώνν ––  ΓΓέέφφυυρραα  μμεε  τταα  ΕΕππττάάννηησσαα;;
Έχοντας αφήσει οριστικά πίσω του τον επτανησιακό χώρο, ο Άννινος εμφα-

νίζεται, στη δεκαετία του �88� σ’ ένα επτανησιακό περιοδικό, σε χώρο γνώριμο
από την προηγούμενη δεκαετία. Πρόκειται για τον Ποιητικό Ανθώνα του Ιωάν-
νη Τσακασιάνου, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί και κατά τη δεκαετία του
�87�, στο περιοδικό Ζακύνθιος Ανθών που εξέδιδε τότε ο Τσακασιάνος.�74 Στα
τέλη της δεκαετίας του �88� και ενώ ο Άννινος φαίνεται να έχει εγκαταλείψει
οριστικά τις ρομαντικής υφής ποιητικές του ανησυχίες ο συνεργάτης του στη δε-
καετία του �87� δημοσιεύει ποιήματά του.

Οι ποιητικές δημοσιεύσεις του Άννινου είναι, ωστόσο, παλαιότερες δοκιμές
του, που έχουν δημοσιευθεί στην πρώτη του ποιητική συλλογή Λυκαυγές («Φως
εις παράθυρον»�75, «Άσμα δειλού εραστού»�76). Τα υπόλοιπα ποιήματα, τα
οποία δημοσιεύονται είτε με το όνομα του είτε με το ψευδώνυμο «Μπάμπη***»
(τα ποιήματα «Ψυχή δεσμώτις» και «Ορφάνια»)�77 είναι φανερό ότι αποτελούν
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�73 «Εκ της επιθυμίας ταύτης εξεπορεύθη η σύστασις του Κομιτάτου των Απόκρεων, τουτέ-
στι επιτροπής, εξ εμπόρων, βιομηχάνων, αξιωματικών, λογίων, δημοσιογράφων, όπως επιστα-
τήση εις την διεξαγωγήν ευπρεπεστέρων εορτών, προθύμως δε οι ιδιώται, αι Τράπεζαι και τα
διάφορα ιδρύματα κατέβαλον χρηματικόν τι ποσόν χάριν της προπαρασκευής και της αμοιβής
των επιτυχεστέρων προσωπιδοφόρων. Το Κομιτάτον ειργάσθη δεξιώς πέρυσι διά πρώτην φοράν
και αι εορταί της Απόκρεω του �887 υπήρξαν διά τας Αθήνας πρωτοφανείς διά την ζωηρότητα,
μολονότι ήτο η πρώτη απόπειρα της εξευγενίσεως αυτών». Χ. Άννινος, «Η Απόκρεως εν Αθή-
ναις», ό.π., σσ. ��6, ��8.

�74 Για τη συνεργασία αυτή βλ. την παράγραφο �.�.4.3 αυτής της μελέτης.
�75 Χ. Άννινος, «Φως εις παράθυρον», Ποιητικός Ανθών, τόμ. Β΄, �887, σ. 648.
�76 Χ. Άννινος, «Άσμα δειλού εραστού», Ποιητικός Ανθών, τόμ. Α΄, �887, σ. ��8.
�77 Μπάμπη***, «Ψυχή δεσμώτις» και «Ορφάνια», Ποιητικός Ανθών, τόμ. Β΄, �887, σ. 776.



προγενέστερες στιχουργικές απόπειρες του Άννινου, μια και είναι παντελώς ξέ-
να προς την παραγωγή του της δεκαετίας του �88�. Με το όνομά του δημοσιεύ-
ονται τα ποιήματα «Α μη μου πης»�78 και «Μήτηρ και παιδίον»�79, ενώ στον ίδιο
τόμο του περιοδικού δημοσιεύονται και μεταφρασμένα από τα λατινικά ποιήμα-
τα του Κάτουλλου.�8�

Θα ήταν παρακινδυνευμένο να χαρακτηρίζαμε τις δημοσιεύσεις αυτές του
Άννινου, εμφορούμενες σαφέστατα από τον ρομαντικό οίστρο που τον διακατείχε
περισσότερο από είκοσι χρόνια πριν, ως «παράλληλο λογοτεχνικό βίο» του Άννι-
νου στα Επτάνησα σε σχέση με την αθηναϊκή του παραγωγή – είναι πρόδηλο
ότι πρόκειται για δείγματα της παλαιότερης λογοτεχνικής του παραγωγής, την
οποία ο ίδιος έχει αφήσει ολοκληρωτικά πίσω. Με αυτό το σκεπτικό η παρουσία
του σε ένα επτανησιακό έντυπο στο τέλος της δεκαετίας «καταξίωσής» του δεν
συνιστά τόσο γέφυρα επικοινωνίας με την γενέθλια γη, αλλά μάλλον είναι προϊ-
όν του απόηχου στα Επτάνησα της κατάκτησης της επωνυμίας από τον Άννινο
στην Αθήνα.�8�

33..33..66..����  ΕΕββδδοομμάάςς ((��888844--��8899��))
Το περιοδικό Εβδομάς�8� που πρωτοκυκλοφόρησε το �884 με εκδότη τον

Δημήτριο Καμπούρογλου αρχικά και εν συνεχεία τον Ιωάννη Δαμβέργη (συ-
νεργάτη και του Άστεως) μέχρι το �89� ήταν ένας ακόμη ισχυρός πόλος στον
χώρο του εβδομαδιαίου περιοδικού τύπου της δεκαετίας του �88�, με περιεχό-
μενο ιστορικό, φιλολογικό, λογοτεχνικό και λαογραφικό. Στην ομάδα των συ-
νεργατών του περιοδικού θα συναντήσουμε τους Ανδρέα Καρκαβίτσα, Ιωάννη
Κονδυλάκη, Επτανήσιους όπως τον Γρηγόριο Ξενόπουλο, τον Παναγιώτη Πα-
νά, τον Σπυρίδωνα δε Βιάζη, αλλά και πολλούς φίλους και συνεργάτες του Άν-
νινου σε άλλες εκδοτικές προσπάθειες: Γεώργιος Σουρής, Αριστομένης Προ-
βελέγγιος, Ιωάννης Πολέμης, Δημήτριος Κόκκος, και ο Άννινος εμφανίζο-
νται και εδώ, ουσιαστικά καταδεικνύοντας ότι για πολλά περιοδικά της επο-
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�78 Χ. Άννινος, «Α μη μου πης», Ποιητικός Ανθών, τόμ. Β΄, �887, σ. 5�5.
�79 Χ. Άννινος, «Μήτηρ και παιδίον», Ποιητικός Ανθών, τόμ. Β΄, �887, σ. 68�.
�8� Ποιητικός Ανθών, τόμ. Α΄, �887, σ. �65.
�8� Όπως άλλωστε έχει επισημανθεί και κατά την εξέταση της συνεργασίας του Άννινου με

τον Ποιητικό Ανθώνα στη δεκαετία του �87�, στην παρ. �.�.4.3 αυτής της μελέτης, είναι πρό-
δηλη η προσπάθεια του περιοδικού να λειτουργήσει γεφυροποιητικά ανάμεσα στον (εκτός του
κερκυραϊκού πυρήνα) επτανησιακό λογοτεχνικό χώρο και την αθηναϊκή πραγματικότητα, επι-
βεβαιώνοντας την υπόθεση της ταχύτερης αφομοίωσης της εξωκερκυραϊκής λογοτεχνικής πα-
ραγωγής από το συνθετικό αθηναϊκό περιβάλλον στα χρόνια μετά την Ένωση.

�8� Για το περιοδικό Εβδομάς βλ. το λήμμα: Κωστής Καρπόζηλος, «Εβδομάς», Εγκυκλο-
παίδεια του ελληνικού τύπου �784-�974, ό.π., τόμ. Β΄ (Ε-Κ), σσ. �5-�6 και τις εκεί παραπο-
μπές.



χής η ομάδα των συνεργατών ήταν κοι-
νή και αποτελούσαν, ουσιαστικά, συ-
γκοινωνούντα δοχεία. Το γεγονός ότι
και από την Εβδομάδα απουσιάζουν
Κερκυραίοι λογοτέχνες είναι ενδεικτικό
της διαφοροποίησης ως προς τις αισθη-
τικές και γλωσσικές επιλογές μεταξύ
των Κερκυραίων και των υπόλοιπων
Επτανησίων λογοτεχνών στα τέλη του
�9ου αιώνα.

Στον οκταετή βίο της Εβδομάδος, ο
Άννινος εμφανίζεται τόσο με πρωτότυ-
πα κείμενα, όσο και με μεταφράσεις.
Ένα από τα πρώτα μάλιστα, η ευθυμο-
γραφική-ηθογραφική μυθοπλασία «Ο
πνευματισμός»�83 θα επιλεγεί από τον
Άννινο για να ανοίξει, δέκα χρόνια με-
τά, την αυτοτελή του έκδοση Αττικαί
ημέραι. Ο Άννινος στο κείμενο αυτό,
του οποίου οι πρωταγωνιστές είναι (συ-
νομήλικοι όλης αυτής της γενιάς νέων
δημοσιογράφων) νεαροί που αναζητούν
την τύχη τους στην Αθήνα ζώντας 
σε μικρές κάμαρες με ιδιοκτήτες που
τους πιέζουν για την καταβολή του
ενοικίου, σατιρίζει τις πνευματιστικές
αναζητήσεις των Αθηναίων. Ένα παλιό τραπέζι χρησιμοποιείται ως ouija
board, αλλά οι νεαροί εργένηδες-μπατίρηδες και η στρίγγλα σπιτονοικοκυρά
διαπιστώνουν ότι δεν έχουν κάτι ενδιαφέρον να ρωτήσουν τα πνεύματα, ανα-
καλύπτουν όμως κάποια παλιά χαρτονομίσματα στο εσωτερικό του – τα οποία
κατάσχει η σπιτονοικοκυρά για τα οφειλόμενα ενοίκια. Η δύσκολη ζωή των
νεαρών διακωμωδείται χωρίς να μετριάζονται τα μελανά χρώματα της περι-
γραφής της.

Ο Άννινος στην Εβδομάδα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις του
και στην αποτύπωση μιας ενδιαφέρουσας δημοσιογραφικής αποστολής με θέμα
που η ιδιαιτερότητά του μπορούσε να προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους ανα-
γνώστες της εποχής του. Οι «Έλληνες δήμιοι» δημοσιεύονται στο περιοδικό το
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�83 Χ. Άννινος, «Ο πνευματισμός», Εβδομάς, έτος Α΄, αρ. 44, 3� Δεκ. �884, σσ. 347-35�.
Δημοσιεύεται και στο Χ. Άννινος, Αττικαί ημέραι, Αθήναι: Ι. Σιδέρης, �9��, σσ. 9-�4.

Εξώφυλλο του πρώτου τόμου 
της Εβδομάδος (�884) 

[Πηγή: Δημόσια Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Σπάρτης]



�884 σε τρεις συνέχειες.�84 Το κείμενο, που περιέργως ο Άννινος ουδέποτε επέ-
λεξε να συμπεριλάβει σε κάποιες από τις αυτοτελείς του εκδόσεις, είναι, πιστεύ-
ουμε, από τα σημαντικότερα του έργου του Άννινου. Με αφορμή ένα ταξίδι στο
Ναύπλιο, ο Άννινος μεταβαίνει στο Μπούρτζι, όπου συναντιέται με τους δύο δή-
μιους που ζούσαν εκεί, πρώην κατάδικους, οι οποίοι αντάλλαξαν τη δική τους
ποινή με το φρικτό καθήκον να αναλάβουν εκείνοι την εκτέλεση των θανατικών
ποινών.

Καθώς η Εβδομάς έδινε μεγάλη έμφαση στην πρώτη περίοδο της κυκλοφο-
ρίας της στην εθνογραφία και τη λαογραφία, ο Άννινος, με εξαιρετικά ρεαλιστι-
κές λεπτομέρειες, σε μια αφήγηση που συνδυάζει ιστορικά και λογοτεχνικά χα-
ρακτηριστικά, επιχειρεί να αποτυπώσει το προφίλ της ιδιαίτερης αυτής κατηγο-
ρίας ανθρώπων, ενταγμένο μέσα στο περιβάλλον της φυλακής, που κι αυτή
εντάσσεται στο περιβάλλον του Ναυπλίου, παλαιάς πρωτεύουσας του κράτους.
Ο Άννινος έχει ήδη λάβει πληροφορίες γι’ αυτούς πριν τους συναντήσει – και τις
παραθέτει στον αναγνώστη, πριν τους συναντήσει κι αυτός. Οικοδομεί την περι-
γραφή του βάζοντας τον αναγνώστη να βλέπει με τα μάτια του. Είναι ακριβέ-
στατος στην περιγραφή, λεπτολόγος στην αποτύπωση όχι μόνο των εξωτερικών
χαρακτηριστικών, αλλά και των ψυχολογικών αποχρώσεων των προσώπων των
δύο δημίων. Σε καμία περίπτωση όμως δεν «αντικειμενικοποιεί» την περιγραφή
του. Δεν έχει την αυστηρή επιστημονικότητα μιας ρεαλιστικής περιγραφής, αλ-
λά αντίθετα δίνει την αίσθηση του νατουραλιστικού «κομματιού ζωής». Η «ταύ-
τιση» με τον αναγνώστη «υποκειμενικοποιεί» και τον δημοσιογράφο, που δεν εί-
ναι μια μηχανή που φωτογραφίζει την πραγματικότητα, αλλά ένας ταξιδιώτης
που συμμετέχει σε αυτό που παρατηρεί, που γίνεται μέρος του και εύλογα συ-
μπεριλαμβάνει και το δικό του συναίσθημα στην εξονυχιστική περιγραφή:

Δεν έχω προλήψεις. Γινώσκω ότι ο νόμος είναι ο κυρίως αυτουργός του
δεδικαιολογημένου φόνου και ότι τα οικτρά εκείνα πλάσματα είνε απλά
όργανα ασυνείδητα. Αναγνωρίζω ότι είναι βάρβαρος η κατ’ αυτών πα-
ντοιοτρόπως εκδηλουμένη έχθρα του πλήθους. Ανέγνωσα πολλά εκ των
κατά καιρούς γραφέντων υπέρ αυτών υπό διαφόρων φιλανθρώπων και τα
συμμερίζομαι πληρέστατα. Και όμως!... ομολογώ ότι άμα τη επαφή της
χειρός μου μετά της τυλώδους και τριχωτής χειρός του Μεσσηνίου δημί-
ου, ησθάνθην την αυτήν παγεράν φρίκην και βδελυγμίαν, ην αισθάνεται
εκουσίως έκαστος απτόμενος γλοιώδους δέρματος ερπετού! �85
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�84 Χ. Άννινος, «Έλληνες δήμιοι», Εβδομάς, έτος Α΄, αρ. 8, �� Απρ. �884, σσ. 57-58· αρ. 9,
�9 Απρ. �884, σσ. 65-66· αρ. ��, �� Μαΐου �884, σσ. 73-74.

�85 Χ. Άννινος, «Έλληνες δήμιοι», Εβδομάς, έτος Α΄, αρ. 9, �9 Απρ. �884, σ. 67.



Ο Άννινος παίρνει θέση και υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής, που
θα καταργήσει αυτή την κατηγορία ανθρώπων, που τόσο ιδιαίτερο έργο επιτε-
λούν και με τόσο αμήχανο και παράξενο τρόπο η κοινωνία διάκειται απέναντί
τους. 

Αντίθετα με τις ιστορίες των δημίων, ένα άλλο κείμενο του Άννινου που δη-
μοσιεύεται σε συνέχειες στον πρώτο τόμο της Εβδομάδος, με ιστορικό περιεχό-
μενο, «Η χολέρα του �854»,�86 αναφερόμενο στην επιδημία χολέρας που έπληξε
κατά τη χρονιά εκείνη την ελληνική πρωτεύουσα, αποτελούμενη τότε από μόλις
3�.��� κατοίκους, θα επιλεγεί από τον ίδιο, σαράντα χρόνια μετά, για να συ-
μπεριληφθεί στο συλλογικό του έργο Ιστορικά σημειώματα. Τα γεγονότα της
οθωνικής περιόδου, για τα οποία ο Άννινος αντλεί πληροφορίες αναδιφώντας
στον τύπο της εποχής, έχουν αρχίσει να σχηματοποιούνται ως αντικείμενο εν-
διαφέροντος του Άννινου-ιστορικού. Εδώ κάνει μια περιδιάβαση στο χρονικό της
επιδημίας, παραθέτοντας γενικές πληροφορίες για την εξάπλωσή της στον ελ-
ληνικό χώρο, και σταδιακά «κλείνοντας» το πλάνο του στην Αθήνα, με παράθε-
ση στατιστικών στοιχείων, αλλά και περιγραφή των υπεράνθρωπων προσπαθει-
ών των αρχών και των υγειονομικών υπηρεσιών της εποχής να αντιμετωπίσουν
την κατάσταση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Άννινος, στην τελευ-
ταία συνέχεια της μελέτης του, εστιάζει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, προ-
σπαθώντας να συνθέσει το σκηνικό του συνδυάζοντας πληροφορίες μακροσκοπι-
κές (αριθμούς, ιστορικά στοιχεία και στατιστικές) και μικροϊστορικές (συγκε-
κριμένες, ανεκδοτολογικού χαρακτήρα, περιπτώσεις, που φέρνουν τον αναγνώ-
στη ψυχολογικά πιο κοντά στο ιστορικό γεγονός).

Ο Άννινος συμμετέχει στην Εβδομάδα το �884 και με το χρονογραφικό κεί-
μενο «Ενώ πίπτουσι τα φύλλα»,�87 ένα εσωστρεφές κείμενο για την εποχή του
φθινοπώρου. Χρονογραφικό κείμενο δημοσιεύει και το �885 (με υπογραφή Β., η
οποία στο ευρετήριο του τόμου για το �885 αποκαλύπτεται ότι ανήκει στον Άν-
νινο) και τίτλο «Η εθνική εορτή»,�88 όπου δείχνοντας το ενδιαφέρον του για την
περίοδο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, προτείνει να τιμηθούν και να ενι-
σχυθούν οι λιγοστοί εναπομείναντες εν ζωή αγωνιστές. 

Στα επόμενα χρόνια κυκλοφορίας της Εβδομάδος η παρουσία του Άννινου
γίνεται αραιότερη, δεδομένου ότι συνεργάζεται (από το �885) και με το Άστυ,
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�86 Χ. Άννινος, «Η χολέρα του �854» Εβδομάς, έτος Α΄, αρ. ��, 3� Ιουλ. �884, σσ. �69-�7�·
αρ. �3, 5 Αυγ. �884, σσ. �77-�79· αρ. �4, �� Αυγ. �884, σσ. �85-�86· δημοσιεύεται και σαρά-
ντα χρόνια αργότερα στο Χ. Άννινος Ιστορικά σημειώματα μετά πολλών εικόνων, Εν Αθήναις:
Εστία, �9�5, σσ. �53-�74.

�87 Χ. Άννινος, «Ενώ πίπτουσι τα φύλλα», Εβδομάς, έτος Α΄, αρ. 36, 4 Νοεμ. �884, σσ. �83-
�84.

�88 Β. [X. Άννινος], «Η εθνική εορτή», Εβδομάς, έτος Β΄, αρ. 55, �7 Μαρ. �885, σσ. ���-
���.



αλλά και την εφημερίδα Καθημερινή. «Η πλατεία του Συντάγματος»,�89 που
δημοσιεύεται το �886, είναι μια ρεαλιστική περιγραφή της κεντρικής πλατείας
της Αθήνας, με ιστορικές και κοινωνιολογικές-ανθρωπολογικές αναφορές. Αυ-
τές οι κοινωνιολογικού περιεχομένου αναφορές επαναλαμβάνονται και στη στή-
λη «Κοινωνικαί εικόνες», στην οποία ο Άννινος υπογράφει το �887 το κείμενο
«Ο φοιτητής»,�9� απόσπασμα του οποίου δημοσιεύεται στο περιοδικό. Μεταφέρο-
ντας και προσωπικές του εμπειρίες από τα πρώτα χρόνια της παραμονής του
στην Αθήνα, με γλαφυρό τρόπο συνδέει την παρουσία των φοιτητών στην πρω-
τεύουσα με την επιβίωση διαφόρων κατηγοριών επαγγελματιών της πόλης, και
ταυτόχρονα στηλιτεύει τις δύσκολες συνθήκες ζωής των επαρχιωτών νέων που
αναζητούν καλύτερη τύχη στη μεγάλη πόλη.

Στην Εβδομάδα δημοσιεύονται και μεταφραστικά κείμενα του Άννινου, συγ-
γραφέων οι οποίοι θα τον απασχολήσουν και στο μέλλον: Της Matilde Serao και
του Edmondo de Amicis.�9� Ο Άννινος επίσης μεταφράζει Paul d’Estournelles de
Constant (το ελληνικής θεματολογίας ηθογραφικό διήγημά του «Η Διονύτσα»,
σε δύο συνέχειες).�9�

Στον πέμπτο τόμο του περιοδικού, υπό νέα διεύθυνση (�888), το όνομα του
Άννινου εμφανίζεται ανάμεσα στους συνεργάτες, ωστόσο κανένα από τα άρθρα
που δημοσιεύονται δεν φέρει την υπογραφή του – είναι πιθανό η συμβολή του Άν-
νινου εδώ να εξαντλείται σε κάποια από τις ανυπόγραφες στήλες ή μεταφράσεις
που περιέχονταν στην ύλη των τευχών. 

Μολονότι τα πρωτότυπα κείμενα του Άννινου που δημοσιεύονται στην Εβδο-
μάδα δεν είναι αριθμητικά πολλά, φαίνεται να επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι ο
Άννινος λειτουργούσε σε όλα τα έντυπα με τα οποία συνεργαζόταν ακολουθώ-
ντας την πολιτική του εντύπου και προσαρμόζοντας το ύφος και τη θεματολογία
της γραφής του σε αυτά του εντύπου. Η Εβδομάς, περιοδικό που έδειχνε μεγάλο
ενδιαφέρον πέρα από τη φιλολογία και σε κοινωνικά, λαογραφικά και εθνογρα-
φικά ζητήματα έδινε το έναυσμα στον Άννινο για τη συγγραφή αντίστοιχης θε-
ματολογίας κειμένων – έναν δηλαδή ακόμη «ρόλο», τον οποίο φαίνεται ότι και
εδώ διεκπεραιώνει χωρίς δυσκολία.
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�89 Χ.Α. [Χ. Άννινος], «Η πλατεία του Συντάγματος», Εβδομάς, έτος Γ΄, αρ. �37, �� Οκτ.
�886, σσ. 477-479.

�9� Χ. Άννινος, «Κοινωνικαί εικόνες – ο φοιτητής», Εβδομάς, έτος Δ΄, αρ. �, 3� Ιαν. �887,
σσ. �-3.

�9� Edmondo de Amicis, «Παρά τω αυτοκράτορι του Μαρόκου – εκ του συγγράμματος το
Μαρόκον του Δε Αμίτση» Εβδομάς, έτος Α΄, αρ. ��, �� Ιουλ. �884, σσ. �6�-�6�· «Ματθίλδη
Σερράο – Ερωτικαί Επιστολαί Ματθίλδης Σερράο», μφρ. Χ.Α., Εβδομάς, έτος Α΄, αρ. �5, �9
Αυγ. �884, σσ. �96-�97.

�9� Paul d’Estournelles de Constant, «Η Διονύτσα», Εβδομάς, έτος Α΄, αρ. 4�, 9 Δεκ. �884,
σσ. 3�7-3�8 και αρ. 4�, �6 Δεκ. �884, σσ. 335-336.



33..33..66..����  ΗΗ  εεππαανναασσττααττιικκήή  σσάάττιιρραα  
ττοουυ  ΡΡααμμππααγγάά

Η εφημερίδα του Κλεάνθη Τριαντά-
φυλλου Ραμπαγάς�93 είναι από τις πιο
ενδιαφέρουσες περιπτώσεις συνεργασίας
του Άννινου στα τέλη της δεκαετίας του
�88�. Το όνομά του εμφανίζεται ανάμεσα
στα ονόματα των συνεργατών στη δεύτε-
ρη περίοδο της πολιτικής-σατιρικής εφη-
μερίδας που με τη μαχητική πορεία της
και τις δικαστικές της περιπέτειες σημά-
δεψε την εκδοτική πραγματικότητα της
δεκαετίας. Οι υπόλοιποι αναγραφόμενοι
ως συνεργάτες του Ραμπαγά είναι οι Γε-
ώργιος Αναστασόπουλος, Μιχαήλ Αργυ-
ρόπουλος, Θεόδωρος Βελλιανίτης, Δημή-
τριος και Ιωάννης Καμπούρογλου, Αρι-
στοτέλης Κουρτίδης, Μιχαήλ Μητσά-
κης, Κωνσταντίνος Ξένος, Κωστής Πα-
λαμάς, Αχιλλέας Παράσχος, Αριστομέ-
νης Προβελέγγιος, Γεώργιος Σουρής και
Δημήτριος Ταγκόπουλος.�94

Ο Ραμπαγάς, που πήρε το όνομά του
από τον άπληστο ήρωα του ομώνυμου
έργου του Victorien Sardou, ήταν ένα δυναμικό πολιτικό φύλλο το οποίο, ακολου-
θώντας την πληθωρική προσωπικότητα του δημιουργού του Κλεάνθη Τριαντά-
φυλλου συνιστούσε εκρηκτικό μίγμα δημοκρατικών (σχεδόν «κοινωνιστικών»
ιδεών) και ένθερμου πατριωτισμού. Τα συνεχή προβλήματα του Τριαντάφυλλου
με τη δικαιοσύνη, οι διώξεις και οι φυλακίσεις του, που οδήγησαν στον ισχυρό
κλονισμό της ψυχικής του υγείας και τελικά στην αυτοκτονία του, σε συνδυασμό
με την ιδιόρρυθμη μαχητικότητα της γραφής του σε ολόκληρη τη δεκαετία καθι-
στούν τον εκδότη του Ραμπαγά εμβληματική φυσιογνωμία του ελληνικού τύπου.
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�93 Για τον Ραμπαγά βλ. Λίνα Λούβη «Ραμπαγάς», λήμμα στην Εγκυκλοπαίδεια του ελ-
ληνικού τύπου, ό.π., τόμ. Δ΄, σσ. �8-�9· της ίδιας, «Ραμπαγάς: Η Μεγάλη Ιδέα ανάμεσα στη
δημοκρατία και τον κοινωνισμό», στο Περιγέλωτος βασίλειον, ό.π., σσ. 33-43. Για την εμβλη-
ματική μορφή του Κλεάνθη Τριαντάφυλλου βλ. Δημήτρης Σταμέλος, Πρωτοπόροι και ήρωες
της ελληνικής δημοσιογραφίας: Βλάσης Γαβριηλίδης, Κλεάνθης Τριαντάφυλλος-Ραμπαγάς,
σειρά Μορφές και θέματα του νεότερου ελληνισμού αρ. �, �η έκδ., Αθήνα: Γλάρος, �983, σσ.
93-�5�.

�94 «Οι συνεργάται μας», Ραμπαγάς, περ. Β΄, έτος Ι΄, αρ. �, �� Δεκ. �887, σ. �.

Πρωτοσέλιδο της δεύτερης περιόδου 
του Ραμπαγά (�887), όπου στα ονόματα 

των συνεργατών συμπεριλαμβάνεται 
και αυτό του Άννινου 

(Πηγή: Βιβλιοθήκη της Βουλής 
των Ελλήνων)



Η ψευδωνυμογραφία και ανωνυμογραφία που κυριαρχεί στον Ραμπαγά δεν
επιτρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε το είδος της συνεργασίας του Άννινου με
την εφημερίδα· όμως ο κύκλος της εφημερίδας στη δεύτερη περίοδό της μας εί-
ναι γνωστός: Επαναλαμβάνεται με σχεδόν πάγιο τρόπο – μοιάζει με ομάδα η
οποία εμφανίζεται κάθε φορά σχεδον σύσσωμη να συμμετέχει σε μια σειρά από
έντυπα ποικίλου περιεχομένου και αποχρώσεων. Από την αστική, ήπια σάτιρα
του Άστεως, στις σοβαρές μελέτες του Παρνασσού, στο άνοιγμα προς τα και-
νούρια φιλολογικά και λογοτεχνικά είδη της Εβδομάδος και της Εστίας, μέχρι
την καυστική πολιτική σάτιρα του Ραμπαγά, όλη αυτή η ομάδα πειραματίζεται,
προσαρμόζεται στις αρχές του φύλλου όπου αρθρογραφεί, αποκρυσταλλώνει την
ταυτότητά της. 

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περίπτωση του Άννινου και τη συ-
νεργασία του με τον Ραμπαγά είναι η συνύπαρξή του στο φύλλο αυτό με έναν
παλαιό του γνώριμο από τα χρόνια της Κεφαλονιάς και τα πρώτα χρόνια της
Αθήνας, τον Ρόκκο Χοϊδά, πολιτικό με δημοκρατικές και κοινωνικές ιδέες, που
αντλούν απευθείας από τις θεμελιώδεις αρχές της ριζοσπαστικής ιδεολογίας
(στην πιο καθαρή μορφή της, που πέρα από την εθνική υπόθεση διεκδικούσε και
κοινωνικό μετασχηματισμό). Στα πρώτα κεφάλαια αυτής της μελέτης�95 είχα-
με επισημάνει τον θαυμασμό που έτρεφε ο νεαρός Άννινος προς τον Χοϊδά, αλλά
και το γεγονός ότι ο Χοϊδάς ήταν από τους πρώτους συνδέσμους του Άννινου με
την αθηναϊκή πραγματικότητα στην πρώτη σύντομη παραμονή του στην πρω-
τεύουσα στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του �87�. Τώρα ο Χοϊδάς, που ήδη
έχει διαγράψει μαχητική, αλλά και ιδιαίτερη, λόγω της έντονης προσωπικότη-
τάς του, πορεία στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας, εμφανίζεται στον Ραμπαγά
με μια σειρά άρθρων στα οποία επιτίθεται με σφοδρότητα στον βασιλιά,�96 με
αποτέλεσμα τη φυλάκιση τόσο του Χοϊδά όσο και του Τριαντάφυλλου. 

Οι δρόμοι του Άννινου και του Χοϊδά φαίνεται ότι θα χωριστούν – οι καλές
σχέσεις του Άννινου με το παλάτι και η κατά κανόνα μετριοπαθής στάση του
στα εθνικά και πολιτικά ζητήματα φαίνεται ότι είχαν δημιουργήσει αρκετά με-
γάλη απόσταση ανάμεσα στους δύο άνδρες. Η παρουσία όμως και των δύο στον
πολύπαθο Ραμπαγά αναδεικνύει τις κοινές ιδεολογικές τους καταβολές, που
ανάγονται στη ριζοσπαστική ιδεολογία, που τους οδήγησε σε διαφορετικές
ατραπούς, κυρίως λόγω ιδιοσυγκρασίας. Ο Χοϊδάς, όπως και ο Τριαντάφυλλος,
άτεγκτοι στην ιδεολογία τους και με θυμικό που δεν επέτρεπε συμβιβασμούς,
πλήρωσαν ακριβά το τίμημα της επιλογής τους να υπερασπιστούν τις δημοκρα-
τικές και ενδεχομένως πρωτοσοσιαλιστικές τους ιδέες, όπως οι Κεφαλλήνες ρι-
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�95 Βλ. σχετικά τις παραγράφους �.�.� και �.�.� αυτής της μελέτης.
�96 Βλ. Λίνα Λούβη, Περιγέλωτος βασίλειον, ό.π., σ. 39, και Δημήτρης Σταμέλος, Πρωτο-

πόροι και ήρωες της ελληνικής δημοσιογραφίας, ό.π., σσ. ��7-��3.



ζοσπάστες (ιδίως οι Μομφερράτος και Ιακωβάτος) πλήρωσαν το τίμημα να επι-
μείνουν στη διεκδίκηση και των δύο αιτημάτων του ριζοσπαστισμού της εθνικής
ολοκλήρωσης και της κοινωνικής μεταρρύθμισης. Ο Άννινος, περισσότερο ευέ-
λικτος και «ευμετάβλητος», δεν απαρνήθηκε τις ιδεολογικές του καταβολές,
τις οποίες δεν αφήνει ευκαιρία να τις υπονοεί διακριτικά. Ωστόσο, επιλέγει να
κρατήσει από το λίκνο της ριζοσπαστικής ιδεολογίας τον πατριωτισμό, όπως
διαμορφώνεται μέσα από την εξέλιξη του Ανατολικού Ζητήματος – χωρίς να
έχει πρόβλημα με τη μοναρχία (όπως δεν είχε και ο Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος),
χωρίς να οραματίζεται μια συνολική κοινωνική ανατροπή.

Ο Τριαντάφυλλος έδωσε το �889 τέρμα στη ζωή του μετά από όλες αυτές τις
περιπέτειες. Για τον Άννινο, όπως και για πολλούς άλλους συνεργάτες της εφη-
μερίδας, ο Ραμπαγάς ήταν ένας ακόμη σταθμός σε μια επαγγελματική πορεία
– όπως και στη φύση σύμφωνα με τη θεωρία του Δαρβίνου, έτσι και στον τύπο,
επιβιώνει τελικά αυτός που δείχνει μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα στις συνθή-
κες.

33..33..77  ΟΟ  ΆΆννννιιννοοςς  ααρρχχιισσυυννττάάκκττηηςς  
σσττοονν  κκααθθηημμεερριιννόό  ττύύπποο::  ΗΗ  ΚΚααθθηημμεερριιννήή
ττοουυ  ΜΜιιχχααήήλλ  ΛΛάάμμππρροουυ  ((��888877))

Το σύντομο ταξίδι της Καθημερινής
στον αθηναϊκό τύπο ξεκίνησε την �η

Μαρτίου �887, χωρίς απολύτως καμία
υπογραφή, παρά μόνον με μία ιδιαίτερα
μετρημένη αναγγελία στάσης και βασι-
κών αρχών στο πρώτο της φύλλο.�97 Οι
εκδότες της δεν αισθάνονται ότι υπάρχει
κάποιο κενό στον αθηναϊκό τύπο, υπό τις
συνθήκες μάλιστα που λειτουργεί.
Ωστόσο, προχωρούν σε αυτό το βήμα πι-
στεύοντας ότι «[...] ου μόνον αβλαβώς
αλλά και ωφελίμως δύναται να προστε-
θή εις αυτάς και μικρόν καθημερινόν
φύλλον, ολίγας μεν έχον και μετριωτά-
τας τας αξιώσεις αυτού, αλλ’ ειλικρινή
όμως και κυρία την πρόθεσιν να συντε-
λέση πάση δυνάμει εις φωτισμόν του δη-
μοσίου φρονήματος, εν τοις σημερινοίς
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�97 [Αναγγελία θέσεων], Η Καθημερινή, έτος Α΄, αρ. �, � Μαρ. �887, σ. �.

Το πρώτο φύλλο της Καθημερινής
(�-3-�887) [Πηγή: Βιβλιοθήκη 

της Βουλής των Ελλήνων]



μάλιστα καιροίς, καθ’ ους γενικώς ομολογουμένη πολιτική και οικονομική κρί-
σις επιβάλλει εις πάντα πολίτην πρόθυμον έρανον έργου και γνώμης εις ανόρθω-
σιν των κακώς κειμένων, και αναμόρφωσιν των χρείαν εχόντων αναμορφώ -
σεως». Οι συντάκτες της νέας εφημερίδας συναισθάνονται το καθήκον να πα-
ρέμβουν σε περίοδο κρίσης, ως ενεργοί πολίτες, με σκοπό να συμβάλουν στην
επισήμανση και τη διόρθωση των κακώς κειμένων.

«[...] Θέλουσιν εκφράσει (ενν. οι συντάκτες) πάντοτε ευπαρρησιάστως
την γνώμην αυτών την αληθινήν, χωρίς τινος οιασδήποτε υστεροβουλίας
ή πλαγίας σκέψεως· θέλουσιν υποστηρίξει απτόητοι το φρόνημα αυτών
προς τους αντιφρονούντας, και ουδέποτε θέλουσι λησμονήσει, συζητού-
ντες προς οιονδήποτε, ότι πρώτιστον παντός δημοσιογράφου καθήκον εί-
ναι να ομιλή μεν από αγαθής της γνώμης, να σέβηται δε τας ξένας πε-
ποιθήσεις, οσάκις πεποιθήσεις υπάρχουσιν».

Στη σεμνότητα και τη μετριοπάθεια της αναγγελίας μπορεί κανείς να δια-
κρίνει, διαβάζοντας ανάμεσα στις γραμμές και κάποιες, παρουσιασμένες με λε-
πταίσθητα ειρωνικό τόνο αιχμές, προς τους δημοσιογράφους εκείνους που δεν
κάνουν το καθήκον τους, δεν είναι ανεξάρτητοι και δεν στοιχειοθετούν, μέσα από
τα άρθρα τους πραγματικές πεποιθήσεις αλλά δρουν υστερόβουλα και με πλά-
γιες σκέψεις.

Οι άνθρωποι που κρύβονται πίσω από την ανωνυμία της Καθημερινής είναι ο
Μιχαήλ (Μίκιος) Λάμπρος (�84�-�9��) και ο Χαραλάμπης Άννινος – τα ονό-
ματά τους όμως θα αποκαλυφθούν αργότερα στην ταυτότητα του φύλλου. Γνω-
στοί ήδη από τον κύκλο του «Παρνασσού»,�98 και με μεγάλη εμπειρία και οι δύο
από τη σταδιοδρομία τους στον αθηναϊκό τύπο ήδη από τα τέλη της προηγούμε-
νης δεκαετίας, με σημαντικότερο σταθμό την Εφημερίδα του Δημητρίου Κορο-
μηλά, κατείχαν τη «συνταγή» για τη σύνταξη ενός φύλλου που, τουλάχιστον
στην αρχή του, δίνει την αίσθηση του αμιγώς ειδησεογραφικού. Το πρώτο φύλλο,
τετρασέλιδο, πέρα από το κείμενο της αναγγελίας, περιέχει και τηλεγραφήματα
με διεθνείς ειδήσεις, ενημέρωση για την κίνηση στη Βουλή, σύντομες ειδήσεις
από την ελληνική επικαιρότητα (Αθήνας και επαρχιών, αλλά και από τα κέ-
ντρα του μείζονος ελληνισμού) αλλά και αναφορές στην καλλιτεχνική κίνηση
της πόλης: Θέατρο και εκδηλώσεις στον «Παρνασσό», χρηματιστηριακό και
μετεωρολογικό δελτίο και μικρές ειδήσεις κοινωνικού και κοσμικού περιεχομέ-

Ηλίας Α. Τουμασάτος36�

�98 Για τη σχέση του Άννινου με τον «Παρνασσό» και τη συνεργασία τους με τους αδελφούς
Λάμπρου, βλ. την παράγραφο 3.3.� αυτής της δατριβής και Ηλίας Α. Τουμασάτος, «Ο Χαραλά-
μπης Άννινος και ο Φιλολογικός Σύλλογος “Παρνασσός”: Μια διάσταση της αθηναϊκής πνευμα-
τικής ζωής στο τελευταίο τέταρτο του �9ου αιώνα», Κυμοθόη, αρ. �7 (���7), σσ. �83-�95.



νου. Αυτό που απουσιάζει, στην αρχή τουλάχιστον, είναι μια στήλη χρονογραφη-
ματική τύπου «Πινακίδων».

Στο δεύτερο φύλλο εμφανίζονται, στην τελευταία σελίδα, και μάλιστα κατα-
λαμβάνοντας το σύνολό της, και οι πρώτες διαφημίσεις της εφημερίδας, ένδειξη
ενθαρρυντική για τη συνέχιση της λειτουργίας της.�99 Στο τρίτο φύλλο κάνει για
πρώτη φορά την εμφάνισή της η στήλη «Καθημερινά»,3�� ανυπόγραφη και αυτή
όπως και ολόκληρο το φύλλο, και, σύμφωνα με τον συντάκτη της, προορισμένη
«διά την εξέτασιν και ανάλυσιν των καθ’ εκάστην αναφυομένων, ποικίλων πολι-
τικών και κοινωνικών ζητημάτων, όσα απευθείας ενδιαφέρουσι το ημέτερον κοι-
νόν». Η ειδησεογραφία (τηλεγραφήματα και ειδήσεις) καταλαμβάνει συνήθως
την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, που από το 4ο φύλλο γίνεται οχτασέλιδη, ενώ
από το 5�ο φύλλο κυκλοφορεί σε μεγάλο σχήμα (�3 Απριλίου �887).

Η εφημερίδα, τουλάχιστον στα φύλλα που σώζονται στη Βιβλιοθήκη της
Βουλής, δεν αναφέρεται ποτέ στους υπεύθυνους εκδότες και συντάκτες της, πα-
ρά μόνον τον Σεπτέμβριο του �887,3�� όπου αναφέρονται τα ονόματα του Μι-
χαήλ Λάμπρου ως εκδότη και του Άννινου ως «συντάκτη» και προαναγγέλλε-
ται η κυκλοφορία της εφημερίδας σε μεγαλύτερο σχήμα, πράγμα το οποίο δεν
γνωρίζουμε αν πραγματοποιήθηκε, καθώς δεν σώζονται άλλα φύλλα της και
δεν υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές σ’ αυτήν, παρά μόνον από τον Κώστα
Μάγερ.3�� Η μοναδική αναφορά σε όνομα συντελεστή είναι αυτή του τυπογρα-
φείου του Αλέξανδρου Παπαγεωργίου.

Σε ό,τι αφορά τους άλλους συνεργάτες της εφημερίδας, ελάχιστα είναι τα
ονόματα που βλέπουμε να αναγράφονται στα δημοσιευόμενα άρθρα, με εξαίρεση
τις δημοσιεύσεις επιστολών που απαντούν σε άρθρα της εφημερίδας και κάποια
κείμενα που φιλοξενούνται στη στήλη «Διατριβαί». Στις ελάχιστες ενυπόγραφες
δημοσιεύσεις μπορούμε να εντοπίσουμε τα ονόματα του Γερ. Θ. Βώκου,3�3 του
Περικλή Αποστολίδη, ο οποίος στέλνει ανταποκρίσεις από τη Θεσσαλία, του Γρ.
Καλλιμανόπουλου και του Θ. Νικολαΐδη Φιλαδελφέως, ο οποίος δημοσιεύει κεί-
μενο για την πινακοθήκη της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλά-
δος.3�4 Αυτή η τελευταία αναφορά είναι ένα μόνο από τα πολλά παραδείγματα
κειμένων και δημοσιεύσεων που αναδεικνύουν τον κύκλο του Άννινου αυτή τη
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�99 Καθημερινή, έτος Α΄, αρ. �, � Μαρ. �887, σ. 4.
3�� Καθημερινή, έτος Α΄, αρ. 3, 3 Μαρ. �887, σ. �.
3�� Καθημερινή, έτος Α΄, αρ. ���, �5 Σεπ. �887, σ. �.
3�� Κ. Μάγερ, Ιστορία του Ελληνικού Τύπου, τόμ. Α΄, ό.π., σσ. ��5-��6. Η εφημερίδα δεν

αναφέρεται ούτε στην πρόσφατη Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών.

3�3 Γερ. Θ. Βώκος, «Η γραφική παρ’ ημίν». Καθημερινή, έτος Α΄, φ. ���, 6 Ιουν. �887, σ. 4.
3�4 Θ. Νικολαΐδης-Φιλαδελφεύς, «Η πινακοθήκη της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας

της Ελλάδος», Καθημερινή, έτος Α΄, αρ. �96, 9 Σεπ. �887, σ. 3.



δεκαετία: Διαφημίσεις της Ιστορίας του
Ελληνικού Έθνους του Κωνσταντίνου
Παπαρρηγόπουλου, που τόσο θαύμαζε ο
Άννινος, της Εστίας, του Παρνασσού,
του Ρωμηού, δημοσιεύσεις λόγων3�5 του
Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου στον
«Παρνασσό» και του Σπυρίδωνος Λά-
μπρου στο Πανεπιστήμιο, οι οποίες κα-
ταλαμβάνουν ολόκληρη την ύλη του
φύλλου, αποκαλύπτουν τις εκλεκτικές
συγγένειες της εφημερίδας και συνακό-
λουθα του Άννινου με τον συγκεκριμένο
κύκλο λογίων.

Η δομή της εφημερίδας είναι παρό-
μοια με τις ειδησεογραφικές εφημερίδες
της εποχής – οι ομοιότητες με την Εφη-
μερίδα του Δημητρίου Κορομηλά είναι
πολύ μεγάλες: Κάτω από μόνιμες στή-
λες (π.χ. «Τηλεγραφικαί Ειδήσεις»,
«Βουλή», «Ανά την Πόλιν», «Ανά τας
Επαρχίας», «Πειραϊκά» κ.λπ.) κατα-
γράφεται η επικαιρότητα, με σύντομα
κείμενα. Συχνά, όταν η επικαιρότητα το
υπαγορεύει, δημοσιεύονται μεμονωμένα
άρθρα για τις εκλογές, για εγκλήματα,

ή για άλλα ζητήματα της επικαιρότητας (π.χ. ειδήσεις γύρω από το κρητικό
ζήτημα, ειδήσεις από την Τουρκία κ.ά.). Η εφημερίδα περιλαμβάνει επίσης χρη-
ματιστηριακά και μετεωρολογικά νέα, αλλά και συνταγές μαγειρικής. Η πολι-
τική ταυτότητα της εφημερίδας, που ωστόσο προσπαθεί, σύμφωνα με τις προ-
γραμματικές της εξαγγελίες, να είναι αντικειμενική, φαίνεται ότι είναι φίλα
προσκείμενη προς τον Χαρίλαο Τρικούπη (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν του
ασκεί κριτική). Αφιερώνει άρθρα της στην παρουσίαση υποψηφίων των βουλευ-
τικών είτε των δημοτικών εκλογών, αν και εκδηλώνει άμεσα ή έμμεσα την υπο-
στήριξή της στην τρικουπική παράταξη. Γενικότερα, η έκταση που δίνεται στην
αρθρογραφία της εφημερίδας στις συνεδριάσεις της Βουλής και τις πολιτικές
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3�5 Δημοσιεύεται π.χ. ο εισιτήριος λόγος του Σπυρίδωνος Λάμπρου στη διδασκαλία της
Εθνικής Ιστορίας στο Αθήνησι Πανεπιστήμιο (Καθημερινή, έτος Α΄, φ. �9, �9 Μαρ. �887. σσ. 3-
8) και λόγος του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»,
δύο μόλις μέρες μετά (Καθημερινή, έτος Α΄, αρ. ��, �� Μαρ. �887, σσ. 3-8).

Ο ιδιοκτήτης και χρηματοδότης 
της Καθημερινής Μιχαήλ Λάμπρος 

(�84�-�9��). 
[Πηγή: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

«Πανδέκτης» Ε.Ι.Ε.]



και διπλωματικές εξελίξεις δίνει την αίσθηση ότι προσπαθεί να καθιερωθεί ως
πολιτική εφημερίδα. 

Στην ολιγόμηνη πορεία της αυτή η έντονη πολιτικοποίηση φαίνεται ότι απο-
δυναμώνεται, καθώς η εφημερίδα αποκτά από το καλοκαίρι του �877 περισσό-
τερο «δικαστική» ταυτότητα, αναφερόμενη σε πολύκροτες δίκες αλλά και θανα-
τικές εκτελέσεις (που γίνονται ανά την Ελλάδα με τη βοήθεια μιας περιφερόμε-
νης λαιμητόμου). Προφανώς, οι ανατριχιαστικές περιγραφές των εκτελέσεων
αύξαναν το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού, με αποτέλεσμα η εφημερίδα να
αποκτήσει αργότερα και μόνιμη στήλη τιτλοφορούμενη «Κακουργοδικείον Αθη-
νών». Προσπαθεί επίσης να ενισχύσει το αναγνωστικό της κοινό με τη μέθοδο
των διά κληρώσεως μεταξύ των αναγνωστών της προσφορών, ανάμεσα στα πε-
νιχρά δώρα των οποίων συγκαταλέγονται ποτά, ριπίδια, εικόνες του Τρικούπη
και βιβλία του Άννινου και του Σουρή.

Από τα πρώτα κιόλας φύλλα της εφημερίδας κάνει την εμφάνισή της η πρω-
τοσέλιδη στήλη με τίτλο «Καθημερινά». Οι ομοιότητες που παρουσιάζει, κυρίως
υφολογικά στην αρχή και αργότερα θεματολογικά, με τις «Πινακίδες» της
Εφημερίδας μάς υποψιάζουν ότι ο Άννινος, ως αρχισυντάκτης της εφημερίδας,
βρίσκεται πίσω από τη συγκεκριμένη στήλη, η οποία στηρίζεται κυρίως στην
πολιτική επικαιρότητα, και αναπτύσσει (όπως έκαναν, σε μικρότερο βαθμό και
οι Πινακίδες) έναν ιδιότυπο «διάλογο» με δημοσιεύματα άλλων (κυρίως της
Πρωίας και του Αιώνα) αθηναϊκών εφημερίδων, που θυμίζει τις στήλες media
των σημερινών εφημερίδων, αναδεικνύοντας, πέρα από τις διαφορές στις πολιτι-
κές θέσεις των διαφόρων εντύπων που κυκλοφορούσαν στην Αθήνα εκείνη την
εποχή, και τους ενδοσυντεχνιακούς ανταγωνισμούς του αθηναϊκού δημοσιογρα-
φικού κόσμου. Ο πολιτικός λόγος του Άννινου είναι καταγγελτικός – ωστόσο,
διαφέρει από τον καυστικό επιθετικό λόγο του συμπατριώτη του Ανδρέα Λασκα-
ράτου κατά το εξής: Ο Λασκαράτος επιτίθεται χωρίς να ενδιαφέρεται για τις
συνέπειες της επίθεσης, ή για την πρόσληψή της από το αναγνωστικό κοινό. Η
σάτιρα του Λασκαράτου είναι πράξη «τρομοκρατική» – δεν ενδιαφέρεται για τις
παράπλευρες απώλειες, ή για το ενδεχόμενο να μην είναι αρεστός στο αναγνω-
στικό του κοινό. Αντίθετα, ο Άννινος είναι αυστηρός στην κριτική που ασκεί στο
πολιτικό σύστημα· ωστόσο, η κριτική του φροντίζει να είναι αρεστή στο κοινό, να
είναι αυτό που το κοινό θέλει να ακούσει, ή αυτό που το κοινό ήθελε να πει. Ας
δούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, από άρθρο που αναφέρεται στον μελαγ-
χολικό εορτασμό της εθνικής επετείου της �5ης Μαρτίου �887.

«[...] Αλλ’ ενθουσιασμός αληθής δεν θα υπάρχη και δεν είνε δυνατόν να
υπάρξη. Τον ενθουσιασμόν μας ημείς προεξωφλήσαμεν και εδαπανήσα-
μεν ασυνέτως, αφού δε η φλοξ αυτού ακαίρως εξαστράψασα εσβέσθη,
αφήκεν εν ημίν θλιβερόν κατάλοιπον την παγεράν σποδόν της απογοη-
τεύσεως. [...] Προέκυψαν εις το μέσον ανάξιοι κωμωδοί, οίτινες εκαπή-
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λευσαν επαισχύντως τα τιμιώτατα του λαού αισθήματα, και αφού εξε-
νεύρισαν το έθνος, παρέδωκαν αυτό έπειτα εις το όνειδος και τον φραγγε-
λισμόν των ξένων. [...]»3�6

Μέσα στην αθηναϊκή frustration μιας δεκαετίας μεγάλων κοινωνικών αλ-
λαγών αλλά και απογοητεύσεων, τα πολιτικά χρονογραφήματα του Άννινου
επιχειρούν, ενίοτε, να αποτυπώσουν «μικροπολιτικές» σκηνές της αθηναϊκής
πραγματικότητας, αφήνοντας ορισμένες φορές να διαφανούν κάποιες αχτίδες
ελπίδας, που το αναγνωστικό κοινό χρειάζεται:

«[...] Οι καιροί, ους διατρέχομεν, δεν είνε βεβαίως ευτυχείς, τουλάχιστον
όμως νυν το ημέτερον έθνος διατελεί εν καταστάσει ηρέμω και φυσιολο-
γική, εν επιγνώσει δε των καθηκόντων και των υποχρεώσεών του εργά-
ζεται φιλοτίμως προς αναπλήρωσιν της ηθικής και υλικής ζημίας, ην
επήνεγκεν εις αυτόν πρόσκαιρον και οδυνηρόν παρελθόν. [...]»3�7

Από το φύλλο 5� της εφημερίδας επιχειρείται ανανέωση (μεγαλύτερο σχήμα
και εμπλουτισμός της ύλης με νέα θέματα), που θα επηρεάσει και τη στήλη
«Καθημερινά», που θα εξελιχθεί σε χρονογραφική στήλη (πάντοτε με τις πολι-
τικές εξελίξεις και τον ιδιότυπο διάλογο με τα λοιπά αθηναϊκά έντυπα να πρω-
ταγωνιστούν), που θα θυμίζει πολύ περισσότερο, και από άποψη περιεχομένου,
τις «Πινακίδες», και τη χαλαρότερη γραφή του Άννινου. Ο νέος τίτλος της χρο-
νογραφικής στήλης είναι «Ημέρα τη ημέρα» και στη συντριπτική πλειοψηφία
των φύλλων (εκτός αν η επικαιρότητα επιβάλλει κάθε διαφορετικό) φιλοξενείται
στην πρώτη σελίδα. Η στήλη είναι περισσότερο σπονδυλωτή από τα «Καθημερι-
νά», με ποικίλη θεματολογία, που περιλαμβάνει από παραλειπόμενα και σχόλια
για τη Βουλή, τις πολιτικές εξελίξεις, άρθρα του τύπου, τα δημόσια έργα, αλλά
και σχόλια για την καλλιτεχνική κίνηση, ακόμη και ανέκδοτα με πρωταγωνι-
στή τον αγαπητό στο αναγνωστικό κοινό Ζαχαρία Παραδαρμένο καταλαμβά-
νουν συνήθως, τις τελευταίες παραγράφους της στήλης. Με αυτό το σκεπτικό η
στήλη «Ημέρα τη ημέρα» θα μπορούσε να θεωρηθεί νέα εκδοχή των «Πινακί-
δων». Το γεγονός ότι η στήλη έχει λιγότερο χιουμοριστική διάθεση και ύφος σε
σχέση με την αντίστοιχη της «Εφημερίδας» θα μπορούσε να εξηγηθεί από την
παράλληλη κυκλοφορία της Καθημερινής με Το Άστυ, όπου ο Άννινος, μέσα
από πολλές ψευδώνυμες περσόνες μπορούσε να παρουσιάσει τα ευθυμογραφικά
του κείμενα, περιοριζόμενος στην Καθημερινή στον ρόλο του δημοσιογράφου που
καταγράφει την επικαιρότητα.
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3�6 «Καθημερινά», Καθημερινή, έτος Α΄, αρ. �5, �5 Μαρ. �887, σ. �.
3�7 «Καθημερινά», Καθημερινή, έτος Α΄, αρ. 37, 6 Απρ. �887, σ. �.



Μαζί με τη στήλη «Ημέρα τη ημέρα» κάνει την εμφάνισή της στην Καθη-
μερινή, συνήθως στην τελευταία σελίδα, και η δημοφιλής και σε άλλες καθημε-
ρινές εφημερίδες της εποχής επιφυλλίδα, που περιλαμβάνει μεταφράσεις ξένων
λογοτεχνημάτων – είναι εξαιρετικά πιθανό κάποιες από αυτές τις μεταφράσεις
να ανήκουν στον Άννινο, αν και οι μεταφράσεις της Καθημερινής δεν μπορούν
να ταυτιστούν με μεταγενέστερες εκδόσεις τους φέρουσες την υπογραφή του. Η
σύντομη πορεία της εφημερίδας, άλλωστε, δεν επέτρεψε τη δημοσίευση πολλών
τέτοιων κειμένων. Το πρώτο μυθιστόρημα που δημοσιεύεται μεταφρασμένο είναι
«Το μαύρο σημάδι» του A. Matthey, ενώ δημοσιεύονται επίσης κείμενα συντομό-
τερης έκτασης, όπως «Ο Μπαρούτης»3�8 του Ed. Salvaire, «Ο χαρτοπαί-
κτης»,3�9 «Το φάντασμα» του Ponson du Terrail,3�� και άλλα. 

Η εφημερίδα φαίνεται να έχει συνεργάτες και ανταποκριτές σε πολλά μέρη
της Ελλάδας, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ανταποκρίσεις της από
την Κεφαλονιά, που είναι συχνότατες, με κυριότερη περίπτωση την περιγραφή
της εκτέλεσης του Αναστάσιου Κουνάδη,3�� που έγινε στα περίχωρα του Αργο-
στολίου τον Ιούνιο του �887. Είναι βέβαιο ότι ο ίδιος ο Άννινος δεν ήταν παρών,
αλλά την περιγραφή, όπως και τις ποικίλες ειδήσεις που αναδημοσιεύονται από
την Κεφαλονιά, έχει κάνει κάποιος κάτοικος του νησιού, με τον οποίο ο Άννινος
διατηρούσε στενή επαφή. Τέτοια στενή επαφή διατηρούσε ο Άννινος με τον κεφα-
λονίτη ιστοριοδίφη Ηλία Τσιτσέλη, όπως προκύπτει από τη συνεργασία τους στο
περιοδικό Παρνασσός, αλλά και τη μεταξύ τους αλληλογραφία.3�� Αντίστοιχες
ειδήσεις έχουμε και από τη Ζάκυνθο (πιθανός συνεργάτης εκεί ο Ιωάννης Τσα-
κασιάνος, στους Ανθώνες του οποίου είχε δημοσιεύσει κείμενα ο Άννινος).
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3�8 Πρωτοδημοσιεύεται στο φύλλο υπ’ αρ. �69 (�3 Αυγ. �887) της Καθημερινής. Η δημοσί-
ευσή του διαφημίζεται εντονότατα στα προηγούμενα φύλλα της εφημερίδας, πράγμα που μαρτυ-
ρεί και το ενδιαφέρον των αναγνωστών για τα δημοσιευόμενα στις επιφυλλίδες μυθιστορήματα.

3�9 Πρωτοδημοσιεύεται στο φύλλο υπ’ αρ. �78 (�� Αυγ. �887) της Καθημερινής. Δεν γίνε-
ται αναφορά στον συγγραφέα, παρά μόνον η μνεία «εκ του γαλλικού».

3�� Πρωτοδημοσιεύεται στο φύλλο υπ’ αρ. �99 (�� Σεπ. �887) της Καθημερινής.
3�� Καθημερινή, έτος Α΄, αρ. ���, �5 Ιουν. �887, σ. � και αρ. ���, �7 Ιουν. �887, σσ. �-3.

Αναλυτική προσέγγιση αυτής της «δημοσιογραφικής» περιγραφής βλ. στο Ηλίας Τουμασά-
τος: «Η λαιμητόμος στο Αργοστόλι. Μία θανατική καταδίκη για έγκλημα “χάριν φιλοτιμίας”
και η αθηναϊκή δημοσιογραφία της εποχής», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. �3 (����-����),
σσ. �99-3��.

3�� Μέρος της αλληλογραφίας του Άννινου με τον Ηλία Τσιτσέλη έχει δημοσιεύσει ο Γεώρ-
γιος Ν. Μοσχόπουλος (Δύο επιστολές του Μπάμπη Άννινου στον Ηλία Τσιτσέλη (�9��, �9��),
στον τόμο Ευκαρπίας έπαινος: Αφιέρωμα στον Παναγιώτη Μαστροδημήτρη, Αθήνα: Πορεία,
���7, σσ. 6�9-6�9), όπου φαίνεται εκτός από τη στενή φιλική σχέση των δύο που κρατούσε από
τα μαθητικά τους χρόνια, και η στενή τους συνεργασία και σε επιστημονικό επίπεδο (αφού σε
μία από τις δημοσιευόμενες επιστολές, ο Άννινος αποστέλλει πληροφορίες στον Τσιτσέλη για την
οικογένεια των Αννίνων προκειμένου να τις επεξεργαστεί και να τις δημοσιεύσει ο τελευταίος
στα Κεφαλληνιακά σύμμικτα του).



Το ενδιαφέρον της Καθημερινής για επτανησιακά θέματα φαίνεται να είναι
αρκετά ζωηρό, καθώς πέρα από τις κατά περιόδους ανταποκρίσεις από τα
Επτάνησα συχνά φιλοξενούνται και άρθρα με επτανησιακό περιεχόμενο, όπως
για παράδειγμα η αφομοίωση της Επτανήσου,3�3 ο γλύπτης Γεώργιος Μπονά-
νος,3�4 ή η αγόρευση του εκπροσώπου της Κεφαλληνίας στο Κοινοβούλιο3�5 ή
τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Καποδίστρια στην Κέρκυρα.3�6 Η επιλογή
ειδήσεων από τις περιοχές αυτές ασφαλώς καταδεικνύει την επαφή της διεύθυν-
σης και αρχισυνταξίας της εφημερίδας με τον επτανησιακό χώρο.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν και δύο άρθρα της εφημερίδας που αναφέ-
ρονται στις επικρίσεις που δέχεται ο «πατέρας της ελληνικής λαογραφίας» Νι-
κόλαος Πολίτης από μερίδα του τύπου αναφορικά με την επιστημονική ακρίβεια
του έργου του και φέρουν την υπογραφή «Χ.».3�7 Ο συγγραφέας (που μπορούμε
να πιθανολογήσουμε ότι είναι ο Άννινος) επιτίθεται με δριμύτητα στους επικρι-
τές και υπερασπίζεται τον Πολίτη – δεν λείπουν άλλωστε από την Καθημερινή,
περιστασιακά και κάποιες στήλες λαογραφικού περιεχομένου. Ο «κύκλος»
Εστίας –Παρνασσού φαίνεται ότι εμφανίζεται για άλλη μία φορά εδώ.

Η Καθημερινή δεν φαίνεται να γνώρισε μεγάλη κυκλοφοριακή επιτυχία, κα-
θώς φαίνεται ότι η κυκλοφορία της αναστέλλεται εντός του �887. Ως προσωπι-
κή προσπάθεια των Άννινου και Λάμπρου, ίσως ως απάντησή τους στην Εφημε-
ρίδα που φαίνεται ότι κυριαρχεί στον αθηναϊκό δημοσιογραφικό χώρο φαίνεται
ότι δεν γνώρισε την απήχηση που προσδοκούσαν οι εμπνευστές της, και ο Άννι-
νος φαίνεται ότι αποφεύγει να τη θυμάται στις κατά καιρούς δημοσιογραφικές
του αναμνήσεις.

Αυτό δεν έχει να κάνει απαραίτητα με την ποιοτική στάθμη της εφημερίδας
και των συνεργατών της. Η Καθημερινή διέθετε όλα τα χαρακτηριστικά μιας
σύγχρονης αθηναϊκής εφημερίδας, και οπωσδήποτε απείχε πολύ από το να χα-
ρακτηριστεί «δονκιχωτική» ατομική ή ερασιτεχνική προσπάθεια. Ο Άννινος είχε
αποκτήσει μεγάλη εμπειρία από την Εφημερίδα και, πολύ περισσότερο, είχε
πλέον και τη δίχρονη εμπειρία ως συνεκδότης του Άστεως. Η φιλοσοφία της έκ-
δοσης άλλωστε δεν απείχε από εκείνη της Εφημερίδας: Ήταν φύλλο ειδησεο-
γραφικό, με πολιτική στάση, αλλά όχι στρατευμένο, με κοινωνικές ειδήσεις και
την απαραίτητη ψυχαγωγική ύλη (μεταφράσεις μυθιστορημάτων). Τί ήταν
άραγε αυτό που οδήγησε την εφημερίδα στην αναστολή της κυκλοφορίας της;

Το φαινόμενο δεν ανήκει μόνο στην εποχή και μπορεί να εξηγηθεί με βάση τα
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3�3 «Η αφομοίωσις της Επτανήσου», Καθημερινή, έτος Α΄, αρ. �6, �6 Μαρ. �887, σ. �.
3�4 Καθημερινή, έτος Α΄, αρ. 8, 8 Μαρ. �887, σ. �.
3�5Καθημερινή, έτος Α΄, αρ. 93, �9 Μαΐου �887, σσ. �-�. 
3�6 Καθημερινή, έτος Α΄, αρ. 47, �3 Απρ. �887, σ. �.
3�7 «Φιλολογικά», Καθημερινή, έτος Α΄, αρ. ��, �� Μαρ. �887, αρ. 3�, � Απρ. �887.



χαρακτηριστικά της τότε εκδοτικής αγοράς. Η Εφημερίς ήταν «ηγέτης», με
όρους της αγοράς, στον καθημερινό τύπο της εποχής – είχε δεσπόζουσα θέση
στη μικρή ακόμη αγορά. Το γεγονός ότι ένας συνεργάτης της εκ των βασικών,
όπως ήταν ο Άννινος, ηγείται μιας καινούριας παρόμοιας προσπάθειας δεν απο-
τελεί σε καμία περίπτωση εγγύηση ότι το νέο προϊόν πρόκειται να επιτύχει, ακό-
μη κι αν υποθέσουμε ότι ο άνθρωπος αυτός δίνει μεστότερα κείμενα στην και-
νούρια αυτή προσπάθεια. Οι «Πινακίδες» του Άννινου διαβάζονταν περισσότερο,
επειδή ήταν στην πρώτη σελίδα της Εφημερίδας, παρά επειδή γράφονταν από
τον Άννινο. Είχαν γίνει αγαπημένη συνήθεια των Αθηναίων αναγνωστών επει-
δή βρίσκονταν στη δημοφιλέστερη εφημερίδα της πόλης, όχι επειδή γράφονταν
από τη συγκεκριμένη πένα (ας μη ξεχνάμε άλλωστε ότι ούτε οι «Πινακίδες» ού-
τε τα άρθρα του Άννινου στην Καθημερινή έφεραν υπογραφή). Αυτό σημαίνει ότι
και μόνο η παρουσία του Άννινου δεν αρκούσε για να καθιερωθεί το “brand
name” της Καθημερινής σε μια εκδοτική αγορά, στην οποία πιθανότατα δεν χω-
ρούσε, ή όπου απλώς υπήρχαν άλλα προϊόντα τα οποία το κοινό δεν ήταν διατε-
θειμένο να αντικαταστήσει με τη νέα εφημερίδα. Ακόμη και σήμερα, που οι υπο-
γραφές των δημοσιογράφων (ή η εικόνα τους όταν εργάζονται στα ηλεκτρονικά
μέσα) είναι γνωστές και δημοφιλείς, η «μεταγραφή» ενός δημοφιλούς δημοσιο-
γράφου ή παρουσιαστή σε ένα άλλο μέσο επικοινωνίας, πολύ περισσότερο σε ένα
καινούριο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα τον ακολουθήσει και το κοινό του. 

Η αποτυχία της Καθημερινής, που ήδη διέγραφε επιτυχημένη πορεία στην
αθηναϊκή δημοσιογραφία, θα πρέπει να ήταν για τον Άννινο και μια θλιβερή συ-
νειδητοποίηση: Ότι στην αθηναϊκή δημοσιογραφική πραγματικότητα όπου οι νε-
αροί λόγιοι έγραφαν με ψευδώνυμο ή ανώνυμα, ο συγγραφέας ήταν πολύ αδύνα-
μος σε σχέση με το μέσο όπου εργαζόταν. Το στοίχημα για εκείνον ήταν η επώ-
νυμη παρουσία του να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο. Η δημοσιογραφία στον καθη-
μερινό τύπο ίσως δεν ήταν γι’ αυτόν το καταλληλότερο μέσο: Η Εφημερίς ήταν
και θα ήταν πάντα «του Κορομηλά», άσχετα αν ο Άννινος είχε συμβάλει απο-
φασιστικά στη διαμόρφωση της ταυτότητάς της. Η Καθημερινή δεν αγαπήθη-
κε, παρά τις προσπάθειες, από το κοινό της – ίσως λοιπόν ερχόταν για τον ίδιο η
εποχή που θα έπρεπε να εγκαταλείψει την ψευδωνυμογραφία ή την ανωνυμο-
γραφία, και να δοκιμάσει τις δυνάμεις του αυτόνομα. Είχε ήδη κάνει την πρώτη
του δοκιμή με το Εδώ κ’ Εκεί. Είχε αρχίσει επίσης να δημοσιεύει επώνυμα κεί-
μενα στα φιλολογικά περιοδικά. Εκεί βρισκόταν ο δρόμος προς την επιτυχία και
την καθιέρωση. Ο απογαλακτισμός του από την Εφημερίδα για μια καινούρια
Εφημερίδα απέτυχε. Ίσως λοιπόν ήταν πλέον καιρός για έναν σταδιακό απογα-
λακτισμό από τον καθημερινό τύπο, όπως τουλάχιστον τον είχε υπηρετήσει για
περίπου μία δεκαετία.

Ο Άννινος, μετά την αποτυχία της Καθημερινής, δεν θα πάψει να συνεργά-
ζεται με τον καθημερινό τύπο – δεν θα πρέπει να λησμονούμε και την ανάγκη
για βιοπορισμό του ίδιου και της οικογένειάς του. Ωστόσο, είναι σαφές ότι δεν
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τον ικανοποιεί το προσωπείο του αρχισυντάκτη μιας εφημερίδας. Θέλει να είναι
περισσότερο ο Άννινος και όχι η στήλη του στην Καθημερινή. Θέλει, όπως και
όλοι οι φιλόδοξοι συγγραφείς εκείνης της εποχής, να γίνει ο ίδιος brand name και
όχι τα μέσα τα οποία δημιουργεί και στα οποία υπηρετεί. Και ο δρόμος είναι, κυ-
ρίως, η επώνυμη αρθρογραφία.

33..33..88  ΟΟ  ΆΆννννιιννοοςς  κκααιι  ττοο  σσααττιιρριικκόό  ΆΆσσττυυ ––  
ΤΤαα  πποολλλλάά  ππρρόόσσωωππαα  εεννόόςς  σσυυγγγγρρααφφέέαα
33..33..88..��  ΗΗ  εεφφηημμεερρίίδδαα  κκααιι  οο  κκύύκκλλοοςς  ττωωνν
σσυυννεερργγααττώώνν  ττηηςς
«Και το ΑΣΤΥ λοιπόν; ...Θα είναι πολε-
μικόν; Θα είναι σοβαρόν; Όχι, κύριοι, το
ΑΣΤΥ θα μείνει εκεί που κελεύει ο προο-
ρισμός του· θα είναι αντίρροπον ευθυμίας
όχι παραχόρδου, όχι οχληράς, αντίρρο-
πον μάλιστα ευχάριστον και αναγκαίον
εν ημέραις σοβαρότητος. Τηρεί το μει-
δίαμά του και τον αθώον του χαριεντι-
σμόν, διά παν το παράξενον, παν το
ασυμβίβαστον με τας περιστάσεις, διά
παν ό,τι περιορίζεται εντός του κύκλου
της ιλαροτραγωδίας. Όταν επιστή
πράγματι η ημέρα των έργων τότε και
το ΑΣΤΥ θα θυσιάση προθύμως και αυ-
τό το μειδίαμά του εν ανάγκη χάριν του
κοινού καθήκοντος και του κοινού συμ-
φέροντος».3�8

Με αυτή την προγραμματική δήλωση – ενταγμένη σε ένα κείμενο που σα-
τιρίζει τα προγράμματα των εφημερίδων, άρα ανατρέπει τον ίδιο του τον εαυτό,
ξεκινά την έκδοσή του ο τρόπον τινά διάδοχος της δεύτερης γενιάς του Ασμο-
δαίου, Το Άστυ,3�9 που εκδίδεται σε εβδομαδιαία βάση από τις 6 Οκτωβρίου του
�885. Στο πρώτο φύλλο δεν αναφέρονται ονόματα εκδοτών ή συντακτών, γνω-
ρίζουμε όμως ότι πίσω από την εκδοτική προσπάθεια αυτή κρύβονται ο Μπά-
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3�8 Το Άστυ, αρ. �, 6 Οκτ. �885, σ. �.
3�9 Για Το Άστυ και τη θέση του στον σατιρικό πολιτικό τύπο της εποχής βλ. Λίνα Λούβη,

Περιγέλωτος βασίλειον: Οι σατιρικές εφημερίδες και το εθνικόν ζήτημα �875-�886, Αθήνα:
Εστία, ����, σσ. 58-6�· Λίνα Λούβη «Το Άστυ», Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου �784-
�974, ό.π., τόμ. Α΄, σσ. 3��-3��.

Το πρώτο φύλλο της εφημερίδας 
Το Άστυ, που κυκλοφόρησε 

στις 6 Οκτωβριου �885 [Ε.Λ.Ι.Α.]



μπης και ο Θέμος Άννινος,3�� συνεργάτες και στην υπό τον τελευταίο δεύτερη
περίοδο του σατιρικού Ασμοδαίου. Το δίπολο των Άννινων, που δεν είναι αδέλ-
φια, όπως εκ παραδρομής χαρακτηρίζονται από πολλές βιβλιογραφικές πηγές,
θα παραμείνει επικεφαλής του εκδοτικού αυτού εγχειρήματος για μια πενταε-
τία και �68 εβδομαδιαία φύλλα, μέχρι τις �8 Νοεμβρίου �89�, οπότε στο εξώ-
φυλλο του Άστεως3�� αναγγέλλεται η λήξη της εβδομαδιαίας α΄ περιόδου του
και η έναρξη της β΄ περιόδου, κατά την οποία αλλάζει και θεματολογία και συ-
χνότητα κυκλοφορίας: Μετατρέπεται σε καθημερινή πολιτική εφημερίδα, με
επικεφαλής τον Θέμο Άννινο, αλλά όχι τον Μπάμπη. Νέοι αρχισυντάκτες της
εφημερίδας γίνονται οι Δημήτριος Κακλαμάνος και Γεώργιος Δροσίνης. Οι
αλλαγές στη δημιουργική ομάδα του Άστεως θα είναι πολλές σε όλη τη διάρ-
κεια της δεκαετίας του �89�, και στις αρχές του εικοστού αιώνα (�9��), όπως
είχε συμβεί είκοσι περίπου χρόνια πριν με την δημιουργία της Νέας Εφημερί-
δας, ο Κακλαμάνος θα αποχωρήσει από την ομάδα του Άστεως, το οποίο θα
κλείσει οριστικά τον κύκλο του το �9�7. Η παρουσία του Χαραλάμπη Άννινου
στην εφημερίδα αφορά δηλαδή την πρώτη πενταετία της κυκλοφορίας της ως
εβδομαδιαίου σατιρικού εντύπου.

Η έρευνα στο αρχείο του Άννινου φαίνεται ότι μας οδηγεί και σε ένα ακόμη
πρόσωπο που πρωταγωνιστεί στο εγχείρημα αθόρυβα, χρηματοδοτώντας το:
Πρόκειται για τον Δημήτριο Καμπούρογλου,3�� με τον οποίο ο Μπάμπης Άννι-
νος συνάπτει ιδιωτικό συμφωνητικό μερικούς μήνες πριν την έκδοση του Άστε-
ως, τον Αύγουστο του �885.3�3 Στο συμφωνητικό αυτό προδιαγράφονται οι ρόλοι
του καθενός: Ο Καμπούρογλου δεν έχει κανένα δικαίωμα παρέμβασης στη σύ-
νταξη και την πορεία της εφημερίδας. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρημα-
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3�� Για τον γελοιογράφο και εκδότη Θέμο Άννινο (�843-�9�6), από τους σπουδαιότερους εκ-
προσώπους του είδους στην Ελλάδα βλ. την έκδοση Θέμος Άννινος �878-�9�6, πρόλ. Θ. Βελ-
λιανίτης, Αθήναι: Ελευθερουδάκης, �9�4. Οι χρονολογίες �878-�9�6 αναφέρονται στην ενεργό
δράση του Θέμου Άννινου στον εκδοτικό χώρο και όχι στη διάρκεια του βίου του.

3�� Το Άστυ, έτος Στ΄, αρ. �68, �8 Νοεμ. �89�, σ. �.
3�� Ο Δημήτριος Καμπούρογλου (�85�-�94�), της ίδιας γενιάς με τον Άννινο, αλλά, σε

αντίθεση με τον τελευταίο, με πανεπιστημιακές σπουδές, την ίδια περίπου περίοδο διευθύνει την
Εβδομάδα (βλ. σχετικά την παράγραφο 3.3.6.�� αυτής της μελέτης), ενώ, όπως και ο Άννινος,
θα ασχοληθεί στην ώριμη περίοδο της σταδιοδρομίας του με τη συγγραφή ιστορικών μελετών
(εστιάζοντας κυρίως στην ιστορία της πόλεως των Αθηνών), αφού έχει περάσει και ο ίδιος από
τη συγγραφή ποιητικών έργων και μυθοπλαστικών αφηγημάτων στις δεκαετίες του �87� και
�88� αντίστοιχα. Ο Καμπούρογλου κατόρθωσε βέβαια να γίνει μέλος της Ακαδημίας Αθηνών,
πράγμα που δεν συνέβη στην περίπτωση του Άννινου.

3�3 Το ιδιωτικό συμφωνητικό (φωτοτυπημένο αντίγραφο) βρίσκεται στο Αρχείο Χ. Άννινου,
Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου, φάκελος �5, υποφάκελος ��. Δημοσιεύεται αυτούσιο
στο Ηλίας Τουμασάτος, «Ο Χαραλάμπης Άννινος και ο φιλολογικός σύλλογος «Παρνασσός»:
Μια διάσταση της αθηναϊκής πνευματικής ζωής στο τελευταίο τέταρτο του �9ου αιώνα.», Κυ-
μοθόη, τχ. �7 (���7), σσ. �83-�95.



τοδοτήσει την εφημερίδα σε δόσεις μέχρι του ποσού των �.5�� δραχμών με τόκο
8% για κάθε δόση και μέρισμα ��% επί των κερδών της εφημερίδας, το οποίο θα
μειωθεί στο μισό μετά την αποπληρωμή της χρηματοδότησης. Ο Καμπούρο-
γλου, γνωστός στον Άννινο και ως συνεργάτης της Εφημερίδας, λειτουργεί ως
απλός επενδυτής, ο οποίος προσπαθεί να εξασφαλίσει το κεφάλαιό του και κά-
ποια ενδεχομένως κέρδη από το εκδοτικό εγχείρημα, χωρίς να μπορεί να παρέμ-
βει επί της ουσίας.

Στο πρώτο φύλλο του Άστεως, παρουσιάζονται και οι συνεργάτες του, όλοι
με ψευδώνυμα, και οι περισσότεροι από την ομάδα του Ασμοδαίου: Η Μιλησία, η
οποία χαρακτηρίζεται ως πρώτη ελληνίδα δημοσιογράφος, ο Coq, ο Στρεψιάδης,
ο Αββακούμ (γνωστό μας ψευδώνυμο του Άννινου από τη συμμετοχή του στον
Ασμοδαίο), ο Αστός, ο Κρακ, ο Ιμδ, ο Spag, o Guerrier, και επωνύμως ο (Γεώρ-
γιος) Σουρής, όλα ψευδώνυμα, ταυτισμένα και αταύτιστα, επίδοξων και μετέ-
πειτα επωνύμων συγγραφέων, πολλοί από τους οποίους πραγματοποίησαν τις
πρώτες τους δοκιμές στα τελευταία χρόνια του ρομαντισμού της Α΄ Αθηναϊκής
Σχολής, αλλά καθιερώθηκαν μέσα στο ανανεωτικό λογοτεχνικό κλίμα της δε-
καετίας του �88�. 

Ο Coq είναι ο Δημήτριος Κόκκος (�856-�89�), της ίδιας γενιάς με τον Άν-
νινο, ο οποίος θα χαθεί πρόωρα στις αρχές της δεκαετίας του �89�.3�4 Ο Κρακ
(και ο Κόθορνος και εξ ημισείας ο Στρεψιάδης) είναι ο Μιχαήλ Μητσάκης
(�868-�9�6).3�5 Ο Ιμδ είναι ο Ιωάννης Δαμβέργης3�6 (�86�-�938), ενώ ο
Guerrier είναι ο Ιωάννης Πολέμης3�7 (�86�-�9�4), ψευδώνυμο που έχει χρησι-
μοποιήσει και στον Ασμοδαίο, την Εβδομάδα και τον Ραμπαγά, ενώ ο Πελαρ-
γός και ο Τσοπανάκος ταυτίζονται με τον Ευάγγελο Κουσουλάκο (το τελευ-
ταίο, μάλιστα, ψευδώνυμο, το διατηρεί και στο μεταγενέστερο Σκριπ).3�8

Στο σαλόνι του πρώτου φύλλου3�9 του Άστεως, εμφανίζεται και μια μεγά-
λη σκιτσογραφική σύνθεση στην οποία απεικονίζονται όλοι οι συνεργάτες της
εφημερίδας. Στο δεύτερο φύλλο εμφανίζονται και νέοι ψευδώνυμοι συνεργάτες,
οι οποίοι ανακοινώνουν ότι θα συνεισφέρουν στο Άστυ: Οι Μαύρος Γάτος, Πε-
ζόστρατος και Ηρώδης ο Αττικός.33� Ο Πεζόστρατος είναι ο Κωστής Παλα-
μάς,33� ενώ ο Ηρώδης ο Αττικός είναι ακόμα ένα από τα ψευδώνυμα που επι-
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3�4 Κυριάκος Ντελόπουλος, Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα, νέα συμπληρωμένη έκδο-
ση, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, ���5, σ. �48.

3�5 Κυριάκος Ντελόπουλος, ό.π., σ. �89.
3�6 Κυριάκος Ντελόπουλος, ό.π., σ. �96.
3�7 Κυριάκος Ντελόπουλος, ό.π., σ. 34�.
3�8 Κυριάκος Ντελόπουλος, ό.π., σσ. �58-�59.
3�9 Το Άστυ, αρ. �, 6 Οκτ. �885, σ. �.
33� Το Άστυ, αρ. �, �3 Οκτ. �885, σ. �.
33� Κυριάκος Ντελόπουλος, Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα, ό.π., σ. ���.



βεβαιωμένα χρησιμοποιεί ο Μπάμπης Άννινος, στο Άστυ. Άλλο ένα ψευδώνυ-
μο, ο Ρακοσυλλέκτης,33� ανήκει επίσης στον Άννινο (το χρησιμοποιούσε και
κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με το Μη Χάνεσαι, στις αρχές της δε-
καετίας), και επιπλέον ένα, ο Στρεψιάδης, χρησιμοποιείται πότε από τον Άννι-
νο και πότε από τον Μιχαήλ Μητσάκη, επίσης συνεργάτη της εφημερίδας. Η
πρώτη εμφάνιση πάντως του Στρεψιάδη στο Άστυ, στο �ο φύλλο, με τίτλο
«Αναφορά των ουγγρικών ίππων προ της Ελληνικήν Κυβέρνησιν»333 ανήκει
επιβεβαιωμένα στον Άννινο, δεδομένου ότι έχει περιληφθεί σε μεταγενέστερη
έκδοσή του.

Το όνομα του Άννινου εμφανίζεται ως υπογραφή σε άρθρο μία και μοναδική
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33� Κυριάκος Ντελόπουλος, ό.π., σ. �54.
333 Στρεψιάδης, «Αναφορά των ουγγρικών ίππων προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν», Το

Άστυ, αρ. �, �3 Οκτ. �885, σ. 3. Υπάρχει και στην αυτοτελή έκδοση του Άννινου Αττικαί Ημέ-
ραι, ό.π., σ. �5-�7.

Αριστερά, ο Θέμος Άννινος (�843-�9�6), 
Πηγή: Εθνικόν Ημερολόγιον Σκόκου (�889, σ. �45). 

Δεξιά, ο χρηματοδότης του Άστεως Δημήτριος Καμπούρογλου (�85�-�94�)



φορά, το �886334 με εντελώς διαφορετικό ύφος. Ο Άννινος, σε σύντομο ευχαρι-
στήριο, βγάζει το κοστούμι των συγγραφικών του ρόλων και απευθύνεται προ-
σωπικά σε όσους του στάθηκαν σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του, τον θάνα-
το του παιδιού του.

Αν ανατρέξει κανείς στο σύνολο των ψευδωνύμων που εμφανίζονται στο
Άστυ, τα οποία είναι πολλά και ευφάνταστα, θα διαπιστώσει ότι είναι εξαιρετικά
πιθανόν πίσω από πολλά ακόμη από αυτά να κρύβεται ο Άννινος. Αυτές οι
άγνωστες ταυτότητες του Άννινου, καθώς και πολλά κείμενα που δεν υπογρά-
φονται, όπως ιστορικά βιογραφικά σημειώματα που εμφανίζονται στο πρωτοσέ-
λιδο της εφημερίδας, οδηγούν στην υπόθεση ότι η συμβολή του Άννινου, για όσο
τουλάχιστον διάστημα βρίσκεται στον στενό εκδοτικό πυρήνα της εφημερίδας
μαζί με τον συνεπώνυμό του Θέμο, είναι πολύ μεγαλύτερη από το άθροισμα των
άρθρων που υπογράφονται με ταυτισμένα με τον Άννινο ψευδώνυμα. Συνολικά
�64 ονόματα, ψευδώνυμα και αρχικά ονομάτων εμφανίζονται στο Άστυ κατά
την πενταετία της εβδομαδιαίας του κυκλοφορίας – για τα περισσότερα από τα
οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει ταυτίσεις, πράγμα το οποίο θα ήταν εξαιρε-
τικά επικίνδυνο καθώς είναι αδύνατο να αποκλειστεί η χρήση του ίδιου ψευδωνύ-
μου από πολλούς ή πολλών ψευδωνύμων από έναν.

Όσον αφορά τη συχνότητα εμφάνισης των επιβεβαιωμένων ψευδωνύμων του
Άννινου στα χρόνια �885-�89�, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα:

Ο Ρακοσυλλέκτης εμφανίζεται συνολικά �4� φορές στο Άστυ από το �885
έως το �89�. Στον «βίο» της συγγραφικής αυτής περσόνας θα πρέπει να προ-
σθέσουμε και τις 3� συνολικά εμφανίσεις του στο Μη Χάνεσαι.

Ο Αββακούμ εμφανίζεται συνολικά 5� φορές στο Άστυ (και σε αυτόν θα πρέ-
πει να συνυπολογίσουμε και τις λιγοστές εμφανίσεις του στον Ασμοδαίο).

Τα νεότερα ψευδώνυμα του Άννινου έχουν κι αυτά μεγάλη συχνότητα εμφά-
νισης στην εφημερίδα. Ο Ηρώδης ο Αττικός εμφανίζεται ��4 φορές, ενώ ο Στρε-
ψιάδης (που όπως είδαμε εμφανίζεται ως ψευδώνυμο τόσο του Άννινου όσο και
του Μιχαήλ Μητσάκη) μόλις 34 φορές.

Η στήλη «Αττικαί Ημέραι», η οποία θα δώσει και το όνομά της σε αυτοτελή
έκδοση του Άννινου μετά την αποχώρησή του από το Άστυ εμφανίζεται στην
εφημερίδα συνολικά ��7 φορές, υπογραφόμενη από διάφορα ψευδώνυμα: π.χ.
υπογράφεται από τον Κόθορνο (δηλαδή τον Μιχαήλ Μητσάκη), τον Αστυνόμο,
τον Αστό, τον Ηρώδη τον Αττικό (ψευδώνυμο ταυτισμένο με τον Άννινο), τον
Λοχία Παλαύρα, τον Guerrier. Ωστόσο τη συντριπτική πλειονότητα των εμφανί-

Ηλίας Α. Τουμασάτος374

334 Χ. Άννινος [χωρίς τίτλο], Το Άστυ, έτος Α΄ αρ. 33, 4 Μαΐου �886, σ. 6. Το σύντομο κεί-
μενο έχει ως εξής: «Προς πάντας τους αξιοτίμους συναδέλφους όσοι ευηρεστήθησαν να μοι
απευθύνωσι λόγους συμπαθούς παραμυθίας επί τω επελθόντι μοι δυστυχήματι εκφράζω την
εγκάρδιον ευγνωμοσύνην μου. ΧΑΡ. ΑΝΝΙΝΟΣ».



σεων της στήλης στο Άστυ υπογράφει ο Αστός, πράγμα που μας κάνει να υπο-
θέτουμε ότι είναι πιθανόν να κρύβεται ο Άννινος πίσω και από αυτό το ψευδώνυ-
μο.335 Η υποψία επιβεβαιώνεται και από το κείμενο «Παιγνιοχάρτων συνδιαλέ-
ξεις»,336 το οποίο δημοσιεύεται και στο ομώνυμο με τη στήλη που τόσο συχνά
υπογράφει ο Αστός αυτοτελές έργο του Άννινου Αττικαί Ημέραι με την υπογρα-
φή του. Επιπλέον στις με υπογραφή του Αστού «Αττικές Ημέρες» συναντάμε
και ανέκδοτα με πρωταγωνιστή τον Ζαχαρία Παραδαρμένο, γνωστό και από το
ομώνυμο θεατρικό έργο του Άννινου.337 Επομένως και ο Αστός είναι ο Άννινος
και εμφανίζεται συνολικά ��6 φορές στις �68 κυκλοφορίες του Άστεως. Ελάχι-
στες είναι σε αυτό το πλήθος κειμένων οι φορές που ο Αστός υπογράφει κάποια
άλλη στήλη εκτός των «Αττικών ημερών».

Αυτό το αταύτιστο ψευδώνυμο ενδέχεται να αποτελεί και την πιο συχνή πα-
ρουσία του Άννινου στο Άστυ, ωστόσο δεν πρέπει να λησμονεί κανείς την πιθανό-
τητα να μοιράζονται το ίδιο ψευδώνυμο περισσότεροι του ενός συγγραφείς, όπως
συνέβαινε στην περίπτωση του Στρεψιάδη. Το ερώτημα, αν την ίδια στήλη υπο-
γράφει ένας συγγραφέας με πολλά εκάστοτε ψευδώνυμα ή πολλοί συγγραφείς
που χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα ψευδώνυμα από κοινού δεν μπορεί στην
πραγματικότητα να επιλυθεί ποτέ, καθώς δεν σώζεται το σύνολο των αρχείων
των περί ων ο λόγος δημοσιογράφων.

Στο τελευταίο φύλλο του εβδομαδιαίου Άστεως338 δημοσιεύεται ένας απο-
χαιρετισμός προς τους αναγνώστες που υπογράφεται από τον Άννινο (Αββα-
κούμ, Στρεψιάδης, Ηρώδης ο Αττικός, και Αστός, εφ’ όσον δεχόμαστε ότι το
ψευδώνυμο ανήκει στον Άννινο), τον Μιχαήλ Μητσάκη (Στρεψιάδης, από κοι-
νού με τον Άννινο), τον Δημήτριο Ταγκόπουλο (Δον και Χώτο),339 τον Ευάγγε-
λο Κουσουλάκο (Τσοπανάκος, Πελαργός).34� Η ομάδα αυτή φαίνεται ότι απο-
σύρεται από την πρώτη γραμμή της εφημερίδας, που γίνεται καθημερινή και
ενισχύει την πολιτική της αρθρογραφία, με τον Θέμο Άννινο στο τιμόνι και τον
Γεώργιο Δροσίνη ως συντάκτη της. Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα από
το αποχαιρετιστήριο κείμενο:
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335 Το ψευδώνυμο «Αστός» αποδίδεται από τον Κυριάκο Ντελόπουλο (Νεοελληνικά φιλολο-
γικά ψευδώνυμα, ό.π. σ. 36) στον ηπειρώτικης καταγωγής λογοτέχνη της γενιάς του Άννινου
Χρήστο Χρηστοβασίλη (�86�-�937), ωστόσο αναφέρεται σε δημοσιεύσεις του στην εφημερίδα
Ελευθερία των Ιωαννίνων (ό.π., σ. 4�4). 

336 Αστός, «Παιγνιοχάρτων συνδιάλέξις», Το Άστυ, τόμ. Α΄, αρ. �5, 5 Ιαν. �886, σ. 3. Δημο-
σιεύεται στο Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. 3�-33.

337 Αστός, «Αττικαί ημέραι», Το Άστυ, τόμ. Α΄, αρ. 48, �7 Αυγ. �886, σ. 3.
338 «Προς αποχαιρετισμόν», Το Άστυ, έτος Στ΄, αρ. �68, �8 Νοεμ. �89�, σ. �.
339 Κυριάκος Ντελόπουλος, Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα, ό.π., σ. 5�.
34� Κυριάκος Ντελόπουλος, ό.π., σσ. ���, ���.



Δεν ήτο όμως δυνατόν ν’ αποφύγη το Άστυ εξ ολοκλήρου τον κοινόν νόμον
της μεταβολής, και ότε ήλθεν το πλήρωμα του χρόνου και ενόμισεν ότι
ηδύνατο να εξυπηρετήση μάλλον τελεσφόρως την κοινωνίαν διά της κα-
ταλληλοτέρας μεταρρυθμίσεως του οργανισμού του, μεταβάλλει τον μέ-
χρι τούδε και εμφανίζεται εις το κοινόν ως καθημερινή εφημερίς. Είναι
γνωστόν τα πρόγραμμα του επικειμένου νέου σταδίου του και είναι περιτ-
τόν να το εκθέσωμεν πάλιν. Είναι γνωστόν, ότι χωρίς ν’ αποθέση την ευ-
θυμίαν του, χωρίς να στερηθή του ιδιαιτέρου κεφαλαίου των γελοιογρα-
φιών και των εικόνων του, χωρίς να παραιτηθή του προνομίου της επεμ-
βάσεώς του εις πάντα τα καλλιτεχνικά και φιλολογικά ζητήματα το
Άστυ προσκτάται και όλα τα στοιχεία καθημερινής πολιτικής εφημερί-
δος, έτοιμον να συναγωνισθή εν τοις πρώτοις μεταξύ των του τοιούτου εί-
δους φύλλων. Τοιουτοτρόπως το Άστυ, συνεχίζον τας παραδόσεις του,
ελεύθερον εις τας σκέψεις του, αδέσμευτον από πάσης υποχρεώσεως,
αποκτών νέας και ακμαίας δυνάμεις διά της συμπράξεως πολυτίμων συ-
νεργατών, κατέρχεται πλήρες θάρρους και σφρίγους εις την παλαίστραν
της καθ’ ημέραν δημοσιογραφίας. 

Το Άστυ λοιπόν παύει αλλά δεν θνήσκει. Εκλείπει υπό τον πρώτον τύ-
πον, αλλ’ εμφανίζεται αμέσως υπό τύπον νέον και σπουδαιότερον, και
όπως άλλωστε ειθίζετο εις Γαλλίαν κατά πάσαν τελευτήν βασιλέως δυ-
νάμεθα και ημείς ν’ ανακράξωμεν: Το Άστυ έπαυσε. Ζήτω το Άστυ! 

Την κραυγήν αυτήν ελπίζομεν ότι θα επαναλάβωσι μετ’ ολιγίστας
ημέρας άμα τη εκδόσει του πρώτου φύλλου της νέας περιόδου οι αναγνώ-
σται του Άστεως, προς ους κατά την στιγμήν ταύτην αισθανόμεθα την
υποχρέωσιν να εκφράσωμεν μετά συγκινήσεως την βαθείαν και εγκάρ-
διον ευγνωμοσύνην διά την πολυετή αυτών και ειλικρινή υποστήριξιν.»

Η υπογραφή του Αστού στο κείμενο είναι άλλη μία ένδειξη ότι ταυτίζεται με
τον Άννινο. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εκεί εξαντλούνται τα ψευδώνυμα που
χρησιμοποίησε ο Άννινος κατά τη διάρκεια αυτής της πενταετίας (καθώς ο Ρα-
κοσυλλέκτης δεν υπογράφει το αποχαιρετιστήριο). Η συνεργασία, άλλωστε, του
Άννινου και στη νέα μορφή του Άστεως δηλώνει ότι το διαζύγιο ήταν μάλλον βε-
λούδινο, αφού και οι σχέσεις του με τη «διάδοχο κατάσταση» στην αρχισυνταξία
της εφημερίδας, τον Γεώργιο Δροσίνη, παρέμειναν επί δεκαετίες εξαιρετικές.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πέρα από τις κατ’ ιδίαν αποχρώσεις των ψευδώνυ-
μων αρθρογράφων του Άστεως να διερευνήσουμε τη συνολική του εικόνα, σε σύ-
γκριση με εκείνην του εξ αίματος προγόνου του, του Ασμοδαίου. Ο τελευταίος
χαρακτηριζόταν, όπως παρατηρήσαμε, από την έντονη αντίθεσή του προς τον
Χαρίλαο Τρικούπη και την πολιτική του. Το Άστυ θα είναι διακριτικότερο απέ-
ναντι στον Τρικούπη – χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εκείνος ξεφεύγει από τη σάτι-
ρα των ψευδώνυμων αρθρογράφων. Αυτός που βάλλεται ανελέητα από την εφη-
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μερίδα είναι ωστόσο ο Θεόδωρος Δηλι-
γιάννης – κι αυτό δεν οφείλεται στο γε-
γονός ότι το Άστυ παίρνει ξεκάθαρα θέ-
ση υπέρ της μιας ή της άλλης πολιτικής
παράταξης: Η αντιπαράθεσή του με το
πολιτικό σύστημα έχει βαθύτερες ρίζες:
Το μεγεθυμένο μετά την προσάρτηση
της Θεσσαλίας Ελληνικό Βασίλειο φαί-
νεται πως βρίσκεται σε πορεία εκπλή-
ρωσης των εθνικών στόχων – απελευθέ-
ρωσης του υπόδουλου ελληνισμού και
διεκδίκησης όσο δυνατόν μεγαλύτερης
μερίδας από τη σταδιακά καταρρέουσα
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το πατριω-
τικό αίσθημα, ιδιαίτερα τους πρώτους
μήνες κυκλοφορίας της εφημερίδας είναι
πολύ έντονο, δεδομένου ότι σχεδόν ταυ-
τόχρονα ανακύπτει μια εξέλιξη που ανα-
τρέπει τις ισορροπίες στη Βαλκανική: Η
προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας
στη Βουλγαρία. Το Άστυ, όπως και άλ-
λες εφημερίδες της εποχής, φαίνεται στο
σύνολο της αρθρογραφίας του να υπο-
στηρίζει με ένθερμο τρόπο την εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμική αντιπαράθε-
ση με το Οθωμανικό Κράτος, θεωρώντας τη χρονική συγκυρία κατάλληλη, αλ-
λά και την ανάγκη να γίνει κάτι τέτοιο επιτακτική.34� Από την άλλη η καθημε-
ρινή πολιτική πρακτική δείχνει ότι η πολιτική ηγεσία του τόπου (και ιδίως ο Θε-
όδωρος Δηλιγιάννης και η παράταξή του) δείχνουν μεγάλη απροθυμία να δώ-
σουν το σάλπισμα του πολέμου. Απέναντι από την πολιτική ηγεσία βρίσκεται η
βασιλική οικογένεια. Η σάτιρα της εφημερίδας δεν αγγίζει τον βασιλικό οίκο,
αντίθετα μάλιστα σε πολλά άρθρα (μη σατιρικού περιεχομένου) προβάλλονται
βιογραφίες και εικόνες μελών των ανά την Ευρώπη βασιλικών οικογενειών. Οι
ανίκανοι και διεφθαρμένοι πολιτικοί έρχονται σε αντίθεση με την απαραβίαστη
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34� Για τη στάση των ελληνικών σατιρικών εφημερίδων στην υπόθεση της Ανατολικής Ρω-
μυλίας και το πολεμικό κλίμα που καλλιεργήθηκε βλ. τα κεφάλαιο Γ΄ (με τίτλο «Ζήτω η ένδο-
ξος καταστροφή. Ο ενθουσιασμός για την προοπτική του νέου πολέμου») και Δ΄(με τίτλο «Η
άνανδρος υποχώρηση του ριψάσπιδος Δηλιγιάννη. Η νέα απογοήτευση για την αναβολή του πο-
λέμου») της μελέτης της Λίνας Λούβη Περιγέλωτος βασίλειον. Οι σατιρικές εφημερίδες και το
εθνικό ζήτημα �875-�886, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, ����, σσ. �44-�67.

Εξώφυλλο του Άστεως με ποίημα 
του Κωστή Παλαμά (Πεζόστρατου) 

που βάζει το δίλημμα «Πόλεμος 
ή καταισχύνη» (9 Φεβ. �886)



(και από τη σάτιρα) εξουσία του βασιλιά, που σε κάθε περίπτωση παραμένει ο
πατέρας του έθνους και ο δυνητικός ηγέτης του στην προσπάθεια για εθνική
ολοκλήρωση. Η ανάδειξη του βασιλιά ως μοναδικής ελπίδας των Ελλήνων για
απελευθέρωση σε αντίθεση με τους ανίκανους πολιτικούς δεν είναι υπόθεση που
υπερασπίζεται μόνον το Άστυ, αλλά και άλλες σατιρικές εφημερίδες εκείνης της
περιόδου, όπως ο υπογραφόμενος από τον στενό φίλο του Άννινου Γεώργιο Σουρή
Ρωμηός.34� Ιδιαίτερες επίσης είναι οι προσδοκίες των δημοσιογράφων του Άστε-
ως από τον διάδοχο Κωνσταντίνο, ο οποίος φέρει άλλωστε το ιστορικό όνομα του
τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, και επιχειρείται να καθιερωθεί στη συλ-
λογική συνείδηση ως ο εκλεκτός που θα συνδέσει το ένδοξο παρελθόν με τη σύγ-
χρονη εθνική ολοκλήρωση: Ο ίδιος ο Μπάμπης Άννινος ως Ηρώδης ο Αττικός,
δίνει ένα τέτοιο χαρακτηριστικό δείγμα γραφής μιλώντας για την εκμετάλλευ-
ση από τις πολιτικές δυνάμεις της ενηλικίωσης του βασιλόπαιδος Κωνσταντί-
νου, το �886, ενόψει των επερχόμενων εκλογών:

«[...] Διότι εσμέν Έλληνες, και πάντοτε ψηφοφόροι, πριν δε συλλογισθώ-
μεν τον τελευταίον ηρωικόν αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ού την ιεράν
μνήμην εν τω προσώπω και τω ονόματι του νεαρού ηγεμονόπαιδος, εμέλ-
λομεν να πανηγυρίσωμεν, και τους χρυσοφεγγείς θόλους της Αγίας Σο-
φίας και τους ρεύσαντας ποταμούς των αιμάτων έως ότου επιστή η ημέ-
ρα αύτη η ιερά του να χαιρετίση ο ελληνισμός νέον ευέλπιδα βλαστόν του
θρόνου ον ονειρεύεται προωρισμένον να περισυλλέξει τοιαύτην κληρονο-
μίαν, εσυλλογίσθημεν τους εκλογικούς καταλόγους, την επιρροήν των
δημάρχων, τους ποταμούς του οίνου όστις θα ρεύση υπέρ της επιτυχίας
των υποψηφίων και τας κάλπας. Μακράν πολύ απέχει η �9 Μαΐου �453!
Πού να την ενθυμηθώμεν τώρα! [...]».343

Ο έκδηλος πατριωτισμός, που εκφράζεται με άλλοτε μετριοπαθέστερη και
άλλοτε σκληρότερη κριτική απέναντι στις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, η
«ασυλία» της βασιλικής οικογένειας από τα βέλη της σάτιρας, αλλά και σε πο-
λύ μεγάλο ποσοστό η ανάλαφρη σάτιρα της καθημερινότητας και της αστικής
ζωής συνθέτουν την ταυτότητα του Άστεως: Μιας ευχάριστης σατιρικής εφη-
μερίδας, εικονογραφημένης και αισθητικά επιμελημένης, που απευθύνεται στο
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34� Βλ. σχετικά Λίνα Λούβη, ό.π., σσ. �48-�49.
343 Ηρώδης ο Αττικός (Χ. Άννινος), «Αι εορταί του διαδόχου), Το Άστυ, έτος Β΄, αρ. 6�, ��

Νοεμ. �886, σ. �. Το Άστυ δεν χάνει την ευκαιρία να υμνήσει τον διάδοχο Κωνσταντίνο, χωρίς
να παραλείψει να επισημάνει ότι στο πρόσωπό του σύμπας ο ελληνισμός βλέπει τον μελλοντικό
ηγέτη του (Ανώνυμο, «Ο διάδοχος Κωνσταντίνος», Το Άστυ, έτος Α΄, αρ. 44, �� Ιουλ. �886, 
σ. �).



αναγνωστικό κοινό των Αθηνών. Πρω-
τίστως, και ως αποτέλεσμα της εξέλι-
ξης των σατιρικών φύλλων των αρχών
της δεκαετίας (και της «μητρικής» της
εφημερίδας Ασμοδαίος) είναι προσπά-
θεια περισσότερο επαγγελματική και
συλλογική από άλλες σατιρικές εφημε-
ρίδες της δεκαετίας που είναι κατ’ εξο-
χήν ταυτισμένες με την προσωπικότητα
του εκδότη τους: Ο Ραμπαγάς ήταν
ταυτισμένος με τη μαχητικότητα και
την οξύτητα της σατιρικής – κριτικής
γραφής του Κλεάνθη Τριαντάφυλλου,
ενώ ο Ρωμηός ήταν ταυτισμένος με την
προσωπικότητα του Γεωργίου Σουρή. Οι
εφημερίδες τους ήταν οι ίδιοι. Το Άστυ
είναι μια πολυσυλλεκτική προσπάθεια,
μια σύνθεση δυνάμεων με εμπνευσμένες
πένες, που πορεύεται με γνώμονα κά-
ποιες βασικές ιδεολογικές αρχές, αλλά
χαρακτηρίζεται και από ουσιαστικές
αποκλίσεις στα κείμενα των αρθρογράφων. Στόχος τόσο της εφημερίδας όσο
και των κατ’ ιδίαν αρθρογράφων της είναι η κατάκτηση δεσπόζουσας θέσης
στην αγορά των εντύπων της δεκαετίας. 

Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι ο Άννινος διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρό-
λο στον καθορισμό της ταυτότητας του Άστεως δεν «είναι» Το Άστυ, στον βαθ-
μό που ο συμπατριώτης του Ανδρέας Λασκαράτος «ήταν» Ο Λύχνος, ή ο Γεώρ-
γιος Μολφέτας «ήταν» το Ζιζάνιον. Ο Άννινος δεν είναι η προσωπικότητα που
διαμορφώνει την εφημερίδα, είναι η προσωπικότητα που διαμορφώνεται ανάλογα
με τη θεματολογία και το ύφος της εφημερίδας ή του εντύπου όπου συνεργάζε-
ται. Αυτή η παρατήρηση είναι ενδεικτική και για τον γενικότερο ρόλο του Άννι-
νου στην αθηναϊκή πραγματικότητα.

33..33..88..��  ΟΟιι  πποολλλλααππλλέέςς  ππεερρσσόόννεεςς  ττοουυ  ΆΆννννιιννοουυ  σσττοο  ΆΆσσττυυ
Σ’ αυτή την πολυσυλλεκτική προσπάθεια του Άστεως, που μοιάζει με πολυ-

πρόσωπη θεατρική παράσταση (μιλώντας πρωθύστερα, είναι ένα είδος πολυπρό-
σωπης έντυπης «επιθεώρησης» της αθηναϊκής πολιτικής και κοινωνικής ζωής)
κάθε συντάκτης της εφημερίδας καλείται να «ερμηνεύσει» ρόλους, καθορισμέ-
νους από τα ψευδώνυμά του. Με το σκεπτικό αυτό, ο Άννινος, που, όπως και
πολλοί συντάκτες της εφημερίδας, διατηρεί πολλά ψευδώνυμα, καλείται να ερ-
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μηνεύσει επομένως και πολλούς τέτοιους «δημοσιογραφικούς» ρόλους. Ο Αββα-
κούμ, ο Στρεψιάδης, ο Ηρώδης ο Αττικός, ο Αστός, ο Ρακοσυλλέκτης δεν είναι
απλά προσωπεία – είναι εικονικές περσόνες που καθεμιά διαχειρίζεται την επι-
καιρότητα με διαφορετικό τρόπο – αυτό εξυπηρετεί την πολυμορφία και την ποι-
κιλία της έκδοσης, που εκτός από τη σάτιρα πρέπει να περιλαμβάνει και άλλου
είδους κείμενα, αφού επιδιώκει την ευρεία κυκλοφορία της αλλά και την ανάγκη
του δημοσιογράφου να εκφραστεί με διαφορετικούς τρόπους μέσα από το ίδιο μέ-
σο, δεδομένου ότι και το μέσο αυτό του παρέχει τη σχετική ελευθερία. Ο Άννινος
δεν θα μπορούσε να πράξει κάτι τέτοιο στον Παρνασσό ή στην Εφημερίδα, στην
περίπτωση του Άστεως, σε μια σατιρική έκδοση της οποίας έχει την ευθύνη, εί-
ναι περισσότερο ελεύθερος να εκφραστεί με διαφορετικούς τρόπους. Αυτούς τους
τρόπους θα επιχειρήσουμε να δούμε στη συνέχεια.

33..33..88..��..��  ΟΟ  ΡΡαακκοοσσυυλλλλέέκκττηηςς  ––  ααλλιιεεύύςς  μμααρργγααρριιττααρριιώώνν

Ο Ρακοσυλλέκτης είναι ένας ρόλος γνωστός στον Άννινο ήδη από τις αρχές
της δεκαετίας (από το Μη Χάνεσαι),344 ωστόσο στο Άστυ αποκτά διαφορετικό
αντικείμενο. Αν στο Μη Χάνεσαι ο Ρακοσυλλέκτης σχολίαζε με τρόπο χιουμο-
ριστικό μικρές ειδήσεις της επικαιρότητας, στο Άστυ η αποστολή του γίνεται πιο
συγκεκριμένη (και οπωσδήποτε περισσότερο επίπονη για τον δημοσιογράφο πί-
σω από το προσωπείο). Η νέα του αρμοδιότητα είναι η παρουσίαση, με ή χωρίς
σχολιασμό, «μαργαριταριών» που αλιεύει ο συντάκτης από διάφορες πηγές. Τα
κείμενα που εμφανίζονται στη στήλη (που, όταν αντλεί το περιεχόμενό της από
τον τύπο ονομάζεται «Ο τύπος μας») περιέχουν είτε λεκτικά (ορθογραφικά –
γραμματικά) είτε νοηματικά λάθη. Ενίοτε ο Άννινος-Ρακοσυλλέκτης, όταν τα
λάθη δεν είναι εξόφθαλμα, αισθάνεται την ανάγκη να τα τονίσει με πλάγια
γράμματα ή να αναφέρει ποια θα ήταν η σωστή έκφραση, έχοντας επίγνωση ότι
απευθύνεται σε κοινό που δεν είναι βέβαιο ότι θα αντιληφθεί που βρίσκεται το
λάθος. Σκοπός του Άννινου είναι να αναδείξει λεπτομέρειες από κείμενα που
μπορούν να προκαλέσουν το γέλιο στον αναγνώστη – κι αυτό δεν είναι απαραί-
τητο ότι θα συνέβαινε και στον αρχικό αναγνώστη που θα διάβαζε ενδεχομένως
βιαστικά το κείμενο στον τύπο της εποχής και της περιοχής του. 

Τα «μαργαριτάρια» παράγουν το κωμικό αποτέλεσμα όχι απαραίτητα μέσα
στο συγκείμενό τους, αλλά αφού επισημανθούν «απομονωθούν» από την πηγή
προέλευσής τους και «αναδειχθούν» από τον ανθολόγο-Ρακοσυλλέκτη, τοποθε-
τούμενα το ένα πλάι στο άλλο. Το κείμενο λειτουργεί δηλαδή κωμικά, ερήμην
του αρχικού του συντάκτη, και επισημαινόμενο ως τέτοιο (κατά τον ίδιο τρόπο
που τη σημερινή εποχή παράγουν κωμικό αποτέλεσμα αποσπάσματα από μα-
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344 Για την εμφάνιση του Ρακοσυλλέκτη στο Μη Χάνεσαι βλ. την παρ. 3.3.5.� αυτής της
μελέτης.



γνητοσκοπημένα βίντεο δημόσιων και μη προσώπων από τα οποία έχουν απο-
μονωθεί συγκεκριμένες φράσεις ή ακόμη και λέξεις, σαρδάμ ή ασυνταξίες).
Και, επιπλέον, ένα δεύτερο επίπεδο παραγωγής του κωμικού είναι και ο σχολια-
σμός του «ανθολόγου» – ένα πονηρό κλείσιμο του ματιού που οδηγεί τη σκέψη
του αναγνώστη προς το γέλιο. Αυτή η αλληλεπίδραση του απομονωμένου μαρ-
γαριταριού με το σχόλιο του δημοσιογράφου καθιστά τη στήλη του Ρακοσυλλέ-
κτη αυτό που ουσιαστικά υποδηλώνει το όνομα του συντάκτη: έναν χιουμοριστι-
κό «κέντρωνα», ένα patchwork από άσχετα μεταξύ τους κείμενα που «κωμικο-
ποιούνται» από μια μικρή τους λεπτομέρεια.

Όπως όμως υπάρχουν δύο επίπεδα κωμικού σε αυτή τη σάτιρα (το κωμικό
του ίδιου του κειμένου και το κωμικό του σχολιασμού – παρουσίασης), έτσι
υπάρχουν και δύο επίπεδα διακωμώδησης. Το πρώτο είναι το ίδιο το κείμενο –
και το δεύτερο, ερήμην του, ενδεχομένως και σε μικρότερο βαθμό είναι ο συντά-
κτης του κειμένου, ή το έντυπο που φιλοξένησε αρχικά το κείμενο. Το πρώτο επί-
πεδο ενδιαφέρει ασφαλώς περισσότερο τον Ρακοσυλλέκτη – το δεύτερο μπορεί να
τον αφορά όταν αυτή η ιδιότυπη «επίθεση» απευθύνεται προς συγκεκριμένο πρό-
σωπο, του οποίου αλιεύονται τα μαργαριτάρια.

Οι πηγές απ’ όπου προέρχονται αυτοί οι «μαργαρίτες» είναι κυρίως ο τύπος
της εποχής – ο Άννινος φαίνεται ότι προτιμά τον επαρχιακό τύπο από τον αθη-
ναϊκό και αντλεί το υλικό του από μεγάλο αριθμό τοπικών εφημερίδων απ’ όλα
τα μήκη και τα πλάτη του Ελληνικού Βασιλείου (που εξάλλου φθάνει μέχρι τη
Θεσσαλία), αλλά και από εφημερίδες του ελληνισμού της διασποράς. Αυτό ση-
μαίνει ότι οι στήλες του Ρακοσυλλέκτη αποτελούν προϊόν προσεκτικής και συ-
στηματικής μελέτης και αποδελτίωσης του τύπου της εποχής – ο Άννινος φρο-
ντίζει πάντα να μνημονεύει την εφημερίδα απ’ όπου προέρχεται το μαργαριτάρι,
όχι όμως και τη χρονολογία έκδοσής της (μια και το κωμικό στη συγκεκριμένη
περίπτωση δεν συνδέεται με την επικαιρότητα): Παραθέτουμε ορισμένους από
τους τίτλους εφημερίδων απ’ όπου αντλεί το περιεχόμενο της στήλης του: Νέα
Κεφαλληνία, Επόπτης Τριπόλεως, Φάρος του Ολύμπου, Τραγέλαφος Πατρών,
Εθνικόν Μεγαλείον Βόλου, Ηώς Σπάρτης, Θεσσαλιώτις Καρδίτσας, Φορολο-
γούμενος Πατρών, Τριχωνία Αγρινίου, Κιβωτός Αιγίου, Φανός Σύρου, Πίνδος
Λαρίσης, Πρόοδος Πατρών, Αχελώος, Ίρις Βουκουρεστίου, Ηχώς Τήνου, Πανό-
πη Σύρου, Άρατος Πατρών, Πάλη Σπάρτης, Έλεγχος, Ψαλίδα Τρικάλων, Άν-
δρος, Θήρα, Αστήρ Θεσσαλίας, Σύλλογος, Χλόη, Εμπορικός Παρατηρητής,
Πάλη, Μεσσηνιακός Λαός.

Το γεγονός ότι ο Άννινος προτιμά τις επαρχιακές εφημερίδες από τις αθη-
ναϊκές αποτελεί ασφαλώς ένδειξη δημοσιογραφικού “fair-play”, αλλά και
ασφαλή λύση, για την αποφυγή άσκοπων παρεξηγήσεων με τους Αθηναίους συ-
ναδέλφους του, καθώς θα πρέπει να ήταν γνωστό στον ούτως ή άλλως στενό
αθηναϊκό δημοσιογραφικό κύκλο ποιος βρισκόταν πίσω από το ψευδώνυμο του
Ρακοσυλλέκτη.
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Πηγή έμπνευσης για τον Άννινο, πέρα από τον τύπο, αποτελούν και τα ευχε-
τήρια φυλλάδια που διανέμουν στις γιορτές οι συντεχνίες των Αθηνών,345 αλλά
και τα σχολικά βιβλία, όπου εντοπίζει και αναδεικνύει λάθη που μπορούν να
προκαλέσουν το γέλιο. Στο παράδειγμα που ακολουθεί αλιεύει λεκτικό λάθος
από το εγκεκριμένο βιβλίο Γεωγραφίας:

«Εκ της εγκριθείσης Γεωγραφίας Αντωνιάδου: “Εν τη Αραβία κείται η
χώρα Χεζάς, ένθα αι ιεραί πόλεις Μέκκα και Μεδινά.” (Η ορθή γραφή εί-
ναι Χετζάζ, εξ ου και οι προσκυνηταί Χατζήδες).»346

Είναι χαρακτηριστικός ο πολλαπλός τρόπος λειτουργίας του κωμικού: Πρώ-
τα, το κείμενο προέρχεται από ένα σχολικό βιβλίο – προορίζεται για την ανατρο-
φή των παιδιών, άρα το κωμικό αποτέλεσμα επιτείνεται. Έπειτα, η ίδια η λέξη
που γίνεται το λάθος δεν θα μπορούσε ποτέ να περιληφθεί με την κυριολεκτική
της σημασία σε εφημερίδα, πολύ περισσότερο σε σχολικό βιβλίο. Το τρίτο επίπε-
δο του κωμικού έγκειται στον σχολιασμό του Άννινου, ο οποίος περιορίζεται στο
να διορθώσει το λεκτικό σφάλμα αποκαθιστώντας την ορθή γραφή της λέξης,
σαν να είναι αυτό το πρόβλημα του κειμένου, και αγνοώντας την συνδήλωση
του λάθους, που παράγει στην πραγματικότητα το κωμικό «παραξένισμα». 

Ενδιαφέρουσα, αν και με αραιότερες εμφανίσεις (με διαφορετικούς τίτλους,
όπως «Οι ρήτορές μας» και «Κοινοβουλευτικοί μαργαρίται») είναι και η «αλί-
ευση» μαργαριταριών από τις αγορεύσεις του Κοινοβουλίου. Καθώς οι πολιτι-
κοί, οι δράσεις και οι δηλώσεις τους ήταν στο στόχαστρο του Άστεως από την
αρχή της κυκλοφορίας του, εδώ η σάτιρα απελευθερώνεται περισσότερο και η
δηκτική περιγραφή του Άννινου σκηνοθετεί ένα καυστικότερο σατιρικό σκηνικό:
«Κατέρχεται του βήματος ούτος και ανέρχεται άλλος ρήτωρ. Μου είπον, ότι ήλ-
θεν επίτηδες εκ Κεφαλληνίας διά να ομιλήση, αλλ’ οι ακροαταί τρέπονται εις
άτακτον φυγήν επί τη εμφανίσει. Έχει φαβορίτας, ονομάζεται Βαλσαμάκης,
ενομίζετο όστρακον, διότι κρύπτει απείρους μαργαρίτας, αλλ’ οι φυσιοδίφαι ανα-
κάλυψαν ότι είναι μαλάκιον [...]» Ο Άννινος έχει στήσει το κωμικό σκηνικό και
κατευθείαν παραθέτει αποσπάσματα από την ομιλία του Βαλσαμάκη: «Ο κο-
νιορτός των συμφερόντων σκοτίζει τους οφθαλμούς, η δε δρόσος αυτών καθαρί-
ζει την διάνοιαν· διά να εννοήσετε δε την διαφοράν προκαλώ την εξής παρατήρη-
σίν μου εις προσοχήν».347

Ηλίας Α. Τουμασάτος38�

345 Βλ. ενδεικτικά Ρακοσυλλέκτης [Χ. Άννινος], «Η φιλολογία του �89�», Το Άστυ, έτος
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346 Ρακοσυλλέκτης [Χ. Άννινος], «Εκ της εγκριθείσης Γεωγραφίας Αντωνιάδου», Το
Άστυ, έτος Δ΄, αρ. �59, 9 Οκτ. �888, σσ. 6-7.

347 Ρακοσυλλέκτης [Χ. Άννινος], «Οι ρήτορές μας», Το Άστυ, έτος Ε΄, αρ. ��9, �8 Φεβ.
�89�, σ. 3.



Ελάχιστες είναι οι φορές που θα εμφανιστεί στο Άστυ ο Ρακοσυλλέκτης με
άλλη ιδιότητα348 – αλλά και μετά το πέρας της συνεργασίας του με το Άστυ ο
Άννινος θα δώσει άρθρα, σε περιοδικά κυρίως, που θα περιέχουν ανάλογα μαρ-
γαριτάρια, περιεχόμενα ακόμη και σε κείμενα της σύγχρονής του λογοτεχνίας.
Η συστηματικότητα του Άννινου στην καταγραφή τέτοιων πληροφοριών, φαινο-
μενικά άχρηστων για μελλοντικές του μελέτες, που υποδηλώνεται από αυτή του
την ενασχόληση, αλλά και το γεγονός ότι δεν μελετά μόνο τον διεθνή τύπο και
τη βιβλιογραφία, αλλά και τον επαρχιακό ελληνικό τύπο, είναι ενδείξεις χαρα-
κτηριστικές ανθρώπου ο οποίος ασχολείται με ιδιαίτερο πάθος με τις εφημερίδες
και τον τύπο – που ανακαλύπτει ασήμαντες λεπτομέρειες στα «ψιλά» και τις
μετουσιώνει σε κωμικό αποτέλεσμα.

33..33..88..��..��  ΟΟ  ΑΑσσττόόςς  ––  οο  χχρροοννοογγρράάφφοοςς  ττοουυ  ΆΆσσττεεωωςς  κκααιι  ττοουυ  άάσσττεεωωςς

Αν αποδεχθούμε την υπόθεση ότι ο Άννινος είναι ο Αστός,349 και έχοντας
πάντα κατά νου την πιθανότητα ο Άννινος να μοιράζεται το ψευδώνυμο αυτό με
κάποιον άλλο (όπως συμβαίνει με τον Στρεψιάδη) διαπιστώνουμε ότι ο ρόλος του
είναι εκείνος του χρονογράφου της πόλεως, ρόλος που είχε υλοποιηθεί με επιτυ-
χία και από τις σελίδες της Εφημερίδος του Δημητρίου Κορομηλά, από την
πρωτοσέλιδη στήλη «Πινακίδες». Είναι χαρακτηριστικές οι (πολύ λιτές) προ-
γραμματικές εξαγγελίες του «Αστού» από το πρώτο κιόλας φύλλο του Άστεως:

«Κυρίες και κύριοι. Εις το Άστυ του Περικλέους οι αστοί περιήρχοντο τας
αγυιάς ερωτώντες: – Λέγεται τι καινόν; Εις το ΑΣΤΥ τώρα το παρόν κ’
εγώ θα κάμω το ίδιον, θα σας ανακοινώ δε ό,τι μανθάνω είτε περίεργον εί-
νε, είτε αστείον, είτε αισθηματικόν, είτε σκανδαλιάρικον».35�

Σε αντίθεση με τον Ρακοσυλλέκτη που είναι δημοσιογράφος του «γραφείου»,
ο Αστός κατά δήλωσή του είναι δημοσιογράφος του «πεζοδρομίου». Είναι ο άν-
θρωπος που περιτριγυρίζοντας τη μικρή Αθήνα της εποχής του προσπαθεί να
συλλάβει τον παλμό της επικαιρότητας και να τον αποτυπώσει στα κείμενά του.

Ο Αστός συνδέεται κυρίως με τη χρονογραφική στήλη του Άστεως «Αττικαί
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348 Π.χ. κάνοντας μια ιδιότυπη νεκρολογία για έναν γηραιό μάγειρα των Αθηνών, στο
εστιατόριο του οποίου θα πρέπει να σύχναζε ο Άννινος: Ρακοσυλλέκτης [Χ. Άννινος], «Επιφα-
νής μάγειρος», Το Άστυ, έτος Α΄, αρ. ��, 8 Δεκ. �885, σ. 6.

349 Το ψευδώνυμο άλλωστε είναι χαρακτηριστικό για την επιδιωκόμενη «αστικοποίηση» με
την έννοια κυρίως της πολιτογράφησής τους ως Αθηναίων, των Επτανησίων λογίων που δοκι-
μάζουν την τύχη τους στην Αθήνα, πάντοτε με εξαίρεση τους Κερκυραίους που επιλέγουν ένα
δικό τους, διαφορετικό και ανθεκτικό ακόμη στις κεντρομόλες πιέσεις της Αθήνας, «άστυ»,
εκείνο της Κέρκυρας.

35� Αστός [Χ. Άννινος], χ.τ. Το Άστυ, έτος Α΄, αρ. �, 6 Οκτ. �885, σ. 3.



Ημέραι», την οποία όμως δεν υπογράφει από την αρχή της κυκλοφορίας του
φύλλου. Τον ρόλο αυτό στην αρχή έχει ο Κόθορνος (Μιχαήλ Μητσάκης), ενώ
κάποιες φορές την υπογράφει και πάλι ο Άννινος, αλλά με διαφορετικό ψευδώνυ-
μο (Ηρώδης ο Αττικός). Η πρώτη φορά που εμφανίζεται ο Αστός στη στήλη εί-
ναι τον Ιανουάριο του �886,35� ενώ σταδιακά θα αναλάβει αποκλειστικά τη σύ-
νταξή της.

Πριν τις «Αττικές Ημέρες» ο Αστός εμφανίζεται με σύντομα σατιρικά ποιή-
ματα γραμμένα είτε στη δημοτική («Εμπιστοσύνη»35�, «Καρναβάλι»353), είτε
σε μια ενδιαφέρουσα μίξη καθαρεύουσας και δημοτικής, όπως στο ποίημα «Η
διακοίνωσις», όπου η σατιρική απάντηση στην λεπτότερα διατυπωμένη τουρκι-
κή διακοίνωση είναι σε άπταιστη δημοτική: «Βρέ άιντε χάσου από δω με όλο σου
τ’ ασκέρι. / Του Έλληνος ο τράχηλος ζυγόν δεν υποφέρει».354

Τα κείμενα του Αστού στο πλαίσιο των «Αττικών Ημερών» που αποτελούν
και την πλειονότητα των εμφανίσεών του στην πενταετία του εβδομαδιαίου σα-
τιρικού Άστεως θυμίζουν δομικά τις «Πινακίδες» της Εφημερίδος· ωστόσο, η
διάθεσή τους είναι εμφανώς σατιρικότερη. Χρονογραφικά – επικαιρικά κείμενα
που σχολιάζουν με συνδυαστικό τρόπο την επικαιρότητα της εποχής και είναι
απόλυτα εξαρτημένα από αυτήν και καταδικασμένα να μην μπορούν να επιζή-
σουν πέρα από αυτήν. 

Η στήλη συντίθεται από μικρές, ολιγόστιχες παραγράφους, που χωρίζονται με
αστερίσκους – συχνά ένα σχόλιο μοιράζεται σε δύο τέτοιες παραγράφους, ή γίνε-
ται γέφυρα για το επόμενο. Η θεματολογία είναι ευρεία και προσδιορίζεται από
αυτό που είναι μέσα στο μυαλό του Αθηναίου εκείνη την εποχή: Ο καιρός, τα εθνι-
κά θέματα, η καλλιτεχνική κίνηση, τα έργα του Δήμου, παραπολιτικά σχόλια, η
οικονομία, οι διεθνείς εξελίξεις, όλα δοσμένα με μια διακριτικά χιουμοριστική μα-
τιά – τη ματιά του θαμώνα ενός από τα καφενεία της Πλατείας Συντάγματος,
που βρίσκεται πολύ κοντά στις εξελίξεις των γεγονότων αλλά, ταυτόχρονα και
πολύ μακριά από τη δυνατότητα να επηρεάσει ο ίδιος τις εξελίξεις αυτές.

Η διάθεση του Αστού είναι περισσότερο να χαριτολογήσει και λιγότερο να
σατιρίσει – συχνά η επικαιρότητα αναμιγνύεται, όπως συνέβαινε και στις πινα-
κίδες, με ανέκδοτα, συνδεδεμένα ή όχι με αυτήν, ενίοτε με πρωταγωνιστή τον
Ζαχαρία Παραδαρμένο ή τον Δεκαστριάδη. Ο Αστός είναι περισσότερο θεατής
της επικαιρότητας και λιγότερο ενεργός πολίτης. Ελάχιστες είναι οι φορές που
αναπτύσσει λόγο περισσότερο πολιτικό,355 και αυτό δεν συμβαίνει εντός της

Ηλίας Α. Τουμασάτος384

35� Αστός [Χ. Άννινος], «Αττικαί Ημέραι», έτος Α΄, αρ. �8, �6 Ιαν. �886, σσ. �-3.
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355 Βλ. ενδεικτικά: Αστός, «Κινούμεθα», Το Άστυ, έτος Α΄, αρ. ��, �8 Φεβ. �886, σ. �-3. 



στήλης των «Αττικών Ημερών». Η στήλη δεν είναι αδιάφορη, αλλά είναι «ανώ-
δυνη», ένα ελαφρύ ειρωνικό μειδίαμα στην καθημερινότητα, που δείχνει να ενο-
χλείται από την καθημερινότητα αλλά δεν έχει καμία πρόθεση η ίδια να ενοχλή-
σει την καθημερινότητα. Οι «Αττικαί Ημέρες» περνούν με την επίγνωση ότι θα
έρθουν κι άλλες, ίδιες, και ότι ο Αστός πάντα θα βρίσκει μικροπράγματα για να
γεμίζει τη στήλη του. Είναι ένας αυτοσαρκαστικός καθρέφτης της Αθήνας που
δεν έχει καμία πρόθεση να «σπάσει»: Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον
οποίο περιγράφεται η περιοδεία του βασιλέως στην Ευρώπη· η ελαφρότατη σάτι-
ρα δεν αγγίζει τον θεσμό, αλλά την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, για την
οποία η ευθύνη δεν ανήκει στον βασιλιά:

«Η ανά την Ευρώπη περιοδεία του βασιλέως έφερε τρόπον τινα και χαρα-
κτήρα επιδείξεως. Εις καμμίαν πρωτεύουσαν εκ των κρατών των μετα-
σχόντων του απαισίου αποκλεισμού δεν μετέβη ειμή μόνον εις Παρισίους,
όπου εγένετο συμπαθέστατα δεκτός. Μόλα ταύτα και εκεί μετέβη
incognito υπό πλαστόν όνομα μαρτυρούν αριδήλως την ψυχολογικήν κατά-
στασιν αυτού και του λαού του, υπό το όνομα Comte des Acharnés».356

Ο Αστός γνωρίζει καλά ποια είναι η πόλη του – την περιγράφει χωρίς ωραιο-
ποιήσεις – ο αναγνώστης του μπορεί εύκολα να δει με τα μάτια του χρονογράφου
– αυτό που για εμάς είναι η μικροϊστορία της εποχής, για τον Αθηναίο είναι η
καθημερινότητά του, και ο έξυπνος τρόπος με τον οποίο ο Άννινος συνδυάζει τα
διάφορα στοιχεία της για να αναδείξει τη χαριτωμένη πλευρά τους λειτουργεί
για τον Αθηναίο αναγνώστη ως βάλσαμο για τις αντικειμενικές δυσκολίες της
καθημερινότητας – ένας τρόπος να επιβιώνει κανείς βλέποντας τα κακώς κεί-
μενα με διαφορετικό μάτι. Αυτό το βλέμμα του Αστού στην πραγματικότητα
μπορεί να μην έχει τη δύναμη ή καν την πρόθεση να την αλλάξει, ωστόσο προ-
σφέρει έναν τρόπο να κάνει αυτή την πραγματικότητα βιώσιμη, έστω συνθέτο-
ντας ετερόκλητα στοιχεία της: τον καιρό, την πολιτική και την παραπολιτική,
τα καλλιτεχνικά κουτσομπολιά.

«Ξηρασία παντελής επικρατεί. Εμαράνθησαν όλα τα σπαρτά, εμαράνθη
πάσα βλάστησις εις τους αγρούς· η ξηρασία επεξετάθη και μέχρι του από
πολλού ήδη αιχμηρού πεδίου της αντιπολιτεύσεως, της οποίας εμαράνθη-
σαν αι από τινος βλαστήσασαι ελπίδες περί ανατροπής του υπουργείου,
αφού η Βουλή, επί την απουσίαν της οποίας ήλπιζον, συνέρχεται και επα-
ναλαμβάνει τας συνεδριάσεις της. Οι ευλαβείς αγρόται, οι μαστιζόμενοι
υπό της ξηρασίας, όπως εξιλεώσωσι το θείον διοργανίζουν λιτανείας· οι
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αντιπολιτευόμενοι, ως λέγεται, διαδηλώσεις, με τας οποίας πρόκειται ν’
αρχίση εφέτος η χαρμόσυνος περίοδος των Αποκρεων. [...] Νέον πάλιν
δράμα συνέβη μεταξύ των μελών του θιάσου του ενταύθα Θεάτρου· εις
των ηθοποιών πυροβολήσας ετραυμάτισεν επικινδύνως την άπιστον σύζυ-
γόν του και τον εραστήν της. Φαίνεται, ότι ο θίασος του πολυπαθούς θεά-
τρου είναι προωρισμένος να παριστάνη τα αληθώς συγκινούντα την κοι-
νωνίαν δράματά του ουχί από της σκηνής, αλλά εκτός αυτής».357

33..33..88..��..33  ΗΗρρώώδδηηςς  οο  ΑΑττττιικκόόςς::  οο  ιισσττοορριικκόόςς--πποολλιιττιικκόόςς  ααννααλλυυττήήςς

Η προγραμματική δήλωση του Άννινου ως Ηρώδη του Αττικού δημοσιεύεται
στο δεύτερο φύλλο του Άστεως, και αποδίδει με χαριτωμένο τρόπο τις σοβαρές
του προθέσεις. Δεν μπορεί, όπως ο ιστορικός του συνονόματος να κάνει στην
Αθήνα τα μεγάλα έργα που χρειάζονται, γι’ αυτό και απευθύνει την ακόλουθη
παράκληση προς το αναγνωστικό του κοινό: 

«Διό σας παρακαλώ ν’ αρκεσθήτε εις τον ταπεινόν θησαυρόν των ανα-
μνήσεων και των γνώσεών μου και ούτε καν να μη σκέπτεσθε περί θεά-
τρων και σταδίων, κατά τας κρισίμους ημέρας μάλιστα ας διατρέχομεν·
θέατρον έχετε τώρα το του πολέμου... αν θα γείνη, και στάδιον το της
ενεργείας, όπερ ελπίζω να παρακολουθήση ήδη το αιχμηρόν και άγονον
στάδιον των λόγων».358

Ο Ηρώδης ο Αττικός είναι το πιο σοβαρό και σκοτεινό προσωπείο του Άννινου
στο Άστυ. Αναλαμβάνει τον δύσκολο ρόλο, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια κυ-
κλοφορίας του Άστεως να διατυπώσει αναλυτικό και κριτικό δημοσιογραφικό
λόγο για την επικαιρότητα – όχι να αποτελέσει το «άλλοθι σοβαρότητας» για το
ευθυμογραφικό Άστυ, αλλά να για να δώσει το δημοσιογραφικό – πολιτικό στίγ-
μα της παρέμβασης της εφημερίδας στην πολιτική, κοινωνική και καλλιτεχνι-
κή ζωή του τόπου. 

Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι τα κείμενα του Ηρώδη του Αττι-
κού, που συνήθως δεν παίρνουν τη μορφή τακτικής στήλης (αν και ενίοτε και ο
ίδιος υπογράφει κάποιες τακτικές στήλες της εφημερίδας, όπως τις «Αττικές
Ημέρες») στερούνται της ευχάριστης και χιουμοριστικής διάθεσης του Άννινου
στο σύνολό τους. Αντίθετα, η διάθεση του Ηρώδη του Αττικού παρακολουθεί την
επικαιρότητα. Γίνεται σοβαρός, μετριοπαθώς δηκτικός και καταγγελτικός,
όταν οι περιστάσεις το απαιτούν (ιδίως στους πρώτους μήνες κυκλοφορίας της
εφημερίδας, όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η διαρκής και ατελέσφορη πολεμική προ-
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ετοιμασία της Ελλάδας για την ενεργό διεκδίκηση από την πλευρά της εδαφών
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας), ενώ τα κείμενά του φωτίζονται περισσότερο
όταν το βλέμμα της επικαιρότητας στρέφεται προς κοινωνικά, πολιτιστικά θέ-
ματα ή ακόμα και παραπολιτικά. Η στάση του Άννινου–Ηρώδη του Αττικού
ταυτίζεται (για την ακρίβεια μάλλον καθορίζει) τη γενικότερη πολιτική στάση
της εφημερίδας: Αναφανδόν υπέρ της Μεγάλης Ιδέας, απέναντι στους πολιτι-
κούς όταν εμφανίζονται άτολμοι, δίγλωσσοι και διεφθαρμένοι, υπέρ του μονάρχη,
κατά των Μεγάλων Δυνάμεων, όταν αυτές δεν υπερασπίζονται τα δίκαια της
Ελλάδας. Το ακόλουθο απόσπασμα συμπυκνώνει σε μεγάλο ποσοστό τη στάση
του Ηρώδη του Αττικού στα εθνικά θέματα:

«Αι ευκαιρίαι έρχονται και παρέρχονται καθ’ ημέραν· το μέγα δράμα της
Ανατολής ευρίσκεται ήδη εν τη καθάρσει αυτού και ημείς οι αξιώσαντες
πρωταγωνιστού πρόσωπον αγνοούμεν ακόμη ποίον μέρος θα διαδραματί-
σωμεν. Πού βαίνομεν; προς την δόξαν του μέλλοντος ή προς το όνειδος
του παρελθόντος; Εξοπλιζόμεθα προς πόλεμον ή επαιτούμεν;»359

Το χιούμορ του Ηρώδη, όταν υπάρχει είναι πικρό, σκοτεινότερο από εκείνο
του Αστού και του Ρακοσυλλέκτη – μαζί με τα κείμενα του Στρεψιάδη είναι
εκείνα που έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό διάσταση προβληματισμού για την πο-
λιτική και κοινωνική πραγματικότητα.36�

Ο Άννινος-Ηρώδης ο Αττικός συνδέει την αρθρογραφία του με την επικαιρό-
τητα, ωστόσο αυτή η επικαιρότητα συνδέεται, σε ένα δεύτερο επίπεδο, με την
Ιστορία. Στην επικαιρική αρθρογραφία του Ηρώδη του Αττικού ο Άννινος θα
καλλιεργήσει αυτό που για δεκαετίες θα αποτελέσει προσφιλές του εργαλείο στη
διαχείριση των θεμάτων με τα οποία καταπιάνεται: Προσπαθεί να κάνει τον
αναγνώστη να αντιληφθεί τη συγχρονία του μέσα από τη διαχρονία – αξιοποιεί
τις ιστορικές του γνώσεις για να αναδείξει παρόμοια με την επικαιρότητα ιστο-
ρικά παραδείγματα, ή χρησιμοποιεί ως αφορμές γεγονότα του παρόντος για να
ανατρέξει στο παρελθόν.36�

Η ενημέρωση του Άννινου για τις διεθνείς εξελίξεις και η επαφή του με τη
σύγχρονή του ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία χρησιμοποιείται από τον Ηρώ-
δη τον Αττικό και για τη σύνθεση πρωτοσέλιδων βιογραφικών δημοσιευμάτων
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σύγχρονων προσωπικοτήτων,36� πράγμα που μας υποψιάζει ότι ο Άννινος θα
πρέπει να υπογράφει και πολλά από τα ανώνυμα βιογραφικά σημειώματα που
φιλοξενεί στα πρωτοσέλιδά του το Άστυ, συνοδευόμενα από εικόνες–πορτραίτα
των βιογραφούμενων προσωπικοτήτων.

Πέρα από τα εθνικά θέματα, ο Ηρώδης ο Αττικός παρεμβαίνει και σε κοινω-
νικά ή πνευματικά ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα η διακοπή επιχορήγη-
σης της Βιβλιοθήκης της Βουλής, που δημιουργεί το ενδεχόμενο αναστολής της
λειτουργίας της,363 ή η μεγάλη έκθεση του Ζαππείου το �888, για την οποία
αφιερώνει σειρά άρθρων στο Άστυ, με περισσότερο χιουμοριστικό ύφος.364 Ακόμη
και στήλη με αναφορές στη θεατρική ζωή της Αθήνας τον βλέπουμε να υπογρά-
φει,365 αν και την παρουσίαση και κριτική της θεατρικής ζωής στο Άστυ ανα-
λαμβάνει αποκλειστικά αργότερα ο «Υιός της νυκτός».366

Σταδιακά, βαδίζοντας προς το �89� (και το τέλος του εβδομαδιαίου Άστεως)
και όσο το επιτρέπουν οι εσωτερικές και διεθνείς εξελίξεις, η δυναμική του Ηρώδη
του Αττικού ξεθυμαίνει – και αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι ο Άννινος από
το �887 έχει, για κάποιο χρονικό διάστημα, και άλλο βήμα για να εκφράσει τις
πολιτικές του θέσεις, την εφημερίδα Καθημερινή, που εκδίδει με τον Μιχαήλ Λά-
μπρο.367 Από το �888 και μετά οι περισσότερες εμφανίσεις του είναι χαριτωμένοι
σχολιασμοί της επικαιρότητας που θυμίζουν τις «Αττικές Ημέρες».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι στιγμές που ο Ηρώδης ο Αττικός (ως «η
σοβαρή περσόνα» του Άννινου στο Άστυ) αναλαμβάνει να παρουσιάσει επτανη-
σιακά θέματα. Στο άρθρο του με τίτλο «Έλληνες μουσουργοί»368 κάνει μια σύ-
ντομη αναδρομή στην Επτανησιακή μουσική Σχολή, με αφορμή τον θρίαμβο του
Flora Mirabilis του Σπυρίδωνος Σαμάρα, αναφερόμενος και στους Νικόλαο Χα-
λικιόπουλο Μάντζαρο, Διονύσιο Ροδοθεάτο, Σπυρίδωνα Ξύνδα, Παύλο Καρρέρ
και Νικόλαο Τζανή Μεταξά, και μη χάνοντας την ευκαιρία να τονίσει ότι «Η
μουσική εκαλλιεργήθη εν Επτανήσω υπέρ παν άλλο μέρος της Ελλάδος, διά λό-
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36� Βλ. ενδεικτικά: Ηρώδης ο Αττικός [Χ. Άννινος], «Ο βασιλεύς της Ισπανίας», Το Άστυ,
έτος Α΄, αρ. 8, �3 Νοεμ. �885, σσ.�-�.

363 Ηρώδης ο Αττικός [Χ. Άννινος], «Βουλευταί και βιβλία», Το Άστυ, έτος Α΄, αρ. ��, 8
Δεκ. �885, σ. �.

364 Ηρώδης ο Αττικός [Χ. Άννινος], «Η έκθεσις», Άστυ, έτος Δ΄, αρ. �6�, 3� Οκτ. �888, σσ.
�-3, και αρ. �63, 6 Νοεμ. �888, σ. 3, αρ. �64, �3 Νοεμ. �888, σ. 3, αρ. �65, �� Νοεμ. �888, σσ.
�-3, αρ. �67, 4 Δεκ. �888, σσ. �-3.

365 Ηρώδης ο Αττικός [Χ. Άννινος], «Θεατρικά», Το Άστυ, έτος Α΄, αρ. 9, � Δεκ. �885, σ. 7.
366 Ο Κυριάκος Ντελόπουλος (Νεοελληνικά φιλολογικά ψευδώνυμα, ό.π., σ. �99) αποδίδει

το ψευδώνυμο αυτό στον Ιωάννη Δεληκατερίνη (�863-�935).
367 Για τη συνεργασία του Άννινου με την εφημερίδα Καθημερινή βλ. το κεφάλαιο 3.3.7 αυ-

τής της μελέτης.
368 Ηρώδης ο Αττικός [Χ. Άννινος], «Έλληνες Μουσουργοί», Το Άστυ, έτος Α΄, αρ. 4�, �9

Ιουν. �886, σσ. 7-8.



γους ιστορικούς και γεωγραφικούς καταστήσαντες ευχερεστέραν την μετά της
Εσπερίας και ιδίως μετά της Ιταλίας επικοινωνίαν».369 Τρία χρόνια αργότερα
θα υποστηρίξει με θέρμη τον κεφαλληνιακής καταγωγής νεοεκλεγέντα Αρχιε-
πίσκοπο Αθηνών Γερμανό Καλλιγά, καταγγέλλοντας το παρασκήνιο που αντι-
τάχθηκε ανεπιτυχώς στην εκλογή του.37� Σε συνδυασμό με τις πολλές ανυπό-
γραφες ή ψευδώνυμες αναφορές σε Επτανήσιους σε όλη την πενταετία του
Άστεως, κάποιοι από τους οποίους μάλιστα δημοσίευσαν και συνεργασίες τους
στην εφημερίδα (όπως π.χ. ο Ζακυνθινός Ιωάννης Τσακασιάνος, παλαιός γνώ-
ριμος και συνεργάτης του Άννινου από τα χρόνια της δεκαετίας του �87�), μας
αποκαλύπτει μια αδιόρατη αλληλοϋποστήριξη ανάμεσα στους Επτανήσιους λό-
γιους που μετοίκησαν στην Αθήνα.

Αυτή η αλληλοϋποστήριξη μεταξύ Επτανησίων, με τον τρόπο που την έχου-
με δει να εκδηλώνεται ως τώρα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του �88�, έχει
μια ιδιαιτερότητα: Θυμίζει την αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των μεταναστών σε
έναν καινούριο τόπο, που πρωτίστως έχει στόχο τον εγκλιματισμό των νεαρών
λογίων στην καινούρια αθηναϊκή πραγματικότητα – η διατήρηση ή ανάδειξη
της επτανησιακής τους ταυτότητας δεν φαίνεται να είναι το πρωταρχικό τους
μέλημα. Στηρίζουν ο ένας τον άλλον για να γίνουν Αθηναίοι όλοι μαζί, και όχι,
όπως σε μεγάλο βαθμό έκαναν οι Κερκυραίοι του τέλους του �9ου αιώνα, για να
υπογραμμίσουν την επτανησιακή τους ταυτότητα. Χωρίς να αρνούνται τους
σπόρους της επτανησιακής τους κληρονομιάς, οι νεαροί δημοσιογράφοι-λόγιοι
σαν και τον Άννινο, τους χρησιμοποιούν περισσότερο ως εργαλεία για την αφο-
μοίωσή τους στο αθηναϊκό περιβάλλον. Και η επικαιρότητα, ο μικρόκοσμος των
Αθηνών δοσμένος από το χρονογράφημα, ήταν πρόσφορος τρόπος να μιλήσουν
ως, έστω όψιμοι, Αθηναίοι, για την Αθήνα.

Και τα κείμενα του Ηρώδη του Αττικού, συνδεδεμένα με την επικαιρότητα,
στα μάτια του ίδιου του δημιουργού τους φαίνεται πως δεν είχαν τη δυναμική να
ξεπεράσουν την επικαιρικότητά τους, και, σε αντίθεση με τα κείμενα του Αββα-
κούμ και του Στρεψιάδη, δεν περιλήφθηκαν σε κάποιες από τις αυτοτελείς συλ-
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369 Επανέρχεται μάλιστα στο θέμα στο φ. 48, �7 Αυγ. �886 (σσ. 7-8) παραθέτοντας και άλ-
λες πληροφορίες που έχουν αποστείλει αναγνώστες για τους Επτανήσιους μουσουργούς. Καθώς
είναι μάλλον απίθανο ο Άννινος να μη γνώριζε τα επιτεύγματα της Επτανησιακής μουσικής
Σχολής, θα πρέπει να θεωρήσουμε πιθανό η επίκληση της αποστολής στοιχείων από τους ανα-
γνώστες να είναι πρόσχημα για να επανέλθει στο θέμα. Ήδη άλλωστε από το πρώτο του άρθρο
είχε επισημάνει την απουσία ανάπτυξης της ελληνικής μουσικής σκηνής, σε αντίθεση με τους
άλλους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού κατά τη δεκαετία του �88�, οπότε πιθανότατα
βλέπει στην επιτυχία του Σαμάρα την αφορμή για ένα καινούριο πεδίο «μετακένωσης» επτανη-
σιακών στοιχείων στην αθηναϊκή πραγματικότητα.

37� Ηρώδης ο Αττικός [Χ. Άννινος], «Ο νέος Μητροπολίτης», Το Άστυ, έτος Δ΄, αρ. �98, 9
Ιουλ. �889, σ. �.



λογές ευθυμογραφικών και άλλων κειμένων του Άννινου που ακολούθησαν στη
δεκαετία του �89�.

33..33..88..��..44  ΣΣττρρεεψψιιάάδδηηςς::  έένναα  ψψεευυδδώώννυυμμοο  γγιιαα  δδύύοο  σσυυγγγγρρααφφεείίςς

Ο Στρεψιάδης είναι ψευδώνυμο που ο Άννινος μοιράζεται με τον Μιχαήλ Μη-
τσάκη, παρμένο από τον ομώνυμο ήρωα των Νεφελών του Αριστοφάνη. Στο κεί-
μενο με το οποίο συστήνεται ο Στρεψιάδης στο πρώτο φύλλο του Άστεως εμφα-
νίζεται ως κανονικός ρόλος: Κατέβηκε από τις Νεφέλες με το καλάθι του Σω-
κράτη στην Αθήνα του �885 και είδε και έπαθε πολλά: τον κυνήγησαν σκύλοι,
έπεσε σε βόθρο, παραλίγο να τον συλλάβουν ως ζητιάνο επειδή μίλησε αρχαία
ελληνικά, και τελικά πήρε την απόφασή του: «Τα ήθη σας είναι πολύ περίεργα
και θέλω να τα σπουδάσω και να δημοσιεύσω έπειτα τας εντυπώσεις μου με την
συνήθη μου σκαιάν ειλικρίνειαν και απλοϊκότητα».37�

Οι εμφανίσεις του «δισυπόστατου» Στρεψιάδη είναι λιγότερες από εκείνες
των άλλων ψευδωνύμων με τα οποία εμφανίζεται ο Άννινος. Παρά τις λιγοστές
αυτές εμφανίσεις, τα κείμενα του Στρεψιάδη, όπως και εκείνα του Αββακούμ,
χρησιμοποιούνται από τον Άννινο στην αυτοτελή έκδοση Αττικαί Ημέραι (μολο-
νότι ούτε ο Στρεψιάδης, ούτε ο Αββακούμ έχουν ποτέ υπογράψει την ομώνυμη
στήλη στο Άστυ). Αυτά τα ταυτισμένα με τον Άννινο κείμενα μπορούμε να του
αποδώσουμε με ασφάλεια.

Ο Άννινος είχε συνεργαστεί με τον Μητσάκη και στον Ασμοδαίο. Μολονότι
σχεδόν μία δεκαετία νεότερος από τον Άννινο (η χρονολογία γεννήσεως του
Μητσάκη τοποθετείται στις διάφορες βιογραφίες του μεταξύ �863 και �868) ο
Μιχαήλ Μητσάκης ακολουθεί, τουλάχιστον μέχρι και την εποχή του Άστεως
παράλληλη πορεία με τον Άννινο στη δημοσιογραφία – ο Μητσάκης βέβαια,
όπως και ο Ροΐδης, ήταν οπαδός της δημοτικής γλώσσας, ωστόσο στον δημο-
σιογραφικό του λόγο έγραφε στην καθαρεύουσα.37� Η εύθραυστη ψυχική υγεία
του Μητσάκη θα τον αποστρατεύσει νωρίς από την ενεργό δημοσιογραφική δρά-
ση – ο εγκλεισμός του στα ψυχιατρεία ήδη από το �894 θα διακόψει μια πολλά
υποσχόμενη καριέρα στη δημοσιογραφία και τη λογοτεχνία, θα προλάβει όμως
να δώσει ορισμένα σημαντικά δείγματα νατουραλιστικής πεζογραφίας. Σε σύ-
γκριση με τον Άννινο, που ελάχιστες δοκιμές μυθοπλαστικής πεζογραφίας θα
συναντήσουμε συνολικά στο έργο του, ο πεζός λόγος του Μητσάκη είναι ασφα-
λώς πολύ σημαντικότερος από λογοτεχνική άποψη.
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37� Στρεψιάδης, χ.τ., Το Άστυ, έτος Α΄, αρ. �, 6 Οκτ. �885, σ. �.
37� Για τη σχέση του Μιχαήλ Μητσάκη με τον νατουραλισμό βλ. Pieter Borghart, «Η να-

τουραλιστική διάσταση στο έργο του Μιχαήλ Μητσάκη», Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου της Ευρωπαϊ-
κής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, on line στη διεύθυνση: http://www.eens-congress.eu/?
main__page=�&main__lang=de&eensCongress_cmd=showPaper&eensCongress_id=�53/ [πρόσβα-
ση στις ��-8-����].



Από τα κείμενα του Άστεως που δημοσιεύει ο Άννινος στις Αττικές Ημέρες
προεξάρχοντα ρόλο έχουν οι περιπέτειες της οικογένειας του Ζαχαρία Παραδαρ-
μένου, που όλες έφεραν την υπογραφή του Στρεψιάδη.373 Η περσόνα των Παρα-
δαρμένων βέβαια είχε εμφανιστεί ήδη πριν την έκδοση του Άστεως στο Εδώ κ’
εκεί (�884),374 οπότε δεν υπήρχε κάποια αναγκαιότητα να «κατοχυρωθούν»
στον Άννινο οι συγκεκριμένες ιστορίες. Ίσως οι ιστορίες του Στρεψιάδη ήταν πε-
ρισσότερο ανεξάρτητες από την επικαιρότητα της εποχής, ώστε να μπορούν με-
ρικά χρόνια μετά να σταθούν αποξενωμένες τόσο από το Άστυ όσο και από τον
καιρό τους.

Είτε γραμμένες από τον Άννινο, είτε από τον Μητσάκη, οι ιστορίες του Στρε-
ψιάδη συχνά χρησιμοποιούν τον διάλογο για να αποδώσουν το ευθυμογραφικό
τους περιεχόμενο καλύτερα.375 Δεν είναι επίσης λίγες οι φορές που ο Στρεψιάδης
παίρνει πολιτική θέση περισσότερο «σοβαρή» σε σχέση με τον κατά κανόνα ευ-
θυμογραφικό λόγο του, συμπορευόμενη επίσης με τη βασική γραμμή του Άστε-
ως: Η Ελλάδα έχει αναλάβει μια αποστολή – και αν οι ευρωπαϊκές χώρες δεν
της συμπαρίστανται, πρόκειται να τη φέρει σε πέρας είτε το θέλουν είτε όχι:

«Ημείς είμεθα αδύνατοι, αλλ’ έχομεν υπέρ ημών το δίκαιον όπερ μας
ενισχύει. Και αφού είνε φανερόν ότι οι μεγάλοι με όλην την ισχύν των
μας φοβούνται, θα πράξωμεν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν διά να τοις
αποδείξωμεν ότι δεν ήσαν ανυπόστατοι οι φόβοι των. [...] Θ’ ανάψωμεν
την πυρκαϊάν η οποία τόσον τους πτοεί εις την Ανατολήν και ας γείνω-
μεν πυρίφλεκτοι ημείς πρώτοι. Ο Ελληνισμός όταν θέλη είναι Σαμψών·
και δεσμευμένος ακόμη είνε ικανός να εμβάλη εις ταραχήν τους Φιλι-
σταίους».376

33..33..88..��..55  ΑΑββββαακκοούύμμ::  οο  ααμμιιγγώώςς  σσααττιιρριικκόόςς,,  γγλλωωσσσσιικκάά  δδιισσυυππόόσσττααττοοςς

Αν όλες οι ψευδώνυμες περσόνες του Άννινου στο Άστυ έχουν πολλαπλή
διάσταση (Ο Ρακοσυλλέκτης έχει δύο επίπεδα σάτιρας, ο Ηρώδης ο Αττικός
μια σκοτεινή και μια ελαφρότερη πλευρά, η διάθεση του Αστού καθορίζεται
από την ειδησεογραφική ταυτότητα της ημέρας, ενώ ο Στρεψιάδης γράφεται
από δύο άτομα), ο Αββακούμ είναι εκείνος, με την υπογραφή του οποίου ο 
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373 Στρεψιάδης [Χ. Άννινος], «Ο ψευτοπόλεμος», Το Άστυ, έτος Α΄, αρ. ��, �5 Δεκ. �885,
σσ. 3-4, «Η Εορτή της Ακαδημίας», Το Άστυ, έτος Α΄, αρ. �3, �9 Δεκ. �885, σσ. 6-7, «Εσπερίς
εν Φαλήρω», Το Άστυ, έτος Α΄, αρ. 43, �3 Ιουλ. �886, σσ. 3-4. 

374 Βλ. το κεφάλαιο 3.3.�.5 αυτής της μελέτης.
375 Βλ. ενδεικτικά: Στρεψιάδης, «Ο επίλογος του Γαστάιν», Το Άστυ, έτος Α΄, αρ. 48, �7

Αυγ. �886, σ. 6.
376 Στρεψιάδης, «Μόνοι καθ’ όλων», Το Άστυ, έτος Α΄, αρ. �7, �9 Ιαν. �886, σσ. �-3. Βλ. επί-

σης Στρεψιάδης, «Αι συμπάθειαι της Ευρώπης», Το Άστυ, έτος Α΄, αρ. �6, �� Ιαν. �886, σσ. �-3.



Άννινος εξωτερικεύει ολοκληρωτικά ένα ενιαίο ύφος: την σατιρική του ιδιοσυ-
γκρασία. Είναι και ο «χαρακτήρας» που μπορούμε να συνδέσουμε ευκολότε-
ρα με τις επτανησιακές καταβολές του Άννινου – και με την επίδραση που
άσκησε ο Λασκαράτος στη συγκρότηση της γραφής του κατά τα νεανικά του
χρόνια. 

Στο εισαγωγικό του κείμενο ο Αββακούμ, γνωστός ήδη από κείμενά του
στη δεύτερη περίοδο του Ασμοδαίου377 μιλά ως προφήτης. «[...] Και προφητεί-
ας και οράματα και χρησμούς, ταύτα επίσταμαι και γράφω».378 Ολόκληρη η
συμβολή του στο Άστυ αποτελείται από σατιρικά και ευθυμογραφικά κείμενα
που έχουν, εντονότερο σε σχέση με τα άλλα κείμενα που γράφει ψευδώνυμα ο
Άννινος, το στοιχείο της σατιρικής μυθοπλασίας, που τα αποστασιοποιεί και
τα αυτονομεί επιτυχημένα από την επικαιρότητα, εξασφαλίζοντάς τους έτσι
σε μεγάλο ποσοστό «παράταση ζωής» μετά το πέρας της επικαιρικότητάς
τους. Αυτή η σατιρική μυθοπλασία ξετυλίγεται με πολλούς τρόπους: Ένας
απ’ αυτούς είναι τα πλαστά «τηλεγραφήματα» δήθεν ειδησεογραφικών πρα-
κτορείων,379 όπου ουσιαστικά παρωδείται και υπονομεύεται η ίδια η υπόσταση
της εφημερίδας ως μέσου ενημέρωσης. Η χρήση της πρακτικής της πλαστής
είδησης για την παραγωγή κωμικού αποτελέσματος χρησιμοποιεί τους ίδιους
κώδικες που χρησιμοποιεί η αληθής είδηση (την ίδια διατύπωση και δομή του
ειδησεογραφικού λόγου) για να οικοδομήσει μια κωμική πραγματικότητα.
Κατασκευάζει δηλαδή κωμικό, παράλογο αποτέλεσμα με «σοβαρά» υλικά.
Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα από τα «Τηλεγραφήματα»: «ΛΟΝΔΙ-
ΝΟΝ �� Νοεμβρίου. Οι Σέρβοι εκυρίευσαν όλα τα φωνήεντα της πόλεως Τρν.
Οι Άγγλοι βαδίζουν κατά της Μανδαλάης· ο πρώην βουλευτής Καλαμπάκας
κ. Μάνδαλος διεμαρτυρήθη».

Με τον ίδιο τρόπο ο Αββακούμ κατασκευάζει κωμικές καταστάσεις παρω-
δώντας και άλλα λογοτεχνικά είδη, όπως τον δραματικό διάλογο, που δεν είναι
προορισμένος να παιχτεί επί σκηνής, αλλά συγκροτεί ένα «καλλιτεχνικό» πλαί-
σιο για να χτιστεί η παράξενη κωμική πραγματικότητα (π.χ. ο διάλογος «Να
μην τρως καθόλου»38� που συμπεριλήφθηκε και στις Αττικές ημέρες), ή η πα-
ρωδία «μυθιστορήματος» «Η μέλαινα νυξ».38�

Το κωμικό αποτέλεσμα ενίοτε παράγεται όχι με την κωμική κατάσταση (με
το σημαινόμενο του κωμικού κειμένου), αλλά με λογοπαίγνια που βασίζονται
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377 Βλ. σχετικά το κεφάλαιο 3.3.5.� αυτής της μελέτης.
378 Αββακούμ [Χ. Άννινος], χ.τ. Το Άστυ, έτος Α΄, αρ. �, 6 Οκτ. �885, σ. 3.
379 Αββακούμ [Χ. Άννινος], «Τηλεγραφήματα», Το Άστυ, έτος Α΄, αρ. 7, �7 Νοεμ. �885, σ. 4.
38� Αββακούμ [Χ. Άννινος], «Να μην τρως καθόλου», Το Άστυ, έτος Β΄, αρ. 58, �6 Οκτ.

�886, σ. 7.
38� Αββακούμ [Χ. Άννινος], «Η μέλαινα νυξ», Το Άστυ, έτος Α΄, αρ. 45, �7 Ιουλ. �886, σσ.
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στη σχέση των σημαινόντων. Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο παράδειγμα
από την «Πολιτική κηπουρική»38�

«[...] Τότε λοιπόν όσα λέγει η Πρωία...
Είναι κολοκύθια!
Ώστε δεν υπάρχει καμμία συνάφεια;
Σινάπια; Αφού σου λέγω ότι δεν υπάρχουν!
Επομένως ο Τρικούπης...
Αυτός φίλε μου, στηρίζει τας ελπίδας του εις τους βασιλικούς...
Και αν αυτοί μαραθούν;...
Βασιλικός κι αν μαραθή την μυρωδιά την έχει... Οπωσδήποτε όμως εν τοιαύ-
τη περιπτώσει ίσως το άνθος του κόμματος τινάξη τα πέταλα...»

Το λεκτικά παράλογο εναλλάσσεται με τους μικρούς παραλογισμούς της
πραγματικότητας – ο Αββακούμ αρκείται να μεγεθύνει τα κακώς κείμενα της
καθημερινότητας για να την σατιρίσει. Πρόσφορος διαχρονικά προς τούτο τρό-
πος είναι οι ετήσιοι σατιρικοί Καζαμίες του Άστεως. Είναι χαρακτηριστικό το
απόσπασμα από τον Καζαμία του �888:383

«Φεβρουάριος: Εν τραίνον του σιδηροδρόμου Πατρών εκκινήσαν την πα-
ραμονήν του νέου έτους εκείθεν, αφικνείται αισίως εις την πρωτεύουσαν.
Καθ’ οδόν συνέβησαν δύο θάνατοι και τρεις γεννήσεις, η δ’ εταιρεία υπο-
βάλλει τας λεχούς εις πρόστιμον διπλού εισιτηρίου».

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις (αλλά και σε όλα τα ψευδώνυμα κείμενα
του Άννινου, πλην ίσως των λιγοστών σατιρικών στίχων του Αστού) το κωμικό –
σατιρικό – χιουμοριστικό αποτέλεσμα παράγεται με την ειθισμένη στον τύπο
γλώσσα: την καθαρεύουσα. Ούτως η άλλως στα πεζά δημοσιογραφικά κείμενα η
χρήση της καθαρεύουσας ήταν και θα παρέμενε κανόνας στις εφημερίδες για αρ-
κετές ακόμη δεκαετίες. Στις περιπτώσεις του σατιρικού λόγου, ήδη από την ιδιό-
τυπη γλώσσα του Λασκαράτου, τα σατιρικά κείμενα του Ροΐδη στην πρώτη περίο-
δο του Ασμοδαίου, αλλά και στο σύνολο των «αστικών» σατιρικών εφημερίδων
των Αθηνών κατά τη δεκαετία του �88�, χρησιμοποιούν σε ένα βαθμό την καθα-
ρεύουσα και για επιτείνουν το σατιρικό αποτέλεσμα. Μια κωμική κατάσταση που
παριστάνεται λεκτικά με το εργαλείο της επίσημης γλώσσας (με το οποίο θα
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383 Αββακούμ [Χ. Άννινος], «Προγνωστικόν του έτους �888», Το Άστυ, έτος Γ΄, αρ. ���, �
Ιαν. �888, σ. �-3.



ήταν αδιανόητο να την περιγράψει κάποιος στην καθημερινή γλώσσα) γίνεται
κωμικότερη επειδή «κειμενοποιείται», «κωδικοποιείται» με το επίσημο γλωσσικό
εργαλείο. Η καθαρεύουσα δηλαδή πέρα από επίσημος κώδικας της δημοσιογραφι-
κής γραφής γίνεται και μηχανισμός αύξησης της σατιρικής έντασης. Η στρεβλή
είδηση που παρουσιάζεται ως επίσημη, ο αστείος διάλογος που περνάει μέσα από
τη φόρμα της δραματικής ή μυθιστορηματικής γραφής οδηγούν ευκολότερα τον
αναγνώστη στο γέλιο. Τον αναγνώστη που ούτως ή άλλως ζει διπολική γλωσσική
πραγματικότητα στην καθημερινότητά του: Το να ακούει το αστείο της καθημε-
ρινότητάς του στη γλώσσα των εφημερίδων, των βιβλίων και των επίσημων εγ-
γράφων αποτελεί, οπωσδήποτε, ευχάριστο παραξένισμα.

Μ’ αυτό το σκεπτικό η γλώσσα (η καθαρεύουσα) γίνεται ένδυμα, ρόλος της
σατιρικής γραφής. Και αυτό, στην περίπτωση του Αββακούμ, δεν συμβαίνει μό-
νο με την καθαρεύουσα γλώσσα. Παρά το γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια της
ζωής του ο Άννινος δεν εγκαταλείπει, τουλάχιστον στον πεζό του λόγο (πλην
της δραματικής του γραφής) την καθαρεύουσα, ο Αββακούμ μας χαρίζει στι-
χουργήματα σατιρικής φύσεως, γραμμένα σε δημοτική γλώσσα, παραπέμπο-
ντάς μας στα ελάχιστα ποιήματα του Άννινου, γραμμένα στη δημοτική, της
πρώιμής του περιόδου, αλλά κυρίως στη σατιρική ποίηση του Λασκαράτου, στη
δική του ιδιότυπη δημοτική.

Και στην περίπτωση της δημοτικής ο Αββακούμ παρωδεί φόρμες – όπως για
παράδειγμα το δημοτικό τραγούδι, στο ποίημα «Η γλαυξ»:384

Μια κουκουβάγια επέταξε επάνω σταις κολώναις
Είχε τη μούρη ανθρωπινή κι ανθρωπινά λαλούσε
Κ’ είχε και στο κεφάλι της γυναίκειο καπελλίνο.
«[...] Κι εγώ από κάτω στάθηκα και τη συχνορωτούσα.
– Πες μου, πουλί, καλό πουλί, που βλέπεις στο σκοτάδι
Πες μου τί έχει να γενή για να το πω στο Άστυ.
Μέραις πολλαίς παιδεύομαι κάτι κ’ εγώ να γράψω
Μα δεν ηξεύρω τί να πω και τί να ’μολογήσω. [...]»

Ο Άννινος δεν δυσκολεύεται καθόλου να παρακολουθήσει τους μορφολογικούς
τρόπους του δημοτικού τραγουδιού για να φτιάξει την κωμική του κατάσταση. Με
ανάλογο τρόπο φαίνεται να υλοποιεί μέσα από στιχούργημα γραμμένο στη δημο-
τική γλώσσα και την πρόθεσή του, μέσα από τη γνωστή φόρμα των καλάντων, να
διακωμωδήσει την επίσκεψη του Πέρση απεσταλμένου στην Αθήνα:385
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384 Αββακούμ [Χ. Άννινος], «Η γλαυξ», Το Άστυ, έτος Α΄, αρ. ��, �� Δεκ. �885, σ. 3.
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«Εκ της Περσίας έρχεται ο πρέσβυς με τα δώρα,
Κι’ ο Θόδωρος που τ’ άκουσε παίρνει μεγάλη φόρα.
Κράζει τους μάγους και ρωτά ο Χαν πού να κοιμάται,
Στο Χάνι του Ντελήγιανη, ως η γραφή διηγάται.
Χιλιάδες δεκατέσσαρες καλεί επιστρατεία,
Τους φέρνει στη πρωτεύουσα χωρίς καμιάν αιτία.
Τον Νεριμάν πολιορκεί, χωρίς να’ χη χαμπάρι,
Με δόλον ο μισόθεος τα δώρα να του πάρη.
Και ο Νεριμάν του ξέφυγε και στη Περσία φθάνει,
Και διηγείται τον θυμόν αυτόν του Ντεληγιάννη
Και τόσον η διήγησις εθύμωσε τον Σάχη
Π’ από τη φούρκα την πολλή τον έπιασε συνάχι.
Κι’ ωρκίσθηκε με φοβερή και εξημμένη όψι,
Πως αν τον πιάση κάποτε τα χέρια θα του κόψη.
Ακούσας δε ο Νεριμάν τον όρκον του εκείνον,
Στον Σάχη παρετήρησε με σέβας υποκλίνων:
Του Κράτους σου του υψηλού ας γείν’ ο ορισμός!
Αλλ’ έχει προσημείωσιν ο εθνικός δεσμός!»

Εδώ μέρος του κωμικού αποτελέσματος παράγεται και από την ανάμιξη τύ-
πων της δημοτικής («κράζει»), της καθαρεύουσας («εξημμένη», «υποκλίνων»)
και ξενικών («χαμπάρι», «φούρκα»). Αυτή η υιοθέτηση της δημοτικιστικής
φόρμας κατά παράλληλο τρόπο όπως της καθαρεύουσας με στόχο την παραγω-
γή του κωμικού παραξενίσματος φαίνεται ξεκάθαρα και από τους επιτηδευμένα
άτεχνους «Στίχους του κάρρου», με τους οποίους ο Αββακούμ υποδέχεται την
αθηναϊκή αποκριά:386

Σπαθιά, μαχαίρια, πιστόλια, τουφέκια
Επίσης δε και τουμπελέκια.
Κάμαις, ρεβόλβερ, γιαταγάνια, ξύλα
Επίσης δε και η Καμήλα
Ξιφολόγχαις, μπαστούνια με κρυφό στιλέτο
Επίσης δε και το κάρο του Καραγκιόζη με τον Περικλέτο
Καρυοφίλλι, γκρα, σασεπώ, καραβίνα
Επίσης δε και ο Γρίβας με την Τρελλοκατερίνα
Ασπίδες, βέλη, ακόντια δόρατα
Επίσης δε και κομιτάτα αόρατα
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Από όλα αυτά, ω πολίται
– Ακούσατε σεις οπού εννοείτε! –
Η εφετινή μας Αποκρηά αποτελείται. [...] 387

Με βάση τον γλωσσικό του κώδικα, τελικά, ο Αββακούμ-Άννινος είναι και
αυτός δισυπόστατος: Είναι ο μόνος που εναλλάσσεται με τόση ευχέρεια ανάμε-
σα στην καθαρεύουσα και τη δημοτική. 

Είναι βέβαιο ότι ο Άννινος έχει εγκαταλείψει από πολλά χρόνια την ποιητική
γραφή και έχει αποκηρύξει, όπως είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, τις ρομα-
ντικές του ποιητικές δοκιμές (οι οποίες ωστόσο δημιούργησαν τον πρώτο κύκλο
του και τον ενέταξαν στην αφετηρία της αθηναϊκής του λογοτεχνικής σταδιο-
δρομίας στη δεκαετία του �87�). Η ενασχόλησή του με την ποίηση, και μάλιστα
σε γλώσσα δημοτική και με ύφος σατιρικό στη δεκαετία του �88�, έστω και πί-
σω από το προσωπείο του Αββακούμ, δεν θα πρέπει να μας αφήσει αδιάφορους,
άσχετα αν το ποιητικό της αποτέλεσμα μπορεί να σταθεί πέρα από την επικαι-
ρότητα των γεγονότων που σατιρίζει. Θα πρέπει να δούμε σε αυτή τη γραφή τη
«γέφυρα» που συνδέει τη σάτιρά του με τις επτανησιακές (και δη κεφαλληνια-
κές, λασκαρατικές) του καταβολές, αλλά και με τη μελλοντική ενασχόλησή
του με την επιθεώρηση. 

Αυτό που ο Άννινος κάνει με επιτυχία από το Άστυ και τον σατιρικό τύπο της
δεκαετίας του �88� εν γένει, είναι αυτό που «έμαθε», που «άκουγε» στο σατιρι-
κό περιβάλλον της Κεφαλονιάς, όπως αυτό διαμορφώνεται από τη λαϊκή ποίηση
(τις αυτοσχέδιες, όπως «του κάρρου» και ενίοτε όχι περίτεχνες μορφικά σατιρι-
κές ρίμνες) και τη δημοσιευμένη σατιρική ποίηση του Λασκαράτου, τηρουμένων
των αναλογιών σε ό,τι αφορά τον στόχο που επιχειρεί να επιτύχει. Ο Άννινος δεν
κανονιοβολεί εναντίον του κοινωνικού και πολιτικού συστήματος που βρίσκεται
γύρω του, όπως ο Λασκαράτος, γιατί, αντίθετα απ’ αυτόν, ο Άννινος ενδιαφέρε-
ται να είναι μέρος αυτού του συστήματος. Έχοντας όμως γνώση και εμπειρία
των σατιρικών κωδίκων, όπως τους ανέπτυξε ο Κεφαλονίτης σατιρικός, τους
χρησιμοποιεί για να ρίξει τις (ακίνδυνες, αλλά απαραίτητες μέσα στο αστικό
περιβάλλον της Αθήνας) κροτίδες του εναντίον του συστήματος. 

Αυτή η νοητή γραμμή ανάμεσα στην κεφαλονίτικη σάτιρα και την παρουσία
του Άννινου στο Άστυ επεκτείνεται και προς το μέλλον. Στην επόμενη τριακο-
νταετία αυτό που συνέβαινε από τις σελίδες του σατιρικού τύπου θα γίνεται
«δρώντων και ου δι’ απαγγελίας» από τις σκηνές των αθηναϊκών επιθεωρή -
σεων.388 Ο Άννινος θα πρωταγωνιστήσει και στην αθηναϊκή επιθεώρηση, γρά-
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φοντας νούμερα και τραγούδια σε γλώσσα δημοτική. Η δημοτική θα γίνει το
πρόσφορο όχημα της αστικής, έστω εξευγενισμένης, έστω χαριτωμένης σάτι-
ρας που θα περιέχει η αθηναϊκή επιθεώρηση.

Δεν είναι μόνον αυτή η υποδόρια σύνδεση του κεφαλονίτικου παρελθόντος του
Άννινου με την πορεία του στην επιθεώρηση που κάνει τη δημοσιογραφική του
παραγωγή τα πέντε εκείνα χρόνια του σατιρικού-ευθυμογραφικού Άστεως τόσο
κομβικής σημασίας. Θεωρώντας ότι είναι πολύ πιθανόν ο Άννινος να κρύβεται
και πίσω από πολλά άλλα ψευδώνυμα και ανώνυμα κείμενα της εφημερίδας
(π.χ. είναι πιθανόν να υπογράφει ορισμένα κείμενα του Αστυνόμου),389 αλλά και
λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας το γεγονός ότι ο Άννινος είχε και μεγάλη συμμετο-
χή στη σύνταξη της εφημερίδας, το Άστυ λειτουργεί ως εργαστήρι όπου ο Άννι-
νος επεξεργάζεται και τελειοποιεί όλα τα εκφραστικά του μέσα, αλλά και που
τον καταξιώνει οριστικά στο αθηναϊκό δημοσιογραφικό στερέωμα. Το τέλος της
παρουσίας του στο Άστυ ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη της κορύφωσης
της δημοσιογραφικής και φιλολογικής του σταδιοδρομίας, που θα συνεχιστεί
στην επόμενη δεκαετία. 
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389 Σε στήλες του Αστυνόμου υπάρχουν ανέκδοτα με τον γνωστό μας από τις «Πινακίδες»
της Εφημερίδος Δεκαστριάδη, ενώ ο ίδιος υπογράφει, όπως και ο Ηρώδης ο Αττικός και κάποι-
ες από τις «Αττικές Ημέρες» του Άστεως. Βλ. ενδεικτικά Αστυνόμος, «Ό,τι φθάση», Το Άστυ,
έτος Α΄, αρ. ��, 8 Δεκ. �885, σ. 4.
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44..  ΗΗ  ππεερρίίοοδδοοςς  ττηηςς  ωωρριιμμόόττηηττααςς  ((1188��00--11����44))

44..11  ΒΒιιοογγρρααφφιικκόό  κκααιι  εερργγοογγρρααφφιικκόό  ππεερρίίγγρρααμμμμαα  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  

Η περίοδος 18�0-1��4 αποτελεί για
τον Άννινο τη μακρά φάση της συγγρα-
φικής του ωριμότητας. Η ενσωμάτωσή
του στους μηχανισμούς της αθηναϊκής
πραγματικότητας έχει επιτευχθεί με ιδι-
αίτερα μεγάλη επιτυχία από την προη-
γούμενη δεκαετία. Έχει ήδη ενταχθεί
στους φιλολογικούς και λογοτεχνικούς
κύκλους, έχει καλές σχέσεις με την
εξουσία, ιδίως με το παλάτι, έχει γνωρί-
σει ήδη ανθρώπους οι οποίοι συμμετέ-
χουν στις ετερόκλητες αλλά δυναμικές
«συντροφιές» που φέρνουν τον άνεμο της
αλλαγής στα λογοτεχνικά πράγματα
της χώρας. Ο Άννινος δεν είναι πλέον ο
νεαρός που περιπλανήθηκε στην Ιταλία
και έφτασε στην Αθήνα με πολλές φιλο-
δοξίες. Είναι ο φτασμένος πνευματικός
άνθρωπος που με πολλούς και διάφορους
τρόπους πρωταγωνιστεί στην αθηναϊκή
πνευματική ζωή.

Η προσωπική του ζωή, και παρά την
ανάληψη κάποιων δημόσιων αξιωμάτων
(π.χ. στο Υπουργείο Εκκλησιαστικών
και Δημόσιας Εκπαίδευσης, όπου υπηρέτησε για μικρό χρονικό διάστημα από
το 18�71 ή ο επίσης σύντομος διορισμός του στη Βιβλιοθήκη της Βουλής), θα
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1 Θ.Β. [Θεόδωρος Βελλιανίτης], «Άννινος, Μπάμπης», λήμμα στη Μεγάλη Ελληνική
Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. Δ΄, Αθήνα: Πυρσός, χ.χ., σ. 7��, Δ.Χ. [Δημήτριος Χατζόπουλος;] «Ο
χθεσινός νεκρός: Μπάμπης Άννινος», Ακρόπολις, 24 Μαΐου 1��4, σ. 2, όπου αναφέρεται ότι:

Ο Άννινος σε ώριμη ηλικία,
φωτογραφίζεται με τα βραβεία 

και τα παράσημά του
[Πηγή: Αρχείο Χ. Άννινου,
Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη]



σκιαστεί από οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα. Από τον δεύτερο γάμο
του με την Καλλιόπη Μοσχονά θα αποκτήσει και άλλα παιδιά, πολλά από αυτά
όμως θα πεθάνουν σε μικρή ηλικία: Ο Παύλος (γεννημένος το 188�) θα πεθάνει
σε βρεφική ηλικία. Ο Κωνσταντίνος, που γεννήθηκε το 188�, θα πεθάνει το
18�2. Σε μεγαλύτερη ηλικία (το 1�04) θα χάσει την εικοσάχρονη κόρη του
Ισμήνη. Το 18�1 θα γεννηθεί ο γιος του Γεράσιμος, ενώ το 18�6 η κόρη του Μα-
ριάννα. Θα αποκτήσει και ακόμη μία κόρη, την Αννέτα. Συνολικά δηλαδή, από
τα οκτώ παιδιά που απέκτησε ο Άννινος επέζησαν τα τέσσερα. Και ο ίδιος, φι-
λάσθενος καθώς ήταν, αλλά και διακατεχόμενος από αρρωστοφοβία, θα ταλαι-
πωρηθεί αρκετά με προβλήματα υγείας μέχρι τον θάνατό του, τον Μάιο του
1��4. Εν τω μεταξύ, η οικογένειά του θα μεγαλώσει κι άλλο και ο γιος του, Γε-
ράσιμος Χ. Άννινος, θα προσπαθήσει να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα
του δημοσιεύοντας ήδη, κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, ποιήματα σε φι-
λολογικά περιοδικά και στον τύπο, ενώ οι τρεις κόρες του που έζησαν, Κλειώ,
Μαριάννα και Αννέτα θα περισώσουν το αρχείο του Άννινου και θα το δωρίσουν
στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου στη δεκαετία του 1�70.2

Από την οικογένεια δεν λείπουν και τα οικονομικά προβλήματα. Φαίνεται ότι,
δεδομένης και της πρόσκαιρης διάρκειας της δημοσιοϋπαλληλικής του καριέρας,
σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του ο Άννινος χρειάστηκε να αγωνιστεί πο-
λύ για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα προς το ζην και να επιβιώσει η πολύτεκνη
οικογένειά του – και αυτό καθόρισε αποφασιστικά τη συγγραφική του παραγωγή.
Μεγάλο μέρος της τελευταίας και, κυρίως, της μεταφραστικής του παραγωγής
καθορίζεται και πάλι από την επιτακτική του ανάγκη για βιοπορισμό. Ο Άννινος
ζει σε ένα μικροαστικό σπίτι στη συνοικία της Νεάπολης, μέσα στο οποίο, ανάμε-
σα στα παιδιά του, πολύ κρύο, και ένα μπουκάλι κονιάκ, το οποίο ο Άννινος φαίνε-
ται ότι τιμά δεόντως, προσπαθεί να γράψει τα άρθρα του. Το εργαστήρι του συγ-
γραφέα, στο απόγειο της καριέρας του, το 18��, που αποτυπώνει με αδρές γραμ-
μές την οικονομική του κατάσταση, περιγράφεται με πολύ νατουραλιστικά χρώ-
ματα στο σχετικό άρθρο του «Μποέμ», στην εφημερίδα Εσπερινή του Βλάση Γα-
βριηλίδη, παλιού γνώριμου του Άννινου από τη δεκαετία του 1880:

«Παρά το παράθυρον, το γυμνόν παράθυρον μιάς οικίας της Νεαπόλεως,
– η προσφιλής συνοικία του Μπάμπη εις την οποίαν έζησεν εν Αθήναις
όλην του την ζωήν, – έκαιε μία μεγάλη σόμπα, διαχύνουσα εις το δωμά-
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«Επί Χαριλάου Τρικούπη διωρίσθη στο Υπουργείο της Παιδείας κι’ η υπαλληλική του δράσις
περιωρίζετο εντός της βιωτικής αντοχής της Κυβερνήσεως. Το ίδιο του συνέβη και τον καιρό
που υπηρέτησε ως υπάλληλος της Βιβλιοθήκης της Βουλής. Με την αχώριστην χαριτολογίαν
του υπεδέχετο όλες της [sic] περιπέτειες και ατυχίες του δημοσιοϋπαλληλικού σταδίου του».

2 Βλ. αναλυτικά για το ιστορικό πρόσκτησης και το περιεχόμενο του αρχείου στο Παράρτη-
μα 1 αυτής της μελέτης.



τιον γλυκείαν θαλπωρήν. Εν τούτοις, ο Μπάμπης, φύσει ριγηλή φύσις
παρ’ όλην την ζέστην έτριβεν ηχηρώς τας χείρας του ανασηκώνων τους
πλατείς ώμους του, περιστρέφων γύρω τους δύο μεγάλους ζωηρούς
οφθαλμούς του, θωπεύων διά της χειρός του την κεφαλήν τριών μικρών
παιδίων, – εν αγοράκι και δύο κοριτσάκια – τα οποία περιετριγύριζον τον
πατέρα των βοώντα και κραυγάζοντα. Ο Μπάμπης παρ’ όλην την οικο-
γενειακήν αυτήν ενασχόλησίν του εξηκολούθει εργαζόμενος προ του γρα-
φείου του. Ενθυμούμαι ότι έγραφε μίαν ανταπόκρισιν προς τον «Νεολό-
γον» της Κωνσταντινουπόλεως. Επάνω εις το γραφείον του υπήρχε ανοι-
κτή η καπνοθήκη του – δεν ενθυμούμαι ποτέ να είδον τον Μπάμπη καπνί-
ζοντα σιγαρέττα, – από την οποίαν εβουτούσε συχνά ο δημοσιογράφος
ξανθόν καπνόν και έστριβε μεγάλα παχέα σιγάρα, τα οποία εκάπνιζεν
ηδονικώς. Παρά την καπνοθήκην υπήρχε μία φιάλη παλαιού κονιάκ τε-
ραστίων διαστάσεων από το περιεχόμενον της οποίας ο Μπάμπης μετε-
λάμβανε τακτικά! Και ευτυχής, ήρεμος, ειργάζετο ο δημοσιογράφος εν
μέσω της οικογενείας του, ομιλών συγχρόνως προς τα παιδιά του, προς
τον υπηρέτην του, προς τον διεκπεραιωτήν του περιοδικού του, όστις εις
μίαν γωνίαν ητοίμαζε πυρετωδώς το ταχυδρομείον».�

Το απόσπασμα μάς δίνει την αίσθηση ότι ο Άννινος βρίσκεται σε απόσταση
από τη φιγούρα του συγγραφέα που δημιουργεί απομονωμένος στο εργαστήρι
του. Εξόχως νατουραλιστικό το περιβάλλον, αποδεικνύει ότι το milieu του συγ-
γραφέα, το άμεσο τουλάχιστον, είναι η καθημερινότητα μιας μικροαστικής οι-
κογένειας της Αθήνας της εποχής. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ψάξει πολύ για να
βρει τη θεματολογία του, αφού και ο ίδιος κατοικεί εντός της.

Η ενασχόλησή του με διάφορους τομείς της συγγραφής θα συνεχιστεί με
αδιάκοπους ρυθμούς και κατά την περίοδο αυτή. Μολονότι θα λιγοστέψει η κα-
θημερινή τουλάχιστον ασχολία του με τη δημοσιογραφία των εφημερίδων, οι δε-
σμοί του με αυτές δεν θα διακοπούν, στο μεγαλύτερο διάστημα της περιόδου
(Εστία, που κλείνει τον κύκλο της ως περιοδικό και γίνεται καθημερινή εφημε-
ρίδα, Εμπρός, Σκριπ, Έθνος, Αθήναι, κ.λπ.). Η συνεργασία του σε φιλολογικά
περιοδικά και ημερολόγια της Αθήνας και της διασποράς, με χιουμοριστικά και
ιστορικά κείμενα, θα συνεχιστεί σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής του (συνέχεια
της συνεργασίας στην Εστία, στο Εθνικόν Ημερολόγιον του Σκόκου αλλά και
στο Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος του Γεωργίου Δροσίνη). 

Ο Άννινος δεν θα εγκαταλείψει, επίσης, την προσπάθεια για την έκδοση από
τον ίδιο εντύπων (γεγονός στο οποίο είχε επιδοθεί με επιτυχία κατά τη δεκαετία
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� Μποέμ [Δημήτριος Χατζόπουλος] «Μπάμπης Άννινος», Εσπερινή, έτος Γ΄, αρ. �2, 10
Δεκ. 18��, σ. 1.



του 1880). Θα αναλάβει, στις αρχές της δεκαετίας του 18�0 τη διεύθυνση του
Παρνασσού, θα συμμετέχει στην έκδοση του περιοδικού Ολύμπια, στα μέσα της
δεκαετίας του 18�0 και κοντά στη διεξαγωγή των πρώτων Ολυμπιακών Αγώ-
νων στην Αθήνα, το 18�6, θα γίνει ο «επίσημος χρονογράφος» των Αγώ νων στο
αναμνηστικό λεύκωμα που εκδόθηκε για την Ολυμπιάδα της Αθήνας, ενώ, προς
τη δύση του βίου του, στη δεκαετία του 1�20 θα επιχειρήσει και πάλι να εκδώσει
ένα φιλολογικό περιοδικό (Ίρις), η διάρκεια ζωής του οποίου ήταν εξαιρετικά μι-
κρή. Στο αρχείο του Άννινου βρίσκονται επίσης δύο έγγραφες άδειες για την έκ-
δοση εφημερίδων (Αττικαί Ημέραι και Ώρα), που μαρτυρούν το εξακολουθητικό
ενδιαφέρον του Άννινου για ενασχόληση με τον τύπο.4

Πέρα από τη συμμετοχή του στις εφημερίδες και τα περιοδικά της εποχής ο
Άννινος στην περίοδο αυτή θα δει και πολλές αυτοτελείς εκδόσεις έργων του να
κυκλοφορούν στις προθήκες των βιβλιοπωλείων και από εκεί στα αστικά σαλό-
νια και τις βιβλιοθήκες του απανταχού ελληνισμού. Η αρχή γίνεται με το Αττι-
καί Ημέραι (18�4) που θα γνωρίσει και δεύτερη έκδοση το 1�20. Ο Άννινος θα
συνεργαστεί με πολλούς εκδοτικούς οίκους των Αθηνών (Φέξης, Πετράκος, Δη-
μητράκος, Εστία, Σιδέρης), ενώ αυτοτελείς εκδόσεις του θα δουν το φως και μέ-
σω των συλλογικοτήτων στις οποίες συμμετέχει: του Φιλολογικού Συλλόγου
«Παρνασσός», αλλά και του «Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων»,
στον οποίο εμφανίζει έντονη δραστηριότητα στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού
αιώνα.

Αυτές οι συλλογικότητες, οι οποίες από την αρχή της σταδιοδρομίας του
αποτελούν βασικό μοχλό της στρατηγικής του δεν θα πάψουν να τον απασχο-
λούν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο και σε αυτή την περίοδο: Είτε πρόκειται
για φιλολογικούς-επιστημονικούς-μορφωτικούς συλλόγους και συνδέσμους
(«Παρνασσός», Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Ιστορική και
Εθνολογική Εταιρεία), είτε για λογοτεχνικές συντροφιές (όπως ο κύκλος του
Γεωργίου Σουρή), είτε για συνδικαλιστικά σωματεία, όπως η Εταιρεία Ελλή-
νων Θεατρικών Συγγραφέων, είτε ακόμη και για μυστικές οργανώσεις, όπως η
τεκτονική στοά στην οποία φέρεται να συμμετέχει, είναι χαρακτηριστικό ότι ο
Άννινος επιμένει στην τακτική του να ελίσσεται στις λογοτεχνικές, καλλιτεχνι-
κές αλλά και κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις μέσα από τη συμμετοχή του σε ομα-
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4 Η άδεια έκδοσης της εφημερίδας Ώρα χορηγείται με το υπ’ αριθ. 77�1/21-8-1�0� έγγρα-
φο της Νομαρχίας Αθηνών (Αρχείο Χ. Άννινου [Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου], φάκ.
15, υποφ. �2), όπου ο Άννινος ουσιαστικά κατοχυρώνει τους τίτλους Ώρα και Η Ώρα. Στους κα-
ταλόγους μικροταινιών της Βιβλιοθήκης της Βουλής δεν εντοπίζουμε εφημερίδα με τον τίτλο
Ώρα κοντά στη χρονολογία εκείνη, παρά μόνο μια δεκαετία μετά (1�16-1�18). Η άδεια εκδόσε-
ως της εφημερίδας Αττικαί ημέραι, η οποία επίσης δεν εντοπίζεται στους καταλόγους της Βι-
βλιοθήκης της Βουλής χορηγήθηκε με το υπ’ αριθ. 10027/22-�-1�08 έγγραφο του Νομάρχη
Αθηνών (Αρχείο Χ. Άννινου [Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου], φάκ. 15, υποφ. ��).



δικές προσπάθειες, μέσα από μια κοινωνικότητα, έναν προσωπικό μηχανισμό
επαφών και δημοσίων σχέσεων.

Αυτή η πολυσύνθετη δραστηριότητα, σε συνδυασμό με το μεγάλο εύρος της
συγγραφικής του παραγωγής, μέγεθος συνήθως αντιστρόφως ανάλογο με την
ποιότητα, είναι χαρακτηριστικό του νέου τύπου λογίου της Αθήνας, του επαγ-
γελματία των εφημερίδων που απέχει αρκετά από τον ερασιτέχνη, αλλά περισ-
σότερο αυστηρό και επιλεκτικό στο παραγόμενό του έργο Επτανήσιο. Από την
άλλη, αυτή η πολυπραγμοσύνη δημιουργεί και μεγάλο κύκλο επαφών. Η καθο-
λική αποδοχή του Άννινου από τον πνευματικό κόσμο της χώρας, όπως περι-
γράφεται στο Λεύκωμα της τριακονταετηρίδας του, που κυκλοφορεί στο γύρι-
σμα του αιώνα, υποδηλώνει την παρουσία ενός κοινωνικού ατόμου με πολλές φι-
λικές σχέσεις ακόμη και με εκείνους οι
οποίοι δεν βρίσκονται κοντά στις αισθη-
τικές ή γλωσσικές του απόψεις.

Η καταξίωση θα έρθει και με διάφο-
ρες βραβεύσεις: Το Πατριαρχείο των Ιε-
ροσολύμων τον χρίζει Ιππότη του Πανα-
γίου Τάφου, το 1�1�, με την ιδιότητά του
ως Προέδρου της Εταιρείας Ελλήνων
Θεατρικών Συγγραφέων.5 Το 1�15 θα
τιμηθεί, μαζί με τους Κωστή Παλαμά
και Αριστομένη Προβελέγγιο με το
«Βασιλικόν μετάλλιον των Γραμμάτων
και Τεχνών»,6 που εκείνη τη χρονιά
απονεμήθηκε για πρώτη φορά από την
Ελληνική Κυβέρνηση, με πρωτοβουλία
του τότε Υπουργού Παιδείας (και δημο-
τικιστή) Γιάννη Τσιριμώκου. 

Αυτή η ευελιξία του Άννινου, αλλά
και η ανάπτυξη της εκδοτικής δραστη-
ριότητας στον αθηναϊκό κυρίως αλλά
και στον μείζονα ελληνικό χώρο, σε συν-
δυασμό με τις πολλές γνωριμίες που του
προσφέρει η δημοσιογραφική του δρα-
στηριότητα, θα δώσουν τη δυνατότητα
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5 Αρχείο Χ. Άννινου [Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου], φάκ. 15, υποφ. �4.
6 Για το ιστορικό της ίδρυσης του μεταλλίου αυτού, που μετονομάστηκε αργότερα σε «Εθνι-

κόν Αριστείον Γραμμάτων και Τεχνών», βλ. Φώτος Γιοφύλλης, «Πώς ιδρύθη το Αριστείο των
Γραμμάτων», Εβδομάς, Απρ. 1��4, σ. 1174.

Βράβευση από το Πατριαρχείο
Ιεροσολύμων, 1�1�. 

Πηγή: Αρχείο Χ. Άννινου, 
Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου



για έκδοση σε αυτοτελή βιβλία πολλών μεταφραστικών του προσπαθειών, που
ξεπερνούν σε αριθμό και τις αυτοτελείς του εκδόσεις – και είναι ασφαλώς για
τον ίδιο μια επιπρόσθετη πηγή βιοπορισμού. Ο μεταφραστικός του ζήλος θα επε-
κταθεί και σε μη λογοτεχνικά, κυρίως ιστορικά κείμενα, ενώ θα εκδώσει και ένα
λεξικό της ιταλικής γλώσσας (1�0�, 1�2� – δύο εκδόσεις).

Η Ιστορία αναδεικνύεται σε μεγάλη αγάπη του Άννινου για την περίοδο αυ-
τή – καθώς μεγάλο μέρος των δημοσιευμάτων του αλλά και των αυτοτελών εκ-
δόσεων είναι ιστορικού περιεχομένου – από μικρές μελέτες όπως ο Φρειδερίκος ο
Μέγας (1�04) ή Ο Πόλεμος και η ανθρωπότης (1�15), μέχρι το ιστορικό του
opus magnum, τα Ιστορικά σημειώματα μετά πολλών εικόνων (1�25) καλλιερ-
γούν το προφίλ του λογίου που, έχοντας περάσει από όλα τα λογοτεχνικά είδη,
θέλει πλέον να αφήσει το στίγμα του στην ιστοριογραφία, έχοντας όμως επίγνω-
ση τόσο του παρελθόντος του όσο και της αδυναμίας του να παραγάγει μια με-
γάλη ιστορική σύνθεση, τύπου Παπαρρηγόπουλου. Ακόμη και στα Ιστορικά ση-
μειώματα, ένα χαλαρά δομημένο σύνολο ιστορικών του πραγματειών αλλά και
μεταφράσεων, είναι εμφανής αυτή η αδυναμία. Όσο κι αν επιδιώκει κανείς, ακο-
λουθώντας το πνεύμα της εποχής, να κάνει τα πάντα, αυτό δεν είναι ασφαλώς
εφικτό, και οπωσδήποτε λειτουργεί εις βάρος της ποιότητας.

Το «καινούριο» που φέρνει αυτή η ώριμη περίοδος είναι η ενεργός ενασχόλη-
ση του Άννινου με το θέατρο. Καινούριο μεν, προετοιμασμένο από καιρό, από την
εποχή που παρακολουθούσε θεατρικές παραστάσεις στον «Κέφαλο», το θέατρο
της ιδιαίτερής του πατρίδας. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 18�0 θα αρ-
χίσουν οι μεγάλες σκηνικές επιτυχίες, στην αρχή με κωμωδίες πρόζας (Ζητεί-
ται Υπηρέτης, Τα Εκατομμύρια του Λεωνίδα), και, στον καινούριο αιώνα με τη
συμμετοχή του στη συγγραφική ομάδα των Παναθηναίων, της επιθεώρησης
που γνώρισε τεράστια επιτυχία στα χρόνια από το 1�07 μέχρι και τη Μικρασια-
τική Καταστροφή. Πέρα από τον λόγιο Άννινο, ο Άννινος των Παναθηναίων, με
τα σπαρταριστά νούμερα αλλά και τα τραγούδια τους, θα γίνει ένας από τους
αθόρυβους αλλά ουσιαστικούς πρωταγωνιστές της αθηναϊκής αναπτυσσόμενης
βιομηχανίας του θεάματος στα πρώτα χρόνια του αιώνα. Την τελευταία δεκαε-
τία της ζωής του, και μετά την παρακμή της επιθεώρησης, θα εγκαταλείψει το
θέατρο.

Το 1�1�, θα εορταστεί η πεντηκονταετία του Άννινου στα ελληνικά γράμμα-
τα – με σαφώς λιγότερη μεγαλοπρέπεια σε σχέση με την τριακονταετηρίδα του
18��. Ο Άννινος είναι πλέον 67 ετών, και η Εστία αφιερώνει σχεδόν ολόκληρο το
πρωτοσέλιδο της 1�ης Δεκεμβρίου 1�1� στον επί χρόνια συνεργάτη της. Το ανυ-
πόγραφο κείμενο με τίτλο «Ο Μπάμπης Άννινος», στη στήλη «Από την ζωήν»
αναφέρει χαρακτηριστικά για τον Άννινο: 

«Ο άνθρωπος αυτός επέρασε και περνά μεταξύ μας πληροφορών ημάς
επιμόνως περί της αστειότητος της ζωής μας. Το θεωρείτε μικρόν αυτό;
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Είνε μέγα, σας βεβαιώνω. Είνε η πηγή της χαράς. Και ο άνθρωπος αυ-
τός υπήρξεν επί πενήντα έτη έκτακτος απεσταλμένος και πληρεξούσιος
υπουργός του Βασιλείου της Χαράς εις την χώραν αυτήν της θανασίμου
σοβαρότητος. Και πρέπει ν’ αναγνωρισθή ότι συνετέλεσε με όλας του τας
δυνάμεις διά την σύσφιγξιν των σχέσεων μεταξύ των δύο τούτων χωρών
κι την άρσιν τόσων λυπηρών παρεξηγήσεων».7

Στο ίδιο φύλλο της Εστίας συνεισφέρουν και οι δύο βασικοί συνεργάτες του
στη συγγραφή των Παναθηναίων Γεώργιος Τσοκόπουλος και Πολύβιος Δημη-
τρακόπουλος. Ο δεύτερος, σε ένα πολύστιχο σατιρικό στιχούργημα αναφέρεται,
σαν «σατιρικό βιογραφικό» σε ολόκληρη τη συγγραφική πορεία του Άννινου:8
Αφού τον αναγνωρίζει ως πρότυπό του, εκθειάζει τη σατιρική του γραφή, τις
ιστορικές του έρευνες, τη συνεργασία τους στα Παναθήναια και, στο τέλος,
αναφέρεται με χαριτωμένο τρόπο στη δύσκολη οικονομική κατάσταση την οποία
δε φαίνεται να ξεπέρασε ποτέ ο Άννινος σε ολόκληρη τη συγγραφική του σταδιο-
δρομία, ενώ δεν παραλείπει να επισημάνει ότι, όταν τον πρωτοσυνάντησε, ήταν
«σκυφτός και σκεφτικός αφ’ τση ζωής τα βάρη». Κλείνει δε με μια γλυκόπικρη
ευχή:

«[...] Γράφε λοιπόν κι’ άλλα πενήντα χρόνια,
έτσι που για καπρίτσο και πειο νόστιμο.
στο φόρο του Θεού να σκας κανόνια – 
και να’ χης μόνο τη ζωή για πρόστιμο».

Στο ίδιο γλυκόπικρο στιλ κινείται και το ποίημα που αφιερώνει στον Άννινο ο
Ιωάννης Πολέμης. Εδώ υποδηλώνονται όλες οι δυσκολίες που πέρασε στη ζωή
του ο Άννινος, προσωπικές και οικονομικές, η έλλειψη επαρκούς ανταμοιβής σε
όσους ασχολούνται με τα καλλιτεχνικά, η δυσθυμία του την οποία είχε την τά-
ση να μετατρέπει σε χιούμορ, αλλά και μια ελαφρά νύξη του Πολέμη ότι είναι
ίσως καιρός ο Άννινος να «ξαποστάσει». Το ποίημα του Πολέμη έχει ιδιαίτερη
αξία για την αυτοαναφορικότητά του:�

Τον κάμπο αφήκες κ’ έστρεψες προς το βουνό τα μάτια·
πενήντα βράχια ανέβηκες, πενήντα σκαλοπάτια 
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κατά την άφταστη κορφή που με τ’ αστέρια σμίγει· – 
γιατ’ είν’ η Τέχνη ατέλειωτη κ’ είν’ η ζωή μας λίγη.

Γιατ’ είν’ η Τέχνη απόμακρη κι’ όσο κανείς σιμώνει
τόσο τραχαίνει το βουνό, τόσο η κορφή ψηλώνει,
τόσο στα νέφη χάνεται κ’ η καταχνιά τη σκέπει!
Αγγίζει ο πόθος την κορφή, μα ο νους κορφή δε βλέπει.

Πενήντα βράχια ανέβηκες – δεν τ’ ανεβαίνουν όλοι – 
κι’ αν πλήγωσαν τα πόδια σου τ’ αγκάθια κ’ οι τριβόλοι,
κι’ αν είν’ ακόμα ανήφορος, δρόμος πολύς μπροστά σου,
ξαπόστασε για μια στιγμή κι’ ανάσανε και στάσου.

Ξαπόστασε, γιατί σκληρός ο χρόνος σ’ αγκαλιάζει,
ανάσανε γιατί ο πνιγμός στα στήθη σου φωλιάζει
και στάσου, στάσου μια στιγμή και στρέψε ολόγυρά σου
να δης πως όλοι χαίρονται και νοιώθουν τη χαρά σου.

Αγάπη ή δόξα, όπως κανείς του αρέσει να την κρίνη
αυτή είν’ η μόνη πληρωμή· κι’ αν έλειπε κ’ εκείνη,
θε νάκραζες μουσκεύοντας με ιδρώτα το καρβέλι:
«Ανάθεμα τα γράμματα, Χριστέ, κι’ όπου τα θέλει».

Παρά τις μεγάλες θεατρικές επιτυχίες και την καταξίωση στον χώρο των
λογίων, ο Άννινος θα πάψει να είναι στην πρώτη γραμμή του λογοτεχνικού γί-
γνεσθαι στα χρόνια μετά το 1�20. Η μεγάλη του ηλικία, οι σοβαρές κοινωνικο-
πολιτικές αλλαγές που έφεραν ο μεσοπόλεμος και η ατυχής κατάληξη της Με-
γάλης Ιδέας, αλλά και η στάση του απέναντι στα νέα ρεύματα που ορμητικά ει-
σβάλλουν στη λογοτεχνική πραγματικότητα, στάση επιφυλακτική, ιδίως σε ό,τι
αφορά την υπερίσχυση των δημοτικιστών στη λογοτεχνία, θα βάλει τον Άννινο
σε ένα αξιοπρεπές περιθώριο των εξελίξεων. Θα πάψει πια να είναι ο λόγιος της
πρώτης γραμμής και θα είναι ένας σεβαστός από όλους σοφός γέρων ο οποίος,
βιολογικά και πνευματικά, περνάει σιγά σιγά στη λήθη.

Ο θάνατός του στις 22 Μαΐου του 1��4 θα κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των
εφημερίδων, τόσο στην Αθήνα όσο και στην Κεφαλονιά, που θα αφιερώσουν πολ-
λές σελίδες στην πολυσχιδή του προσωπικότητα.

Οι εφημερίδες της εποχής θα αφιερώσουν εκτεταμένα άρθρα στον λόγιο
της παλιάς γενιάς που έφυγε από τη ζωή και θα κηδευθεί την επόμενη μέρα
στον Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρύτση στο κέντρο της Αθήνας: Η Ακρόπολις
της Πέμπτης 24 Μαΐου 1��4 αφιερώνει ένα εκτεταμένο άρθρο που υπογράφε-

Ηλίας Α. Τουμασάτος408



ται από τον Δ. Χ. (Δημήτριο Χατζό-
πουλο;), που αναφέρεται στην εξαιρετι-
κή αντοχή του Άννινου απέναντι στις
δυσκολίες που αντιμετώπισε στην κα-
θημερινότητά του, την ακαταπόνητη
συγγραφική του δράση για να εξασφα-
λίσει τα προς το ζην του ίδιου και της
οικογένειάς του, αλλά, και την, κατά
την άποψη του συγγραφέα, μη βιομη-
χανοποίηση της παραγωγής του παρά
την πολυγραφία του:

«[...] Όταν σκεφθεί κανείς ότι κοριτσόπουλα, αγοράκια αυτοκτονούν σή-
μερα στον ανθό της ηλικίας τους, γιατί σκοντάφτουν στο πρώτο λιθαράκι
στον δρόμο της ζωής τους, πώς να μην έχη σεβασμό κι ενθουσιασμό
μπροστά στο φαινόμενο αυτό ενός λογίου, ο οποίος και σε ηλικία 82 ετών
ακόμη ατένιζε τη ζωή καρτερικά. [...] Ο οποίος επάλαισε από τα νεαρά
του χρόνια για τον άρτο του, για τον της οικογενείας του σκληρά, αλλά
άκαμπτα, ηρωϊκά, πάντα με την ευθυμία στην ψυχή και με το χαμόγελο
καλωσύνης στα χείλη. [...] Ο θάνατός του λυπεί, αλλά η ζωή του παρέχει
ένα παράδειγμα τιμίου και ευσυνειδήτου λογίου, δημοσιογράφου, προς τον
οποίον δεν θέλησε να χαμογελάση η τύχη. Στο πείσμα της έζησε κι’ απέ-
θανε αυτός με το χαμόγελο στα χείλη.»10

Το άρθρο της Εστίας με την οποία ο Άννινος συνεργαζόταν μέχρι και λίγο και-
ρό πριν τον θάνατό του συγκαταλέγει τον Άννινο ανάμεσα στους «λογογράφους
της παρελθούσης γενεάς, οι οποίοι δεν συνέδεαν την έννοιαν της διανοήσεως με
ανατρεπτικάς ιδεολογίας ή με την άρνησιν της ηθικής [...]»,11 ενώ αφού κάνει μία
σύντομη περιδιάβαση στο έργο του, αναφέρεται στην καθημερινή παρουσία του
στα γραφεία της εφημερίδας, μέχρις ότου η «αμείλικτος νόσος αλλά και το βαθύ
γήρας» εξάντλησαν τις φυσικές του αντοχές, ενώ αποκαλύπτει ότι στα ανολοκλή-
ρωτα σχέδιά του περιλαμβανόταν και η συγγραφή σπονδυλωτού θεατρικού έργου
ιστορικού περιεχομένου, που θα ήταν αφιερωμένο στους ήρωες του 1821.

Σε άλλο άρθρο της ίδιας εφημερίδας ο Παύλος Νιρβάνας αναφέρεται και
στον φόβο του Άννινου για τον θάνατο, αλλά και το παράπονό του ότι πολλοί λο-
γοτέχνες της εποχής του τον θεωρούσαν «τελειωμένο»: Τον χαρακτηρίζει «ένα
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δροσερώτατον πνεύμα, δροσερώτατον μέχρι της ηλικίας που ξηραίνει όλους τους
χυμούς της ζωής»:

«[...] Είναι είκοσι χρόνια τουλάχιστον που τον θυμούμαι να πεθαίνη. Επέ-
θαινε διαρκώς. Όχι διότι ήταν πραγματικώς ένας ετοιμοθάνατος, που πα-
ρέτεινε, με σοφά μέσα την ζωήν του. Ούτε διότι το επίστευε βαριά. Απλού-
στατα είχεν αρχίσει να χαριεντίζεται με τον θάνατον, για να μην τον παίρ-
νη στα σοβαρά. – Πόσο περιθώριο ζωής έχω ακόμα; Αναστέναζε κάθε φο-
ρά που εβιάζετο να τελειώση κάτι. Και εξακολουθούσε να πεθαίνη μέσα
στο αρκετά πλατύ ακόμη περιθώριον μιας ζωής βασανισμένης, αλλ’ ακ-
μαίας. Να πεθαίνη ευθύμως. [...] – Πώς θέλετε να με υπολογίσουν εμένα;
έλεγεν όταν είχε το παράπονον, ότι τον αγνοούν ή τον παραβλέπουν. Εγώ
είμαι πεθαμένος. Τί αξιώσεις μπορεί να έχη πεθαμένος;[...]».12

Το Έθνος, με το οποίο επίσης είχε συνεργαστεί ο Άννινος, αποκαλύπτει κά-
ποιες ακόμη λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα του Άννινου και τη σχέση του με
τον πνευματικό και φιλολογικό κόσμο της εποχής: Ήταν αγαπητός σε όλους,
πάντα το χιούμορ του ήταν σπινθηροβόλο και απολάμβανε του σεβασμού ολό-
κληρου σχεδόν του πνευματικού κόσμου της εποχής:

«Ο Μπάμπης Άννινος ήτο περιζήτητος εις τας φιλολογικάς και κοινωνι-
κάς συναναστροφάς διά το σπινθηροβόλον πνεύμα του, τας απολαυστικάς
αφηγήσεις του, και τα πλήρη αττικού άλατος λογοπαίγνιά του. Ήτο
συγχρόνως καλοκάγαθος, μετριοπαθής και καλός οικογενειάρχης, δεν
είχε παρά μόνον φίλους, εξετιμάτο δε και ηγαπάτο από ολόκληρον την
Κοινωνίαν. Ο κόσμος ιδίως των γραμμάτων τον περιέβαλλε με ειλικρινή
αισθήματα αγάπης. [...] Παρ’ όλον το βαθύ γήρας του ο Μπάμπης Άννι-
νος διετήρει την δραστηριότητά του και την διαύγειαν του πνεύματός του,
περιεφέρετο εις τους δρόμους, εσύχναζεν εις τα θέατρα και τας συνανα-
στροφάς και εθαυμάζετο ως η ζώσα φιλολογική ιστορία δύο ελληνικών
γενεών. Ο αιφνίδιος θάνατός του αφίνει δυσαναπλήρωτον κενόν εις τα ελ-
ληνικά Γράμματα».1�

Η ίδια εφημερίδα περιγράφει την επόμενη ημέρα την κηδεία του Άννινου, που
έγινε δημοσία δαπάνη, ως «επιβλητική και συγκινητική»,14 με την παρουσία
αξιωματούχων, εκπροσώπων των σωματείων δημοσιογράφων και θεατρικών
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12 Παύλος Νιρβάνας, «Από την ζωήν: το πνεύμα του», Εστία, έτος ΜΑ΄, αρ. 1�665, 24
Μαΐου 1��4, σ. 1.

1� «Φιλολογικά πένθη: Μπάμπης Άννινος», Έθνος, έτος 21ον, αρ. 7085, 2� Μαΐου 1��4, σ. 1.
14 «Η κηδεία του Μπάμπη Άννινου», Έθνος, έτος 21ον, αρ. 7086, 24 Μαΐου 1��4, σ. 5.



συγγραφέων, ηθοποιών και τεχνικών του θεάτρου, αλλά και σύσσωμου του φιλο-
λογικού κόσμου, ιδίως των παλαιοτέρων λογίων.

Ο γιος του, ο λογοτέχνης και δημοσιογράφος Γεράσιμος Άννινος θα αφιερώ-
σει στον πατέρα του, από τις σελίδες της εφημερίδας Η Πρωία15 τους ακόλου-
θους στίχους: 

Φτωχέ μου!.. Πώς την τρόμαζες την ύστερνη την ώρα,
Την αξημέρωτη νυχτιά!..
Κ’ ήρθε... Και να που αξένοιαστος αλλού αρμενίζεις τώρα,
σε μακρυνή μια ξενητειά!...

Παιδάκι, όταν αρρώσταινα, το τί δεν μου είχες φέρει!..
Τί τάχα τώρα να σού βρω;
Παρακαλώ, στο δρόμο σου, νάνε γλυκό τ’ αγέρι
Και το κορμάκι σου αλαφρό...

Κι’ απόνετος, κι’ απίκραντος, σύρε όπου θέλεις!... σύρε
κι’ ας μη σου λείψη πεια η χαρά...
Φτωχέ μου, σύρε στο καλό, κι’ αν αποστάσης, γύρε
μεσ’ στου Αρχαγγέλου τα φτερά!

Η ίδια εφημερίδα, σε νεκρολογία της για τον Άννινο αναφέρει ότι «[...] υπήρ-
ξεν φαινόμενον πνευματικής δραστηριότητος, η δε όρεξίς του προς την μελέτην
και την δημιουργικήν εργασίαν δεν τον εγκατέλειψεν ούτε εις τας δυσμάς του
μακρού και τόσο γονίμου βίου του. Ως άνθρωπος υπήρξεν ευθύς, ειλικρινής και
καλοκάγαθος και ηγαπάτο από όλον τον κόσμον, που τον περιέβαλλεν με βαθύ-
τατον σεβασμόν[...]».16

Στο λαϊκό περιοδικό Μπουκέτο, ο «Παλαιός» μεταφέρει το τελευταίο, κατά
τον ίδιο, χαριτολόγημα του Άννινου λίγο πριν τον θάνατό του:

«Την παραμονή του θανάτου του, τα παιδιά του και οι άλλοι συγγενείς
του είχαν συγκεντρωθή γύρω από το κρεββάτι του και φυσικά είχαν περί-
λυπη όψι. Και ο Μπάμπης σε μια στιγμή είπε: – Ε, τί παριστάνουμε τώ-
ρα; Την Κοίμησι της Θεοτόκου; Κι έτσι ο αμίμητος ευθυμολόγος έσβυσε
με το χαμόγελο στο στόμα».17
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Στην Κεφαλονιά, η είδηση του θανάτου του φαίνεται ότι προκαλεί αίσθηση:
Το περιοδικό Κεφαλληνιακά Νέα κυκλοφορεί, τον Νοέμβριο του 1��4, με ένα
τεύχος ολόκληρο αφιερωμένο στον Άννινο.18

Το 1��� η πενταετία από τον θάνατό του θα τιμηθεί στην Αθήνα με φιλολο-
γικά μνημόσυνα. Στη γενέτειρά του, η εφημερίδα Κεφαλληνιακός Κήρυξ1� θα
αφιερώσει πρωτοσέλιδο δημοσίευμα στη μνήμη του, που υπογράφεται από τον δι-
ευθυντή της Κοργιαλενείου Βιβλιοθήκης Αργοστολίου, ποιητή και θεατρικό
συγγραφέα Γεράσιμο Χ. Μοσχόπουλο. Πέρα από την αναφορά στο έργο του, και
εδώ υπογραμμίζονται οι δυσκολίες που συνάντησε στη ζωή του:

«[...] Αλλά και εγένετο παράδειγμα μοναδικόν ακαταβλήτου πνευματι-
κής αντοχής, μηδέποτε ελαττωθείσης εν μέσω των τόσων και τόσων βιο-
τικών εναντιοτήτων, καθ’ ων επάλαισεν, και των πικριών, δι’ ων εποτί-
σθη, ο διαπρεπής τούτος λόγιος. Διά τούτο, καίτοι γεγηρακώς πλέον, δεν
κατέλιπεν την φιλολογικήν παλαίστραν, αλλά και μέχρι των τελευταίων
αυτού ημερών, διατηρών ακμαίαν την έμπνευσιν και γενναίαν την ψυχήν
την ευστροφίαν και δροσερότητα και απαράβλητον της γραφίδος αυτού
την γοητείαν, εξηκολούθει γράφων ποικίλα έργα, σπινθηροβολώντα εξ ευ-
φυίας και χάριτος».

Ο διπολισμός ανάμεσα στη δυσθυμία και τη χιουμοριστική αντιμετώπιση της
καθημερινότητας (της δικής του αλλά και της αστικής) περιγράφεται χαρα-
κτηριστικά και στα αποσπάσματα της ομιλίας του Θεόδωρου Συναδινού, Προέ-
δρου της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, κατά το φιλολογικό
μνημόσυνο που έγινε στην Αθήνα για την πενταετία από τον θάνατο του Χ. Άν-
νινου, το 1���:

«Όταν πρωτογνώρισα το Μπάμπη Άννινο – και καταλαβαίνετε φυσικά
πως πάνε πολλά χρόνια από τότε, τον πρώτο λόγο που άκουσα από το
στόμα του ήταν:

– Δεν είμαι καλά, παιδί μου.
Ο Μπάμπης Άννινος πέρασε την ωραία αλλά και πολυτρικυμισμένη

ζωή του με το παράπονο στο στόμα πως δεν είναι καλά. Κι όμως πέθανε
σε ηλικία 82 χρόνων χωρίς ποτέ να του απολείψουν η ελπίδα και οι ανη-
συχίες. 

Ένα χρόνο πριν από το θάνατό του, μού έλεγε: 
– Το απεφάσισα, θα πάω στην Αμερική, θα κάνω εκεί διαλέξεις, θα
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18 Κεφαλληνιακά Νέα, έτος Α΄, αρ. �, Νοεμ. 1��4.
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επικοινωνήσω άμεσα με τον αμερικανικό πολιτισμό. Γιατί εμείς, παιδί
μου, πάει, παληώσαμε.

Και τα λόγια του αυτά, γεμάτα από τη γαλάζια αισιοδοξία, που μ’
αυτή αντιμετώπισε τη ζωή, τα συνώδευε με την αιώνια την μονότονη
επωδό του:

– Δεν είμαι καλά, παιδί μου. [...]
Ο Μπάμπης Άννινος είχε πάντα την αισιοδοξία μέσα του. Το γέλοιο

(sic) φεγγοβόλαγε πάντα στην τόσο εκφραστική φυσιογνωμία του. Τους
περιπάτους του τους έκανε φρεντονάροντας άριες από ιταλικές όπερες,
όταν ο νόστος της πατρίδας του δεν του έφερνε στο στόμα της κεφαλονί-
τικες καντάδες. [...]».20

Η μετά τον θάνατό του πρόσληψη του
έργου του, κυρίως του συγγραφικού, θα
επηρεαστεί καθοριστικά από το γεγονός
ότι είναι γραμμένo σε καθαρεύουσα
γλώσσα. Ωστόσο σε όλη τη διάρκεια του
20ού αιώνα τα έργα του θα επανεκδοθούν
πολλές φορές, ακόμη και μέχρι τις μέρες
μας, ενώ τα θεατρικά του έργα θα εξα-
κολουθήσουν να παριστάνονται, όπως θα
διαπιστώσουμε εξετάζοντας τις επιμέ-
ρους πτυχές της θεατρικής του δραστη-
ριότητας, στα κεφάλαια που ακολουθούν.

Σε αντίθεση με πολλούς από όσους
κατά καιρούς συμμετείχαν στους ποικί-
λους λογοτεχνικούς κύκλους της δεκαε-
τίας του 1880 (όπως ο Κωστής Παλα-
μάς, ο Γεώργιος Σουρής, ο Γεώργιος
Δροσίνης), ο Άννινος σήμερα είναι μάλ-
λον λησμονημένος από το ευρύτερο κοι-
νό. Η εξήγηση των λόγων προϋποθέτει
να κατανοήσουμε τη συγγραφική του
πορεία σε αυτή την ώριμη περίοδο,
ενταγμένη μέσα στο κοινωνικό, πολιτι-
κό και πνευματικό πλαίσιο της εποχής,
που θα επιχειρηθεί στη συνέχεια.
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20 «Ομιλία κ. Θοεδ. [sic] Συνοδινού, Προέδρου Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων,
γενομένη κατά φιλολογικόν μνημόσυνον επί τη πενταετία του θανάτου του Μπάμπη Άννινου», δα-
κτυλόγραφο, στο Αρχείο Χ. Άννινου [Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου], φάκ. 14, υποφ. Δ2.

Ο Άννινος σε ώριμη ηλικία. 
Πηγή: Αρχείο Χ. Άννινου, Κοργιαλένειος

Βιβλιοθήκη Αργοστολίου



44..22  ΗΗ  ππεερριιρρρρέέοουυσσαα  ααττμμόόσσφφααιιρραα  ττηηςς  ώώρριιμμηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  

44..22..11  ΠΠοολλιιττιικκόό  κκααιι  εεθθννιικκόό  ππλλααίίσσιιοο::  ΑΑππόό  ττηηνν  ““bbeellllee  ééppooqquuee””  
σσττηη  ΜΜιικκρραασσιιααττιικκήή  ΚΚαατταασσττρροοφφήή  

Η ώριμη περίοδος της συγγραφικής δραστηριότητας του Άννινου (18�0-
1��4) συνδέεται με εκρηκτική διαδοχή γεγονότων σε όλα τα επίπεδα της πολι-
τικής, κοινωνικής, οικονομικής και πνευματικής ζωής στην Ελλάδα. Ο ελληνι-
κός χώρος σε όλη του την έκταση και όλες του τις διαστάσεις θα εμφανίσει μέ-
σα σε αυτή την τεσσαρακονταετία πολλές συνταρακτικές μεταβολές και ανα-
τροπές. Την ημέρα του θανάτου του Άννινου, 25 Μαΐου 1��4, το Ελληνικό Κρά-
τος θα έχει, με εξαίρεση τα Δωδεκάνησα, τη σημερινή του έκταση – ωστόσο αυ-
τή η νέα ισορροπία έχει επέλθει μετά από δεκαετίες έντονης κινητικότητας: αυ-
τή η κινητικότητα, που στο εισαγωγικό κεφάλαιο της μελέτης έχουμε προσδιο-
ρίσει ως γενεσιουργό παράγοντα της πνευματικής ζωής διαφοροποιείται πλέον
σε ολοένα επιταχυνόμενη και δυναμικότερη «τεκτονική» κίνηση σε πολλά επί-
πεδα, που δεν έχει πλέον να κάνει μόνο με τη συμπεριφορά του ελληνισμού ως
ευέλικτης δυναμικής παρουσίας στους χώρους της οθωμανικής Ανατολής και
της Δυτικής Ευρώπης. Πλέον οι δυνάμεις που επιδρούν στη Βαλκανική είναι πε-
ρισσότερες και οι επιδράσεις τους ισχυρότερες.

Αν το 18�0 η Ελλάδα, μετά από δύο εδαφικές επεκτάσεις βαδίζει αργά, με
την ισχυρή παρουσία του Χαριλάου Τρικούπη,21 προς έναν αβέβαιο αλλά ευκταίο
εκσυγχρονισμό, οι δεκαετίες που θα ακολουθήσουν μοιάζουν με εκτόξευση της
χώρας, με όλες τις αδυναμίες της, στο επίκεντρο μιας διεθνούς πολεμικής σκα-
κιέρας, στην οποία κλήθηκε να διεκδικήσει το δικό της μερίδιο από τη λύση του
Ανατολικού Ζητήματος και από την άλλη να εδραιωθεί ως σύγχρονη ευρωπαϊ-
κού τύπου δημοκρατία. Η δεκαετία του 18�0 θα μεγιστοποιήσει τις προσδοκίες
με τη διαφαινόμενη ανάπτυξη, την κατάρρευση της Οθωμανικής Τουρκίας και,
σε επίπεδο γοήτρου με τη διοργάνωση της Ολυμπιάδας του 18�6 – ωστόσο την
ίδια στιγμή θα αναδεικνύει και τις αδυναμίες της χώρας να αντεπεξέλθει στις
απαιτήσεις αυτής της σκληρής αναμέτρησης. Η πτώχευση και η επιβολή του
διεθνούς οικονομικού ελέγχου, αλλά και η οδυνηρή ήττα στον Ελληνοτουρκικό
πόλεμο του 18�7, συνθέτουν μια «κυματοειδή» συμπεριφορά του ελληνισμού με
εξάρσεις και καθιζήσεις, που συμβαίνουν πλέον με μεγάλη συχνότητα και ανα-
τρέπουν πραγματικότητες αιώνων.

Η Μεγάλη Ιδέα θα γιγαντωθεί και θα πεθάνει οριστικά σ’ αυτή την περίοδο.
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21 Βλ. ενδεικτικά: Gaston Deschamps, Η Ελλάδα σήμερα: Οδοιπορικό 18�0: Ο κόσμος του
Χαριλάου Τρικούπη, μφρ. Άντα Δαούτη, Αθήνα: Τροχαλία, 1��2· Καίτη Αρώνη-Τσίχλη - Λύ-
ντια Τρίχα (επιμ.), Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εποχή του: Πολιτικές επιδιώξεις και κοινωνι-
κές συνθήκες, Αθήνα: Παπαζήσης, 2000.



Το γύρισμα του αιώνα θα αναζωπυρώσει τις προσδοκίες για εδαφική ολοκλήρω-
ση με τη διεξαγωγή του Μακεδονικού Αγώνα, ωστόσο την ίδια στιγμή θα πολ-
λαπλασιαστούν οι Βαλκάνιοι και Ευρωπαίοι ανταγωνιστές στην αρένα αυτή του
Ανατολικού Ζητήματος. Ο μείζων ελληνισμός, ο οποίος αντιμετωπίζει ολοένα
περισσότερα προβλήματα βρίσκεται στο μεταίχμιο μιας νέας εποχής – είναι το
σκοινί σε μια διελκυστίνδα με πολλούς διεκδικητές. Αυτό που για τον Άννινο
(αλλά και το ιδεολογικό του λίκνο του επτανησιακού ριζοσπαστισμού) ήταν όρα-
μα (η ένωση όλων των κέντρων του μείζονος ελληνισμού και η ανάληψη πρωτα-
γωνιστικού ρόλου στην Ανατολή) αρχίζει να φαντάζει ως εφικτή πιθανότητα,
δεδομένης και της ισχυρής παρουσίας του Ελευθερίου Βενιζέλου, που αναδει-
κνύεται ως ο ηγέτης που μπορεί να οδηγήσει τον εθνικό στόχο στην πραγμάτω-
σή του. 

Η δεκαετία 1�12-1�22 θα είναι η πιο καθοριστική για την τύχη τόσο αυτού
του εγχειρήματος, όσο και του ελληνισμού στο σύνολό του, εντός ενός πανευρω-
παϊκού πλαισίου, όπου συμβαίνουν κοσμογονικές αλλαγές. Δύο Βαλκανικοί πό-
λεμοι και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα οδηγήσουν την Ελλάδα, το 1�1�,
μετά τη συνθήκη των Σεβρών, στη μεγαλύτερη αλλά και δραματική εδαφική
της επέκταση. Αυτή η μεταβολή, η οποία, σε σύγκριση με τις άλλες εδαφικές
μεταβολές του Ελληνικού Κράτους θα μπορούσε να είχε συμβεί μέσα σε δεκαε-
τίες, συμβαίνει σε εξαιρετικά μικρό χρόνο και ανατρέπεται εξίσου σύντομα, με
τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1�22. Ο μαξιμαλισμός του ελληνικού κρά-
τους θα εξανεμιστεί, πριν προλάβει καλά καλά να εκδηλωθεί ο ενθουσιασμός για
τη νικηφόρα για την Ελλάδα έκβαση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου – κο-
ντά στα εβδομήντα του χρόνια ο Άννινος θα δει τη Μεγάλη Ιδέα να πεθαίνει ορι-
στικά στις στάχτες της Σμύρνης. 

Η Μικρασιατική Καταστροφή θα καταστρέψει ολοκληρωτικά, πέρα από τον
κόσμο που ονειρευόταν ο Άννινος, και τον κόσμο στον οποίο είχε μάθει να κυ-
κλοφορεί με ευελιξία και επιτυχία. Η πρωτοφανής σε μέγεθος υποχρεωτική
ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που θα επιβληθεί με τη
συνθήκη της Λωζάνης, θα προκαλέσει μια μεγάλη, άλλου είδους, κινητικότητα
πληθυσμών από και προς την κυρίως Ελλάδα – τα ελληνόφωνα κέντρα της Μι-
κράς Ασίας θα σιγήσουν οριστικά, ενώ στην απέναντι όχθη, η Αθήνα θα κατα-
κλυστεί από πρόσφυγες που θα της προσφέρουν αυτό που της έλειπε για να γίνει
μεγαλούπολη. Έναν καινούριο, διωγμένο και εξαθλιωμένο πληθυσμό που θα τη
μεγιστοποιήσει ως αστικό κέντρο, σε έκταση και σε πληθυσμό. Η Θεσσαλονίκη
και η Βόρεια Ελλάδα, με τη βοήθεια και της ανταλλαγής πληθυσμών, θα ανα-
δειχθούν σε νέους ισχυρούς, αλλά περιφερειακούς, πόλους του ελληνισμού. Η
Πόλη και ο ελληνισμός της, εξαιρούμενοι από την ανταλλαγή, μοιραία οδηγού-
νται σε απομόνωση και συρρίκνωση. 

Ο «ελληνικός γαλαξίας» στον οποίο είχαμε αναφερθεί στα προηγούμενα κε-
φάλαια, με αυτή τη δυναμική κινητικότητα συρρικνώνεται εντός των εθνικών
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συνόρων του Ελληνικού Κράτους. Κι αυτό γίνεται όχι μέσω της ομαλής και
μακράς εξελικτικής πορείας μέσα στην οποία αναπτύχθηκε, αλλά με χειρουργι-
κό τρόπο, και μέσα σε μια ευρωπαϊκή πραγματικότητα που εγκυμονούσε τερά-
στιες αλλαγές στις δεκαετίες που έρχονταν.

Στην τελευταία δεκαετία της ζωής του ο Άννινος, ηλικιωμένος πια, έχει δει
όλους τους εθνικούς οραματισμούς του να διαψεύδονται – τον κόσμο στον οποίο
ταξίδευε και δρούσε να έχει ολότελα διαλυθεί – στη θέση του έχει αφιχθεί ένας
καινούριος κόσμος, στον οποίο ο ίδιος είναι πια πολύ μεγάλος για να μπορέσει να
έχει ενεργό ρόλο. Η ίδια η χώρα προσπαθεί, με μεγάλη εσωστρέφεια που δημι-
ουργούν οι νέες συνθήκες, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας νέας πραγμα-
τικότητας. Η περίοδος ως τον θάνατο του Άννινου θα είναι εξίσου ταραγμένη, με
ξεκαθαρίσματα λογαριασμών ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της δεκαετίας
1�12-1�22, με πολιτειακές μεταβολές (την πρώτη βραχύβια αβασίλευτη δημο-
κρατία), δικτατορίες και πολιτικές αναταραχές. Ο ελληνισμός προσπαθεί να
προσαρμοστεί στην καινούρια πραγματικότητα – που έχει γίνει ακόμη πιο περί-
πλοκη από το διεθνές κλίμα: Τη χαρακτηρίζουν η μεγάλη απογοήτευση που
προκαλεί στην ανθρωπότητα η αγριότητα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η
βαθύτατη οικονομική κρίση που θα στιγματίσει ολόκληρες τις δεκαετίες του
1�20 και του 1��0, αλλά και η συνειδητοποίηση ότι δεν είναι η Ελλάδα, μετά το
1�22, η νέα ανερχόμενη και ολοένα επεκτεινόμενη δύναμη – αντίθετα, μια άλλη
δύναμη, εκείνη που γεννήθηκε από τις στάχτες της τόσο μισητής για τον Άννι-
νο Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι που εκφράζει το δυναμικά επεκτεινόμενο
καινούριο: Η νέα Τουρκία του Κεμάλ. Η ταυτόχρονη άνοδος της μεταοκτωβρια-
νής Ρωσίας που προτείνει μια νέα μορφή πολιτεύματος, η ανερχόμενη παρουσία
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αλλά και η εκκόλαψη του αυγού του
φιδιού στην παλαιά Ευρώπη αλλάζουν ολόκληρο το σκηνικό της ανθρωπότητας.
Ο Άννινος φεύγει από τη ζωή ενώ ολόκληρος ο κόσμος γύρω του έχει μεταβλη-
θεί με συγκλονιστικό, ραγδαίο, βίαιο τρόπο. 

44..22..22  ΚΚοοιιννωωννιικκόό  κκααιι  οοιικκοοννοομμιικκόό  ππλλααίίσσιιοο::  
ΕΕκκσσυυγγχχρροοννιισσμμόόςς,,  αασσττιικκοοπποοίίηησσηη,,  εεννσσωωμμάάττωωσσηη  ππρροοσσφφύύγγωωνν

Η Αθήνα, η Ελλάδα, ο κόσμος του Άννινου άλλαζαν με ολοένα επιταχυνόμε-
νη κίνηση. Οι εθνικές μεταβολές έχουν, όπως είναι φυσικό, τεράστιες επιπτώ-
σεις στην οικονομία και την κοινωνία. Ο οικονομικός και κοινωνικός χώρος που
κινείται ένας πνευματικός άνθρωπος στο απόγειο της καριέρας του είναι καθο-
ριστικός για την εξέλιξη μιας συγγραφικής ταυτότητας ήδη διαμορφωμένης.
Έχοντας κατακτήσει τα εκφραστικά του μέσα, τους αγωγούς της συγγραφι-
κής του παραγωγής αλλά και τους κώδικες επικοινωνίας με το κοινό ήδη από
τη δεκαετία του 1880, είναι περισσότερο έτοιμος να παρακολουθήσει αυτές τις
μεταβολές και να τις αποτυπώσει στο έργο του: Αυτές οι μεταβολές ενδεχομέ-
νως ευνοούν, όπως θα διαπιστώσουμε, και τη δυνατότητα του συγγραφέα να
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πειραματιστεί με νέες μορφές, αλλά και την ποσότητα της δημιουργικής του
παραγωγής. 

Θεωρώντας ότι ο Άννινος εξακολουθεί να βιοπορίζεται κυρίως από τη συγ-
γραφή, και δεδομένου ότι η κατάληψη από αυτόν δημοσίων θέσεων δεν είχε με-
γάλη διάρκεια, αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα ότι σε περίοδο οικονομικής αστά-
θειας ο δημιουργός αναγκάζεται εκ των πραγμάτων να παράγει συγγραφικό έρ-
γο σε μεγαλύτερες ποσότητες. Η αύξηση της συγγραφικής παραγωγής του ευ-
νοείται και από τη μεγέθυνση του οικονομικού συστήματος, που παρά τις παθο-
γένειες, συντελείται στα χρόνια μετά το 18�0.22

Τα σύνορα που ορθώνουν στον οικονομικό χώρο των Βαλκανίων οι εθνικές
αντιπαραθέσεις των νέων κρατών που αναδύονται διαρκώς από την ελώδη
στασιμότητα του Ανατολικού Ζητήματος, αλλά και η πτώχευση και η επιβο-
λή του διεθνούς οικονομικού ελέγχου που συμβαίνει τη δεκαετία του 18�0 δεν
αναστέλλουν την ιδιότυπη εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας. Στο γύρισμα
προς τον 20ό αιώνα, η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα είναι υποτυπώδης, εν μέ-
σω των διαφόρων ζητημάτων που αναφύονται με τις προσαρτημένες εκτάσεις
στη Θεσσαλία και της παρουσίας σε αυτές κεφαλαίων του μείζονος Ελληνι-
σμού, την ποικιλία των μορφών ιδιοκτησίας στις διάφορες περιοχές του Ελλη-
νικού Κράτους, αλλά και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας. Οι πό-
λεμοι που θα ακολουθήσουν, αλλά και η μεγάλη πληθυσμιακή ανακατάταξη
μετά την ανταλλαγή πληθυσμών στη δεκαετία του 1�20 θα εξανεμίσουν κάθε
πιθανότητα ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, με την έννοια τουλάχιστον του
δυτικού τύπου εκσυγχρονισμού της αγροτικής παραγωγής. Αντίστοιχα προ-
βλήματα θα εμφανίσει η ήδη προβληματική προσπάθεια για εκβιομηχάνιση
της χώρας, που θα δυναμιτιστεί και από τον αποδεκατισμό των ευρωπαϊκών
οικονομιών εξαιτίας των απωλειών του πολέμου, ανάμεσα στις οποίες και η
τραγική διάψευση της ελπίδας πως οι μηχανές θα έφερναν την πρόοδο. Το κλί-
μα ανασφάλειας και η παγκόσμια οικονομική κρίση του μεσοπολέμου στην
Ελλάδα θα είναι εντονότερα λόγω της τεράστιας οικονομικής επιβάρυνσης
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22 Βλ. ενδεικτικά Κωνσταντίνος Τσουκαλάς «Πολιτική των κυβερνήσεων και προβλήματα
από το 1881 ως το 18�5», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΔ΄: από το 1881 ως το 1�1�,
Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1�77, σσ. ��-56· Κωνσταντίνος Βεργόπουλος, «Ο ανανεωμένος εθνι-
σμός», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΔ΄, ό.π., σσ. 56-87· Νίκη Μαρωνίτη, Πολιτική
εξουσία και εθνικό ζήτημα στην Ελλάδα 1880-1�10, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 200�· Ιωάννης Πι-
κρός - Ελένη Χουρμούζη - Νικόλαος Οικονόμου - Κωνσταντίνος Σβολόπουλος - Αθανάσιος
Βερέμης: «Η ελληνοτουρκική κρίση και ο πόλεμος του 18�7. Η Κρητική Πολιτεία. Μακεδονι-
κός Αγώνας. Βελτιώσεις στην Ελλάδα 18�5-1�0�», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΔ΄,
ό.π., σσ. 88-257· Αθανάσιος Βερέμης - Κωνσταντίνος Σβολόπουλος - Ιωάννης Κολιόπουλος -
Νικόλαος Οικονόμου, «Η Επανάσταση του 1�0�. Κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου. Οι Βαλκα-
νικοί πόλεμοι και η προσάρτηση στην Ελλάδα Μακεδονίας, Ηπείρου, Κρήτης, νησιών Αιγαίου
1�0�-1�1�», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΔ΄, ό.π., σσ. 258-�54.



που απαιτούσε για τον κρατικό προϋπολογισμό η υποδοχή και ενσωμάτωση
των προσφύγων.2�

Αυτή η παράμετρος ενίσχυε την τριτογενοποίηση της ελληνικής οικονομίας
– ο τομέας της παροχής υπηρεσιών ήταν αυτός που θα κυριαρχούσε στην Ελλά-
δα – καθιστώντας την πρωταγωνίστρια ενός ιδιότυπου, παθογενούς καπιταλι-
σμού, στον οποίο απουσίαζε ή αδρανούσε το εσωτερικό ή προερχόμενο από τον
μείζονα ελληνισμό μεγάλο κεφάλαιο που θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προ-
ϋποθέσεις για την ανάπτυξη πρωτογενούς ή δευτερογενούς παραγωγής. Την
ίδια στιγμή, ήδη από τις αρχές του αιώνα, αλλά και μετά τη σταδιακή «δυτικο-
ποίηση» του τουρκικού κράτους από τον Κεμάλ Ατατούρκ, μια νέα «δυτικού τύ-
που» αγορά, χωρίς ισχυρές εσωτερικές δυνάμεις και υποδομές αναπτύσσεται
στην πρώην Οθωμανική ανατολή, πεδίον δόξης λαμπρόν για ξένα κεφάλαια και
εταιρείες. Αυτή η τριτογενοποίηση της οικονομίας και η έλλειψη ενός ισχυρού
παραγωγικού ιστού μοιραία καθιστούσε τη χώρα και την κοινωνία έρμαιο στις
διεθνείς οικονομικές εξελίξεις. 

Μια οικονομία αποδεκατισμένη από δύο Βαλκανικούς πολέμους και έναν
Παγκόσμιο, αλλά και από μια τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή όπως εκεί-
νη του 1�2224 είναι νομοτελειακό να διαιωνίζει την παθογένειά της, ιδιαίτερα
στην εποχή της μεσοπολεμικής οικονομικής κρίσης που θα κατέληγε στο
«κραχ» του 1�2�. Η πολιτική αστάθεια που ακολούθησε την καταστροφή του
1�22, με την εναλλαγή βασιλικών, δημοκρατικών και δικτατορικών καθεστώ-
των δεν ευνοούσε την έξοδο από τον ατέρμονα αυτό βρόγχο που στηριζόταν σε
παραμέτρους που δυναμίτιζαν τις προοπτικές της όποιας ανάπτυξης: έλλειψη
συστηματοποίησης της αγροτικής παραγωγής, αργή εκβιομηχάνιση, διόγκωση
του τομέα των υπηρεσιών στο πεδίο της παραγωγικής διαδικασίας, έλλειψη
ισχυρών ιδιωτικών κεφαλαίων, ισχυρός κρατικός παρεμβατισμός, εθνικό χρέος
και δανεισμός σε υψηλά επίπεδα στο επίπεδο της μακροοικονομίας – ενώ η μι-
κροοικονομία της καθημερινότητας απεικόνιζε έναν παραγωγικό ιστό που δύ-
σκολα ξέφευγε από τα στενά πλαίσια μιας τοπικού χαρακτήρα και συμφερό-
ντων επιχείρησης. Ο τομέας του εμπορίου, στον οποίο οι Έλληνες διέπρεπαν
τους προηγούμενους αιώνες εξαιτίας της δραστηριοποίησής τους σε ολόκληρη
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2� Βλ. ενδεικτικά Στάθης Ν. Τσοτσορός, Η συγκρότηση του βιομηχανικού κεφαλαίου στην
Ελλάδα 18�8-1���: Η αργόσυρτη εκβιομηχάνιση, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέ-
ζης, 1���.

24 Για τις εξελίξεις από τους Βαλκανικούς Πολέμους ως τη Μικρασιατική Καταστροφή βλ.
ενδεικτικά. Γεώργιος Λεονταρίτης - Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος - Νικόλαος Πετσάλης-Διομή-
δης - Κυριακή Μαμώνη - Έφη Αλλαμανή - Κρίστα Παναγιωτοπούλου - Νικόλαος Οικονόμου
- Ιωάννης Γιαννουλόπουλος: «Από το 1�1� ως τη Μικρασιατική Καταστροφή», Ιστορία του
Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΕ΄: Νεώτερος Ελληνισμός από το 1�1� ως το 1�41, Αθήνα: Εκδοτική
Αθηνών, 1�78, σσ. 8-247.



τη Βαλκανική και την εγγύς Ανατολή, θα συρρικνωθεί μαζί με την εξαφάνιση
των ελληνικών κοινοτήτων και την ταυτόχρονη ανάδυση των εθνικών κρατών
στη Βαλκανική. Ο ενιαίος οικονομικός χώρος της πρώην Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας, που παρά την άναρχη ιδιοσυστασία του παρείχε σχετικά ελεύθερο
πεδίο δράσης στους Έλληνες, έχει πλέον γεμίσει εθνικά σύνορα.25

Και η κυρίως Ελλάδα πλέον μοιάζει να μη χωράει τα παιδιά της· από τις αρ-
χές του 20ού αιώνα και πριν ακόμη τη μεγάλη κοινωνική μεταβολή που έφερε η
Μικρασιατική Καταστροφή, πριν την εξαφάνιση των κοινοτήτων του ελληνι-
σμού στη Βαλκανική (και συνακόλουθα των «αγορών» για τους πνευματικούς
ανθρώπους), καινούριες κοινότητες Ελλήνων δημιουργούνται, με το μεγάλο κύ-
μα μετανάστευσης στην Αμερική. Ένας γενναίος νέος κόσμος που υποδέχεται
μια διαφορετική γενιά Ελλήνων από εκείνη που είχε περιπλανηθεί στον οθωμα-
νικό οικονομικό χώρο: Ανθρώπους απελπισμένους και εξαθλιωμένους που ανα-
ζητούν καλύτερη τύχη σε μια καινούρια, ολότελα άγνωστη γη. Οι «νέες αγο-
ρές» για λογοτέχνες σαν τον Άννινο θα δημιουργηθούν με πιο αργά βήματα –
εδώ δεν υπάρχει μακρόχρονη παρουσία του ελληνισμού, οργανωμένες κοινότητες
– τα πάντα μοιάζουν να αρχίζουν από το μηδέν. 

Στην Ελλάδα, εκείνη η Αθήνα του 18�026 μοιάζει αιώνες μακριά από την
Αθήνα μετά το 1�22 σε επίπεδο κοινωνικό. Η πληθυσμιακή γιγάντωση της
πρωτεύουσας μετά την εισροή των προσφύγων, η δημιουργία ενός ακόμη ισχυ-
ρού ελληνόφωνου πόλου στη Θεσσαλονίκη, αλλά και η ενσωμάτωση στον εθνικό
ιστό και άλλων μεγάλων πόλεων, με άλλοτε παραδοσιακά ισχυρότερη και άλλο-
τε ασθενέστερη πολιτιστική δράση προκαλεί εκ βάθρων μεταμόρφωση του κοι-
νωνικού ιστού, καθώς έρχεται να προστεθεί στις αναταράξεις που έφερναν η
σταδιακή μείωση του αγροτικού πληθυσμού, η δημιουργία, έστω και στο περιο-
ρισμένο πλαίσιο της ελληνικής βιομηχανίας ενός προλεταριάτου των πόλεων με
όλες τις κοινωνικές και ιδεολογικές συνέπειες, αλλά και τα τραύματα που επέ-
φεραν πέρα από την οικονομία, και στην κοινωνία οι συνεχείς πόλεμοι της δεκα-
ετίας του 1�10. 

Δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι ο Άννινος φεύγει από μια ολότελα
διαφορετική κοινωνία από εκείνη την οποία ήρθε να κατακτήσει με τα γραπτά
του στα τέλη της δεκαετίας του 1870. Η Ελλάδα του 187� είχε 1.654.000 κα-
τοίκους και η Αθήνα που συνάντησε μετά τις περιπλανήσεις του στην Ιταλία
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25 Για την κατάσταση στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και μέχρι τον θά-
νατο του Άννινου (1��4) βλ. ενδεικτικά: Ιωάννης Γιαννουλόπουλος - Αθανάσιος Βερέμης - Νι-
κόλαος Οικονόμου «Από το 1�22 ως το τέλος του πολέμου 1�40-41», Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους, τόμ. ΙΕ΄, ό.π., σσ. 248-�57. 

26 Για την Αθήνα της δεκαετίας του 18�0 βλ. εντελώς ενδεικτικά: Γιάννης Σπανδωνής,
Στην Αθήνα της «Μπελ επόκ» - In Athens of the “belle époque”, Αθήνα: Infomecanica, 2007·
Γιάννης Κ. Καιροφύλας. Η Αθήνα της μπελ επόκ, Αθήνα: Ίρις, 2001.



είχε πληθυσμό μόλις �0.000 κατοίκους. Όταν ο Άννινος περιγράφει τους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του 18�6, η Αθήνα έχει πλέον 180.000 κατοίκους. Λίγο με-
τά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου (1�20) και τη φαινομενική κο-
ρύφωση της μεγάλης ιδέας, ο πληθυσμός της ελληνικής πρωτεύουσας έχει
ανέλθει ήδη σε 45�.000, ενώ λίγα μόλις χρόνια μετά τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή (1�28) και έξι χρόνια πριν τον θάνατο του Άννινου η Αθήνα, με το κύ-
μα των προσφύγων, έχει φτάσει σε πληθυσμό τους 802.000 κατοίκους.27 Αυ-
τός ο δεκαπλασιασμός του πληθυσμού, σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση των
ελληνικών κοινοτήτων της Μικράς Ασίας και της Βαλκανικής, και υπό το
πρίσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων, είναι συγκλονιστικός. Η αστικοποίηση
που φάνταζε στις αρχές της δεκαετίας του 1880 ως αργά εξελισσόμενη διαδι-
κασία απεγκλωβισμού από το οθωμανικό παρελθόν και ενστερνισμού μιας δυ-
τικοευρωπαϊκής πραγματικότητας γίνεται διαδικασία «χειρουργική» και ρα-
γδαία, που αναδεικνύει την Αθήνα σε sui generis πόλη της νότιας Βαλκανικής,
που με ιλιγγιώδεις ρυθμούς διαβαίνει σε διαδοχικές καταστάσεις ετερόκλητες:
Πόλη των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων, στρατηγικό κέντρο της Μεγάλης
Ιδέας, πρωτεύουσα της Ελλάδας των πέντε θαλασσών και των δύο ηπείρων,
για να καταλήξει πόλη που προσπαθεί να ενσωματώσει στο προχειροφτιαγμέ-
να δυτικό της κέλυφος την ανατολική της υπόσταση. Οι πρόσφυγες, εκπρόσω-
ποι της παλαιάς ακμής που ξεριζώθηκε βίαια, οι κάτοικοι των νέων χωρών
που σπεύδουν, όπως δεκαετίες πριν ο Άννινος, στο αθηναϊκό κέντρο, είναι οι
συντελεστές μιας άνευ προηγουμένου μεταμόρφωσης του κοινωνικού ιστού
της πόλης, στις παρυφές της οποίας συγκεντρώνονται τα απομεινάρια μιας
βίαια ανατραπείσας κοινωνικής δομής αιώνων. Αυτό που έγινε οικειοθελώς
στην περίπτωση του Άννινου, και υπό ομαλότερες συνθήκες, τώρα πλέον συμ-
βαίνει βιαίως. Αυτή η νέα ενσωμάτωση είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη σε όγκο
και συνέπειες από εκείνη της Ένωσης των Επτανήσων. Και γίνεται σε ένα
αθηναϊκό τοπίο περισσότερο διαμορφωμένο, περισσότερο ανεπτυγμένο πληθυ-
σμιακά, οικονομικά και πολιτιστικά. Η Αθήνα που αφήνει ο Άννινος είναι ξένη
προς την πραγματικότητα την οποία βίωσε και στην οποία πρωταγωνίστησε
επί δεκαετίες. Η πεπερασμένη αθηναϊκή πραγματικότητα της μπελ-επόκ που
αφομοίωνε δυτικότροπα στοιχεία γίνεται ένα μεγάλο χωνευτήρι όπου δυτικά
και ανατολίτικα στοιχεία, αστική τάξη, πρόσφυγες και προλεταριάτο συνυ-
πάρχουν και διεκδικούν τον ρόλο τους σε μια εκρηκτικά εξελισσόμενη πραγ-
ματικότητα.
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27 Τα στοιχεία προέρχονται από τη μελέτη του Guy Burgel, Αθήνα: η ανάπτυξη μιας μεσο-
γειακής πρωτεύουσας, Αθήνα: Εξάντας, 1�76 και αναδημοσιεύονται στην ιστοσελίδα http://
e-yliko.sch.gr/htmls/istoria/statistika/fistat1.aspx [on line, πρόσβαση στις 1�-12-2010].
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Η πολιτικοκοινωνική «εκρηκτική» ατμόσφαιρα της περιόδου συνοδεύεται

από αντίστοιχες εξελίξεις στην πολιτιστική ζωή της Αθήνας, για τις οποίες
ασφαλώς δεν είναι άμοιρες ευθυνών οι αντίστοιχες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο. Ο κυρίαρχος νατουραλισμός στα τέλη του 1�ου αιώνα θα βρει
σταδιακά «αντιπάλους» στα νέα ρεύματα που αντιστρατεύονται την πιστή απει-
κόνιση της πραγματικότητας. Οι αρχές του 20ού αιώνα, παράλληλα με τη ρα-
γδαία εκβιομηχάνιση και τεχνολογική πρόοδο θα φέρουν και πολλά νέα ρεύματα
στην τέχνη που θα απελευθερώσουν τις μορφές από κώδικες και κανόνες που
ίσχυσαν επί πολλούς αιώνες: Ο συμβολισμός, ο φουτουρισμός, ο υπερρεαλισμός
θα προσπαθήσουν να εκφράσουν τις ανησυχίες ενός νέου κόσμου που οδεύει προς
τα μπρος με ασυνήθιστη ταχύτητα. Η ευκολότερη διάδοση των πληροφοριών με
την ανάπτυξη των συγκοινωνιών και τον πολλαπλασιασμό των μέσων ενημέρω-
σης θα φέρει και την Ελλάδα σε επαφή με τα νέα αυτά ρεύματα πολύ συντομό-
τερα απ’ ό,τι συνέβαινε αυτό στο παρελθόν. Οι Έλληνες λογοτέχνες και λόγιοι
θα προσπαθήσουν, μέσα στο πλαίσιο της ελληνικής πνευματικής ζωής να αυτο-
προσδιοριστούν σε σχέση με αυτή την καινούρια πραγματικότητα.

44..22..��..11  ΛΛοογγοοττεεχχννίίαα
Η γενιά που αναδύθηκε μέσα από τα έντυπα της δεκαετίας του 1880 θα κυ-

ριαρχήσει στις επόμενες δεκαετίες και θα διαμορφώσει ουσιαστικά τον πνευμα-
τικό χάρτη της καινούριας εποχής, μέσα στα όρια του οποίου θα αναδειχθούν
και πολλές νέες δυνάμεις. Ο Κωστής Παλαμάς, ο Γεώργιος Δροσίνης, ο Γεώρ-
γιος Βιζυηνός, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο Ανδρέας Καρκαβίτσας, αλλά
και οι Ιωάννης Κονδυλάκης και Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο Ιωάννης Πολέμης, ο
Γεώργιος Σουρής, ο πρόωρα χαμένος Κώστας Κρυστάλλης, στη συντριπτική
τους πλειονότητα δοκιμασμένοι στις εφημερίδες και τα περιοδικά της εποχής,
συγκροτούν μια ισχυρή ομάδα λογοτεχνών που θα καθορίσει για δεκαετίες την
αθηναϊκή λογοτεχνική σκηνή. Με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ο καθένας και με
πορείες που σηματοδοτούν διαφορότροπες επιλογές, διαμορφώνουν το νέο ρεύμα
της αθηναϊκής λογοτεχνικής δημιουργίας, στηριγμένο στην καθημερινότητα,
την αποτύπωση των ανθρώπινων χαρακτήρων της πόλης και της επαρχίας. Η
αντιπαράθεση γύρω από το γλωσσικό ζήτημα που θα λάβει ποικίλες προεκτά-
σεις στα χρόνια μετά το 18�0, θα διχάσει τη λογοτεχνική παραγωγή όσον αφο-
ρά το γλωσσικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσει. Οι επιλογές των λογοτεχνών
θα είναι διαφορετικές στην ποίηση, τη λογοτεχνία, τον δημοσιογραφικό λόγο, το
θέατρο. Οι κυρίαρχες αισθητικές επιλογές όλων, ωστόσο, είναι κοντά στον ρεα-
λισμό ή την απώτερη έκφανσή του, τον νατουραλισμό. Οι μορφολογικές και
γλωσσικές επιλογές είναι στην πραγματικότητα εκείνες που ποικίλλουν.

Η γενιά αυτή γίνεται οδηγός και αναδεικνύεται σε επιδραστικό παράγοντα
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της ανάπτυξης της λογοτεχνικής παραγωγής που θα έρθει στο γύρισμα του αι-
ώνα και στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, κατά τις οποίες και ο Άννινος
βρίσκεται ακόμη στην ενεργό δράση. Αν η γενιά του 1880 δεν είχε ισχυρά προ-
γενέστερα πρότυπα, από την άποψη ότι επεδίωκε την ανανέωση μέσα στην
άπνοια που είχε φέρει ο αργός θάνατος του ρομαντισμού, η ίδια αυτή η γενιά δη-
μιουργεί με την παραγωγή της ισχυρά λογοτεχνικά πρότυπα, με ισχυρότερο τον
Κωστή Παλαμά. Ανεξάρτητα από τις γλωσσικές τους επιλογές και τις τεχνο-
τροπικές τους ιδιαιτερότητες, οι επίγονοι της γενιάς του 1880 στην πεζογραφία
θα κινηθούν στην ατμόσφαιρα του ρεαλισμού, του νατουραλισμού, της ηθογρα-
φίας, ενώ η ποίηση θα τολμήσει νωρίτερα να δοκιμαστεί και σε άλλες ατραπούς,
πέρα από την καθημερινότητα και την πραγματικότητα.

Οι πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα θα δώσουν στην πεζογραφία και την ποί-
ηση σπουδαίες υπογραφές που θα καθορίσουν όλη τη μετέπειτα πορεία της. Ο
Άννινος, όπως θα δούμε, αποστασιοποιείται από τη λογοτεχνική παραγωγή κα-
θαυτή και δεν συμμετέχει σε αυτή την έκρηξη των νέων δυνάμεων. Περιχαρα-
κώνεται σε αυτό που γνωρίζει να κάνει καλά από την προηγούμενη δεκαετία.
Γι’ αυτό και όταν το οριστικό σπάσιμο των μορφών θα εμφανιστεί με την εμφά-
νιση του υπερρεαλισμού, ο ίδιος, δημιουργός της «φόρμας» δεν θα μπορεί να κα-
τανοήσει τη νέα πραγματικότητα. Θα πορευτεί αδιαφορώντας γι’ αυτήν. Όμως,
όπως ολόκληρη η πραγματικότητα, στην Ελλάδα και διεθνώς, και ολόκληρη η
λογοτεχνία αλλάζει ραγδαία. Και αν η πεζογραφία, από τη φύση της συντηρη-
τικότερη, δεν θα ξεφύγει στον κύριο όγκο της παραγωγής από το πρότυπο του
κατ’ αρχήν ρεαλιστικής υφής μυθιστορήματος για δεκαετίες, η ποίηση θα δοκι-
μαστεί πολύ περισσότερο στον απελευθερωμένο από μετρικές και στιχουργικές
φόρμες κόσμο του υπερρεαλισμού. Μα για τον Άννινο, αυτή θα είναι μια άλλη
εποχή από εκείνη στην οποία επιλέγει να παραμείνει.

Πίσω στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της γενέτειρας του Άννινου, ο θάνα-
τος του Λασκαράτου το 1�01, του Μικελάκη Άβλιχου και του Γεωργίου Μολφέ-
τα στα μέσα της δεκαετίας του 1�10 σηματοδοτούν το μακρόσυρτο τέλος μιας
εποχής για την κεφαλληνιακή γραμματεία, που από το σημείο εκείνο και πέρα,
με λιγοστές εξαιρέσεις, δεν θα δώσει δείγματα γραφής με την εμβέλεια και την
απήχηση του παρελθόντος. Η Κέρκυρα είναι ο μοναδικός πόλος του επτανησια-
κού στερεώματος που ανθίσταται για κάποιες δεκαετίες ακόμη, διατηρώντας
μιαν αξιόλογη και αυτόφωτη παραγωγή.

44..22..��..22  ΤΤύύπποοςς
Η πρόοδος της τυπογραφίας και η προϊούσα αστικοποίηση της Αθήνας έδω-

σαν μεγάλη ώθηση και στον τύπο, χώρο όπου ακονίστηκε η πένα του Άννινου,
μαζί με όλους τους εκπροσώπους της γενιάς του 1880. Η επαγγελματική ενα-
σχόληση με τη δημοσιογραφία πλέον είναι εδραιωμένη, οι εφημερίδες και τα πε-
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ριοδικά γίνονται περισσότερα και η κυκλοφορία τους αυξάνεται, όχι μόνο στην
Αθήνα, αλλά και στην ελληνική επαρχία και στα κέντρα του μείζονος Ελληνι-
σμού, όπου σε μεγάλο βαθμό εξακολουθούν να κυκλοφορούν με το σύστημα των
συνδρομητών.

Οι εφημερίδες της Αθήνας αποκτούν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρ-
φωση της κοινής γνώμης και συναγωνίζονται μεταξύ τους σε μέγεθος, ύλη, και
υπογραφές. Στα σαράντα περίπου χρόνια από το 18�0 μέχρι τον θάνατο του Άν-
νινου πολλές είναι οι μεγάλες εφημερίδες που εμφανίζονται, μεσουρανούν για με-
γάλο χρονικό διάστημα και σβήνουν. Η μονοκρατορία της Εφημερίδος του Κο-
ρομηλά είναι παρελθόν. Ιστορικοί τίτλοι όπως το Εμπρός του Δημητρίου Καλα-
ποθάκη, η Εστία (μετεξέλιξη του γνωστού περιοδικού), οι Αθήναι του Γεωργίου
Πωπ, το Έθνος, η διαχρονική Ακρόπολις του Βλάση Γαβριηλίδη, η Πρωία, το
καθημερινό Άστυ, αργότερα το Ελεύθερον Βήμα, η Καθημερινή και πολλές άλ-
λες δημιουργούν μια μεγάλη αγορά, έναν χώρο στον οποίο και πάλι συνυπάρχουν
παλαιές κραταιές υπογραφές με νέες δημοσιογραφικές δυνάμεις που αργότερα
θα αναδειχθούν στον χώρο της λογοτεχνίας. Οι εφημερίδες, από τη φύση τους
συντηρητικότερες γλωσσικά, θα αποτελέσουν τα τελευταία προπύργια της κα-
θαρεύουσας – ακόμη και για λογοτέχνες που γράφουν στη δημοτική. Οι Αθη-
ναίοι δημοσιογράφοι δικτυώνονται και αποστέλλουν τις ανταποκρίσεις τους στα
ελληνικά έντυπα της διασποράς, όπου παρατηρείται αξιόλογη άνοδος.

Στον περιοδικό τύπο η έκρηξη είναι αναλόγων (και ίσως μεγαλύτερων) δια-
στάσεων, καθώς πληθώρα περιοδικών κάνει την εμφάνισή της. Τις περισσότερες
φορές πρόκειται για ατομικές προσπάθειες λογίων, με τους οποίους όμως συνερ-
γάζονται πάντοτε και πολλοί άλλοι λογοτέχνες και λόγιοι που ανήκουν στον κύ-
κλο τους. Τα περιοδικά, από δεκαετίες κόμβος συγκέντρωσης του λογοτεχνικού
δυναμικού, συνεχίζουν, απαλλαγμένα από το άγχος της επικαιρότητας, τον ρό-
λο τους ως αγωγών ανάμεσα στους λογοτέχνες και όλα τα σημεία του ελληνι-
κού ορίζοντα, όπου επίσης εκδίδονται πολλά περιοδικά, από τους εκεί φιλολογι-
κούς συλλόγους, και τα οποία επιδιώκουν να δημοσιεύουν συνεργασίες Αθηναί-
ων λογοτεχνών. Τα ημερολόγια, ετήσιες εκδόσεις που φιλοξενούν κείμενα λο-
γίων, θα πολλαπλασιαστούν και θα γίνουν χώροι συνάντησης των σπουδαιότε-
ρων υπογραφών της εποχής.

Ραγδαία θα είναι η άνοδος και των εκδόσεων αυτοτελών βιβλίων – οι εκδο-
τικοί οίκοι ανδρώνονται πλέον και λειτουργούν ως παραγωγικές μονάδες που
εκδίδουν πρωτότυπα μυθιστορήματα, ποιητικές συλλογές, μεταφράσεις, επιστη-
μονικά βιβλία, λεξικά, βιβλία για την εκπαίδευση, αλλά και επιστημονικά πε-
ριοδικά. Η αγορά του βιβλίου γίνεται μεγαλύτερη και δυναμικότερη, πράγμα
που δημιουργεί τη δυναμική για αύξηση της λογοτεχνικής παραγωγής και εμ-
φάνιση νέων ονομάτων και τάσεων.
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44..22..��..��  ΘΘεεααττρριικκήή  ππρράάξξηη
Η περίοδος 18�0-1��4 είναι καθοριστική και για τις εξελίξεις στον χώρο της

θεατρικής πράξης σε όλες της τις εκφάνσεις: στη δραματουργική παραγωγή,
στην οργάνωση της θεατρικής ζωής, στον επαγγελματισμό των συντελεστών
του θεάτρου, στα αισθητικά ρεύματα που εισβάλλουν στον ελληνικό χώρο μέσα
από το ρεπερτόριο των ελληνικών θιάσων. Αυτό που ο Άννινος στα τέλη της δε-
καετίας του 1880 θεωρούσε ως αναγκαίο αίτημα, την εθνική δηλαδή δραμα-
τουργία, αρχίζει να γίνεται πράξη με μια δυναμική που υπαγορεύεται από τις
ανάγκες της θεατρικής αγοράς. Οι «πίσω από τις κουίντες» πρωταγωνιστές
της είναι πρόσωπα που απασχολούνται και με άλλους τρόπους στον ευρύτερο
κύκλο της μαζικής ψυχαγωγίας, συνήθως στον δημοσιογραφικό χώρο. Ο Άννι-
νος, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο Δημήτριος Κορομηλάς, ο Κωστής Παλαμάς,
για να αναφέρουμε μερικά απολύτως ενδεικτικά παραδείγματα, ανήκουν σε
έναν κύκλο ο οποίος τροφοδοτεί με υλικό τη θεατρική πράξη ενώ παράλληλα αρ-
θρογραφούν και στις εφημερίδες και τα περιοδικά της εποχής.28

Σταδιακά, και όσο περισσότερο επαγγελματικοποιείται το θέατρο στην Ελ-
λάδα, δηλαδή όσο περισσότερο οικονομική διάσταση αποκτούν οι θεατρικές πα-
ραγωγές, το κέντρο βάρους (αλλά και η λήψη αποφάσεων) μετατοπίζεται
στους θιασάρχες και τους ηθοποιούς που από απλά μέλη θιάσων γίνονται πρω-
ταγωνιστές – το δίπολο Μαρίκας Κοτοπούλη και Κυβέλης είναι ένα χαρακτη-
ριστικό τέτοιο παράδειγμα. Και πάλι οι άνθρωποι του τύπου είναι αυτοί που θα
συγγράφουν έργα ή θα δίνουν νέες μεταφράσεις, ωστόσο δεν θα κρατούν αυτοί
τα ηνία της θεατρικής ζωής. Η εμφάνιση και σταδιακή εδραίωση της παρου-
σίας του σκηνοθέτη, παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις, θα δώσει νέα τρο-
πή στις εξελίξεις: Η παρουσία της Νέας Σκηνής του Κωνσταντίνου Χρηστομά-
νου, σκηνοθέτες σαν τον Θωμά Οικονόμου και τον Φώτο Πολίτη, αλλά και η
προσπάθεια για την ίδρυση του Βασιλικού Θεάτρου στο γύρισμα του αιώνα, που
απέτυχε και επαναλήφθηκε με επιτυχία στο τέλος της περιόδου που μελετάμε
(1��2), όλα είναι δείγματα εξέλιξης και αναζήτησης σε έναν εκρηκτικό εθνικό
και κοινωνικό περίγυρο.

Οι επαγγελματικοί θίασοι και οι ολοένα περισσότερες θεατρικές στέγες δη-
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28 Για τη θεατρική πράξη στην Ελλάδα μετά το 18�0 βλ. ενδεικτικά: Γιάννης Σιδέρης, Ιστο-
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στον 20ό αιώνα. Πολιτισμικά πρότυπα και πρωτοτυπία, τόμ. Α΄, σσ. 12�-174, και τόμ. Β΄, σσ.
141-164, Αθήνα: Εξάντας, 2002.



μιουργούν την ανάγκη ρεπερτορίου – οι συχνότατες εναλλαγές που απαιτούνται
για να μπορέσουν τα θέατρα να κρατήσουν το περιορισμένο ακόμη κοινό δημι-
ουργούν μεγάλη ζήτηση πρωτότυπων έργων, αλλά κυρίως μεταφράσεων και
διασκευών ξένων έργων που ταιριάζουν στη φυσιογνωμία του θιάσου ή στις φιλο-
δοξίες της πρωταγωνίστριας. Ο «βεντετισμός» θα δημιουργήσει συνθήκες αντα-
γωνισμού και θα κινητοποιήσει τις θεατρικές δυνάμεις όχι μόνο στους τομείς
της δραματουργίας, αλλά και των άλλων «ηδυσμάτων» της θεατρικής τέχνης:
της μουσικής, της σκηνογραφίας, της ενδυματολογίας.

Η πληθώρα θεατρικών μεταφράσεων, αμφίβολης πιστότητας, έργων αμφί-
βολης ενίοτε λογοτεχνικής αξίας, επηρεάζει και τους ντόπιους δραματουργούς
που καταπιάνονται με το έργο αυτό και ανακαλύπτουν δομικούς κώδικες για τα
έργα τους, είτε αυτά είναι κωμωδίες (ιδίως γαλλικές) του τέλους του αιώνα, εί-
τε ψυχολογικά δράματα ιψενικής τεχνοτροπίας. Οι Έλληνες δραματουργοί στα-
διακά δημιουργούν τους ελληνικούς κώδικες της κωμωδίας αλλά και του ελλη-
νικού αστικού δράματος, αξιοποιώντας την εμπειρία του παρελθόντος. Το σαρω-
τικό κωμειδύλλιο θα δώσει πολλά στοιχεία στις πρώτες κωμωδίες, αλλά και στα
πρώτα δείγματα επιθεώρησης, του νέου είδους που θα κυριαρχήσει για περίπου
είκοσι χρόνια στις αρχές του εικοστού αιώνα. Παράλληλα, το μουσικό θέατρο,
είτε με τη μορφή του «σοβαρού» λυρικού θεάτρου είτε με τη μορφή της «ελα-
φρής» αλλά δημοφιλούς οπερέτας θα έχει και αυτό τη θέση του σε μια θεατρική
ζωή που γίνεται ολοένα πιο πλούσια και πολύπλοκη, και που για να την κατα-
νοήσει κανείς είναι αναγκαίο να την εξετάσει ως σύνολο, μη λαμβάνοντας υπ’
όψιν ποιοτικές παραμέτρους. Η επιθεώρηση, παρόλο που θεωρήθηκε από την
κριτική κατώτερης ποιότητας θέαμα είναι εξίσου επιδραστικό κομμάτι στη θεα-
τρική ζωή της εποχής με τη δραματουργία πρόζας. Το κοινό που παρακολουθεί
όλα αυτά τα θεάματα είναι σχεδόν το ίδιο – συχνά και οι ίδιες οι σπουδαίες ηθο-
ποιοί όπως η Μαρίκα Κοτοπούλη και η Κυβέλη ανεβάζουν επιθεώρηση.2�

Σε επίπεδο δραματουργίας, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ο Σπύρος Μελάς και ο
Παντελής Χορν αποτελούν σημαντικούς δημιουργούς της εποχής – από την άλ-
λη, ο Κωστής Παλαμάς με την Τρισεύγενή του ή ο Νίκος Καζαντζάκης με την
ιδιότυπη γραφή του, αλλά και οι δημιουργοί των επιθεωρήσεων που κάνουν θραύ-
ση στις αθηναϊκές σκηνές συνυπάρχουν σε ένα πολύχρωμο θεατρικό σκηνικό,
που δίνει μεγαλύτερες ευκαιρίες σε σχέση με τον τύπο για ν’ ακουστεί επί σκη-
νής η δημοτική γλώσσα. Ακόμα και δημιουργοί οι οποίοι στις εφημερίδες γρά-
φουν στην καθαρεύουσα, στη σκηνή μεταμορφώνονται. 

Η παράλληλη ανάπτυξη του θεάτρου και του τύπου, αλλά και οι λεπτές ισορ-
ροπίες και θεμιτοί και αθέμιτοι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις πρωταγωνίστριες,
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αλλά και τους ίδιους τους δημοσιογράφους που συνεργάζονταν παράλληλα με
τον έναν ή τον άλλον θίασο, δημιουργούν τη σταδιακή ανάπτυξη της θεατρικής
κριτικής, η οποία στον μεσοπόλεμο θα λάβει μεγάλες διαστάσεις.�0

Τέλος, ο ενταφιασμός της Μεγάλης Ιδέας και οι οικονομικές και κοινωνικές
αλλαγές που συντελέστηκαν στη δεκαετία που ακολούθησε θα αναθεωρήσουν
πολλά από τα μεσοπολεμικά δεδομένα: Η επιθεώρηση θα παρακμάσει και θα
πεθάνει, οι δραματουργοί θα αναζητήσουν νέες τάσεις, οι πρωταγωνίστριες νέα
έργα, και οι νέοι κάτοικοι της Αθήνας, οι πρόσφυγες, θα διαμορφώσουν καινού-
ριες πραγματικότητες, ενώ η άνοδος της τέχνης του κινηματογράφου θα αναθε-
ωρήσει επίσης δραματικά το καλλιτεχνικό σκηνικό. Είτε με κωμειδύλλιο είτε με
κινηματογραφικές ταινίες πάντως, η δραματική τέχνη θα επιβιώσει ακόμη και
στις πιο δύσκολες στιγμές της χώρας.

44..��  ΟΟ  κκύύκκλλοοςς  ττοουυ  ΆΆννννιιννοουυ  κκααιι  ηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυ  σσεε  σσυυλλλλοογγιικκόόττηηττεεςς  
κκααττάά  ττηηνν  ώώρριιμμηη  ππεερρίίοοδδοο

44..��..11  ΓΓεεννιικκέέςς  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς
Στο προηγούμενο κεφάλαιο διαπιστώσαμε τη σημασία της ένταξης του Άν-

νινου σε οργανωμένους συλλόγους ή σε λογοτεχνικές συντροφιές, ήδη από τα
πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1870, για την ενσωμάτωσή του στην αθηναϊκή
πραγματικότητα. Η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος και ο Φι-
λολογικός σύλλογος «Παρνασσός» ήταν οι βασικότεροι τέτοιοι φορείς στους
οποίους ο Άννινος, ιδιαίτερα στον δεύτερο, επέδειξε ιδιαίτερα σημαντική δράση
και δραστηριότητα. Σε άλλο σημείο αυτού του κεφαλαίου είδαμε τον πρωταγω-
νιστικό ρόλο του Άννινου στη διεύθυνση του περιοδικού Παρνασσός. Στην ώριμη
περίοδο του έργου του, η συμμετοχή σε συλλογικότητες δεν περιέχει ασφαλώς το
στοιχείο και την αγωνία της ενσωμάτωσης, ούτε καν της «επιβίωσης» στο ελ-
ληνικό λογοτεχνικό στερέωμα. Υπάρχει πλέον εντονότερο το στοιχείο της ισότι-
μης, αν όχι από θέση ισχύος, συμμετοχής – της πρωτοβουλίας για μια κινητι-
κότητα που επιχειρεί να διαδραματίσει παρεμβατικό ρόλο στο πολιτισμικό περι-
βάλλον των πνευματικών ανθρώπων. Μ’ αυτή τη ματιά θα πρέπει να ερμηνεύ-
σουμε τη συμμετοχή του σε φορείς όπως η Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγ-
γραφέων ή ο Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ωφελίμων Βιβλίων, η Ένωση Συντα-
κτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, αλλά και η αποτυχημένη προσπάθειά
του να καταστεί από τα ιδρυτικά μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Τέλος, ενδιαφέ-
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�0 Βλ. σχετικά τη διδακτορική διατριβή της Βαρβάρας Γεωργοπούλου Η θεατρική κριτική
στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, τόμ. Α΄, Αθήνα: Αιγόκερως, 2008 και τόμ. Β΄, Αθήνα: Αιγόκε-
ρως, 200�.



ρον έχει, κυρίως για τη χαρτογράφηση των διαπροσωπικών σχέσεων του Άννι-
νου, το γεγονός ότι του αποδίδεται η συμμετοχή σε ελευθεροτεκτονική στοά. Σ’
αυτές τις συμμετοχές του Άννινου σε συλλογικότητες θα αναφερθούμε στη συ-
νέχεια.

44..��..22  ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  ΕΕλλλλήήννωωνν  ΘΘεεααττρριικκώώνν  ΣΣυυγγγγρρααφφέέωωνν
Η Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών

Συγγραφέων (σημερινή Εταιρεία Ελλή-
νων Θεατρικών Συγγραφέων, Μουσικών
και Μεταφραστών)�1 ιδρύεται το 18�4 –
η ίδρυσή της δηλαδή είναι χρονικά πολύ
κοντά στην έναρξη της δραστηριοποίη-
σης του Άννινου ως θεατρικού συγγρα-
φέα στην αθηναϊκή σκηνή. Ως επαγγελ-
ματικό συνδικαλιστικό σωματείο οργα-
νώνεται το 1�08, όταν αρχίζει να εκδη-
λώνεται εναργέστερα το συνδικαλιστικό
κίνημα στην Ελλάδα. Οι ηθοποιοί είχαν
επιχειρήσει να οργανωθούν σε σωματείο
αρκετά νωρίτερα, με τον «Σύνδεσμο Ελ-
λήνων Ηθοποιών», που ιδρύθηκε το 188�
στην Αθήνα, δεν κατάφερε όμως να 
μακροημερεύσει.�2 Χαριτολογώντας, ο
ίδιος ο Άννινος�� αναφέρει ότι οι λόγοι ίδρυσης της Εταιρείας ήταν κατ’ αρχήν
οικονομικοί και αφορούσαν την είσπραξη των πνευματικών δικαιωμάτων των
Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων από τις παραστάσεις των έργων τους στο
εξωτερικό, που αντιμετώπιζε τεράστιες δυσκολίες, σε αντίθεση με τις αθηναϊκές
παραστάσεις όπου το θέμα είχε διευθετηθεί. Αν κρίνουμε από τα μεγέθη της εγ-
χώριας αγοράς και της αγοράς των ελληνικών κέντρων του εξωτερικού, στις
περιοδείες των οποίων υπολόγιζαν οι ελληνικοί επαγγελματικοί θίασοι (και κατ’
επέκταση οι συγγραφείς και μεταφραστές, τα έσοδα των οποίων ήταν ακόμη
πενιχρότερα) μπορούμε να κατανοήσουμε τη σημασία ενός τέτοιου βήματος.

Θα συναντήσουμε τον Άννινο ήδη στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο της Εται-
ρείας, αξίζει όμως να προσέξει κανείς και τα υπόλοιπα μέλη με τα οποία συνα-
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�1 Για ένα σύντομο ιστορικό της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων βλ. στην ιστο-
σελίδα της http://www.eeths.gr/pg_company_history.php [on line - πρόσβαση στις 1-8-2010].

�2 Βλ. Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, ό.π., τόμ. Α΄, σ. 186.
�� Συνέντευξη του Χ. Άννινου στον Μιχ. Χαννούση, «Πώς ήταν η πρώτη μου πρεμιέρα»,

Εβδομάς, Νοεμ. 1��4, σ. 15�.

Σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας
Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων

[Πηγή: Ε.Ε.Θ.Σ.]



πάρτιζαν την αρχική διοίκηση: Ο θεα-
τρόφιλος πρίγκιπας Νικόλαος ήταν επί
σειρά ετών πρόεδρος ή επίτιμος πρόεδρος
της Εταιρείας – για άλλη μια φορά οι
καλές σχέσεις του Άννινου με το παλάτι
επιβεβαιώνονται και στην περίπτωση
αυτή. Οι συγγραφείς του τελευταίου τέ-
ταρτου του 1�ου αιώνα εκπροσωπούνται
κυρίως από τον Άννινο και τον Νικόλαο
Λάσκαρη, ενώ βλέπουμε και τις νέες δυ-
νάμεις του θεάτρου και των γραμμάτων
να εκπροσωπούνται δυναμικά: Παύλος
Νιρβάνας, Ι.(;) Τσοκόπουλος, Καλλιρόη
Παρρέν, Τίμος Μωραϊτίνης, αλλά και οι
συγγραφείς εκείνοι που θα κυριαρχή-
σουν στο πρώτο τέταρτο του 20ού αιώνα:
Σπύρος Μελάς, Γρηγόριος Ξενόπουλος,
Παντελής Χορν. 

Είναι πρόδηλο ότι είναι διαφορετικός
ο ρόλος ενός εκάστου σ’ αυτή τη συλλο-
γικότητα και απέχει πολύ από τις «ισό-
τιμες» ομάδες της δεκαετίες του 1880,

όπως εκείνην της Εστίας. Ο Άννινος φαντάζει ήδη «φτασμένος» μπροστά στις
νέες δυνάμεις, που διεκδικούν δυναμικά μια θέση στην ολοένα αναπτυσσόμενη
θεατρική Αθήνα στα χρόνια από το γύρισμα του αιώνα ως τη Μικρασιατική
Καταστροφή – είναι ένας από τους «φτασμένους», που λειτουργεί ως κεντρομό-
λος δύναμη σ’ έναν φορέα όπου ισχυρή παρουσία έχουν οι εκπρόσωποι του νατου-
ραλιστικού-ηθογραφικού θεάτρου που θα κυριαρχήσει την περίοδο αυτή είτε με
τη μορφή της κωμωδίας είτε με εκείνη του δράματος. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Άν-
νινος θα κατέχει την προεδρία του σωματείου για 11 ολόκληρα χρόνια, από το
1�0� έως το 1�20, δεκαετία «πολεμική» τόσο από την άποψη των πολιτικοκοι-
νωνικών εξελίξεων, όσο και στο πεδίο της θεατρικής ζωής στην Ελλάδα. Παρά
το γεγονός ότι ο Άννινος είναι πρόεδρος, συνεδριάσεις της Εταιρείας γίνονται με
την επίτιμη προεδρία του πρίγκιπα Νικολάου, μέχρι τουλάχιστον την απαγόρευ-
ση σε μέλη της βασιλικής οικογένειας να έχουν επίτιμους τίτλους σε επαγγελ-
ματικές οργανώσεις.�4
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�4 Στο Αρχείο Χ. Άννινου [Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου, φάκ. 15, υποφ. 15] σώ-
ζεται δακτυλόγραφη ημερήσια διάταξη της Εταιρείας των Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων
για τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της 8-7-1�14, υπό την επίτιμη προεδρία του πρί-

Ημερήσια διάταξη συνεδρίασης 
της Εταιρείας Ελλήνων 
Θεατρικών Συγγραφέων 

[Πηγή: Αρχείο Χ. Άννινου, 
Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη]



Ο Άννινος, ενθυμούμενος την προσπάθειά του να αναδειχθεί μέσα από τους
ποιητικούς διαγωνισμούς της δεκαετίας του 1870, ως πρόεδρος, πρότεινε το
1�12 στην Εταιρεία τη διοργάνωση δραματικού διαγωνισμού μονόπρακτου έρ-
γου, με σκοπό την ενίσχυση της θεατρικής παραγωγής. Τελικά επί προεδρίας
του Άννινου θα γίνουν τέσσερις τέτοιοι διαγωνισμοί, το 1�1�, το 1�14, το 1�15
και το 1�17.�5 Οι διαγωνισμοί, παρά το γεγονός ότι ήταν υπό την αιγίδα του
επαγγελματικού σωματείου των θεατρικών συγγραφέων και με πρωτοβουλία
του ιδιαίτερα αγαπητού στα μέλη του προέδρου, ο οποίος συμμετείχε και στις
κριτικές επιτροπές, δεν κατάφεραν να αναδείξουν σπουδαία έργα – ο θεσμός πα-
ρήκμασε γρήγορα, καθώς το 1�17 όλα τα έργα που υποβλήθηκαν κρίθηκαν ανε-
παρκή προς βράβευση. Παρά την υποστήριξη του θεσμού από τη Μαρίκα Κοτο-
πούλη, η οποία είχε παραχωρήσει το θέατρό της για να παρασταθούν τα έργα
που διακρίθηκαν, ο διαγωνισμός της εταιρείας αντιμετωπίστηκε μάλλον αρνητι-
κά από τον τύπο της εποχής, που είδε τα βραβεία περισσότερο ως κοσμικό παρά
ως καλλιτεχνικό γεγονός. Ανάμεσα στα ονόματα που διακρίθηκαν, ωστόσο, θα
διακρίνουμε τον συνεργάτη και φίλο του Άννινου, και μέλος της Εταιρείας, Πο-
λύβιο Δημητρακόπουλο (εκ των νικητών στον πρώτο διαγωνισμό του 1�1�), τον
κεφαλληνιακής καταγωγής Ηλία Βουτιερίδη (νικητή το 1�14), τον Ιθακήσιο
Φώτο Γιοφύλλη (έπαινος το 1�15). Σε κάθε περίπτωση ο διαγωνισμός δεν κα-
τόρθωσε να φτάσει την αίγλη των παλαιότερων ποιητικών και θεατρικών δια-
γωνισμών – ίσως και ο ίδιος ο Άννινος, που είχε πλέον περάσει τα εξήντα, δεν
μπορούσε να διακρίνει ότι η εποχή άλλαζε με καταιγιστικό τρόπο. Ότι ο κόσμος
των τεχνών και του θεάματος είχε μεγεθυνθεί αρκετά, ώστε να έχει ανακαλύ-
ψει νέους μηχανισμούς ένταξης και ενσωμάτωσης στην πνευματική πραγματι-
κότητα – οι νέες δυνάμεις είχαν πολύ περισσότερα μέσα για να εκφραστούν και
η διαρκής εμπόλεμη κατάσταση της χώρας την έκανε να απέχει παρασάγγας
από τη μικρή Αθήνα της δεκαετίας του 1870 με τα λιγοστά θέατρα και τους φι-
λολογικούς συλλόγους, όπου όλα κυλούσαν βασανιστικά αργά. Διαγωνισμοί
υπήρχαν εκείνη την περίοδο και θα συνεχίσουν να υπάρχουν βέβαια: Ο «ανταγω-
νιστικός» προς εκείνον της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων Αβε-
ρώφειος διαγωνισμός του Ωδείου Αθηνών (1�10-1�26), στον οποίο θα συμμετέ-
χουν και πολλά μέλη της Εταιρείας, θα αναδείξει σημαντικότερα έργα, αν και
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γκηπα Νικολάου και με θέματα την αύξηση των μελών του Συλλόγου, τα θεατρικά έργα που
υποβλήθηκαν στον δραματικό διαγωνισμό που είχε προκηρύξει ο Σύλλογος, τη διοργάνωση πα-
ραστάσεων (χειμερινής και θερινής) εις όφελος της Εταιρείας και τη διοργάνωση παράστασης
αρχαίου δράματος για την επέτειο των αργυρών γάμων του Βασιλιά, πράγμα που υπογραμμίζει
τη σχέση της Εταιρείας με το παλάτι.

�5 Αναλυτικά για τα έργα που υποβλήθηκαν, την κριτική τους πρόσληψη και τις αντιδράσεις
βλ. στο Κυριακή Πετράκου, Οι θεατρικοί διαγωνισμοί, 1870-1�25, Αθήνα: Ελληνικά Γράμμα-
τα, 1���, σσ. ��6-406.



από εδώ δε θα λείψουν τα προβλήματα.�6 Η Εταιρεία θα περάσει στην αντεπίθε-
ση μετά το πέρας της προεδρίας του Άννινου, με τον Σταθάτειο διαγωνισμό, ενώ
κάτι αντίστοιχο θα επιχειρήσει και ο φιλολογικός σύλλογος «Παρνασσός» με
τον Καλοκαιρίνειο Διαγωνισμό που θα ξεκινήσει το 1�21. Ωστόσο, βρισκόμαστε
πλέον ολοφάνερα στην εποχή που δεν είναι οι τιμητικές διακρίσεις των έργων
που θα καταξιώσουν τους συγγραφείς, αλλά η εμπορική τύχη του σκηνικού τους
ανεβάσματος και η κριτική πρόσληψή τους από τον τύπο της εποχής. Η τέχνη
δεν αφορά πια έναν κλειστό κύκλο λογίων και τη διοικητική νομενκλατούρα
μιας νεοπαγούς πρωτεύουσας, όπως στη δεκαετία του 1870 και ακόμη και σ’
εκείνην του 1880, αλλά ένα ευρύτερο κοινό που παρακολουθεί έργα, διαβάζει
εφημερίδες και έχει απαιτήσεις τόσο από τους συγγραφείς όσο και από τους
επαγγελματικούς θιάσους. Στο «σταρ-σύστεμ» της εποχής οι διαγωνισμοί απο-
τελούσαν απλώς μια μικρή διάσταση...

Ο πρόεδρος (από το 1��2 ως το 1�46) της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών
Συγγραφέων Θεόδωρος Συναδινός�7 στον λόγο που εκφωνεί το 1��� για τον
Μπάμπη Άννινο σε φιλολογικό μνημόσυνο με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε χρό-
νων από τον θάνατο του τελευταίου, ελάχιστα αναφέρεται στο έργο του Άννινου
ως προέδρου της Εταιρείας και περισσότερο στον χαρακτήρα του ως ανθρώπου
και στη συμβολή του στο νεοελληνικό θέατρο μέσω της χιουμοριστικής του γρα-
φής. Αυτή η αναφορά του Συναδινού και ο σεβασμός προς τον Άννινο που επεδεί-
κνυαν ακόμη και οι φαρμακερές κριτικές ενάντια στα έργα του διαγωνισμού της
Εταιρείας Θεατρικών Συγγραφέων�8 καταδεικνύουν και τον ρόλο του: ήταν ένα
πρόσωπο κοινής αποδοχής, που ενέπνεε σεβασμό για το μέχρι εκείνη την εποχή
έργο του, και επιπλέον μπορούσε να γεφυρώνει με τη συγγραφική αλλά και την
προσωπική του παρουσία τα τέλη του 1�ου αιώνα με τις αρχές του 20ού.

Η ενδεκαετία του στην προεδρία της Εταιρείας ήταν ωστόσο εξαιρετικά αμ-
φιλεγόμενη. Ο Γιάννης Σιδέρης είναι ιδιαίτερα επικριτικός όχι απέναντι στον ίδιο
τον Άννινο, αλλά στη γενικότερη στάση της Εταιρείας στη δεκαετία του 1�10-
1�20. Οι επιμέρους αιτιάσεις συναντώνται σε κάποιες γενικότερες παραμέτρους:
Ο Σιδέρης θεωρεί ότι η Εταιρεία δεν κατόρθωσε να σταθεί στο ύψος των περι-
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�6 Για τον Αβερώφειο διαγωνισμό, βλ. Κυριακή Πετράκου, Οι θεατρικοί διαγωνισμοί, ό.π.,
σσ. 266-�80.

�7 «Ομιλία κ. Θοεδ. [sic] Συνοδινού, Προέδρου Εταιρίας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων,
γενομένη κατά Φιλολογικόν Μνημόσυνον έπί τη πενταετία του θανάτου του Μπάμπη Άννινου,
24-5-��», Αρχείο Μπάμπη Άννινου [Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου], φάκ. 14, υποφ.
14 Δ2, φ. �.

�8 Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σπύρος Μελάς σε άρθρο του στη Νέα Ημέρα Τεργέστης εκ-
φράζει τη συμπάθειά του προς τον Άννινο για το γεγονός ότι, στον διαγωνισμό του 1�1�, ανα-
γκάστηκε να διαβάσει «�4 μικρά τερατουργήματα διά ν’ ανακαλύψη ποία είναι τα ολιγώτερον
εμετικά». Βλ. σχετικά Κυριακή Πετράκου, Οι θεατρικοί διαγωνισμοί, ό.π., σ. ���, και υποσ. 21.



στάσεων επειδή τα πρόσωπα που την εκπροσώπησαν στη διάρκεια της δεκαε-
τίας (στα οποία συγκαταλέγεται ασφαλώς και ο Άννινος) προσπάθησαν να
συνδυάσουν την παρουσία τους σε ένα αμιγώς πνευματικό σωματείο με το γε-
γονός ότι συμμετείχαν στη συγγραφή επιθεωρήσεων, οι οποίες για πολλές δεκα-
ετίες θεωρούνταν υποδεέστερο θεατρικό είδος χωρίς λογοτεχνικότητα. Αυτός ο
διχασμός τους, σε συνδυασμό με την κοσμικότητα που πολλοί επεδίωξαν να
έχουν προσεταιριζόμενοι τη βασιλική οικογένεια και την αθηναϊκή ελίτ της επο-
χής, τους απομάκρυνε από την ουσία. Με αυτό το σκεπτικό, η Εταιρεία, παράλ-
ληλα με την επαγγελματική δράση των μελών της, στήριξε αμφιλεγόμενα ερα-
σιτεχνικά σωματεία αποτελούμενα από κοσμικούς Αθηναίους, όπως την
«Εταιρεία Διαλέξεων»,�� ενώ επεδίωξε ατελέσφορα να παρέμβει στην προσπά-
θεια για την ίδρυση Εθνικού Θεάτρου, που διατρέχει ολόκληρη τη δεκαετία του
1�10, μετά το ναυάγιο της πρώτης προσπάθειας του Βασιλικού Θεάτρου, αλλά
και της Νέας Σκηνής του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου. Στο σημείο αυτό τα
πυρά του Σιδέρη στρέφονται κατ’ ευθείαν εναντίον του Άννινου: «Τί θα μπορούσε
ωστόσο να συλλάβει εκείνος, παρά τη γνωστή εξυπνάδα του και παρά τη μόρ-
φωσή του, από τον παλμό των γεγονότων που ερχόντουσαν. Ένας συγγραφέας,
εξαίρετος ως άνθρωπος, αλλά με τα ιδανικά του περασμένου αιώνα, απληροφό-
ρητος από το πνεύμα των συναδέλφων του των σημαντικών [...]»,40 για να κα-
ταλήξει στον οριστικό αφορισμό της, όταν μιλάει για τις εξίσου αμφιλεγόμενες
σχέσεις της Εταιρείας των (επαγγελματιών) θεατρικών συγγραφέων με τον
«Σύλλογο των Ερασιτεχνών», μια άλλη κοσμικο-ερασιτεχνική προσπάθεια, την
οποία περιέβαλαν με υποστήριξη οι «κοσμικοί συγγραφείς», που «αντί να κά-
τσουν να δουλεύουν παιδιαρίζανε»:41 Η «Εταιρεία των Ελλήνων Θεατρικών
Συγγραφέων» ήταν ουραγός στη θεατρική ζωή του τόπου.42

Δεν μπορούμε, ωστόσο, να παραβλέψουμε ότι επί προεδρίας του Άννινου στην
Εταιρεία, δημιουργείται, μέσα στους κόλπους της και η «Εταιρεία Ελληνικού
Θεάτρου»,4� μία επαγγελματική πολυμετοχική προσπάθεια για τη συγκρότηση
επαγγελματικού θιάσου που ξεκινούσε από τους κόλπους της Εταιρείας Ελλή-
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�� Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμος Β΄: Η ρουτίνα και οι δια-
μαρτυρίες, μέρος δεύτερο, Αθήνα: Καστανιώτης, 2000, σ. 42-4�.

40 Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμος Β΄: Η ρουτίνα και οι δια-
μαρτυρίες, μέρος δεύτερο, Αθήνα: Καστανιώτης, 2000, σ. 1�.

41 Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμος Β΄: Η ρουτίνα και οι δια-
μαρτυρίες, μέρος δεύτερο, Αθήνα: Καστανιώτης, 2000, σ. 52.

42 Γιάννης Σιδέρης, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμος Β΄: Η ρουτίνα και οι δια-
μαρτυρίες, μέρος δεύτερο, Αθήνα: Καστανιώτης, 2000, σ. 66.

4� Για την ίδρυση, τα προβλήματα και τη δυναμική που ανέπτυξε η Εταιρεία Ελληνικού Θε-
άτρου καθώς και τους θεατρανθρώπους που συμμετείχαν στην πορεία της βλ. Γιάννης Σιδέρης,
Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου, τόμος Β΄: Η ρουτίνα και οι διαμαρτυρίες, μέρος δεύτερο,
Αθήνα: Καστανιώτης, 2000, σσ. 24�-�0�.



νων Θεατρικών Συγγραφέων: Το καταστατικό της εγκρίνεται στις 15-�-1�18
και ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη της είναι και ο Άννινος (με συμμετοχή μάλιστα
στο ιδρυτικό κεφάλαιο της εταιρείας, που περιβάλλεται τη μορφή ανώνυμης
εταιρείας, 10.000 δραχμές, ήτοι 10% επί του κεφαλαίου), χωρίς όμως να συμμε-
τέχει στα συλλογικά όργανα της νεοϊδρυμένης εταιρείας, όπου όμως πρωταγω-
νιστεί ο συνεργάτης του στα Παναθήναια Γεώργιος Τσοκόπουλος. Στη δίχρονη
πορεία της, από το 1�1� έως το 1�21, και μέσα σε ένα εκρηκτικό πολιτικο-κοι-
νωνικό περιβάλλον, και παρά τα προβλήματα που παρουσιάζονταν στη λειτουρ-
γία ενός τέτοιου οργανισμού, η Εταιρεία, με τις παραστάσεις που ανέβασε, τις
θεατρικές προσωπικότητες που έφερε στο προσκήνιο (όπως τον Φώτο Πολίτη),
αποτέλεσε σημαντικό βηματισμό της θεατρικής ζωής της πόλης προς μια άλλη
αισθητική που ξέφευγε από τα μοτίβα της οπερέτας και της επιθεώρησης. Το
οξύμωρο ήταν ότι ο Άννινος και ο Τσοκόπουλος, από τα ιδρυτικά της μέλη, ήταν
και συγγραφείς της πιο πετυχημένης αθηναϊκής επιθεώρησης όλων των επο-
χών, των Παναθηναίων.

Η γενικότερη δράση του Άννινου στο πλαίσιο της Εταιρείας, που προϋποθέτει
ενδελεχή μελέτη των σωζόμενων πρακτικών της Εταιρείας, θα φέρει στο φως
περισσότερα στοιχεία για τις σχέσεις ανάμεσα στους πνευματικούς ανθρώπους
της περιόδου.

44..��..��  ΗΗ  ππεερρίίεερργγηη  ααπποουυσσίίαα  ααππόό  ττηηνν  ΑΑκκααδδηημμίίαα  ΑΑθθηηννώώνν
Ένα άρθρο του Γεωργίου Πωπ (υπογράφει με το αρχικό Χ.) στο Έθνος την

ημέρα του θανάτου του Άννινου, το οποίο αναδημοσιεύθηκε και στο αφιέρωμα
του περιοδικού Κεφαλληνιακά Νέα,44 αποκαλύπτει έναν ακόμη ευσεβή και ατε-
λέσφορο πόθο του Άννινου που δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα, και που φαίνεται
ότι τον βασάνιζε μέχρι το τέλος της ζωής του. Κι αυτό ήταν η μη εκλογή του ως
Ακαδημαϊκού, στο μικρό χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ίδρυση της
Ακαδημίας Αθηνών (1�26) μέχρι τον θάνατό του (1��4). Ο Πωπ σημειώνει
χαρακτηριστικά: «Αλλ’ εμάνθανον τακτικά ότι τον εβασάνιζεν η λύπη της απο-
τυχίας διά μίαν έδραν εις την Ακαδημίαν. Απέθανε δ’ όπως ο συγγενής του εις
πνεύμα Γάλλος Πιρόν με την πικρίαν αυτήν»45 [...].

Η καθολική αποδοχή του Άννινου φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετή για να του εξα-
σφαλίσει μία θέση στη νεοσύστατη Ακαδημία, οι προσπάθειες για την ίδρυση της
οποίας είχαν ξεκινήσει εβδομήντα χρόνια πριν την ιδρυτική της πράξη. Ίσως η συ-
γκεντρωτική έκδοση των Ιστορικών σημειωμάτων από τον Άννινο να είχε απώτε-
ρο σκοπό αυτήν ακριβώς την ενδεχόμενη εκλογή του, καθώς ήδη από τις αρχές
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44 [Χρονογράφημα του Χ.-Γ. Πωπ], Κεφαλληνιακά Νέα, έτος Α΄, αρ. �, Νοέμ. 1��4, σσ.
1��-200.

45 [Χρονογράφημα Χ.-Γ. Πωπ], Κεφαλληνιακά Νέα, ό.π., σ. 200.



του 20ού αιώνα είχαν αρχίσει οι συζητήσεις και τα σχέδια για την ίδρυση του ανώ-
τατου πνευματικού ιδρύματος, που είχε αναζωπυρωθεί από την επιτακτική, κα-
θώς μαρτυρείται παραγγελία του Ελευθερίου Βενιζέλου, “Organisez rapidement
Académie”, που τηλεγραφήθηκε κατά τη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης στο Παρίσι.46

Η ίδρυση της Ακαδημίας, που πραγματοποιήθηκε μεσούσης της «δημοκρα-
τικής δικτατορίας» του Θεόδωρου Πάγκαλου το 1�26 δημιούργησε ποικίλες
αντιδράσεις στον πνευματικό και επιστημονικό κόσμο της Αθήνας, καθώς τα
ιδρυτικά μέλη της διορίστηκαν ουσιαστικά από τον υπουργό Παιδείας (αφού δεν
είχε καθοριστεί η μέσω εκλεκτορικού σώματος διαδικασία επιλογής τους).
Ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη, από τον χώρο της λογοτεχνίας και των γραμμά-
των, θα διακρίνουμε αρκετούς από τους πρωταγωνιστές της αθηναϊκής πνευ-
ματικής ζωής από τη δεκαετία του 1880: Στην πρώτη αυτή ομάδα ξεχωρίζουν
τα ονόματα των Κωστή Παλαμά, Αριστομένη Προβελέγγιου αλλά και των
στενών φίλων και συνεργατών του Άννινου Γεωργίου Δροσίνη και Νικολάου
Πολίτη. Το όνομα του Άννινου δεν συγκαταλέγεται στους πρώτους ακαδημαϊ-
κούς. Στα χρόνια μέχρι τον θάνατό του, και παρά τη γνωριμία του με την πλει-
ονότητα των μελών και την εκτίμηση που έχαιρε, δεν θα εκλεγεί. Αντίθετα, θα
εκλεγούν ανάμεσα σε άλλους, το 1�27 ο Δημήτριος Καμπούρογλου, το 1�28 ο
Παύλος Νιρβάνας, το 1��1 ο Γρηγόριος Ξενόπουλος. Όλοι τους είχαν ένα κοινό
με τον Άννινο: Όλοι είχαν τιμηθεί με το Εθνικόν Αριστείον Γραμμάτων και Τε-
χνών (Ο Άννινος, ο Παλαμάς και ο Προβελέγγιος το 1�15, ο Δροσίνης το 1�17,
ο Καμπούρογλου, ο Νιρβάνας και ο Ξενόπουλος το 1�22).47 Από τους παραπά-
νω, μόνο ο Άννινος δεν κατέκτησε μια θέση στην Ακαδημία.

Ποια ήταν άραγε η αιτία που ο Άννινος, παρά τη γενική αποδοχή και κατα-
ξίωση που ήδη επί μια εικοσιπενταετία απολάμβανε στο λογοτεχνικό στερέωμα,
έμεινε εκτός της Ακαδημίας; Ήταν το γεγονός ότι ο ίδιος δεν είχε πανεπιστη-
μιακή κατάρτιση; Ήταν ίσως η επιλογή του στην προηγούμενη δεκαπενταετία
να υπογράψει, εκτός από σοβαρές ιστορικές μελέτες, και επιθεωρησιακά νούμε-
ρα και τραγούδια στα Παναθήναια; Μήπως ήταν η εμμονή του στη χαρίεσσα
καθαρεύουσα των πεζογραφικών του κειμένων (που γινόταν λαϊκή δημοτική
στη θεατρική του γραφή); Ή μήπως ήταν αιτίες περισσότερο προσωπικής φύσε-
ως, που είχαν να κάνουν αφ’ ενός με το προχωρημένο της ηλικίας του ή, αφ’ ετέ-
ρου, με τις διαπροσωπικές του σχέσεις με τους κυβερνώντες της εποχής (όπως
η παραδοσιακά καλή σχέση του με το παλάτι, που μάλλον δεν θα βοηθούσε σε
περίοδο αβασίλευτης δημοκρατίας);
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46 Γενικά για το ιστορικό ίδρυσης της Ακαδημίας Αθηνών, βλ. τον επίσημο ιστοχώρο του
Ιδρύματος http://www.academyofathens.gr/ecPage.asp?id=4�6&nt=18&lang=1 [on line, πρόσβα-
ση στις 1-8-2010].

47 Βλ. Φώτος Γιοφύλλης, «Πώς ιδρύθη το Αριστείο των Γραμμάτων», Εβδομάς, Απρ. 1��4,
σ. 1174.



Ο Πωπ δίνει τη δική του εκδοχή για το θέμα: «Αναμφιβόλως ο Άννινος δεν
εισήλθε εις την Ακαδημίαν, διότι ενέμενε εις την ωραίαν γλώσσαν της λογογρα-
φικής υπεροχής του».48 Και ο Μανώλης Κανέλλης, με το ψευδώνυμο «Σίσυφος»
χρησιμοποιεί πιο ακραία γλώσσα αναφερόμενος στο γεγονός: «Περιττό να προ-
σθέσουμε ότι δεν τον έκαμαν ακαδημαϊκό. Αυτό είναι βέβαια προς τιμήν του. Το
κυπαρίσσι δε χωρεί μέσα στη γλάστρα και ο Άννινος ήταν ακατάλληλος να προ-
σθέση τον ύπνο του στο γενικό ρογχάλισμα του ακαδημαϊκού τεμπελχανιού»,4�

ενώ μεταφέρει την απάντηση του ίδιου του Άννινου στην ερώτηση φίλου του για-
τί δεν έγινε ακαδημαϊκός: «Μα είμαι ακόμα μικρός. Στάσου να μεγαλώσω», εί-
χε πει με πικρό χιούμορ. Ο Κανέλλης, αφού επισημαίνει ποια προσόντα δεν είχε
ο Άννινος για να γίνει μέλος της Ακαδημίας (δεν ήταν επιτήδειος, αριβίστας,
κόλακας πολιτικών προσώπων) βάζει και μια ιδεολογική διάσταση, αναφέρο-
ντας ότι οι «αντιδραστικαί και πλουτοκρατικαί Ακαδημίαι δεν θέλουν ελεύθερα
πνεύματα», αλλά μόνο «σβέρκους, δούλους».

Ο γιος του Γεράσιμος Άννινος, γράφοντας για τον πατέρα του στο Παγκε-
φαλληνιακόν Ημερολόγιον,50 μιλά κι εκείνος για την πικρία του Άννινου για το
γεγονός ότι ούτε διορίστηκε στα ιδρυτικά μέλη ούτε εξελέγη ποτέ από τους συ-
ναδέλφους του στα λιγοστά χρόνια που ακολούθησαν, αφήνει αιχμές τόσο κατά
του Παλαμά όσο και κατά του Προβελέγγιου, καθώς ήταν οι δύο που βραβεύτη-
καν την ίδια χρονιά με τον Άννινο με το Αριστείον Γραμμάτων και Τεχνών, βρα-
βείο το οποίο στη συνείδηση του κόσμου είχε ταυτιστεί με την προσδοκώμενη σύ-
σταση της Ακαδημίας: «Ουδ’ αυτοί καν ενεθυμήθησαν τον συνάδελφόν των»,51

αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι η Ακαδημία εισή-
γαγε στις τάξεις της μέλη που είτε ακόμη ήταν νεαρά σε ηλικία είτε άλλα, που
το πνεύμα τους είχε πάψει προ πολλού να είναι παραγωγικό, και αγνόησε τον
πατέρα του, ο οποίος ωστόσο δεν ήταν εκείνος που στερήθηκε την Ακαδημία,
αλλά «Η Ακαδημία Αθηνών εστερήθη ενός Μπάμπη Άννινου», καθώς στη συ-
νείδηση του κόσμου είχε καταξιωθεί ως ακαδημαϊκός.

Στα τελευταία, και ιδιαίτερα ταλαιπωρημένα από το γήρας χρόνια του Άννι-
νου η εκλογή του στην Ακαδημία θα συνιστούσε απλώς ηθική επιβράβευση μιας
μακρόχρονης σταδιοδρομίας. Το γεγονός ότι δεν συνέβη, ανεξάρτητα από τις αι-
τίες, ίσως είναι ενδεικτικό του πόσο ανεπιστρεπτί είχε περάσει η εποχή που σύσ-
σωμο το πνευματικό στερέωμα των Αθηνών συναγωνιζόταν σε διθυραμβικές
πλην ανέξοδες εκφράσεις στο λεύκωμα της τριακονταετηρίδας του Άννινου. 
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48 [Χρονογράφημα Χ.-Γ. Πωπ], Κεφαλληνιακά Νέα, ό.π., σ. 200.
4� Σίσυφος [Μανώλης Κανέλλης] «Ο Άννινος», Ανεξάρτητος, 25 Μαΐου 1��4, αναδημοσιεύ-

εται στα Κεφαλληνιακά Νέα, ό.π., σσ. 200-201.
50 Γεράσιμος Άννινος, «Μπάμπης Άννινος», Παγκεφαλληνιακόν Ημερολόγιον 1���, σσ.

25�-257.
51 Γεράσιμος Άννινος, «Μπάμπης Άννινος», Παγκεφαλληνιακόν Ημερολόγιον 1���, σ. 256.



44..��..44  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ππρροοςς  ΔΔιιάάδδοοσσιινν  ΩΩφφεελλίίμμωωνν  ΒΒιιββλλίίωωνν
Η ίδρυση του Συλλόγου προς Διάδο-

σιν Ωφελίμων Βιβλίων θα μπορούσε κα-
νείς να πει ότι αποτέλεσε παράπλευρη
ωφέλεια της ήττας του Ελληνοτουρκι-
κού πολέμου του 18�7. Δύο χρόνια μετά
(2 Μαΐου 18��) ιδρύεται, με πρόεδρο τον
Δημήτριο Βικέλα και γραμματέα τον
Γεώργιο Δροσίνη. Σκοπός του συλλόγου
«η διάδοσις ωφελίμων γνώσεων παρά τω
λαώ, ιδία διά της δημοσιεύσεως βιβλια-
ρίων ευώνων, ευλήπτων, ομοιομόρφων
και φερόντων το όνομα και την σφραγί-
δα του συλλόγου».52 Η ιδέα ίδρυσης ενός
συλλόγου που θα προωθούσε τη γνώση
σε όλα τα στρώματα της ελληνικής κοι-
νωνίας ήταν στο μυαλό του Βικέλα του-
λάχιστον τριάντα χρόνια νωρίτερα – και
είναι δυνατόν να διακρίνει κανείς τις ρί-
ζες της στην παλαιότερη ακόμη αντίλη-
ψη που καλλιεργήθηκε στα χρόνια του
Νεοελληνικού Διαφωτισμού: Όπως τότε
η διάδοση των γραμμάτων, μέσω της
μετάφρασης στα ελληνικά των βιβλίων
που απηχούσαν τις νέες ευρωπαϊκές ιδέ-
ες θα άνοιγε το δρόμο προς την απελευ-
θέρωση του Γένους, έτσι και τώρα, έναν
αιώνα μετά, διαπιστωνόταν η ανάγκη η
παιδεία με την ευρεία έννοια του όρου (την εν γένει μόρφωση του λαού και όχι
μόνο το εκπαιδευτικό σύστημα και τα αναλυτικά προγράμματα) να αποτελέσει
κινητήριο μοχλό στην προσπάθεια του Γένους προς την εθνική ολοκλήρωση. Οι
εξελίξεις του Ανατολικού Ζητήματος έδιναν μεγαλύτερη ώθηση στις μεγαλοϊδε-
ατικές προσδοκίες – και η ήττα του 18�7 ήταν ένα αποτυχημένο βήμα σ’ αυτή
τη γραμμική όπως τη φαντάζονταν οι οπαδοί της Μεγάλης Ιδέας πορεία.5�
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52 Για την ίδρυση, τη δράση και τη συνολική προσφορά του Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελί-
μων Βιβλίων βλ. τη μονογραφία της Ελένης Μπελιά Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βι-
βλίων: Διαδρομή μιας εκατονταετίας 18��-1�0�, Αθήναι: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων
Βιβλίων, 1���.

5� Ο Δημήτριος Βικέλας αναφέρει χαρακτηριστικά για τον πόλεμο του 18�7: «[...] Ας μη
απελπιζώμεθα! Ας ελπίζωμεν ότι η διόρθωσις θα έλθη κάτωθεν διά της βραδείας εξαπλώσεως 

Εξώφυλλο βιβλίου του Άννινου από 
τη σειρά των “Ωφελίμων Βιβλίων” 
με το χαρακτηριστικό λογότυπο 

του Συλλόγου προς Διάδοσιν 
Ωφελίμων Βιβλίων 

[Πηγή: Δημόσια Ιστορική 
Βιβλιοθήκη Ζαγοράς]



Ο Σύλλογος είναι προσανατολισμένος σαφώς προς τα λαϊκά στρώματα και
στα επόμενα χρόνια θα δραστηριοποιηθεί σε ποικίλους τομείς, προκειμένου να
επιτύχει τους μορφωτικούς του στόχους. Πέρα από τον βασικό άξονα δράσης του,
την έκδοση σειρών βιβλίων («Ωφέλιμα Βιβλία», «Παιδική Βιβλιοθήκη», «Εθνικά
Δημοσιεύματα», «Ιστορική Λαογραφική Βιβλιοθήκη», «Εκδόσεις Μουσικού Λα-
ογραφικού Αρχείου», «Λογοτεχνική σειρά», «Πράσινα βιβλία» κ.ά.), αλλά και
των περιοδικών Η Μελέτη (για σύντομο χρονικό διάστημα, την εξαετία 1�07-
1�12), και Ελληνικά (1�28-1��6), θα πρωτοστατήσει και στην ίδρυση σχολικών
βιβλιοθηκών, αλλά και εκπαιδευτηρίων, με τη βοήθεια κληροδοτημάτων: Η Σε-
βαστοπούλειος Εργατική Σχολή (1�07), ο Οίκος Τυφλών Καλλιθέας (1�07), η
Μπελλένειος Σχολή Σκοπευτικής (1�08), το Κέντρον Γυναικείας Μορφώσεως
(1��7), αλλά και στη διοργάνωση δημόσιων μαθημάτων, συνεδρίων, όπως το Α΄
Παιδαγωγικό Συνέδριο, στην προκήρυξη «επάθλων» και διαγωνισμών.

Στο πλαίσιο αυτής της πολυσχιδούς δραστηριότητας κορυφαία θέση κατέχει
η έκδοση βιβλίων54 με ομοιόμορφο σχεδιασμό (κόκκινα εξώφυλλα με το σήμα
του συλλόγου και αρίθμηση), χαμηλό κόστος παραγωγής και χαμηλή τιμή (50
ή ακόμη και �0 λεπτά), ώστε να είναι δυνατή η διάθεση μεγάλου αριθμού αντι-
τύπων, και την καταχώριση αγγελιών σε κάθε βιβλίο. Το περιεχόμενο των βι-
βλίων είχε καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα και κάλυπτε ευρύ φάσμα γνωστι-
κών αντικειμένων (Θρησκεία, Ηθική και Κοινωνική Αγωγή, Ιστορία, Γεωγρα-
φία, Βιογραφίες, Θετικές Επιστήμες, Φυσική Ιστορία, Γεωπονία, Οικονομία,
Υγιεινή), που αποδείκνυε το ενδιαφέρον του Συλλόγου όχι μόνο για «εγκύκλια»
μόρφωση του αναγνωστικού κοινού, αλλά και για τη διάδοση πρακτικών γνώσε-
ων που θα ήταν χρήσιμες στους νέους αγρότες (βιβλία που είχαν γεωπονικό πε-
ριεχόμενο) ή στις νοικοκυρές (βιβλία περί υγιεινής). Η κυκλοφορία των εντύπων
ήταν ευρύτατη από την αρχή της έκδοσης των «Ωφελίμων Βιβλίων», καθώς
μαρτυρείται η διάθεσή τους σε �75 πόλεις του Ελληνικού Βασιλείου και σε 1��
κοινότητες του μείζονος ελληνισμού.55 Το εκδοτικό τιράζ ήταν μεγάλο για τα
δεδομένα ακόμη και της σημερινής εποχής (από 15-24.000 αντίτυπα), ενώ
πολλά από τα «Ωφέλιμα Βιβλία» πραγματοποιούσαν πολλαπλές εκδόσεις.56

Μια πλειάδα συγγραφέων και λογίων της εποχής επιστρατεύεται για να
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του φωτισμού και του πλούτου, και διά του αισθήματος της ηθικής ανεξαρτησίας, την οποίαν συ-
νεπιφέρει η απόκτησις της υλικής ανεξαρτησίας.» Βλ. Ελένη Μπελιά, Ο Σύλλογος προς Διάδο-
σιν Ωφελίμων Βιβλίων, ό.π., σ. 45.

54 Βλέπε αναλυτική περιγραφή στο κεφάλαιο «Η περίοδος των Ωφελίμων Βιβλίων 18��-
1�08» της μονογραφίας της Ελένης Μπελιά Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων,
ό.π., σσ. 58-�1.

55 Ελένη Μπελιά, Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, ό.π., σ. 70.
56 Ως το τέλος του 1�08 είχαν κυκλοφορήσει συνολικά 750.000 αντίτυπα των «Ωφελίμων

Ββλίων». Βλ. αναλυτικά Ελένη Μπελιά, Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, ό.π., σσ.
68-6�.



συνδράμει στην προσπάθεια του συλλόγου, είτε προσφέροντας πρωτότυπα έργα
είτε διασκευάζοντας και μεταφράζοντας ξένα έργα, είτε αρθρογραφώντας στη
Μελέτη. Η αμοιβή τους είναι καθορισμένη – συχνά παραιτούνται και από αυτήν
ενόψει του ιερού σκοπού του εγχειρήματος. Ο κύκλος της Εστίας έχει και εδώ
πρωταγωνιστικό ρόλο – πέρα από τους ίδιους τους πρωτεργάτες, Δημήτριο Βι-
κέλα και Γεώργιο Δροσίνη, κορυφαία ονόματα του επιστημονικού και φιλολογι-
κού κόσμου στην Ελλάδα θα καταθέσουν τις εργασίες τους, σαφώς προσανατο-
λισμένες στις προδιαγραφές της σειράς: Σύντομα κείμενα, εκλαϊκευμένα, στο-
χευμένα στη διάδοση γνώσεων σε κοινό που ενδεχομένως δεν έχει καμία γνώση
για το περιγραφόμενο αντικείμενο – γραμμένα με το σκεπτικό ότι τίποτα δεν εί-
ναι αυτονόητο. Οι Δημήτριος Αιγινήτης, Δημήτριος Μπαλάνος, Μιχαήλ Κων-
σταντινίδης, Χρήστος Τσούντας, Λέων Μελάς, Παύλος Καρολίδης, Κωνστα-
ντίνος Καραθεοδωρή, Αντώνιος Μηλιαράκης, Θεόδωρος Βελλιανίτης, Αντώνιος
Μάτεσης, Θεόδωρος Δε Χέλδραϊχ, Αριστοτέλης Κουρτίδης, Εμμανουήλ Λυκού-
δης, είναι μερικοί από τους συνεργάτες των «Ωφελίμων Βιβλίων». Οι Ιωάννης
Δαμβέργης, Ιωάννης Πολέμης, Φαίδων Κουκουλές, Στέφανος Ξανθουδίδης
(επιμελείται την έκδοση του Ερωτόκριτου το 1�28), Στίλπων Κυριακίδης,
Οκτάβιος Μερλιέ, Κωνσταντίνος Άμαντος θα συνεργαστούν και στις άλλες σει-
ρές του Συλλόγου.57

Στη χορεία των συγγραφέων που υπογράφουν βιβλία στις σειρές του Συνδέ-
σμου συγκαταλέγεται και ο Άννινος, που συνυπάρχει με πολλούς γνωστούς του
από προηγούμενες προσπάθειες. Ειδικότερα, ο Άννινος συμμετέχει με εργασίες
και μεταφράσεις του σε δύο από τις σειρές του Συλλόγου: Τη σειρά «Ωφέλιμα
Βιβλία» (1�00-1�08) και τη σειρά «Πράσινα βιβλία» (1�08-1�40, τελευταία
δημοσίευση του Άννινου το 1�2�), ενώ δημοσιεύει εργασίες του και στο περιοδι-
κό του Συλλόγου Η Μελέτη (1�07-1�12). Μετά το 1�2�, και παρά το γεγονός
ότι η εκδοτική δραστηριότητα του συλλόγου συνεχίζεται, ο Άννινος δεν εμφανί-
ζεται – ίσως αυτό σχετίζεται με τη συνεργασία του με τον εκδοτικό οίκο «Δη-
μητράκου» ο οποίος εκδίδει εκπαιδευτικού και εγκυκλοπαιδικού περιεχομένου
βιβλία, ή με την προχωρημένη ηλικία του.

Θα πρέπει να σημειώσουμε, ωστόσο, ότι ο Άννινος δεν περιλαμβάνεται στους
καταλόγους των μελών του Συλλόγου58 – σε αντίθεση με τον «Παρνασσό», την
«Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος» και τις άλλες συλλογικότη-
τες στις οποίες συμμετείχε, η σχέση του με τον Σύλλογο προς Διάδοσιν Ωφελί-
μων Βιβλίων φαίνεται πως είναι καθαρά επαγγελματική.

Στα «Ωφέλιμα Βιβλία» ο Άννινος εμφανίζεται κιόλας από τα πρώτα βιβλία
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57 Βλ. αναλυτικά το εκδοτικό ημερολόγιο του Συλλόγου στην Ελένη Μπελιά, Ο Σύλλογος
προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, ό.π., σσ. �26-�58.

58 Κατάλογος των μελών του Σ.Δ.Ω.Β. δημοσιεύεται από την Ελένη Μπελιά, Ο Σύλλογος
προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, ό.π., σσ. �15-�26.



της σειράς (στον αριθμό 6) με τη μετάφραση του Στρατιώτη του Edmondo de
Amicis, to 1�00.5� Την επόμενη χρονιά (1�01) θα εκδοθεί άλλη μία μετάφραση
του Άννινου, και θα κυκλοφορήσει στη σειρά με τον αριθμό 1� (Ο Κολόμβος και
η ανακάλυψις της Αμερικής).60 Το πρώτο πρωτότυπο έργο του Άννινου θα δημο-
σιευθεί, μετά από ένα διάλειμμα τριών ετών, το 1�04, στον αριθμό 50 της σειράς
(Φρειδερίκος ο Μέγας),61 ενώ η συνεργασία του στη σειρά θα ολοκληρωθεί το
1�05, στον αριθμό 6� της σειράς (Η Ιταλία),62 τρία χρόνια πριν η σειρά κλείσει
τον κύκλο της.

Μεταξύ 1�07 και 1�12 ο Άννινος θα δημοσιεύσει πολλές συνεργασίες του
στο περιοδικό του Συλλόγου Η Μελέτη,6� ενώ στη δεκαετία του 1�10 θα δημο-
σιεύσει και άλλα έργα του στη σειρά «Πράσινα Βιβλία» του Συνδέσμου, αρχής
γενομένης από έναν γνώριμό του από την προηγούμενη δεκαετία: Τα Στρατιω-
τικά διηγήματα του Edmondo de Amicis, δημοσιεύονται στον αριθμό 14 της σει-
ράς, το 1�1�.64 Η δεύτερη και τελευταία συμμετοχή του στη σειρά είναι η δημο-
σίευση των τριών τόμων Ανέκδοτα εκ των Παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου,
(το 1�16 στον αριθμό 2� της σειράς ο πρώτος τόμος, το 1�21 στον αριθμό �0 ο
δεύτερος τόμος και το 1�2� στον αριθμό �4 ο τρίτος τόμος).65

Παρά το τέλος της Μεγάλης Ιδέας το 1�22 η εκδοτική και εκπαιδευτική
δραστηριότητα του Συλλόγου συνεχίστηκε – η αφετηρία του μετά από μία άλλη
εθνική ήττα δεν ήταν δυνατόν να ανακόψει την πορεία του. Ο Άννινος, ωστόσο,
δεν φαίνεται να συμμετέχει στη δράση του συλλόγου. Ο Βικέλας από το 1�08
έχει δώσει τη θέση του προέδρου στον Ιωάννη Αθανασάκη, ενώ ο Δροσίνης θα
παραμείνει στη θέση του γραμματέα ως το 1�46. Η συνεργασία του Άννινου με
τον Δροσίνη άλλωστε θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1�20,
με τις δημοσιεύσεις του Άννινου στο Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος.66

Η χαρτογράφηση της πορείας του Άννινου στον Σύλλογο προς Διάδοσιν Ωφε-
λίμων Βιβλίων δίνει την αίσθηση μιας σχέσης περισσότερο «επαγγελματικής»
παρά συμμετοχικής, κι αυτό δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί. Ο «Παρνασσός»
κυρίως αλλά και οι άλλοι σύλλογοι στους οποίους συμμετείχε κατά τις προηγού-
μενες δεκαετίες ήταν για τον Άννινο οχήματα ένταξης και καθιέρωσης στην
αθηναϊκή λογοτεχνική πραγματικότητα. Ιδίως ο «Παρνασσός» ήταν η κυψέλη

Ηλίας Α. Τουμασάτος4�8

5� Βλ. το κεφάλαιο 4.5.5.2.1 αυτής της μελέτης.
60 Βλ. το κεφάλαιο 4.5.2.4 αυτής της μελέτης.
61 Βλ. το κεφάλαιο 4.4.4.1 αυτής της μελέτης.
62 Βλ. το κεφάλαιο 4.4.4.2 αυτής της μελέτης.
6� Για τις συνεργασίες του Άννινου στη Μελέτη βλ. το κεφάλαιο 4.8.2.� αυτής της μελέτης.
64 Βλ. το κεφάλαιο 4.5.5.2.1 αυτής της μελέτης.
65 Βλ. το κεφάλαιο 4.5.4 αυτής της μελέτης.
66 Για τη συνεργασία του Άννινου στα έντυπα που διηύθυνε ο Δροσίνης κατά την ώριμη πε-

ρίοδο βλ. τα κεφάλαια 4.8.1.1 (Εστία), 4.8.2.� (Εθνική αγωγή) και 4.8.�.2 (Ημερολόγιον της
Μεγάλης Ελλάδος) αυτής της μελέτης.



όπου ο Άννινος γαλουχήθηκε μαζί με όλους τους μείζονες ή ελάσσονες πρωτα-
γωνιστές των δεκαετιών 1880-18�0. Ο Σύνδεσμος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βι-
βλίων ήταν περισσότερο μια στρατευμένη κολλεκτίβα διάδοσης γνώσεων σε ένα
ευρύτατο κοινό – μια «βιομηχανοποιημένη» και περισσότερο εξωστρεφής προ-
σπάθεια διάχυσης γνώσης που εκ του αντικειμένου της δεν μπορούσε να έχει ως
αποτέλεσμα τη συγκρότηση καποιου «κύκλου» – ωστόσο για τον Άννινο ήταν
μια εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία να «συστηθεί» σε ένα κοινό ευρύτερο από
εκείνο της Εστίας, ή των καθημερινών εφημερίδων με τις οποίες συνεργαζόταν,
ή έστω, των αθηναϊκών θεάτρων. Οπωσδήποτε, το να φθάσουν τα γραπτά του,
έστω με τη μορφή των χαρτόδετων φθηνών εκδόσεων του Συλλόγου σε μεγάλο
αριθμό ελληνικών σπιτιών ήταν δέλεαρ μεγαλύτερο από την αμοιβή που έδινε ο
Σύλλογος67 (και η οποία ασφαλώς δεν ήταν αμελητέα για έναν άνθρωπο που
βιοποριζόταν από τα γραπτά του). Δεν μπορούμε πάντως να διακρίνουμε σε αυ-
τές τις εργασίες του Άννινου τον ενθουσιασμό και τον ζήλο των προηγούμενων
δεκαετιών – ο προσδιορισμένος στόχος, οι προδιαγραφές περιεχομένου και όγκου
ίσως είναι αρκετά περιοριστικές – εκεί που αισθάνεται πιο ελεύθερος φαίνεται να
δίνει σημαντικότερο δείγμα γραφής: η πιο ενδιαφέρουσα πτυχή αυτής της συνερ-
γασίας είναι τα κείμενα που δημοσιεύει στο περιοδικό του Συλλόγου Η Μελέτη,
τα οποία αργότερα θα κυκλοφορήσουν αυτοτελώς ή θα ενταχθούν σε συλλογικά
έργα του Άννινου.

44..��..55..  ΕΕλλεευυθθεερροοττεεκκττοοννιισσμμόόςς
Μια ιδιαίτερη διάσταση της προσωπικότητας του Άννινου, που ενδέχεται να

συνδέεται και με τη γενικότερη παρουσία του στην Αθήνα, είναι η συμμετοχή
του στον ελευθεροτεκτονισμό. Η παρουσία των ελευθεροτεκτόνων στα Επτάνη-
σα αλλά και σε άλλα κέντρα του μείζονος ελληνισμού δεν είναι άγνωστη, αν και
στην Κεφαλονιά και τη Λευκάδα είναι αισθητά μικρότερη σε σχέση με την Κέρ-
κυρα και τη Ζάκυνθο, όπου μέχρι και σήμερα λειτουργούν Στοές. Από την άλλη,
δεν είναι πολλοί οι Επτανήσιοι που επιχειρούν να αναφερθούν στη σχέση τους με
τον τεκτονισμό – ο Ανδρέας Λασκαράτος αποτελεί χαρακτηριστική εξαίρεση,
αναφερόμενος στην αυτοβιογραφία του, στη σύντομη σχέση του με τον τεκτονι-
σμό που είχε άδοξη κατάληξη. 

Σε ό,τι αφορά τον Άννινο η πληροφορία ότι συγκαταλέγεται στους λογίους
που συμμετείχαν σε τεκτονική στοά προέρχεται από την ίδια τη Μεγάλη Στοά
της Ελλάδος, η οποία έχει δώσει μέσα από την ιστοσελίδα της στη δημοσιότητα
ονόματα επιφανών Ελλήνων που υπήρξαν ελευθεροτέκτονες. Ο Άννινος συγκα-
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67 Η αμοιβή που έπαιρναν οι συγγραφείς για τις μεταφράσεις ήταν 150 δρχ. και η αμοιβή για
τα πρωτότυπα έργα ήταν 200 δρχ. Βλ. Ελένη Μπελιά, Ο Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βι-
βλίων, ό.π., σσ. �15-�26.



ταλέγεται σε αυτούς, χωρίς να αναφέρεται πότε μυήθηκε στον τεκτονισμό, ως
μέλος της αθηναϊκής στοάς «Πυθαγόρας».68 Είναι πολύ πιθανόν η μύησή του
να έγινε από την πρώτη περίοδο της παρουσίας του στην Αθήνα, καθώς ανάμε-
σα στα μέλη της ίδιας στοάς διακρίνουμε μία από τις προσωπικότητες που ο
Άννινος θαύμαζε από μικρός και διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο για την εισδο-
χή του στην αθηναϊκή πραγματικότητα, ενώ οι σχέσεις τους αργότερα δεν πα-
ρέμειναν εξίσου θερμές: τον Ρόκκο Χοϊδά. Στον «Πυθαγόρα» επίσης φέρονται να
συμμετέχουν και ο Κεφαλονίτης καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Αντώνιος Μομφερράτος, ο Κερκυραίος ποιητής Γεώργιος Μαρτινέλης, ο οποίος
συνυπήρξε με τον Άννινο σε πολλά από τα έντυπα της δεκαετίας του 1880, αλ-
λά και ο καταγόμενος από τους Παξούς Θεόδωρος Βελλιανίτης (επίσης συνερ-
γάτης και «βιογράφος» του Άννινου στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία)
και ο (χρηματοδότης της έκδοσης των Ιστορικών σημειωμάτων του Άννινου,
στον οποίο ο τελευταίος απευθύνει ιδιαίτερα θερμές ευχαριστίες) μεγάλος ευερ-
γέτης Εμμανουήλ Μπενάκης, ενώ σε άλλες στοές θα συναντήσουμε και άλλους
συνεργάτες του Άννινου (Δημήτριος Καμπούρογλου, στη Μεγάλη Στοά της
Ελλάδος) αλλά και Επτανήσιους (π.χ. τον Κωνσταντίνο Λομβάρδο, τον Νικό-
λαο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο και τον Γεράσιμο Μαρκορά στη στοά «Φοίνιξ» της
Κέρκυρας κ.ά.).

Η μελέτη της ιστορίας του τεκτονισμού, λόγω και της ιδιαίτερης φύσης του
ζητήματος, είναι πέρα από τα όρια έρευνας της παρούσας μελέτης – ωστόσο δεν
μπορεί να μη σημειώσει κανείς το γεγονός ότι στον κατάλογο που έχει δώσει
στη δημοσιότητα η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος οι Κεφαλονίτες δείχνουν να μη
συμμετέχουν, όπως οι άλλοι Επτανήσιοι στις κερκυραϊκές στοές και να προτι-
μούν τις αθηναϊκές – ίσως και αυτό να είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
του αθηνοκεντρικού προσανατολισμού των Κεφαλονιτών, στους οποίους το κερ-
κυραϊκό επτανησιακό κέντρο, που είχε αυτόνομη πνευματική ζωή, δεν κατόρθω-
σε να ασκήσει κεντρομόλο έλξη.

44..��..66  ΗΗ  κκααττααξξίίωωσσηη  ττοουυ  ΆΆννννιιννοουυ  σσττοονν  κκύύκκλλοο  ττωωνν  λλοογγίίωωνν::  
ΤΤοο  λλεεύύκκωωμμαα  ττηηςς  ττρριιαακκοοννττααεεττηηρρίίδδααςς  ττοουυ

Το 18�� ο Άννινος είχε συμπληρώσει ήδη �0 χρόνια στα γράμματα (αρχής
γενομένης από τα πρώτα του δημοσιεύματα σε αθηναϊκά περιοδικά). Με αφορ-
μή αυτή την επέτειο συστήνεται επιτροπή από φίλους και συνεργάτες του, οι
οποίοι αποστέλλουν εγκύκλιο σε επιστήμονες, λόγιους και λογοτέχνες της επο-
χής με αίτημα να συγγράψουν κείμενα για τη δημιουργία ενός επετειακού λευ-
κώματος. Τα ονόματα των μελών της Επιτροπής ανήκουν στον στενό κύκλο
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68 Βλ. την ιστοσελίδα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος http://www.grandlodge.gr/el/ [on
line, πρόσβαση στις 1-8-2010]



του Άννινου και είναι γνώριμα και σε
εμάς από τις αναζητήσεις του στη διάρ-
κεια της δεκαετίας του 1880:6� Ο Νικό-
λαος Πολίτης, ο Αριστομένης Προβε-
λέγγιος, ο αδελφικός του φίλος Γεώρ-
γιος Σουρής, ο Γεώργιος Δροσίνης, ο
Δημήτριος Κακλαμάνος και ο εκδότης
Γεώργιος Κασδόνης, ο οποίος θα προ-
χωρήσει και στην έκδοση του λευκώμα-
τος το 1�00, με τίτλο Λεύκωμα επί τη
συμπληρώσει της Τριακονταετηρίδος
του φιλολογικού σταδίου του Χαραλά-
μπους Αννίνου 186�-18��. 

Η κίνηση των φίλων του Άννινου είχε
εντυπωσιακά αποτελέσματα αν κρίνουμε
από τον αριθμό και τις ιδιότητες των αν-
θρώπων που συμμετείχαν στη συγγραφή
του λευκώματος. Και μόνο η παράθεση
των ονομάτων είναι εντυπωσιακή:

(αα) Πανεπιστημιακοί: Δημήτριος
Αιγινήτης (μετέπειτα εμπνευστής της Ακαδημίας Αθηνών), Μαργαρίτης Ευ-
αγγελίδης, Παύλος Καρολίδης, Σωκράτης Λαγουδάκης, Σπυρίδων Λάμπρος,
Νικόλαος Πολίτης, Σ. Κ. Σακελλαρόπουλος, Γεώργιος Ν. Χατζιδάκις, 

(ββ) Λόγιοι, δημοσιογράφοι, εκδότες και λογοτέχνες από την Αθήνα, αλλά
και τις άλλες πνευματικές εστίες του ελληνισμού συμπεριλαμβανομένων των
Επτανήσων: Δημοσθένης Αλεξιάδης, Τιμολέων Αμπελάς, Γ. Ανδρικόπουλος, Π.
Α. Αξιώτης, Μιχαήλ Αργυρόπουλος, Ειρηναίος Κ. Ασώπιος, Ιωακείμ Βαλαβά-
νης, Σταμάτιος Βάλβης, Δημ. Κ. Βαρδουνιώτης, Σπυρίδων Βάσης, Δ. Α. Βελ-
λής, Θεόδωρος Βελλιανίτης, Δημήτριος Βικέλας, Άγγελος Βλάχος, Γιώργος
Βοντζαλίδης, Ηλίας Βουτιερίδης, Γεράσιμος Θ. Βώκος, Βλάσιος Γαβριηλίδης,
Μιχαήλ Γιαννουκάκης, Σπ. Ε. Δάσιος, Ιωάννης Δαμβέργης, Σπυρίδων Δε Βιά-
ζης, Πολύβιος Δημητρακόπουλος, (Του Ζλάπι), Στέφανος Δραγούμης, Γεώρ-
γιος Δροσίνης, Νικόλαος Επισκοπόπουλος, Αργύρης Εφταλιώτης, Πέτρος Ζη-
τουνιάτης, Ευγένιος Ζαλοκώστας, Ευγενία Ζωγράφου, Λεωνίδας Χ. Ζώης, Μι-
χαήλ Δ. Ζώρας, Δ. Κακλαμάνος, Γεώργιος Ν. Καλλισπέρης, Δ.Ι. Καλογερό-
πουλος, Δημήτριος Καμπούρογλου, Ιωάννης Καμπούρογλου, Λεωνίδας Κανελ-
λόπουλος, Δ. Καραχάλιος (υπογράφει με το ψευδώνυμο Λάμπρος Αστέρης),
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6� Λεύκωμα επί τη συμπληρώσει της τριακονταετηρίδος του φιλολογικού σταδίου του Χαρα-
λάμπους Αννίνου 186�-18��, Εν Αθήναις: Γ. Κασδόνης, 1�00, σ. 6.

Εξώφυλλο του λευκώματος της
τριακονταετηρίδας του Άννινου –

Πηγή: Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου
Κρήτης



Ανδρέας Καρκαβίτσας, Ιωάννης Κονδυλάκης, Α. Π. Κουρτίδης, Ευάγγελος
Κουσουλάκος (διευθυντής του Σκριπ), Βασίλειος Κυρέλλος, Άδωνις Κύρου, Ι.
Λαμπρίδης, Μιχαήλ Λάμπρος, Νικόλαος Λάσκαρης, Ε. Λυκούδης, Μ. Μαλα-
κάσης, Μανής (και πάλι ο Ευάγγελος Κουσουλάκος), Α.Σ. Μάτεσης, Ανδρέας
Μαρτζώκης, Μέμνων Μαρτζώκης, Στέφανος Μαρτζώκης, Κ. Μεταξάς, Κί-
μων Μιχαηλίδης, Γεώργιος Μολφέτας, Α. Μομφερράτος, Ανδρέας Μοσχονάς,
Γ.Π. Μπαλτατζής, Τίμος Μωραϊτίνης, Γεώργιος Νάζος, Παύλος Νιρβάνας,
Γρηγόριος Ξενόπουλος, Σπυρίδων Παγανέλης, Κωστής Παλαμάς, Αλέξανδρος
Πάλλης, Vito Palumbo (ο μεταφραστής της Νίκης του Λεωνίδα στα ιταλικά),
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνος Πα-
παμιχαλόπουλος, Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Καλλιρόη Παρρέν, Κώστας Πασα-
γιάννης, Μαρίκα Πίπιζα, Ιωάννης Πολέμης, Αριστομένης Προβελέγγιος, Γε-
ώργιος Πωπ, Κλέων Ραγκαβής, Κ. Ν. Ράδος, Εμμανουήλ Ροΐδης, Γ.Θ. Σα-
γιαξής, Ιωάννης Σβορώνος, Μ.Δ. Σεϊζάνης, Κωνσταντίνος Φ. Σκόκος, Γεώρ-
γιος Σουρής, Επαμειμώνδας Σταματιάδης, «Κλων Στέφανος», Στέφανος Στε-
φάνου, Α.Ν. Στούπης, Γεώργιος Στρατήγης, Δημήτριος Ταγκόπουλος, Αντώ-
νιος Τραυλαντώνης, Ιωάννης Τσακασιάνος, Ηλίας Τσιτσέλης, Γεώργιος Τσο-
κόπουλος, Ιωάννης Φραγκιάς, Αναστάσιος Φωκάς Γεωργακάτος, Γ.Σ. Φρα-
γκούδης, Κώστας Χαιρόπουλος, Χ. Χρηστοβασίλης, Ευστάθιος Χρονόπουλος
(Timeson).

(γγ) Πολιτικοί: Ο βουλευτής Μεγαρίδος Γ.Α. Αναστασόπουλος, ο Ιθακήσιος
πρωτοσοσιαλιστής Πλάτων Δρακούλης (από το Λονδίνο), ο βουλευτής Άνδρου
Ε. Εμπειρίκος, ο βουλευτής Σύρας Βασίλειος Σ. Μαρκεζίνης, ο βουλευτής
Πάλλης (Κεφαλληνίας) Α. Τυπάλδος Μπασσιάς, ο βουλευτής Ερμιονίδος Εμ-
μανουήλ Ρέπουλης, ο υποψήφιος Αλέξιος Φ. Φιλαδελφεύς, ο βουλευτής Αττικής
Θεόδωρος Φλογαΐτης.

(δδ) Εκκλησιαστικοί άρχοντες: Ο Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Γεράσιμος
(Δόριζας).

(εε) Καλλιτέχνες: Ο ηθοποιός Ευάγγελος Παντόπουλος (πρωταγωνιστής
του Ζητείται Υπηρέτης και της Νίκης του Λεωνίδα) και η κεφαλληνιακής κα-
ταγωγής μεγάλη ηθοποιός Ευαγγελία Παρασκευοπούλου, ενώ ο Γεώργιος
Βρούτος αφιερώνει στον Άννινο ένα ανάγλυφο. Συμμετέχουν επίσης οι γελοιο-
γράφοι Θέμος Άννινος και Γ. Ροϊλός.

Ο κατάλογος των λογίων, λογοτεχνών και πνευματικών ανθρώπων που τε-
λικά υπέγραψαν και απέστειλαν κείμενα θα μπορούσε να αποτελεί τα λήμματα
ενός λεξικού της ελληνικής πνευματικής ζωής μετά το 1880. Όσοι από τους συ-
νεργάτες του στις τρεις προηγούμενες δεκαετίες δεν έχουν γράψει στο λεύκωμα
είτε δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή (Σπυρίδων Βασιλειάδης, Κωνσταντίνος και
Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, Δημήτριος Κορομηλάς – ο τελευταίος έχει πε-
θάνει ένα μόλις χρόνο πριν) είτε βρίσκονται σε αντικειμενική δυσκολία να γρά-
ψουν (ο Μιχαήλ Μητσάκης έχει ήδη από τα μέσα της δεκαετίας ξεκινήσει το
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χωρίς επιστροφή ταξίδι του στα ψυχια-
τρεία). 

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η παρου-
σία πολλών από τους εκπροσώπους της
κοντινότερης στη δημοτική γλώσσα γε-
νιάς του 1880, με ηχηρή εξαίρεση τον
Γιάννη Ψυχάρη – είναι γνωστό ότι ο
Άννινος είχε αρχίσει να αποστασιοποιεί-
ται διακριτικά από τον κύκλο της
Εστίας όταν, μετά την έκδοση του Ταξι-
διού, η τελευταία αρχίζει να βλέπει ιδιαί-
τερα θετικά τις γλωσσικές του απόψεις.

Εκτός από την απουσία του Γιάννη Ψυχάρη, που έρχεται σε αντίθεση με την
παρουσία στο λεύκωμα πολλών υπέρμαχων της δημοτικής γλώσσας, μπορούμε
να διαπιστώσουμε και άλλη μία ενδιαφέρουσα αντίθεση, «τοπικού» χαρακτήρα.
Στο λεύκωμα είναι έκδηλα παρούσες η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος, η πρώτη με
τους τελευταίους εναπομείναντες Ηλία Τσιτσέλη και Γεώργιο Μολφέτα (ο Λα-
σκαράτος βρίσκεται σε βαθιά γεράματα και δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι και
στο παρελθόν είχε κάποια προσωπική επαφή με τον Άννινο), και η δεύτερη με
εντονότερη ακόμα παρουσία (Ζώης, Μαρτζώκηδες, Δε Βιάζης, Τσακασιάνος)
– ο Άννινος είχε άλλωστε συνεργαστεί μαζί τους. Αυτό που φαίνεται να λείπει
από το λεύκωμα του Άννινου είναι ο τελευταίος αναμμένος φανός του επτανη-
σιακού κόσμου: Η Κέρκυρα. Ο Άννινος από την αρχή της σταδιοδρομίας του εί-
ναι μακριά από την Κέρκυρα. Ακόμη και η επαφή του με τον Ιούλιο Τυπάλδο γί-
νεται σε «ουδέτερο έδαφος», την Ιταλία. Ο σύνδεσμος με το πάλαι ποτε κέντρο
της επτανησιακής πολιτιστικής ζωής φαίνεται πως είχε διαρραγεί πριν ακόμη ο
Άννινος φύγει από την Κεφαλονιά. Και τώρα που βρίσκεται στην Αθήνα, φαίνε-
ται να μη μπορεί να διεισδύσει στο κερκυραϊκό λογοτεχνικό σύμπαν, που προ-
σπαθεί να διατηρήσει την επτανησιακή του ιδιαιτερότητα τελευταίο σε σχέση με
τα υπόλοιπα νησιά, που φαίνεται να έχουν παραδοθεί στην Αθήνα. Ο Άννινος με
τη στάση του στα λογοτεχνικά πράγματα, άλλωστε, αποτελούσε πρότυπο αυτού
που οι Κερκυραίοι πάσχιζαν να αποφύγουν: Είχε γίνει πλέον Αθηναίος. Κι αυτό
το λεύκωμα αποτελούσε την τρανότερη απόδειξη.

Η καταξίωση του Άννινου στην αθηναϊκή λογοτεχνική πραγματικότητα,
που αποδεικνύεται από τη σχεδόν καθολική συμμετοχή του πνευματικού κόσμου
στο λεύκωμά του, δεν είναι η καταξίωση ενός Επτανήσιου λογοτέχνη που κατα-
κτά την Αθήνα. Είναι η καταξίωση ενός νέου μοντέλου λογοτέχνη, του «Αθη-
ναίου». Οψίμως Αθηναίου, αλλά Αθηναίου. Χωρίς να καταργείται μ’ αυτό η
καταγωγή και οι καταβολές του, ο Άννινος είναι αποδεκτός από όλους, επειδή
είναι Αθηναίος. Ακόμη και οι Κεφαλονίτες και οι Ζακυνθινοί φίλοι και συνεργά-
τες του που υπερτονίζουν την επτανησιακή του καταγωγή αυτό φαίνεται πως το
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Γελοιογραφίες του Χ. Άννινου 
από τον Θ. Άννινο 
(από το Λεύκωμα

της τριακονταετηρίδος 
του Χ. Άννινου)



γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Και οι άλλοι, όσοι αναφέρονται στην επτανησιακή
καταγωγή, το κάνουν με τη διάθεση αναπόλησης της επαρχιακής καταγωγής
– και όχι με τη συναίσθηση μιας διαδικασίας πνευματικής αλληλεπίδρασης. Με
την έννοια αυτή, το Λεύκωμα είναι η πανηγυρική πολιτογράφηση του Άννινου
ως Αθηναίου.

Πέρα από αυτόν τον συμβολικό χαρακτήρα, το Λεύκωμα είναι μία πρώτης
τάξεως ευκαιρία να διαπιστώσει κανείς την, έστω εξωραϊσμένη λόγω επετείου,
στάση ολόκληρου του ελληνικού πνευματικού κόσμου απέναντι στον Άννινο: οι
περισσότεροι αναφέρονται στην εκλεπτυσμένη χιουμοριστική του γραφή, που
προκαλεί το γέλιο και την ευχαρίστηση στο αναγνωστικό κοινό, χαρακτηρίζο-
ντάς την με διάφορους τρόπους. Χαρακτηριστική είναι η άποψη του Μητροπολί-
τη Κεφαλληνίας Γερασίμου, ο οποίος (την περίοδο που άρθηκε ο αφορισμός του
Λασκαράτου) παρατηρεί ότι σε αντίθεση με τη σάτιρα του Λασκαράτου, η οποία
«δάκνει και καυτηριάζει», η ευφυολογία του Άννινου όχι μόνο είναι ανώδυνη, αλ-
λά προκαλεί ευχαρίστηση ακόμη και σ’ εκείνους εναντίον των οποίων στρέφε-
ται.70 Ο Βλάσης Γαβριηλίδης τον χαρακτηρίζει «φιλομειδή Σατανά».71 Ο Πλά-
των Δρακούλης από το Λονδίνο προσδιορίζει αυτό που εισφέρει ο Άννινος στη
Λογοτεχνία ως «φαιδρότητα» και «γιούμορ»,72 ενώ ο εκδότης του Σκριπ Ευάγ-
γελος Κουσουλάκος χαρακτηρίζει το συστατικό της επιτυχίας του Άννινου ως
«αττικόν άλας».7� Αυτό το άλας και τις θαυματουργές του ιδιότητες προσπαθεί
με έναν μάλλον ατυχή τρόπο να περιγράψει και ο Παύλος Νιρβάνας στο δικό του
κείμενο,74 ενώ για την αλαταποθήκη του Άννινου μιλάει και ο Γεώργιος Τσοκό-
πουλος,75 προσθέτοντας τον όρο «αττικό μέθυ». Οι περισσότεροι από τους συνει-
σφέροντες στο Λεύκωμα, με αφορμή το «άλας» ή το «γιούμορ» του Άννινου προ-
σπαθούν να δώσουν κείμενα χαριτωμένα – ο Εμμανουήλ Ροΐδης αναρωτιέται
πού βρήκε την όρεξη να γράφει με τόση ευθυμία επί τόσες δεκαετίες.76

Η εποχή του βλέπει ως συμβολή του Άννινου στην αθηναϊκή (και όχι μόνο)
πνευματική ζωή, αυτό το «αττικόν άλας», την εύθυμη αλλά όχι αιχμηρή γραφή,
η οποία στηρίζεται σε ευφυολογήματα και σε κωμικές καταστάσεις. Ο Αντώ-
νης Τραυλαντώνης μάλιστα θεωρεί τον Άννινο (που υπενθυμίζουμε ότι ξεκίνησε
ως ρομαντικός ποιητής) από τους πρωταγωνιστές της εκδίωξης του παράταιρου
για την Ελλάδα ρομαντισμού.77 Άλλοι εξαίρουν τη συμβολή του στη δημοσιο-
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70 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σσ. 26-27. 
71 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σσ. 25-26.
72 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σ. �4.
7� Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σ. 51.
74 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σσ. 75-76.
75 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σσ. 106-107.
76 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σ. �6.
77 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σ. 102.



γραφία, όπως ο Κ. Βαλαβάνης78 και ο Δ. Βικέλας,7� ενώ ο Βασίλειος Κυρέλλος
αναφέρεται σε άλλη μια ενδιαφέρουσα στιγμή της πορείας του Άννινου, που δεί-
χνει την προσαρμοστικότητά του στα υφιστάμενα δεδομένα: Την περίοδο που
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χιουμοριστική του γραφή για ικανό χρονικό
διάστημα, προκειμένου, σύμφωνα με τις οδηγίες της νέας διεύθυνσης, να υπο-
γράφει τα κείμενα της Νέας Εφημερίδος.80 Ο Μίκιος Λάμπρος αναφέρεται με
αίσθημα πικρίας, όχι απέναντι στον Άννινο, αλλά στην τύχη της κοινής τους
προσπάθειας, στο μόνο «μελανό σημείο» της καριέρας του Άννινου, όπως το χα-
ρακτηρίζει, τη βραχύβια προσπάθεια της Καθημερινής.81 Ο Σπυρίδων Λάμπρος
εξαίρει τη συμβολή του στην επιστήμη της Ιστορίας,82 και ο Δημοσθένης Αλε-
ξιάδης αναδεικνύει τη συμβολή του στην ανανέωση της ελληνικής δραματουρ-
γίας,8� ενώ ο Δ. Καραχάλιος προβάλλει τον τρόπο, με τον οποίο ο Άννινος αλι-
εύει τους ήρωες και τις κωμικές καταστάσεις που περιγράφει στα έργα του από
την καθημερινότητα,84 αναδεικνύοντας το δισυπόστατο του εργαστηρίου: Ο χι-
ουμορίστας Άννινος περιπλανιέται μέσα στην καθημερινότητα, την πραγματι-
κότητα της εποχής του, και την παρουσιάζει ιδωμένη με το δικό του βλέμμα.

Δεν είναι λίγα και τα κείμενα που μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για τον
Άννινο ως προσωπικότητα. Η ζωηρή ματιά του Άννινου τυγχάνει ιδιαίτερης πε-
ριγραφής από τον Ν. Επισκοπόπουλο.85 Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου σ’ έναν σατι-
ρικό διάλογο αναφέρεται στην αρρωστοφοβία του Άννινου.86 Η εξωτερική του
ατημέλητη εμφάνιση σχολιάζεται χιουμοριστικά από τον καλό του φίλο Ιωάννη
Δαμβέργη,87 ενώ ο Ηλίας Τσιτσέλης μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για τη
νεανική ηλικία του Άννινου στην Κεφαλονιά.88

Οι υπόλοιποι Επτανήσιοι που συμμετέχουν στο Λεύκωμα μάς αποκαλύπτουν
και την ποικιλία σχέσεων του Άννινου μαζί τους. Πέρα από τον Ηλία Τσιτσέλη,
με τον οποίο ο Άννινος διατηρούσε άριστη επικοινωνία σε όλη τη διάρκεια της
αθηναϊκής του περιόδου, αξιοσημείωτο είναι το ποίημα του Γεωργίου Μολφέτα,
ο οποίος ήδη επί επτά χρόνια προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό το σατιρικό πνεύ-
μα στην Κεφαλονιά με την έκδοση της εφημερίδας Ζιζάνιον. Οι στίχοι του κρύ-
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78 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σσ. 15-16.
7� Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σσ. 1�-20.
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82 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σσ. 56-57.
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84 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σσ. 44-48.
85 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σ. �6.
86 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σ. 85.
87 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σσ. 28-2�.
88 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σσ. 10�-106.



βουν και πικρία απέναντι στην κατάσταση που επικρατεί στην Κεφαλονιά, μια
αδιόρατη υπεροψία απέναντι στο αθηναϊκό κοινό – αλλά και θαυμασμό απέναντι
στον Άννινο που κατόρθωσε να καθιερωθεί μακριά και μπορεί να βιοπορίζεται,
αν και δίνει την αίσθηση ότι αντιμετωπίζει αυτή την εξέλιξη ως «αναγκαίο κα-
κό», εξ αιτίας της ποιότητας του αθηναϊκού κοινού:

Στη γιορτή του πατριώτη, που τριάντα χρόνια κλει
γράφοντας, Παραδαρμένους, στα παιδιά του Περικλή
και κουριόζες μπαρτζολέτες για σκυλιά και για γουρούνια
π’ όλοι πέφτουν με τα μούτρα να χορτάσουν από κει,
όπως οι ναπολιτάνοι πέφτουνε στα μακαρούνια
όντες είν’ ξεπαγιασμένοι κι από μέρες νηστικοί,
έρχομαι κι εγώ να λάμψω σαν κολοφωτιά σβυμένη,
και να πω του Χαραλάμπη με καρδιά συγκινημένη,
«Καλορρίζικος ας είσαι, συντοπίτη προκομμένε,
Κι όσο βγαίνουν στην Αθήνα κουλουράκια φρέσκα, μένε!»8�

Από τους Επτανήσιους που συμμετέχουν στο λεύκωμα, οι Ζακυνθινοί είναι
οι πιο ενθουσιώδεις: Με εξαίρεση τον Λεωνίδα Ζώη,�0 ο οποίος δεν γνωρίζει προ-
σωπικά τον Άννινο αλλά μιλά διθυραμβικά για το έργο του, και τον αποκαλεί
«χαριέστερο των Ελλήνων λογογράφων». Ο Αντ. Σ. Μάτεσης προχωράει ένα
βήμα παραπέρα, και αποκαλεί τον Άννινο πρέσβη των Ιονίων στην Αθήνα, δί-
νοντας μια εξόχως ενδιαφέρουσα διάσταση του πώς αντιλαμβάνονται οι Επτα-
νήσιοι τη μετακόμιση πνευματικών ανθρώπων στην Αθήνα, στα χρόνια μετά
την Ένωση:�1

Αν ουδείς δύναται ν’ αρνηθή ότι κατά τον αιώνα μας οι Επτανήσιοι υπήρ-
ξαν οι διδάσκαλοι των άλλων Ελλήνων εις τε την λογοτεχνίαν και τους
λοιπούς καλλιτεχνικούς κλάδους, βεβαίως ο Μπάμπης Άννινος υπήρξεν ο
τελευταίος των διδασκάλων τούτων. Εν τω παρόντι η αφομοίωσις συνε-
τελέσθη, μαθηταί και διδάσκαλοι συναγωνίζονται ως ίσοι εν τω εδάφει
της τέχνης. Αλλά κατά την εξέλιξιν της αφομοιώσεως ταύτης ουδείς δύ-
ναται επίσης ν’ αρνηθή ότι ο Μπάμπης Άννινος υπήρξεν ούτως ειπείν ο
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8� Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σ. 68. Η κατακλείδα του στιχουργήματος
δείχνει, πέρα από την πικρία του Μολφέτα για τη σύγχρονή του λογοτεχνική παραγωγή στην
Κεφαλονιά, και το γεγονός ότι και εκείνος έχει το ενδιαφέρον του στραμμένο προς την αθηναϊκή
λογοτεχνική σκηνή.

�0 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σσ. ��-40.
�1 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σ. 65.



πρέσβυς των Ιονίων εν τω Κέντρω της Ελλάδος, διά της μακράς αυτού
και συνεχούς δράσεως μεταφυτεύσας εν τω εδάφει τούτω το επτανησια-
κόν πνεύμα και το επτανησιακόν μέθυ.

Η άποψη του Μάτεση έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον – και δείχνει ότι οι Επτανή-
σιοι (τουλάχιστον οι Ζακυνθινοί και οι Κεφαλονίτες που με μεγαλύτερη ευκολία
είχαν επιλέξει τη μετακόμιση στο «κέντρον της Ελλάδος») αντιλαμβάνονται τη
διαδικασία αυτή ως συνέχεια. Ο Άννινος για τον Μάτεση, ως τελευταίος των
Επτανησίων δασκάλων, μεταφύτευσε και το επτανησιακό πνεύμα στην Αθήνα.
Ανάλογος είναι ο θαυμασμός που εκφράζουν με τα κείμενά τους οι Ανδρέας,
Μέμνων και Στέφανος Μαρτζώκης.�2 Ο Σπυρίδων Δε Βιάζης πάλι, ξεκινώντας
από την παλαιά ρήση Cefalonia-Malinconia,�� εξαίρει, πέρα από την allegria του
Άννινου και την επιτυχημένη ανάμιξη στο έργο του Άννινου της ευθυμίας και
της μελαγχολίας, που παρουσιάζεται στο αναγνωστικό κοινό με χάρη, πνεύμα
και ευτραπελία.�4

Ο Ιωάννης Τσακασιάνος,�5 που είχε συνεργαστεί στενά με τον Άννινο στους
Ανθώνες του, κυρίως τη δεκαετία του 1870 αλλά και εκείνη του 1880, με ένα
μικρό τετράστιχο το οποίο αφιερώνει στον Άννινο παρουσιάζει μια δίσημη άποψη,
που εκφράζει κάποια πικρία: Δεν είναι λίγοι αυτοί που βλέπουν και υπογραμμί-
ζουν την πικρή διάσταση του «αττικού άλατος» του Άννινου:

Ενόσω μόνον το κορμί για το καρβέλ’ ιδρώνει,
Ας αρμενίζη ο νους σοφός κι ας προσκυνούν οι χρόνοι.
Μ’ αν μέλλη να ληστεύεται κι ο νους για το καρβέλι,
«Ανάθεμά τα γράμματα, Χριστέ, κι οπού τα θέλει!»

Ο αγώνας των λογίων για βιοπορισμό, που ενδέχεται να επηρεάζει την ποιό-
τητα των κειμένων τους, αποτελούσε πραγματικότητα ξένη για τους Επτανή-
σιους dilettanti, όσο ζούσαν στον τόπο τους, και ιδιαίτερα εκείνους της Κέρκυρας
που εξακολουθούν την επτανησιακή παράδοση των λογίων που δημιουργούσαν
απαλλαγμένοι από τις αισθητικές, μορφολογικές και ιδεολογικές συμβάσεις του
βιοποριστικού επαγγελματισμού που είχε πλέον καθιερωθεί στην Αθήνα. Οι
Επτανήσιοι της παλιάς γενιάς (και οι εναπομείναντες συνεχιστές Κερκυραίοι)
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�2 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σ. 10�.
�� Η ρήση-λογοπαίγνιο Cefalonia-Malinconia, συνδέει την Κεφαλονιά με τη μελαγχολία λό-

γω του ορεινού γεωγραφικού της ανάγλυφου, ιδιαίτερα του σκεπασμένου με την κεφαλληνιακή
μαύρη ελάτη όρους Αίνος. Το ορεινό βραχώδες και απότομο ανάγλυφο της Κεφαλονιάς είναι που
σύμφωνα με τη ρήση αυτή κάνει τους Κεφαλονίτες μελαγχολικούς και σοβαρούς.

�4 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σσ. 2�-�0.
�5 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σσ. 10�-106.



θεωρούσαν αδιανόητο να καθορίζεται το καλλιτεχνικό τους έργο από την ανά-
γκη εξασφάλισης των προς το ζην. Αλλά και η εικόνα από την αντίπερα όχθη
ήταν εξίσου απογοητευτική για τους ίδιους τους συγγραφείς και δημοσιογρά-
φους της Αθήνας, που έγραφαν στις εφημερίδες, μετέφραζαν έργα, συνέθεταν
πεζά και ποιήματα, έγραφαν για το θέατρο και, όσο και αν πάσχιζαν και σκορ-
πούσαν το ταλέντο τους, ήταν βέβαιο ότι με τις αμοιβές που τους εξασφάλιζε η
ελληνική αγορά δεν θα μπορούσαν ποτέ να φτάσουν στην αίγλη των διάσημων
προτύπων τους του εξωτερικού. Αυτή η απογοήτευση, που εμπεριέχει και γνώση
της δύσκολης οικονομικής κατάστασης του Άννινου, διακατέχει μεγάλο μέρος
των κειμένων που αφιερώνονται μεν στον τιμώμενο, εμπεριέχουν ωστόσο και τις
προσωπικές αγωνίες των ίδιων των γραφόντων. Ο Νικόλαος Λάσκαρης�6 συν-
θέτει έναν σατιρικό διάλογο στον οποίο πρωταγωνιστεί ένας συγγραφέας, ο
«Μπέμπης», ο οποίος στο τέλος εκφράζει τη φιλοδοξία να αποκτήσει κάποτε
από τις αρχές ένα πιστοποιητικό πενίας για να μπορέσει να ταφεί δωρεάν. Αντί-
στοιχες υπόνοιες περιέχει και το σατιρικό ποίημα που υπογράφει ως «Του Ζλά-
πι» ο Πολύβιος Δημητρακόπουλος,�7 που τιτλοφορείται «Στουν Άννινουν τουν
Μπάμπη, που γιουρτάζει τριάντα χρόνων κόπους κη μαράζι»:

Τριάντα χρόνια στη σκλαβιά της λωγιοτουσύνης
πόσα βουνά απού χαρτιά στου σπίτι σου δεν σάρουσις!
κη λόγιους κατώρθουσις ως σήμερουν να μείνης,
κι’ ακόμα ζης, ρι Μπάμπη μου κι δεν τα ικακάρουσις!»
[...]
Γιατί δεν ιγινόσουνι στραγαλατζής, μπακάλης
γιατί δεν ιγινόσουνι κανένας υπουργός,
για να μπουρέσης κατιντίς παράμερα να βάλης
κη να γλιεντάς τουλάχιστον κι όντις θα είσ’ αργός;»

Αντίστοιχος είναι και ο προβληματισμός άλλου ενός στενότατου φίλου του
Άννινου, του Γεωργίου Σουρή:�8

[...] Τριάντα χρόνους έχαφτες πνευματικόν αέρα,
Τριάντα χρόνοι πέρασαν σα να ’τανε μια ’μέρα,
Και τώρα χρυσοστέφανη μια Μούσα σε καλεί
Να τους γιορτάσει φουκαράς, μ’ εμάς τους φουκαράδες·
Ανάλατο μου φαίνεται και πρόστυχο πολύ
Νάναι κανένας συγγραφεύς και νάχη και παράδες.
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�6 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σσ. 57-60.
�7 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σ. �2.
�8 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σ. ��.



Με την ίδια πικρία για την κακή οικονομική κατάσταση των συγγραφέων
μιλούν και άλλοι: Ο Μ. Μαλακάσης, σ’ ένα πολύ συγκινητικό κείμενο υπονοεί
τις οικονομικές δυσκολίες χωρίς ν’ αναφέρεται σ’ αυτές,�� ενώ με πολύ μεγαλύ-
τερη απογοήτευση για την ανέχεια των συγγραφέων και λογίων μιλά ο Κων-
σταντίνος Σκόκος, με τον οποίο ο Άννινος είχε συνεργαστεί τακτικά στο Εθνι-
κόν Ημερολόγιόν του,100 αλλά και ο Δημήτριος Ταγκόπουλος.101

Αξιόλογα είναι και άλλα ποιήματα που αφιερώνουν λογοτέχνες της εποχής
στον Άννινο, τα οποία επίσης έχουν αυτοαναφορικό περιεχόμενο, και μας δίνουν
έμμεσα αλλά έκδηλα τη μελαγχολική ατμόσφαιρα μέσα στην οποία έγραφαν
ακόμη και οι σατιρικοί συγγραφείς της εποχής (ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμα-
στε σε περίοδο πτώχευσης και διεθνούς οικονομικού ελέγχου): Ο Ιωάννης Πολέ-
μης102 δίνει ένα πολύστιχο ποίημα, στο γνωστό του λυρικό ύφος και ο Αριστομέ-
νης Προβελέγγιος ένα αυτοαναφορικό ποίημα.10� Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως πα-
ρουσιάζει το τετράστιχο του στενού συνεργάτη του Άννινου Γεωργίου Δροσίνη104

που μας εμφανίζει τον Άννινο ως μελαγχολική προσωπικότητα, που είχε το χά-
ρισμα να μετασχηματίζει τη ζοφερότητα, τη δυσθυμία και τη μιζέρια του στενού
ή ευρύτερου περιβάλλοντός του σε κωμική κατάσταση:

Όλοι σε μακαρίζουνε – τριάντα χρόνια τώρα
Το γέλοιο από το στόμα σου δε στέρεψε μιαν ώρα·
Όλοι σε μακαρίζουνε – και λίγοι ξέρουν μόνο
Πόσες φορές το γέλοιό σου γεννήθηκε απ’ τον πόνο.

Η προσωπική γνωριμία του Άννινου με τον Δροσίνη έδινε την ευκαιρία στον
τελευταίο να γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιος ήταν πραγματικά
αυτός ο άνθρωπος που σύχναζε ατημέλητος και σκυφτός στα δημοσιογραφικά
γραφεία. 

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να δούμε και τις γνώμες, άλλες περισσότερο και
άλλες λιγότερο ενθουσιώδεις που ανέπτυξαν και άλλοι λογοτέχνες του καιρού
του που είτε βρέθηκαν κοντά στον Άννινο παλαιότερα και πλέον έχουν τραβή-
ξει διαφορετικούς δρόμους είτε έχουν διαφορετική φιλοσοφία αναφορικά με τη
λογοτεχνική τους γλωσσική και αισθητική παρουσία. Ο Αλέξανδρος Παπα-
διαμάντης105 αναπολεί τις εποχές που δούλευε μαζί με τον Άννινο στην Εφη-

Η περίοδος της ωριμότητας (18�0-1��4) 44�

�� Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σ. 61.
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105 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σ. 82.



μερίδα του Κορομηλά. Ο Αργύρης Εφταλιώτης106 εκφράζει τον θαυμασμό του
απέναντι στον Άννινο, αλλά ταυτόχρονα και ένα παράπονο, γλωσσικής υφής:
Ο Άννινος έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται τη γλώσσα με μαεστρία, ωστόσο
δεν αφήνεται να δημιουργήσει στη δημοτική γλώσσα, συμβιβάζεται, ελίσσε-
ται, προσαρμόζεται, πράγμα που δεν δείχνει συνεπή στάση στο γλωσσικό ζή-
τημα:

Με τον Μπάμπη μας έχω μια βαθιά βαθιά αγάπη κ’ ένα πικρό πικρό
παράπονο. Τον αγαπώ, γιατί έχει ρωμαίικη ψυχή, κι από τη ψυχή του
τρέχει σαν από βρύση η ρωμαίικη γλώσσα, καθάρια και δροσερή, νόστι-
μη και χαριτωμένη. Το παράπονό μου είναι, που δεν την αφίνη να τρέχη
έτσι πάντα.

Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας,107 πάλι, μιλά για το ξεκίνημα του Άννινου, την
«ψευτιά» του ρομαντισμού, την οποία όμως, κατά τον Καρκαβίτσα γρήγορα
προσπέρασε με όπλο τον γέλωτα. Φαίνεται ότι δεν ενοχλείται από την αυθεντι-
κότητα του Άννινου, αλλά από τους επίδοξους μιμητές του, που είχαν κατα-
κλύσει τον αθηναϊκό τύπο εκείνη την εποχή με ποικίλης υφής αποτελέσματα.
Οι μιμητές του όμως είναι εκείνοι που εξ αντιδιαστολής αναδεικνύουν τη μονα-
δικότητά του. Αντίστοιχες είναι οι παρατηρήσεις και του Ιωάννη Κονδυλά-
κη,108 ο οποίος διακριτικά υπονοεί ότι ο Άννινος θυσιάστηκε εξ αιτίας της πο-
λυγραφίας του και του κατακερματισμού του έργου του στην επικαιρική γρα-
φή, με αποτέλεσμα να μεριμνήσει περισσότερο για την τρέχουσα γενιά και όχι
για τις επόμενες – υπογραμμίζοντας και εκείνος ότι πολλοί ήταν εκείνοι που
τον μιμήθηκαν ανεπιτυχώς. Η «πλημμύρα της καθημερινής μεθυγραφίας» σε
αντίθεση με τον Άννινο, ο οποίος συνιστά την «αριστοκρατία του είδους» υπο-
γραμμίζεται, πολύ διακριτικά και στο σημείωμα του Γρηγορίου Ξενόπου-
λου,10� ο οποίος εκφράζει την αγάπη, την εκτίμηση και τον θαυμασμό του στο
πρόσωπο του Άννινου, τον χαρακτηρίζει «ιδιαιτέραν, ξεχωριστήν φυσιογνω-
μίαν» και «μεστόν ευφυίας και χάριτος, πλήρη μέθυος, βασιλέα του λογοπαι-
γνίου και έκτοτε κραταιό και δημοτικώτατο». Το κείμενό του ωστόσο είναι
σχετικά μετρημένο. 

Λακωνικός, όχι τυχαία, είναι και ο Κωστής Παλαμάς110 – υπογραμμίζει ότι
ανήκει σε νεότερη γενιά, καθώς ο Άννινος συγκίνησε την παιδική του φαντασία,
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106 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σ. �7.
107 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σ. 48.
108 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σσ. 4�-50.
10� Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σ. 76.
110 Λεύκωμα τριακονταετηρίδος Χ. Άννινου, ό.π., σ. 77.



αλλά και αργότερα, όπως λέει, «έθελξε και εφαίδρυνε το πνεύμα μου διά των
γλαφυρών και ευτραπέλων έργων του».

Δεν είναι πολλές οι φορές που έχουμε την ευκαιρία να δούμε συγκεντρωμένες
σε έναν τόμο τις (διακριτικές μεν, ωστόσο αποκαλυπτικές) κρίσεις συγγραφέων
και λογίων για έναν σύγχρονό τους λογοτέχνη τη στιγμή που το έργο όλων είναι
σε εξέλιξη. Από αυτή την άποψη το Λεύκωμα του Άννινου παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, καθώς, όπως διαπιστώσαμε, αν διαβάσει κανείς ανάμεσα στις
γραμμές της πανηγυρικής ατμόσφαιρας, μπορεί εύκολα να διακρίνει τις διάφο-
ρες αποχρώσεις της αντίληψης που έχει για τον Άννινο η εποχή του στο απόγειο
της καριέρας του.

Η γενική εικόνα είναι ότι ο Άννινος είναι μια καταξιωμένη προσωπικότητα
στον αθηναϊκό πνευματικό χώρο, η δημοφιλία της οποίας φτάνει και σε όλα τα
κέντρα της Βαλκανικής αλλά και της Δυτικής Ευρώπης όπου δραστηριοποιού-
νται Έλληνες. Είναι αγαπητός από όλους – η προσωπικότητά του άλλωστε
φαίνεται, πέρα από το έργο του, ότι ενισχύει αυτή τη συμπάθεια των πνευματι-
κών κύκλων απέναντι στο πρόσωπό του, που είναι μάλλον καθολική.

Εκεί που μπορεί να διακρίνει κανείς κάποιες διαφοροποιήσεις είναι στο πώς
αποτιμούν οι λόγιοι και οι λογοτέχνες της εποχής του το έργο του, αλλά και τις
«παρενέργειές» του στην αθηναϊκή πνευματική ζωή. Και αυτή η αποτίμηση δεν
φαίνεται να γίνεται με κριτήρια που έχουν να κάνουν με τις γλωσσικές αντιλή-
ψεις του. Ουδείς φαίνεται να αμφισβητεί το ταλέντο του Άννινου στην ευφυολο-
γία, τη «μεθυγραφία» το χιούμορ, τη δυνατότητά του να μεταμορφώνει την
γκρίζα καθημερινότητα όλων σε κωμικές καταστάσεις που προκαλούν το γέλιο.
Υπάρχει όμως κάτι παραπέρα; Υπάρχει κάτι πιο βαθύ από την, έστω γλυκόπι-
κρη, χιουμοριστική του διάθεση απέναντι στη ζωή; Μήπως η πολυδιάσπαση της
γραφίδας του, με σαφείς βιοποριστικές αιτίες, συντομεύει την ημερομηνία λήξης
του; Μήπως τα κακέκτυπα αυτής της μεθυγραφίας που έχουν κατακτήσει τον
αθηναϊκό τύπο λειτουργούν ανασχετικά στην πορεία της νεοελληνικής δημοσιο-
γραφίας και λογοτεχνίας προς το μέλλον; Μήπως, σ’ αυτή την κορυφή της κα-
ριέρας του, που όλοι τον αποδέχονται και τον υμνούν, ο Άννινος έχει αρχίσει ήδη
να παλιώνει; Μήπως ο καινούριος αιώνας που έρχεται σε ελάχιστο χρονικό διά-
στημα, απαιτεί κάτι περισσότερο από την αδιαμφισβήτητα χαριτωμένη και επι-
τυχημένη χιουμοριστική του γραφή; Όλα αυτά τα μηνύματα αποπνέουν, πι-
στεύουμε, τα σημειώματα των συναδέλφων του Άννινου – πέρα από τον σεβα-
σμό, τον θαυμασμό, αλλά και την απόγνωση για τα οικονομικά αδιέξοδα του
κλάδου τους.
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44..44  ΟΟιι  ααυυττοοττεελλεείίςς  εεκκδδόόσσεειιςς  ττηηςς  ώώρριιμμηηςς  ππεερριιόόδδοουυ

44..44..11  ΕΕιισσααγγωωγγιικκέέςς  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς
Η περίοδος 18�0-1��4, περίοδος γενικότερης άνθησης για την ελληνική εκ-

δοτική παραγωγή, σηματοδοτεί και για τον Άννινο την επίταση της προσπάθει-
ας για αυτοτελή έκδοση των κειμένων του – προσπάθεια που είχε στην περίοδο
της ενσωμάτωσης περιοριστεί στην έκδοση μόνον του Εδώ κ’ εκεί.111

Κατά τη συνήθεια της εποχής, το υλικό που εκδίδεται στο συντριπτικά με-
γαλύτερο ποσοστό του δεν είναι αδημοσίευτο – αντίθετα έχει ήδη χαράξει μια
πρώτη πορεία στα έντυπα, με τα οποία κατά καιρούς συνεργάζεται ο συγγραφέ-
ας. Οι αυτοτελείς του εκδόσεις είναι η προσπάθειά του να κάνουν τα κείμενα μια
δεύτερη καριέρα, αυτή τη φορά όχι υπό την αιγίδα του εντύπου, όπου πρωτοεμ-
φανίστηκαν, αλλά με την υπογραφή του ίδιου του δημιουργού τους. Αυτός ο
«απογαλακτισμός» από την αρχική τους δημοσίευση, η οποία τις περισσότερες
φορές δεν κρίνεται αναγκαίο να μνημονευθεί παρά μόνον (και όχι πάντοτε) με
τη μορφή μιας απλής χρονολογικής αναφοράς στο έτος δημιουργίας του κειμέ-
νου, μπορεί να ερμηνευθεί ποικιλοτρόπως.

Αφ’ ενός, δηλώνει την «αποκάλυψη» της ταυτότητας του ίδιου του δημιουρ-
γού για κείμενα που είχαν κατά το παρελθόν δημοσιευθεί ψευδωνύμως ή ανωνύ-
μως. Αυτή η αποκάλυψη αφορά περισσότερο το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό και
όχι τους φιλολογικούς και εκδοτικούς κύκλους, στους οποίους, λόγω της σχετι-
κής τους στενότητας, τα περισσότερα από τα προσωπεία αυτά είναι γνωστά.
Με την έννοια αυτή, ο συγγραφέας που προσπαθεί να ενσωματωθεί στην αθη-
ναϊκή πραγματικότητα μέσα από μια ποικιλία προσωπείων, ή που απλώς προ-
σπαθεί να επιβιώσει γεμίζοντας ανωνύμως ή ψευδωνύμως και έναντι πενιχρού
αντιτίμου τις στήλες κάποιων εφημερίδων, πλέον απεκδύεται το πέπλο της ανω-
νυμίας. Χρησιμοποιεί το ονοματεπώνυμό του, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη
για τα γραφόμενά του.

Αυτή η αποκάλυψη έχει και τη διάσταση της χειραφέτησης από το έντυπο
και συνακόλουθα τον κύκλο ενσωμάτωσης, αλλά και το ρίσκο της προσωπικής
καθόδου στο στίβο μιας εμπορικής δοκιμασίας: Τα κείμενα αυτά περνούν πια
στη δικαιοδοσία του δημιουργού τους – συνθέτουν την προσωπική του εργογρα-
φία, αποχρωματισμένα από την ταυτότητα του εντύπου στο οποίο φιλοξενήθη-
καν. Επομένως, η δυναμική των κειμένων επαναπροσδιορίζεται, μέσα στο και-
νούριο τους συγκείμενο: Δεν εντάσσονται στην ακολουθία της ύλης του περιοδι-
κού, αλλά τοποθετούνται σε νέα διάταξη, ως ψηφίδες της συγγραφικής ύλης του
δημιουργού τους. Ο Άννινος, όπως και πλειάδα συγγραφέων της εποχής του που
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επιλέγουν αυτού του είδους τη «χειραφέτηση» των κειμένων τους (σε αντίθεση
με άλλους, όπως π.χ. ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, που δεν έδειξαν ποτέ ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον ή ενδεχομένως δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα ή τον κα-
τάλληλο κύκλο γνωριμιών για την αυτοτελή έκδοση των έργων τους), ουσιαστι-
κά τα «αποσυναρμολογούν» από τον οργανικό ιστό του περιοδικού ή της εφημε-
ρίδας – και χτίζουν έναν καινούριο οργανικό ιστό: τον δικό τους – με το βλέμμα
πρωτίστως στο παρόν και την προσδοκία μιας καλής εμπορικής πορείας, αλλά
και στο μέλλον, στην προσωπική τους μυθολογία που κατασκευάζεται από την
εργογραφία τους.

Αυτές οι εκδόσεις, ανθολογήσεις ουσιαστικά του μέχρι εκείνη τη στιγμή έρ-
γου τους, είναι επιμελημένες από τους ίδιους τους συγγραφείς. Εκείνοι επιλέγουν
από τον όγκο του έργου τους ποια θα είναι εκείνα που θα δημοσιευθούν. Δεν θα
πρέπει να έχουμε βέβαια την ψευδαίσθηση ότι αυτή η ελευθερία τους είναι από-
λυτη, μια και τουλάχιστον ο γενικότερος προσανατολισμός της συλλογής των
κειμένων βρίσκεται ασφαλώς υπό την αίρεση της έγκρισης ή της επιθυμίας του
εκδότη ή του χρηματοδότη του έργου. Οι ερασιτεχνικές εκδόσεις (όπως το Λυ-
καυγές στην Κεφαλονιά) που πραγματοποιούνταν στα τοπικά τυπογραφεία με
τη βοήθεια φίλων που εγγράφονταν συνδρομητές απέχουν από την πιο «βιομηχα-
νοποιημένη» παραγωγή της Αθήνας, που απαιτεί άλλα οικονομικά μεγέθη.

Από τη στιγμή όμως που εξασφαλίζεται η έκδοση ενός βιβλίου, έχει ενδιαφέ-
ρον να εξετάσει κανείς ποια κείμενα επιλέγει ο Άννινος να «απαθανατίσει», ποια
χρησιμοποιεί για να οικοδομήσει τη συγγραφική του παρακαταθήκη. Ασφαλώς
τα κείμενα που δημοσιεύονταν στα περιοδικά της εποχής είχαν περισσότερη
διάρκεια ζωής από εκείνα των εφημερίδων (αφού οι εκδότες ήδη από πολλά χρό-
νια φρόντιζαν επιμελώς την έκδοση τόμων με ευρετήρια, με σκοπό να διατηρη-
θούν στις βιβλιοθήκες των αναγνωστών, ενώ το κείμενο στην εφημερίδα ήταν
μοιραίο να πεταχτεί αφού έκανε τον κύκλο του για μερικές μέρες σε γραφεία και
σε καφενεία). Ωστόσο το κείμενο που φιλοξενείται στην αυτοτελή έκδοση του
Άννινου είναι του Άννινου όχι της Εστίας που το υπογράφει ο Άννινος. Η επιλο-
γή του συγγραφέα δηλαδή είναι καθοριστική για την οικοδόμηση του συγγραφι-
κού του είναι – το κρισάρισμα της δημοσιογραφικής και εφήμερης ύλης με προ-
ορισμό την αιωνιότητα, την υστεροφημία του συγγραφέα. 

Επομένως ο Άννινος, όπως και όλοι οι συγγραφείς της εποχής, επιλέγει τα
κείμενά του που θεωρεί καλύτερα, ή καταλληλότερα γι’ αυτό που επιθυμεί να εί-
ναι η εικόνα του στο μέλλον. Όπως ο ποιητής που απορρίπτει χειρόγραφά του
συνθέτοντας μια ποιητική συλλογή, ο δημοσιογράφος απορρίπτει κείμενά του,
έστω δημοσιευμένα, για να συνθέσει μια συλλογή κειμένων που θα συνιστούν
αυτό που θέλει ο ίδιος να θυμούνται. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα κείμενα αυτά είναι
τα καλύτερα, με λογοτεχνικά ή αισθητικά κριτήρια. Εκ των υστέρων θα μπο-
ρούσαμε να εντοπίσουμε κείμενα του Άννινου της ίδιας περιόδου με εκείνην όπου
δημοσιεύει αυτές τις συνθέσεις που είναι εμφανώς καλύτερα από εκείνα που
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επέλεξε. Η επιλογή όμως έγινε στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, στο συγκε-
κριμένο εκδοτικό περιβάλλον, και με κριτήριο την πρόσληψη των κειμένων από
το αναγνωστικό κοινό της εποχής. Ο συγγραφέας Άννινος χτίζει το είδωλό του
ασφαλώς με το δικό του αισθητήριο, αλλά και επιπλέον με βάση αυτό που έχει
εισπράξει για τα κείμενά του από το αναγνωστικό κοινό. Έτσι το πρόσωπο του
συγγραφέα δεν είναι μόνο αυτό που ο ίδιος θα ήθελε να θυμούνται οι άλλοι, αλλά
και εκείνο που ο ίδιος πιστεύει ότι θα ήθελαν να θυμούνται οι άλλοι – εκείνο για
το οποίο αγαπήθηκε, καταξιώθηκε και ενσωματώθηκε στην αθηναϊκή λογοτε-
χνική κοινότητα της εποχής του. Αλλά και εκείνο το οποίο η συνολική περιρρέ-
ουσα λογοτεχνική ατμόσφαιρα σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο απαιτούσε εκείνη
τη στιγμή από έναν συγγραφέα.

Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η προσέγγιση αυτών των αυτοτελών έργων –
ανθολογήσεων της παραγωγής του Άννινου, καθώς ακόμη και η χρονολογική
απόσταση μεταξύ τους μας δείχνει τις μεταστροφές που ο Άννινος επιχειρεί στο
συγγραφικό του είδωλο – διαπιστώνουμε ότι αυτό που θέλει να διαιωνίσει από
τον εαυτό του αλλάζει στο πέρασμα του χρόνου. Ασφαλώς η εικόνα μας είναι
ελλειμματική – είναι βέβαιο ότι θα μπορούσε να είχε εκδώσει πολύ περισσότερα
αν είχε την οικονομική δυνατότητα ή τους χρηματοδότες. Αυτό, ωστόσο, θα συ-
νέβαινε σε κάθε εποχή – κανείς συγγραφέας ποτέ δεν μπορεί να πραγματοποιή-
σει το σύνολο των επιθυμιών του μέσα σε μια συγκεκριμένη εκδοτική αγορά. Με
αυτή τη σύμβαση θα εξετάσουμε το σύνολο της αυτοτελούς εκδοτικής του πα-
ραγωγής.

Επιχειρώντας να δούμε χρονολογικά τις αυτοτελείς εκδόσεις (πλην μετα-
φράσεων) του Άννινου της ώριμης περιόδου, διαπιστώνουμε τις εξής εμφανίσεις)

11..  ΔΔεεκκααεεττίίαα  1188��00--11��0000..  Εμφανίζεται με δύο εκδόσεις, που χαρακτηρίζουν τη
μέχρι τότε επιτυχή σταδιοδρομία του στον χώρο των ευθυμογραφημάτων – χρο-
νογραφημάτων, αλλά και του θεάτρου.

� Αττικαί ημέραι112 (18�4). Πρόκειται για συλλογή ευθυμογραφημάτων
του Άννινου. 

� Η νίκη του Λεωνίδα11� (18�8). Πρόκειται για την έκδοση της θεατρι-
κής επιτυχίας του Άννινου Η νίκη του Λεωνίδα ή Τα εκατομμύρια του
Λεωνίδα.114

22..  ΔΔεεκκααεεττίίαα  11��0011--11��1100. Στη δεκαετία αυτή παρατηρείται στροφή του Άννι-
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11� Χ. Άννινος, Η νίκη του Λεωνίδα, Αθήναι: Εστία, 18�8.
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νου ως προς τις αυτοτελείς εκδοτικές του επιλογές. Εμφανίζεται να εγκαταλεί-
πει τόσο τις ευθυμογραφικές όσο και τις θεατρικές εκδόσεις και να στρέφεται
προς ιστορικές μελέτες, οικοδομώντας ένα προφίλ ιστορικού. Επιπλέον, οι εκδό-
σεις δεν είναι ανθολογήματα κειμένων, αλλά μονογραφίες, οι περισσότερες όχι
μεγάλης έκτασης. Οι εκδότες με τους οποίους συνεργάζεται είναι επίσης διαφο-
ρετικοί: Ο Φέξης, αλλά και ο Σύνδεσμος Προς Διάδωσιν Ωφελίμων Βιβλίων,115

μια συλλογική προσπάθεια στην οποία ο Άννινος συμμετέχει ενεργά από τις αρ-
χές της δεκαετίας.

� Οδυσσέας Ανδρούτσος ή το Χάνι της Γραβιάς (1�04). Ιστορική μελέτη
του Άννινου για τον Οδυσσέα Ανδρούτσο.116

� Φρειδερίκος ο Μέγας (�η έκδοση 1�04). Ιστορική πραγματεία του Άννι-
νου για τον Γερμανό αυτοκράτορα Φρειδερίκο τον Μέγα.117

� Η Ιταλία (1�05).118 Εγκυκλοπαιδικής υφής δοκίμιο για τη γεωγραφία,
την ιστορία και τον πολιτισμό της Ιταλίας.

((��)) ΔΔεεκκααεεττίίαα  11��1111--11��2200.. Η «ιστορική στροφή» του Άννινου είναι πλέον εμ-
φανής – ωστόσο στις αυτοτελείς του εκδόσεις θα πρέπει να προσθέσουμε και εκ-
δόσεις φιλολογικού περιεχομένου. Και πάλι οι συνεργασίες του Άννινου είναι με
νέους εκδότες: Τον Πετράκο, τον Σιδέρη, τον Δημητράκο, αλλά και τον γνώριμο
στον Άννινο από τις δεκαετίες 1880-18�0 Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός».

� 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων (1�1�).11� Ιστορική μελέτη του Άννινου για
τους Βαλκανικούς πολέμους και τις επιτυχίες της Ελλάδας.

� Ο πόλεμος και η ανθρωπότης (1�15).120 Ιστορικό δοκίμιο του Άννινου για
τη γεωπολιτική πραγματικότητα στην Ευρώπη ενόψει της έκρηξης του
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

� Διαλέξεις περί Ελλήνων ποιητών του ΙΘ΄ αιώνος (1�17). Δημοσίευση
διάλεξης του Άννινου για τον Δημήτριο Παπαρρηγόπουλο και τον Σπυρί-
δωνα Βασιλειάδη στον «Παρνασσό».
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115 Για τη συμμετοχή του Άννινου στον Σύνδεσμο προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων βλ. την
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116 Χ. Άννινος, Οδυσσέας Ανδρούτσος ή το Χάνι της Γραβιάς, Σειρά Πατριωτική Βιβλιοθή-
κη, 1, Αθήναι: Φέξης, 1�04.

117 Χ. Άννινος, Φρειδερίκος ο Μέγας, Αθήναι: Σύνδεσμος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων,
1�04.

118 Χ. Άννινος, Η Ιταλία, Αθήνα: Σύνδεσμος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1�05.
11� Χ. Άννινος, Νίκαι κατά βαρβάρων, Αθήναι: Π. Πετράκος, 1�1�. 
120 Χ. Άννινος, Ο πόλεμος και η ανθρωπότης, Μπλε Βιβλία Δημητράκου, αρ. 22, Αθήνα:

Δημητράκος, 1�15.



� Το 1�20 πραγματοποιείται επίσης και η επανέκδοση των Αττικών ημε-
ρών του Άννινου. Ο Άννινος επαναφέρει την ευθυμογραφική του παρουσία
στο προσκήνιο, ίσως εξαιτίας και των μεγάλων επιτυχιών που έχει γνω-
ρίσει σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας στην αθηναϊκή επιθεώρηση, που
εγγυάται μια καλύτερη εμπορική πορεία των ευθυμογραφικών του κειμέ-
νων σε σχέση με τα «σοβαρότερα» ιστορικά του δοκίμια, που στοχεύουν
περισσότερο στην καταξίωσή του στο πνευματικό στερέωμα των λογίων
που προαλείφονται για την υπό σύσταση Ακαδημία Αθηνών.

((44)) 11��2211  έέωωςς  ττοονν  θθάάννααττόό  ττοουυ (1��4). Ο Άννινος επιστρέφει, στην τελευταία
περίοδο της δράσης του, στην έκδοση έργων που περιέχουν περισσότερες της
μιάς μονογραφίες, ενώ έχουμε επίσης και εκδόσεις αυτοτελών φιλολογικών με-
λετών και ιστορικών έργων.

� Το 1�21 επανεκδίδεται (μετά από σχεδόν 40 χρόνια) η πρώτη «αθηναϊ-
κή» αυτοτελής έκδοση του Άννινου, το Εδώ κ’ εκεί,121 ένα χρόνο μετά
την επανέκδοση των Αττικών ημερών, ασφαλώς διαδραματίζοντας δια-
φορετικό ρόλο από αυτόν που είχαν επιτελέσει την εποχή κατά την οποία
εκδόθηκαν: Αποτυπώνοντας, στη μεσοπολεμική Αθήνα της μεγιστοποιη-
μένης εδαφικά, αλλά και μακροχρόνια ταλαιπωρημένης από τους πολέ-
μους Ελλάδας, τη νοσταλγική ατμόσφαιρα της Αθήνας του 1880.

� Το 1�2� εκδίδεται άλλη μια «νοσταλγική» φιλολογική μελέτη του Άννι-
νου για τους φίλους του από τη δεκαετία του 1870 ποιητές Δημήτριο Πα-
παρρηγόπουλο και Σπυρίδωνα Βασιλειάδη122 και την ίδια χρονιά και από
τον ίδιο εκδοτικό οίκο (Δημητράκος, στη σειρά των Κυανών Βιβλίων), θα
ολοκληρωθεί αυτή η ιδιότυπη τριλογία του Άννινου για τον ποιητικό του
κύκλο των τελευταίων ρομαντικών στη δεκαετία του 1870, με τη μελέτη
Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς.12�

� Το 1�25 εκδίδονται τα τελευταία δύο μεγάλα έργα του Άννινου, από δύο
διαφορετικούς εκδότες: τα Ιστορικά σημειώματα μετά πολλών εικό-
νων,124 που εκδίδεται από την «Εστία» είναι το opus magnum του Άννινου,
και όχι μόνο από άποψη έκτασης, μια σειρά από πρωτότυπες και μετα-
φρασμένες ιστορικές μελέτες, επικεντρωμένες στην ελληνική ιστορία.
Την ίδια χρονιά εκδίδεται και η συλλογή ευθυμογραφημάτων του Ο σύλ-
λογος των εισαγγελέων και άλλα ευθυμογραφήματα, από τον «Ελευθε-
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121 Χ. Άννινος, Εδώ κ’ εκεί, Αθήνα: Σιδέρης, 1�21.
122 Χ. Άννινος, Δύο Έλληνες ποιηταί: Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος και Σπυρίδων Βασιλει-

άδης, Αθήναι: Δημητράκος, 1�2�.
12� Χ. Άννινος, Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς, Αθήναι: Δημητράκος, 1�2�.
124 Χ. Άννινος, Ιστορικά σημειώματα μετά πολλών εικόνων, Αθήναι: Εστία, 1�25.



ρουδάκη», είναι το άλλο πρόσωπο, το ανεστραμμένο και ειρωνικό, του
συγγραφέα Άννινου.

� Το 1�27 πραγματοποιεί την τρίτη της έκδοση και η μονογραφία του Άν-
νινου για την Ιταλία, είκοσι δύο χρόνια μετά την πρώτη.125

Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τις αυτοτελείς εκδόσεις
του Άννινου, ταξινομώντας τις σε κατηγορίες ανάλογα με το περιεχόμενό τους.

44..44..22  ΟΟιι  εευυθθυυμμοογγρρααφφιικκέέςς  εεκκδδόόσσεειιςς
44..44..22..11  ΑΑττττιικκααίί  ηημμέέρρααιι ((1188��44))

Οι Αττικαί ημέραι126 είναι η δεύτερη
συλλογή κειμένων του Άννινου που κυ-
κλοφορεί αυτοτελώς το 18�4, μία δεκα-
ετία μετά την έκδοση του Εδώ κ’ εκεί.
Θα πραγματοποιηθεί και δεύτερη έκδο-
ση 26 χρόνια μετά, το 1�20, από τον εκ-
δοτικό οίκο «Σιδέρης».127

Φαίνεται ότι ο Άννινος φιλοδοξούσε να
εκδώσει και έντυπο με τον τίτλο Αττικαί
ημέραι, και για τον λόγο αυτό είχε λάβει
και τη σχετική άδεια, το 1�08.128 Ωστόσο
αυτή του η προσπάθεια φαίνεται πως δεν
ευοδώθηκε, καθώς δεν συναντούμε έντυ-
πο (εφημερίδα ή περιοδικό) με τον τίτλο
Αττικαί ημέραι στους καταλόγους της
Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων,
ή σε άλλες βιβλιοθήκες που φιλοξενούν
συλλογές αθηναϊκού τύπου.

Ο τίτλος της συλλογής παραπέμπει
ασφαλώς στην υπογραφόμενη με το
ψευδώνυμο «Ηρώδης ο Αττικός» με τί -
τλο «Αττικαί Ημέραι» στο Άστυ κατά
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125 Χ. Άννινος, Η Ιταλία, �η έκδοση, Αθήνα: Σιδέρης, 1�27.
126 Χ. Άννινος, Αττικαί ημέραι, Αθήναι: χ.ό., 18�4.
127 Χ. Άννινος, Αττικαί ημέραι, 2η έκδ., εν Αθήναις: Ι. Σιδέρης, 1�20.
128 Έγγραφο υπ’ αριθ. 10027/22-�-1�08 του Νομάρχη Αττικής απευθυνόμενο προς τον Άν-

νινο (Αρχείο Χ. Άννινου, Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου, φάκ. 15, υποφ. ��) περί χορή-
γησης στον Άννινο άδειας έκδοσης της εφημερίδας Αττικαί Ημέραι. Είναι χαρακτηριστικό ότι,
σύμφωνα με το έγγραφο, η άδεια χορηγείται την ίδια μέρα με την κατάθεση αίτησης από τον
Άννινο.

Εξώφυλλο της δεύτερης έκδοσης 
των Αττικών Ημερών (1�20). 

Πηγή: Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου
Κρήτης



το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1880, που με τη σειρά της θύμιζε τις Αττικές
νύκτες του φίλου και συνοδοιπόρου του Άννινου στη δεκαετία του 1870 και πρό-
ωρα χαμένου Σπυρίδωνα Βασιλειάδη. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πρόλογος του Άννινου στη δεύτερη έκ-
δοση του έργου,12� το οποίο χρονολογείται τον Ιανουάριο του 1�20, όπου αναφέ-
ρεται, με μια χρονική απόσταση ενός τετάρτου του αιώνα, στα παλαιά εκείνα
του κείμενα, τα οποία, όπως ο ίδιος λέει, έχουν στην πραγματικότητα μεγαλύ-
τερη ηλικία, αφού έχουν δημοσιευθεί πριν από το 18�4 σε έντυπα όπως Το Άστυ,
η Εβδομάς, το Μη Χάνεσαι, η Εστία, επομένως διατρέχουν ολόκληρη τη δεκα-
ετία του 1880 και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 18�0, απλώς καθίστα-
νται πλέον επώνυμα, αφού η υπογραφή του Άννινου μπαίνει στη θέση του ψευ-
δωνύμου (ή της ανωνυμίας που συνεπαγόταν η αρθρογραφία στον τύπο). Ο Άν-
νινος, σε μεγάλη ηλικία πια και, όπως ο ίδιος λέει «σαβανωμένος» στα «σύννε-
φα της αθυμίας, όσα επεσώρευσαν επάνω του ο διαρρεύσας χρόνος και αι περι-
πέτειαι του βίου», βλέπει πια τα κείμενά του «λάλα [...] και φλύαρα και άτακτα
και λογοπαικτούντα ανοήτως και μυκτηρίζοντα με περισσήν ιταμότητα τους
πάντας και τα πάντα».1�0 Αυτή η αυτοκριτική διάθεση, σε εποχή που ακόμα με-
σουρανεί στην αθηναϊκή επιθεώρηση ίσως γίνεται με κάποια ειρωνική διάθεση,
που υποδηλώνεται αμέσως μετά: Αισθάνεται ευθύνη που εμφανίζει «τους μι-
κρούς αυτούς ασχημονούντας πιερρότους μέσα εις την σεμνήν πανήγυριν της
συνεσφιγμένης σοβαρότητος, με την οποίαν ποζάρει τόσο αξιοπρεπώς η ελληνι-
κή κοινωνία, η ελληνική διάνοια και η ελληνική τέχνη».

Ο Άννινος διαπιστώνει ότι το περιβάλλον που πρωτογράφτηκαν τα κείμενα
έχει μεταβληθεί ριζικά – η αθηναϊκή κοινωνία, οι συνήθειες, τα έθιμα, τα πάντα
έχουν αλλάξει. Οι ήρωες των ιστοριών των Αττικών Ημερών ενδέχεται να θεω-
ρηθούν παράταιροι μέσα σ’ αυτή την καινούρια πραγματικότητα. Τον ίδιο φόβο
τρέφει ο Άννινος και για τη γλώσσα των κειμένων εκείνων, κάνοντας μία ειρω-
νική αναφορά στο γλωσσικό ζήτημα, που κατά τον χρόνο της δεύτερης έκδοσης
του βιβλίου έχει πάρει άλλες διαστάσεις από εκείνες που είχε κατά την πρώτη,
συνομήλικη σχεδόν με το Ταξίδι μου του Γιάννη Ψυχάρη έκδοση. Οι ήρωες των
Αττικών ημερών, παρατηρεί, επειδή σε ορισμένα σημεία χρησιμοποιούν τύπους
της αρχαίας ελληνικής γλώσσας ενδέχεται να θεωρηθεί ότι λογιωτατίζουν ή
σχολαστικίζουν1�1 και κάτι τέτοιο σύμφωνα με τα νέα ήθη είναι απορριπτέο:
υπογραμμίζει τον παραλογισμό να θεωρείται λογιωτατισμός η χρήση αρχαίων
τύπων από τη νεοελληνική γλώσσα τη στιγμή που όλες οι ξένες γλώσσες χρη-
σιμοποιούν αφειδώς αρχαιοελληνικές λέξεις. Την ίδια στιγμή και ο ίδιος, όταν
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12� Χ. Άννινος, Αττικαί ημέραι, 2η έκδ., εν Αθήναις: Ι. Σιδέρης, 1�20, σσ. ε΄- η΄.
1�0 Χ. Άννινος, Αττικαί ημέραι, 2η έκδ., ό.π., σ. ε΄.
1�1 Χ. Άννινος, Αττικαί ημέραι, 2η έκδ., ό.π., σ. ς΄.



πρόκειται να δημοσιεύσει ιστορικές ή φιλολογικές μελέτες γράφει σε καθαρεύου-
σα, ενώ τα επιθεωρησιακά του κείμενα και τραγούδια είναι γραμμένα σε γλώσ-
σα δημοτική, συντελώντας, εκών άκων, στο γεφύρωμα των δύο αντίπαλων
γλωσσικών αντιλήψεων του καιρού του.

Ωστόσο ο Άννινος απορρίπτει την προοπτική να «διασκευάσει» τα κείμενα
εκείνα της περιόδου 1880-18�4 εκσυγχρονίζοντάς τα γλωσσικά ή νοηματικά.
Είναι βέβαιο ότι θα μπορούσε να το κάνει, καθώς εκείνη την εποχή το επιθεω-
ρησιακό κείμενο ήταν το αντίστοιχο της ανώνυμης ευθυμογραφίας της δεκαε-
τίας του 1880. Ο ίδιος δεν είχε σταματήσει δηλαδή να κάνει την ίδια δουλειά,
απλώς μετερχόταν πλέον άλλα μέσα, άλλους εκφραστικούς τρόπους. Αφήνει τα
κείμενα «ως έχουν», διατυπώνοντας για άλλη μια φορά την άποψή του για την
οργανική σύνδεση των κειμένων με την εποχή μέσα στην οποία δημιουργήθη-
καν:

Κάθε έργον τέχνης, όσον ταπεινόν και ευτελές και αν είνε, είναι προϊόν
της εποχής οπού εγράφη. Διατηρεί μέσα του κάτι τι από το χρώμα της,
από τον ρυθμόν της ζωής της, από τας έξεις της, από τας σκέψεις της.
Εάν έχη ζωήν να ζήση, θα ζη πάντοτε εντός εκείνης της ατμοσφαίρας.
Σε βεβαιώ ότι και αυτά τα αριστουργήματα των αιώνων δεν εξαιρούνται
αυτού του φυσιολογικού κανόνος.1�2

Οι Αττικαί ημέραι αποτελούν, όπως και το Εδώ κ’ εκεί συλλογή κειμένων
του Άννινου. Η ουσιαστική διαφορά είναι ότι εδώ ο συγγραφέας επικεντρώνεται
στην ανάδειξη αποκλειστικά της ευθυμογραφικής του πλευράς, ενώ στο προη-
γούμενό του βιβλίο είχαν περιληφθεί και ιστορικές πραγματείες (όπως «το έτος
1000 μ.Χ.»).1�� Η ταυτότητα αυτής της έκδοσης είναι αποκλειστικά ευθυμο-
γραφική, αν και μπορούμε και εδώ να διακρίνουμε επιμέρους κατηγορίες. Αυτό
που επίσης παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι στα περισσότερα από τα κείμενα ο
Άννινος μνημονεύει στο τέλος τους το έτος της αρχικής τους δημοσίευσης, πι-
στός στη θεωρία του για την οργανικότητα των κειμένων στο περιβάλλον τους. 

Συνολικά �0 κείμενα του Άννινου φιλοξενούνται στις 2�6 σελίδες του βιβλίου,
τα περισσότερα από αυτά μικρής έκτασης, καθώς έπρεπε να εξυπηρετήσουν τις
ανάγκες του εντύπου στο οποίο δημοσιεύονταν.

Το μοναδικό εκτεταμένο κείμενο που δημοσιεύεται στο βιβλίο είναι και το
μοναδικό μη σατιρικό. Πρόκειται για ένα ιδιότυπο ταξιδιωτικό δοκίμιο με τίτλο
«Οι κύνες της Κωνσταντινουπόλεως»,1�4 που, με αφορμή ένα αποδιδόμενο στον

Η περίοδος της ωριμότητας (18�0-1��4) 45�

1�2 Χ. Άννινος, Αττικαί ημέραι, 2η έκδ., ό.π., σ. ζ΄.
1�� Αναλυτική αναφορά στο Εδώ κ’ εκεί βλ. στο κεφάλαιο �.�.2 αυτής της μελέτης.
1�4 Χ. Άννινος, «Οι κύνες της Κωνσταντινουπόλεως», Αττικαί Ημέραι, ό.π., σσ. 106-1�5.



Αλέξανδρο Σούτσο δίστιχο περιγράφει μια ιδιαίτερη πτυχή της καθημερινής ζω-
ής στην Κωνσταντινούπολη – δίνοντας άλλη μια καλή ευκαιρία στον Άννινο να
ασχοληθεί με τη μικροϊστορία: Τους πολυπληθείς σκύλους της Κωνσταντινού-
πολης, και ειδικότερα την παρουσία τους στην Πόλη και τη στάση των ανθρώ-
πων απέναντί τους.

Το κείμενο αυτό είχε εκφωνηθεί από του βήματος του Φιλολογικού Συλλόγου
«Παρνασσός» την περίοδο 18�1-18�2,1�5 είχε ήδη δημοσιευθεί σε συνέχειες στα
περιοδικά Εστία και Παρνασσός,1�6 ενώ, έναν αιώνα σχεδόν μετά τη συγγραφή
και πρώτη κυκλοφορία του εκδόθηκε και αυτοτελώς από τις εκδόσεις «Πατά-
κη».1�7 Ο Άννινος χρησιμοποιεί ως πηγή για τη συγγραφή του κειμένου κατά
κύριο λόγο την προσωπική του εμπειρία από δική του επίσκεψη στην Κωνστα-
ντινούπολη, στην οποία μάλιστα παρέμεινε και για χρονικό διάστημα ενός μηνός
και, καλεσμένος του ελληνικού προξενείου είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει
από εξέδρα επισήμων πανηγυρικές εκδηλώσεις στην Πόλη.1�8 Πιθανολογούμε
ότι το ταξίδι αυτό έγινε πριν από την εκφώνηση του λόγου του στον «Παρνασσό»
– κατά πάσα πιθανότητα το 18�1, χρονολογία κατά την οποία φαίνεται ότι είχε
εκδώσει διαβατήριο.1�� Επιπλέον, για τη σύνθεση της μελέτης του χρησιμοποιεί,
όπως προκύπτει από τις σχετικές αναφορές του στο κείμενο, το έργο Η Κων-
σταντινούπολις του Στέφανου Βυζαντίου, τον διάσημο ζωολόγο της εποχής
Alfred Brehm, ενώ βασική του πηγή φαίνεται να είναι το έργο του «ομογενούς»
Μαυρογένη πασά, αρχιάτρου του Σουλτάνου Les chiens errants de Constan -
tinople. Etude des moeurs, αλλά και σχετικό με το θέμα κείμενο του Edmondo de
Amicis.140

Είναι, λοιπόν, προφανές ότι δεν αποτελεί πρωτότυπη ιδέα του Άννινου η κα-
ταγραφή των ηθών της Πόλης μέσα από τον «φακό» των χιλιάδων σκύλων που
περιπλανιούνται μακαρίως στους δρόμους της βασιλεύουσας. Με την αξιοποίη-
ση της προσωπικής του εμπειρίας και των βιβλιογραφικών του πηγών, ωστόσο,
ο Άννινος επιτυγχάνει να απεικονίσει τον ιδιότυπο αυτό μικρόκοσμο της πόλης,
εμποτίζοντάς τον με το προσωπικό του χιούμορ. Το ίδιο το θέμα, άλλωστε, προ-
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1�5 Κ. Βοβολίνης, Το χρονικόν του «Παρνασσού», ό.π., σ. 181.
1�6 Χ. Άννινος, «Οι κύνες της Κωνσταντινουπόλεως», Εστία, Τόμ. ΛΓ΄, αρ. 1� (18�2), σσ.

204-206.
1�7 Μπάμπης Άννινος, Οι κύνες της Κωνσταντινουπόλεως, Αθήνα: Πατάκης, 1��7.
1�8 Χ. Άννινος, «Οι κύνες της Κωνσταντινουπόλεως», Αττικαί Ημέραι, ό.π., σσ. 1�2.
1�� Στο Αρχείο Χ. Άννινου [Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου], φάκ. 15, υποφ. 11

υπάρχει ταξιδιωτικό έγγραφο με ημερομηνία 27-6-18�5 της Νομαρχίας Αθηνών που αφορά τα-
ξίδι του Άννινου στη Σμύρνη, το οποίο επικαλείται διαβατήριο του Άννινου που έχει εκδοθεί το
18�1. 

140 Για την ενασχόληση του Άννινου με μεταφράσεις του De Amicis βλέπε την παράγραφο
4.5.5.2.1 αυτής της μελέτης.



σφέρεται για χιουμοριστική προσέγγιση, αν και η όλη σκηνοθεσία του Άννινου
μας δίνει την αίσθηση ότι δεν πρόκειται για μια απλή εθνογραφικού τύπου κα-
ταγραφή. 

Η Πόλη (την οποία ο Άννινος άλλοτε αποκαλεί Κωνσταντινούπολη και άλ-
λοτε Σταμπούλ, αναφερόμενος ιδίως στους τουρκικούς της μαχαλάδες) είναι
για τους Έλληνες αναγνώστες, ή το ακροατήριο του «Παρνασσού», το λίκνο
της Μεγάλης Ιδέας. Ο Άννινος αποδομεί αυτή την εικόνα με μια εικόνα παρακ-
μής που σε πολλά θυμίζει την αθηναϊκή πραγματικότητα της εποχής. Σε μια
λεπτομερέστατη άσκηση νατουραλισμού, χρησιμοποιεί την προσωπική παρατή-
ρηση και τη βιβλιογραφία (μεθόδους δηλαδή πρωτίστως επιστημονικές, όπως
άλλωστε ο ρεαλισμός και ο νατουραλισμός προστάζουν), προκειμένου να απα-
θανατίσει την Πόλη με μια διαφορετική ματιά, χαμηλώνοντας το βλέμμα από
τα μεγαλόπρεπα κτήρια και το ιστορικό της παρελθόν, σε μια κυριολεκτικά
χθαμαλή οπτική γωνία – μια φέτα ζωής της καθημερινότητας παράλληλη με
εκείνη της χλιδής, των ανακτόρων του Σουλτάνου και όλων εκείνων των μύθων
που την περιβάλλουν στα μάτια των Ελλήνων. Σε μια από τις τελευταίες σκη-
νές αυτής της ιδιότυπης περιδιάβασης στα στενά της Πόλης ο Άννινος εμφανί-
ζει έναν ξαπλωμένο σκύλο να παραμένει αδιάφορος μπροστά σε μια μεγαλόπρε-
πη εορταστική τελετή,141 κάνοντάς τον παράταιρο πρωταγωνιστή σε μια σκηνή
μεγαλείου.

Η διαφορετική ματιά στην Πόλη, τους ανθρώπους και τα ήθη της που αγκι-
στρώνεται πάνω στις (κυριολεκτικά) περιπέτειες των σκυλιών της. Ο Άννινος
δε χάνει την ευκαιρία να δείξει ομοιότητες και διαφορές με το καινούριο κέντρο
του ελληνισμού, την Αθήνα, σε κάθε ευκαιρία. Πέρα όμως από αυτήν την, ιδια-
ζόντως «κυνική» μελέτη ηθών, ο Άννινος έχει ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού
του και μια άλλη, περισσότερο συμβολική διάσταση της παρουσίας των σκυλιών
της Πόλης: το ατέρμονο ραχάτι των σκυλιών της στα στενά της Πόλης απει-
λείται από ένα περίεργο βουητό: «Ο ατμός, ο δαίμων ο κυρίαρχος του αιώνος,
βρέμει ολίγα βήματα μακράν της Υψηλής Πύλης».142 Και, η Οθωμανική Τουρ-
κία, σαν τα σκυλιά της, μοιάζει να μην ενοχλείται – είναι ένας κόσμος απερχό-
μενος, υπό κατάρρευση, που δεν μπορεί να εννοήσει την αλλαγή που έρχεται. Η
Ανατολή θα ξυπνήσει από τον θόρυβο της ατμομηχανής, αλλά ο λόγος δεν θα
είναι πια οι εθνικές αφυπνίσεις των λαών της, οι οποίες στον μεγαλύτερο βαθμό,
στα τέλη του 1�ου αιώνα έχουν συντελεστεί: Η καινούρια αλλαγή έρχεται με τη
βιομηχανική επανάσταση, η οποία φέρνει μαζί της και ένα κοινωνικό ζήτημα.
Τα σκυλιά, οι ανέστιοι αλήτες της Πόλης (και ενδεχομένως όχι μόνον αυτής)
θα ξυπνήσουν. 
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141 Χ. Άννινος, «Οι κύνες της Κωνσταντινουπόλεως», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. 1�2-1�4.
142 Χ. Άννινος, «Οι κύνες της Κωνσταντινουπόλεως», Αττικαί ημέραι, ό.π., σ. 1�5.



Εγώ όμως ανελογιζόμην ότι, εάν ποτε το φοβερόν κοινωνικόν ζήτημα, το
συνταράσσον την Ευρώπην, φθάση και μέχρι των οχθών του Βοσπόρου, ο
ερεθισμός ιδίως θα εκδηλωθή μεταξύ της αναριθμήτου ταύτης πληθύος
των τετραπόδων Παριών, των ανεστίων και αλητών, την οποίαν καταμα-
στίζουν και τυραννούν αι συνθήκαι της ανισότητος. Κατά την φοβερήν
εκείνην ημέραν ουαί εις τους δυνάστας! αι υλακαί της οργής αι οποίαι θ’
αντηχήσουν παρά τον Κεράτιον θα καταπνίξουν πάντα άλλον θόρυβον και
η Ευρώπη περίφοβος θα ίδη σκηνήν φανταστικώς τραγικήν, την οποίαν
ελησμόνησε να καταλέξη εις τας προρρήσεις του ο οιστρηλατούμενος ιερός
συγγραφεύς της Αποκαλύψεως. Ίσως μάλιστα η απάθεια και η εγκαρτέ-
ρησις των δυναστευομένων σήμερον ζώων αυτών είνε φαινομενική. Ίσως
ενίοτε συνέρχονται κρύφα και ανακοινούν προς αλλήλους τον πόνον των
και τα σχέδια των, λησμονούντες τας πατροπαραδότους έριδας περί της
κατοχής του εδάφους και αδελφοποιούμενοι εν τη συμφορά.14�

Οι κύνες της Κωνσταντινουπόλεως έχουν, ως εκ τούτου «σοσιαλιστικάς ιδέ-
ας», όπως ο ίδιος ο Άννινος παρατηρεί, ίσως ευαγγελιζόμενος την αλλαγή της
τάξης πραγμάτων «παρά τον Κεράτιον», μέσα από μια κοινωνική έκρηξη, από-
τοκο της διαφαινόμενης παρακμής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το κίνημα
των Νεοτούρκων δεν είναι ασφαλώς μακριά από την εποχή που ο Άννινος εκφω-
νεί τον λόγο του, ωστόσο οι παρενέργειες στον χώρο αυτό θα είναι πολύ πιο δια-
φορετικές στις χώρες της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που δεν γνώρισαν
ουσιαστικά τη βιομηχανική επανάσταση, απ’ ό,τι στη Δυτική Ευρώπη.

Ένα δεύτερο, παρόμοια γλυκόπικρο, κείμενο είναι μία ιδιότυπη, υπό τύπον
ρητορικού κειμένου, υπεράσπιση του ανώνυμου αναλφάβητου Αθηναίου που ψή-
φισε υπέρ του εξοστρακισμού του Αριστείδη, στο κείμενο «Ο εξοστρακισμός του
Αριστείδου», κείμενο που αναδημοσιεύεται, ένα χρόνο μόλις μετά τη δημοσίευσή
του στο Εθνικόν Ημερολόγιον του Κωνσταντίνου Σκόκου, το 18��.144 Πέρα από
τη διάχυτη ειρωνεία που πρωταγωνιστεί στο κείμενο και σε ορισμένα σημεία
φέρνει πολύ επιτυχημένα σε σύγχυση τον αναγνώστη αναφορικά με το κατά πό-
σον ο συγγραφέας του κειμένου εννοεί πραγματικά, «σοβαρά» αυτά που λέει ή
αστειεύεται, άλλο ένα τέχνασμα145 του Άννινου για την οικοδόμηση της κωμι-
κής ατμόσφαιρας, το ενδιαφέρον του κειμένου αυτού μπορεί να εστιαστεί επιπρο-
σθέτως στις αναφορές του Άννινου στους Παραλλήλους βίους του Πλούταρχου,
με τους οποίους πρόκειται να ασχοληθεί συστηματικά στην επόμενη δεκαετία,
συνεργαζόμενος με τον Σύλλογο προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων.
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14� Χ. Άννινος, «Οι κύνες της Κωνσταντινουπόλεως», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. 12�-124.
144 Χ. Άννινος, «Ο εξοστρακισμός του Αριστείδου», Εθνικόν Ημερολόγιον Κ. Σκόκου, Αθή-

ναι 18��, σσ. 2�-�2.
145 Βλ. σχετικά την παράγραφο �.�.2.5 αυτής της μελέτης.



Τα υπόλοιπα κείμενα των Αττικών ημερών, σε αντίθεση με το Εδώ κ’ Εκεί,
είναι αμιγώς χιουμοριστικά. Μία ολόκληρη ενότητα του βιβλίου, υπό τον τίτλο
«Οι Παραδαρμένοι» περιλαμβάνει κείμενα στα οποία πρωταγωνιστεί η δημοφι-
λής στους αναγνώστες του Άννινου οικογένεια του Ζαχαρία Παραδαρμένου, η
οποία είχε συστηθεί στο αναγνωστικό κοινό ήδη από την προηγούμενη δεκαε-
τία, στο Εδώ κ’ εκεί. Ο Άννινος μάλιστα αναδημοσιεύει στις Αττικές ημέρες,
και μάλιστα πρώτη στη σειρά, προφανώς για να παρουσιάσει ολοκληρωμένες
τις περιπέτειες των Παραδαρμένων, την «εισαγωγική» ιστορία που είχε πα-
ρουσιάσει προ δεκαετίας, με τίτλο «Η οικογένεια διασκεδάζει».146 Η σπαρταρι-
στή περιπέτεια της οικογένειας των Παραδαρμένων, όταν αποφάσισε να παρα-
κολουθήσει θεατρική παράσταση, συμπληρώνεται με ακόμη τέσσερις ιστορίες,
οι οποίες έχουν γραφεί σε όλη τη διάρκεια του διαστήματος που μεσολάβησε
από την πρώτη εμφάνιση της οικογένειας, το 1881: Η δεύτερη ιστορία, «Ο ψευ-
τοπόλεμος»,147 είχε δημοσιευθεί από τον Άννινο σε τέσσερις συνέχειες στο
Άστυ, το 1885,148 με το ψευδώνυμο «Στρεψιάδης». Οι τέσσερις συνέχειες της
ιστορίας ουσιαστικά υπαγορεύουν τη δομή της σε τέσσερα «κεφάλαια» – ο Άν-
νινος χρησιμοποιεί εν προκειμένω με χιουμοριστικό τρόπο τη δομή του μυθιστο-
ρήματος, ουσιαστικά με τρόπο υπονομευτικό. Ακόμη και οι τίτλοι των κεφα-
λαίων «Η εξέγερσις», «Το ταξείδιον», «Η διασκέδασις», «Η επιστροφή», πα-
ραπέμπουν σε κάτι πολύ διαφορετικό από την εκδρομή της οικογένειας για να
παρακολουθήσει μια εικονική μάχη στα περίχωρα των Αθηνών, που καταλή-
γει, όπως και στην πρώτη ιστορία, σε καταστροφή. Η οικογένεια δεν φτάνει
ποτέ στον προορισμό της, και η κωμική κατάσταση ξεδιπλώνεται με καβγάδες
ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, θανατηφόρες ερωτήσεις του υιού Μιμίκου
και ατάκες-μαργαριτάρια της συζύγου (οι οποίες στην έκδοση παρουσιάζονται
τυπογραφικά με έντονα και πλάγια γράμματα, για να είναι βέβαιο ότι θα τις
καταλάβουν οι αναγνώστες), με φόντο ένα όχημα «εκσυγχρονισμού» (όπως το
θέατρο στην προηγούμενη ιστορία), τον σιδηρόδρομο, τον οποίο κατορθώνουν
τα μέλη της οικογένειας να αποδομήσουν. Είναι χαρακτηριστική η συμβολή
στην κωμική κατάσταση και της εναλλαγής της καθαρεύουσας γλώσσας
στην αφήγηση με την «αγοραία» γλώσσα των διαλόγων. Ο Άννινος χρησιμο-
ποιεί ακόμη και τον προσωπικό του γλωσσικό διχασμό για να παραγάγει κω-
μικό αποτέλεσμα. Η κωμική εικόνα συντίθεται από το παράταιρο, γλωσσικά,
οπτικά, αισθητικά:
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146 Χ. Άννινος, «Η οικογένεια διασκεδάζει», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. 1�6-150. Είχε δημο-
σιευθεί και στο Χ. Άννινος, Εδώ κ’ εκεί, ό.π., σσ. �2-106.

147 Χ. Άννινος, «Ο ψευτοπόλεμος», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. 151-157.
148 Στρεψιάδης [Χ. Άννινος], «Ο ψευτοπόλεμος», Το Άστυ, έτος Α΄, αρ. 11, 15 Δεκ. 1885,

σσ. �-4.



«Εξύπνησαν όλοι ομού, ο αλέκτωρ, αι όρνιθες, η υπηρέτρια, ο σκύλος υλα-
κτών μανιωδώς τον διερχόμενον κουλουροπώλην, ο Μιμίκος, όστις αντί
καφέ έφαγεν εις το μαγειρείον επωφεληθείς της γενικής συγχύσεως εν
πινάκιον πλήρες κρομβολαχάνου βραστού, απομεινάριον του δείπνου. Ο κ.
Ζαχαρίας εξύπνησε τελευταίος αφυπνισθείς εκ της εξής αβροφρονεστά-
της φράσεως της αξιολατρεύτου συνεύνου του κυρίας Θεοδώρας:

– Ψοφολογάς ακόμη; Σήκω βρε κρεμανταλά, σήκω επιτέλους!»14�

Από το Άστυ και με την υπογραφή του Στρεψιάδη προέρχονται και άλλες
τρεις ακόμη περιπέτειες της οικογένειας Παραδαρμένου, που περιλαμβάνονται
στις Αττικές ημέρες: η «Εορτή της Ακαδημίας»,150 η «Εσπερίς εν Φαλήρω»151

και η «Φοροφοβία».152 Στις δύο πρώτες επαναλαμβάνονται αντίστοιχα τα κωμι-
κά μοτίβα του «Η οικογένεια διασκεδάζει» και του «ψευτοπόλεμου» – η οικογέ-
νεια πηγαίνει, στην πρώτη ιστορία, σε μια κοσμική εκδήλωση, όπου με τη συ-
μπεριφορά της προκαλεί παρεξηγήσεις και καταστροφές, αυτή τη φορά στην
εναρκτήρια εκδήλωση του κτηρίου της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία σατιρίζεται
και αποδομείται δεόντως από τα καμώματα της οικογένειας. Στη δεύτερη ιστο-
ρία το μοτίβο της καταστροφικής εκδρομής, και πάλι με τραίνο, επαναλαμβάνε-
ται. Εδώ, πέρα από τις γνωστές πηγές παραγωγής κωμικού αποτελέσματος (ο
κλεπτομανής και αχόρταγος Μιμίκος με τις απίθανες απορίες, η αθυρόστομη
και αγενής χοντρή Θεοδώρα, η αιθεροβάμων κόρη και ο ημιμαθής Παραδαρμέ-
νος, όλοι μαζί μέσα στον συνωστισμό του τραίνου που πηγαίνει προς το Φάληρο
για την κλήρωση του λαχείου) επιστρατεύεται και το κωμικό μοτίβο του λαχεί-
ου που τελικά χάνεται – ο Άννινος χρησιμοποιεί ένα κωμικό λογοπαίγνιο που
συνδέεται άμεσα με τη δράση: Η τριπλή χρήση του ρήματος «έπεσε». Το λαχείο
δεν «έπεσε» στην οικογένεια. Αντίθετα τα λαχεία του μικρού Μιμίκου «έπεσαν»
στη θάλασσα και κατά την επιστροφή στο σπίτι η απογοητευμένη οικογένεια
διαπιστώνει ότι στο σπίτι έχει γίνει μια μικρή έκρηξη, καθώς, όπως τους αποκα-
λύπτει η υπηρέτρια, η λάμπα του πετρελαίου έπεσε μέσα στον τέντζερη. Το τέ-
λος της ιστορίας είναι ένας ακόμη ομηρικός καβγάς στη φτωχογειτονιά της
Αθήνας.

Και στην επόμενη ιστορία, τη «Φοροφοβία», η αφετηρία είναι ένας συζυγικός
καβγάς ανάμεσα στον Ζαχαρία και τη σύζυγό του Θεοδώρα. Η κωμική κατά-
σταση βασίζεται εδώ ολοκληρωτικά σε ένα έξυπνα κεντημένο σύνολο λογοπαι-
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14� Χ. Άννινος, «Ο ψευτοπόλεμος», Αττικαί ημέραι, ό.π., σ. 151.
150 Χ. Άννινος, «Η εορτή της Ακαδημίας», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. 158-161. Πρωτοδημο-

σιεύτηκε στο Άστυ, έτος Α΄, αρ. 1�, 2� Δεκ. 1885, σσ. 6-7.
151 Χ. Άννινος, «Εσπερίς εν Φαλήρω», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. 161-167. Πρωτοδημοσιεύ-

τηκε στο Άστυ: έτος Α΄, αρ. 4�, 1� Ιουλ. 1886, σσ. �-4. 
152 Χ. Άννινος, «Φοροφοβία», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. 168-172. 



γνίων. Ο Ζαχαρίας είναι σε έξαλλη κατάσταση – στο τέλος της ιστορίας μαθαί-
νουμε τον λόγο: Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να επιβάλει φόρο στη ζάχαρη και
ο ίδιος, μέσα στην ανέχεια και τη δυστυχία του ανησυχεί, κατά πρώτον επειδή το
όνομά του είναι Ζαχαρίας. Κάθε φορά που τον φωνάζουν με το όνομά του ή όταν
αναφερθεί κάτι που σχετίζεται με τη ζάχαρη, η παράκρουση του Ζαχαρία μεγα-
λώνει (π.χ. όταν έρχεται ένα πρωτοεμφανιζόμενο πρόσωπο, η γειτόνισσα που
καθόλου συμπτωματικά ονομάζεται Ζαχαρούλα, όταν η κόρη του τον αποκαλεί
«γλυκύτατέ μου πάτερ», όταν πάνε να τον συνεφέρουν με γλυκάνισο ή όταν ο
γιος του κλέβει ένα γλύκισμα). Ο Ζαχαρίας τρέμει (παρακολουθώντας την επι-
καιρότητα) τη φορολογία που επίκειται να επιβάλλει η κυβέρνηση, ενώ ο μικρό-
κοσμός του ούτως ή άλλως βρίσκεται σε παρακμή – ο Άννινος δεν παραλείπει
να τον απεικονίσει με κωμικά πλην μελανά χρώματα. Μια μικροαστική τάξη
που βρίσκεται σε αδιέξοδο ζωγραφίζεται για άλλη μια φορά με τα χρώματα του
κωμικού – με τις δουλεμένες, πια, χρόνια, στρατηγικές του Άννινου.

Η τελευταία ιστορία των Παραδαρμένων, που δημοσιεύεται στις Αττικές
ημέρες, «Η βασιλόπιττα του Παραδαρμένου», αναδημοσιεύεται από την Εστία,
όπου πρωτοδημοσιεύτηκε το 18�0.15�

Το κείμενο κλείνει ουσιαστικά τον κύκλο των περιπετειών των Παραδαρμέ-
νων στις Αττικές ημέρες, αλλά και τον κύκλο μιας δεκαετίας: Εδώ χρησιμοποι-
είται και πάλι το μοτίβο του περιπάτου (η οικογένεια φεύγει από το σπίτι την
παραμονή της Πρωτοχρονιάς για να περπατήσει στην οδό Ερμού, όπου η ίδια
της η παρουσία είναι κωμική). Στην αρχή της ιστορίας έχει ήδη προετοιμαστεί
το κωμικό αποτέλεσμα με την παρασκευή της βασιλόπιτας, στο πλαίσιο της
οποίας συμβαίνουν διάφορες κωμικές καταστάσεις. Ο περίπατος στην οδό Ερ-
μού, πέρα από τις κωμικές ερωταποκρίσεις Μιμίκου-Ζαχαρία, πυροτεχνήματα
που σημαδεύουν το κεφάλι του Παραδαρμένου και λιποθυμίες της Ουρανίας στα
χέρια ένστολων έχει και ένα γεγονός που προκαλεί αγωνία στον αναγνώστη,
αλλά ταυτόχρονα δίνει και την ευκαιρία στον Άννινο να δημιουργήσει κωμική
κατάσταση: Η εξαφάνιση του πολυπράγμονος Μιμίκου προκαλεί την υστερική
αντίδραση της Θεοδώρας. Η επιστροφή στο σπίτι, μετά από μάταιη αναζήτηση
θα προκαλέσει νέες κωμικές συγκρούσεις: Ο Μιμίκος είναι εκεί, αλλά κάποιος
έχει εξαφανίσει τη βασιλόπιτα. Η αναζήτηση του ενόχου, με τις υποψίες να πέ-
φτουν πρώτα στην ακόλαστη υπηρέτρια Βασίλω και τους εραστές της, αλλά και
στον σκύλο, καταλήγει στον Μιμίκο – ωστόσο, ενώ ο Ζαχαρίας αρπάζει το μα-
χαίρι και τον ρίχνει κάτω, τελικά δίνει τόπο στην οργή. Η ιστορία δεν τελειώνει
με καταστροφές, αλλά με ευχές για την καινούρια χρονιά – έτσι όπως θα ταί-
ριαζε να κλείσει ένας κύκλος ιστοριών.
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15� Χ. Άννινος, «Η βασιλόπιττα του Παραδαρμένου», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. 17�-181.
Πρωτοδημοσιεύτηκε στην Εστία, τόμ. ΚΘ΄ (18�0), αρ. 1, σσ. 1-4.



Ο Ζαχαρίας εμφανίζεται και σε άλλες ευκαιρίες σε κείμενα του Άννινου –
και οι Παραδαρμένοι θα γίνουν στις αρχές της δεκαετίας του 18�0 θεατρικό έρ-
γο, το κείμενο του οποίου δεν έχει μέχρι σήμερα εντοπιστεί.154 Το ιδιότυπο αυτό
ευθυμογραφικό «σίριαλ» του Άννινου συνθέτει μια κωμική εικόνα της μίζερης
ζωής των Αθηναίων μικροαστών του τέλους του 1�ου αιώνα. Ο Άννινος επιχειρεί
να δει μια πόλη που παλεύει να εκσυγχρονιστεί και να βαδίσει με γοργά βήματα
προς την πρόοδο με μια ανατρεπτική, χιουμοριστική ματιά. Σε μία σκηνή της
«Εορτής της Ακαδημίας», ο Μιμίκος ζητεί από τον πατέρα του να σηκώσει τα
αγάλματα των αρχαίων που κάθονται έξω από το κτήριο για να καθίσει εκείνος.
Μια καινούρια, λίγο απατεώνισσα, λίγο περίεργη, λίγο μωροφιλόδοξη μικροα-
στική Ελλάδα ζητάει κι αυτή τη θέση της στην Ιστορία.

Δύο ακόμη κείμενα από τις Αττικές ημέρες προέρχονται από την Εστία: Το
πρώτο είναι «Η ευτυχία και το υποκάμισον»,155 ένα πικρό κείμενο που γράφεται
με αφορμή τις συνηθισμένες ευχές για υγεία και ευτυχία: Αφηγούμενος την
ιστορία ενός χαλίφη που αναζητεί έναν ευτυχισμένο άνθρωπο για να φορέσει το
πουκάμισό του και καταλήγει να φορέσει το πουκάμισο ενός επαίτη που τελικά
του προκαλεί φαγούρα, ο Άννινος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το κυνήγι της
ευτυχίας καταλήγει σε φαγούρα – παρότι υπάρχει ένα λεπτό χιούμορ στον τρό-
πο με τον οποίο περιγράφονται οι προσπάθειες του χαλίφη να εντοπίσει ευτυχι-
σμένους ανθρώπους, το κείμενο μοιάζει να καλύπτεται από ένα σκοτεινό, απαι-
σιόδοξο πέπλο. Ο Άννινος δεν φαίνεται να έχει την πρόθεση να διδάξει – και ξεδι-
πλώνει, χαμογελώντας, τον απαισιόδοξο εαυτό του. Στα λόγια ενός από τους
υποψήφιους «ευτυχείς» θα μπορούσε κανείς να διακρίνει αυτοαναφορικά στοι-
χεία. Ο ίδιος ο Άννινος φαίνεται να παγιδεύεται στο κωμικό προσωπείο που έχει
οικοδομήσει στον σατιρικό τύπο της δεκαετίας του 1880:

«[...] Είναι αγών υπεράνθρωπος, εξηκολούθησε λέγων ο Γεζίδ. Πολλά-
κις, ενώ αιμάσσουν τα σπλάχνα μου, είμαι ηναγκασμένος να φέρω εις
την μορφήν μου το προσωπείον της χαράς· ενώ με τυραννούν απερίγρα-
πτοι ψυχικαί αλγηδόνες, το στόμα μου είναι ηναγκασμένον να φέρη τον
μορφασμόν του μειδιάματος. Η λύπη, την οποίαν μου είνε απαγορευμένον
να εκδηλώσω, κρύπτεται εις τα βάθη της καρδίας και υποσκάπτει τον
βίον μου· η παρηγορία των δακρύων μού είνε αποκλεισμένη. Οικτίρατέ
με, αυθένται! Είμαι το αθλιώτατον των επί γης πλασμάτων! [...]»156
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154 Για τη θεατρική διασκευή των ιστοριών της οικογένειας των Παραδαρμένων βλ. την
παρ. 4.�.2.� αυτής της μελέτης.

155 Χ. Άννινος, «Η ευτυχία και το υποκάμισον», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. 1�4-20�. Πρωτο-
δημοσιεύτηκε στην Εστία, Τόμ. 1�, Αρ. 470 (1885), σσ. 8-1�.

156 Χ. Άννινος, «Η ευτυχία και το υποκάμισον», Αττικαί ημέραι, ό.π., σ. 206.



Στις Αττικές ημέρες περιλαμβάνονται και δύο σατιρικά κείμενα με πρω-
ταγωνιστές ιερά πρόσωπα. Πρόκειται για «Το σφαιρίδιον του διαβόλου»157 και
το «Ο δεκάλογος εν ουρανοίς».158 Και τα δύο ευθυμογραφήματα βασίζονται
στο μοτίβο του διαλόγου ανάμεσα στον Θεό και άλλο ένα πρόσωπο, στην πρώ-
τη περίπτωση τον διάβολο και στη δεύτερη τον Μωυσή. Οι διάλογοι είναι
γραμμένοι σε γλώσσα πολύ κοντά στη δημοτική και τα αφηγηματικά μέρη,
που περιορίζονται σε συνδετικό ρόλο ανάμεσα στους διαλόγους είναι και εδώ 
σε καθαρεύουσα. Και στις δύο περιπτώσεις οι κωμικοί διάλογοι συνδέονται με
την εγχώρια επικαιρότητα: Ο διάβολος κατορθώνει να κερδίσει στην αντιπα-
ράθεση της ζυγαριάς τον Θεό βάζοντας στη δική του πλευρά της ζυγαριάς 
μόνο το σφαιρίδιο που χρησιμοποιείται στις εκλογές στην πρώτη ιστορία, ενώ
στη δεύτερη, ο διάλογος του Θεού με τον Μωυσή, καταλήγει στην απαλοιφή
της εντολής «Ου κλέψεις», λαμβανομένης υπόψιν της ελληνικής πραγματικό-
τητας. 

Ο διάλογος χρησιμοποιείται ως κωμική στρατηγική και στα περισσότερα
από τα συντομότερα ευθυμογραφήματα που καταλαμβάνουν ολόκληρο σχεδόν
το πρώτο μέρος του βιβλίου, και τα οποία εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στη μι-
κροαστική καθημερινότητα της αθηναϊκής ζωής στην εποχή του Άννινου. 

Οι ήρωες όλων πλην ενός των κειμένων είναι μικροαστοί κάτοικοι της Αθή-
νας που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα: Τρέμουν ότι η σπιτονοικοκυρά
θα τους ζητήσει το ενοίκιο, περνούν τον καιρό τους στα εστιατόρια της πόλης
όπου τα γεύματα είναι άθλια («Να μην τρως καθόλου»),15� προσπαθούν να
αντιμετωπίσουν το κρύο του χειμώνα («Ψυχολογία»),160 ερωτεύονται νεαρά κο-
ρίτσια με άθλια συμπεριφορά και πλήρη άγνοια της ελληνικής γλώσσας («Τα
κακουργήματα της Αγγέλως»),161 επηρεάζονται από τους αστικούς μύθους
για εγκλήματα και καταλήγουν να πέφτουν θύματα ξυλοδαρμού όταν εισβάλ-
λουν σ’ ένα σπίτι όπου νομίζουν πως τελείται εγκληματική πράξη («Η Μέλαινα
νυξ»)162 και υποψιάζονται ότι ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης μπορεί και να βρίσκεται
στην Αθήνα («Ο Αντεροβγάλτης»),16� αλλά και υφίστανται την επίδραση των
γεγονότων της επικαιρότητας: Τις εξελίξεις του Ανατολικού Ζητήματος («Statu
[sic] quo ante»),164 τις αντιδράσεις των υποψηφίων και των εκλογέων ενόψει
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157 Χ. Άννινος, «Το σφαιρίδιον του διαβόλου», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. 188-1��. Πρωτοδη-
μοσιεύτηκε στο Εθνικόν Ημερολόγιον του Κωνσταντίνου Σκόκου, αρ. 7 (18�2), σσ. 148-152.

158 Χ. Άννινος, «Ο δεκάλογος εν ουρανοίς», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. 82-87.
15� Χ. Άννινος, «Να μην τρως καθόλου», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. 48-51.
160 Χ. Άννινος, «Ψυχολογία», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. 102-107.
161 Χ. Άννινος, «Τα κακουργήματα της Αγγέλως», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. 65-72.
162 Χ. Άννινος, «Η μέλαινα νυξ», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. 40-47.
16� Χ. Άννινος, «Ο αντεροβγάλτης», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. �7-101.
164 Χ. Άννινος, «Statu quo ante», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. 28-�0.



εκλογικής αναμέτρησης («Το εγχειρίδιον του εκλογέως»165 και «Τα σύμβο-
λα»166), τις εκτελέσεις θανατικών ποινών που προκαλούν μια κωμική «Αλλο-
φροσύνη αιματηρά»,167 τον διορισμό γυναικών για την εκτέλεση ταχυδρομικών
υπηρεσιών («Το ταχυδρομείον και αι γυναίκες»168), την προμήθεια ουγγρικών
αλόγων από την ελληνική κυβέρνηση («Αναφορά των ουγγρικών ίππων»),16�

αλλά και κάποιες λεπτομέρειες της αστικής καθημερινότητας που δίνουν αφορ-
μή στον Άννινο να σχολιάσει με διαφορετικό, χιουμοριστικό τρόπο την πολιτική
επικαιρότητα: τις παραστάσεις γυμνασμένων ζώων στο Λαύριο («Ο σοφός χοί-
ρος»),170 τα χαρτοπαίγνια που είχαν αναδειχθεί σε αγαπημένη πρωτοχρονιάτικη
συνήθεια των Αθηναίων («Παιγνιοχάρτων συνδιάλεξις»),171 τις πνευματιστικές
ανησυχίες τους, («Ο πνευματισμός»172 και «Νοομαντεία»17�), την κατάργηση
του σαλπίσματος του σιωπητηρίου (της επονομαζόμενης «Θοδώρας» στο ομώ-
νυμο κείμενο),174 αλλά και τη δημοσίευση εξωπραγματικών για το βαλάντιο
του Αθηναίου μικροαστού συνταγών μαγειρικής από τις εφημερίδες («Στόμα-
χος και εφημερίδες»).175 Συγγενής θεματολογικά προς τα ευθυμογραφήματα
του πρώτου μέρους είναι και ο, πρωτοδημοσιευμένος στην Εστία, σατιρικός μο-
νόλογος «Όποιος φυλάει τα ρούχα του».176

Όλες οι ιστορίες, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, εκτυλίσσονται στη σύγχρο-
νη του Άννινου Αθήνα, είναι ιστορίες της πόλης, με μοναδική εξαίρεση τα «Δει-
νοπαθήματα ενός δημάρχου»,177 κείμενο που αναφέρεται στον αναβρασμό που
προκαλείται σε μια επαρχιακή πόλη για την επίσκεψη του δημάρχου της στην
Αθήνα – η Αθήνα είναι απούσα και εδώ από το σκηνικό της υπόθεσης, ωστόσο
είναι παρούσα και σημείο αναφοράς, προορισμός και περιεχόμενο των ονείρων
του Δημάρχου – μια κεντρομόλος δύναμη που ασκεί ακατανίκητη έλξη σε όλες
τις περιφερειακές δυνάμεις. Ο δήμαρχος εμφανίζεται ως υποχείριο του τοπικού
βουλευτή. Η Αθήνα χειρίζεται τους τοπικούς άρχοντες ως μαριονέτες, με ένα
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165 Χ. Άννινος, «Εγχειρίδιον του εκλογέως», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. 7�-81.
166 Χ. Άννινος, «Τα σύμβολα», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. 60-64.
167 Χ. Άννινος, «Αλλοφροσύνη αιματηρά», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. 7�-78.
168 Χ. Άννινος, «Το ταχυδρομείον και αι γυναίκες», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. 82-85.
16� Χ. Άννινος, «Αναφορά των ουγγρικών ίππων», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. 25-27.
170 Χ. Άννινος, «Ο σοφός χοίρος», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. 86-�0.
171 Χ. Άννινος, «Παιγνιοχάρτων συνδιάλεξις», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. �1-��.
172 Χ. Άννινος, «Ο πνευματισμός», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. �-24.
17� Χ. Άννινος, «Νοομαντεία», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. �4-�7.
174 Χ. Άννινος, «Η Θοδώρα», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. �1-�6.
175 Χ. Άννινος, «Στόμαχος και εφημερίδες», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. �8-��.
176 Χ. Άννινος, «Όποιος φυλάει τα ρούχα του», Αττικαί ημέραι, ό.π., σ. 22�-2��. Πρωτοδη-

μοσιεύτηκε στην Εστία, τόμ. ΛΑ΄, αρ. 11 (18�1), σσ. 165-168. Βλ. ανάλυση του μονολόγου στην
παρ. 4.�.2.2 αυτής της μελέτης.

177 Χ. Άννινος, «Τα δεινοπαθήματα ενός δημάρχου», Αττικαί ημέραι, ό.π., σσ. 52-5�.



τηλεγράφημα μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα και τη ζωή τους. Ο Άννινος δεν
έχει καμία πρόθεση να ωραιοποιήσει την αγνότητα της ελληνικής επαρχίας,
πράγμα που συμβαίνει κατά κόρον στα ηθογραφικά έργα μυθοπλασίας της επο-
χής του. Όταν ο δήμαρχος τελικά φεύγει για την πρωτεύουσα, ο κουμπάρος του
τον υποκαθιστά στα συζυγικά του καθήκοντα –ο δήμαρχος αργότερα θα απο-
κτήσει γιο που δεν είναι δικός του. Δεν υπάρχει καμία «αγνή» επαρχία για να
αντιπαρατεθεί με την πόλη που με τόσο χιούμορ και λεπτή ειρωνεία αποδομεί ο
Άννινος.

Ωστόσο είναι πρόδηλο ότι αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο – αυτό που
επιχειρεί να φωτίσει με ένα χιουμοριστικό, πικρά ειρωνικό φως είναι η ζωή της
πόλης. Οι τεχνικές του έχουν δοκιμαστεί στην καθημερινή δημοσιογραφική πρα-
κτική. Άλλοτε το ευθυμογράφημά του παίρνει τη μορφή σύντομου σατιρικού δια-
λόγου – μονόπρακτου («Να μην τρως καθόλου») με κανονικές σκηνικές οδη-
γίες – είναι εξαιρετικά αμφίβολο όμως ότι για τα περισσότερα απ’ αυτά η συγ-
γραφή τους εμπεριείχε την πρόθεση να ανεβαστούν σκηνικά. Ο διάλογος, εξάλ-
λου, είναι πρωταγωνιστής σε όλα αυτά – και λόγω της γλώσσας λειτουργεί ως
αυθεντικό στοιχείο της καθημερινότητας που διαπερνά τον περισσότερο δομημέ-
νο, αυστηρό και λόγιο λόγο των εφημερίδων. Αυτό που ένα σημερινό σατιρικό
τηλεοπτικό πρόγραμμα θα προσπαθούσε να αποδώσει χρησιμοποιώντας πλέον
την εικόνα, αφού ο λόγος είναι κοινός πλέον στην καθημερινότητα και τα μέσα
μαζικής επικοινωνίας, ο Άννινος προσπαθεί να το αποδώσει με τη γλώσσα. Η
γλώσσα δηλαδή λειτουργεί στα κείμενα αυτά σε πρώτο επίπεδο ως υποστηρικτι-
κή της φυσικότητας – μολονότι μέσα στην κωμική ατμόσφαιρα αυτού του εί-
δους ο νατουραλισμός «φιλτράρεται» στο χιουμοριστικό-κωμικό-σατιρικό στοι-
χείο, για να αποτυπώσει μια πραγματικότητα αναγνωρίσιμη, αλλά όχι απόλυτα
νατουραλιστική. 

Ο Άννινος στα ευθυμογραφήματα του Άστεως και των Αττικών ημερών δεν
χρησιμοποιεί την υπερβολή ως μέσο για την επίτευξη της κωμικής κατάστα-
σης: απλώς αναδεικνύει τις κωμικές λεπτομέρειες, απολύτως κοινές σε όλους,
της καθημερινότητας, οι οποίες στον πραγματικό κόσμο κάνουν τη ζωή πολύ
δύσκολη, ενώ στον κειμενικό, σκηνοθετημένο του κόσμο προκαλούν στον ανα-
γνώστη ένα γλυκόπικρο γέλιο: Ο αναγνώστης γελά με τα παθήματα των ηρώ-
ων επειδή δεν συμβαίνουν σ’ αυτόν στη συγκεκριμένη ιστορία, την ίδια στιγμή
όμως αναγνωρίζει ότι όλες αυτές οι καταστάσεις του είναι απολύτως οικείες:
συμβαίνουν στην πόλη όπου ζει, στη γειτονιά του, μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Σε
όλα τα επίπεδα το κωμικό στοιχείο για τους αναγνώστες παράγεται όχι με τη
θέαση μιας πραγματικότητας που βρίσκεται απέναντί τους αλλά από τη δική
τους πραγματικότητα, σε όλα τα επίπεδά της. Ασφαλώς και η κριτική και η
σάτιρα αγγίζει και τους θεσμούς, την κυβέρνηση, την αυτοδιοίκηση, την πολιτι-
στική ζωή, αυτό όμως γίνεται με τρόπο προσεκτικό και όχι με διάθεση ανατρο-
πής ή καταγγελίας – είναι περισσότερο μια διαπιστωτική αναφορά στην τραγι-
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κωμωδία της πραγματικότητας, στην οποία συμμετέχουν όλοι: από τους σκύ-
λους της Πόλης μέχρι το μεγαλοπρεπές κτήριο της Ακαδημίας. Η πραγματικό-
τητα αποδομείται όχι για να ανατραπεί (πράγμα που είναι εμφανές στα έργα
του Λασκαράτου, ο οποίος στηλιτεύει τον κοινωνικό του περίγυρο επειδή επιθυ-
μεί την αναμόρφωσή του). Ο Άννινος δεν δείχνει να πιστεύει ότι μπορεί να αλλά-
ξει αυτή η πραγματικότητα – το ζητούμενο είναι αυτός ο αστικός μικρόκοσμος
να μπορεί να είναι ανεκτός. Οι ήρωες του Άννινου δεν θέλουν να πείσουν τον ανα-
γνώστη να αλλάξει τον κόσμο. Ουσιαστικά υποφέρουν για να μπορέσουν οι ανα-
γνώστες απλώς να αντέξουν την καινούρια πραγματικότητα.

Ο Άννινος χρησιμοποιεί σε κάποια από τα κείμενα την «κεφαλαίωση» αλλά
και την υφολογία του μυθιστορήματος («Η μέλαινα νυξ», «Ο ψευτοπόλεμος»)
επιχειρώντας να σχολιάσει με έμμεσο τρόπο τη λογοτεχνική πραγματικότητα
της εποχής, με τις άπειρες μεταφράσεις μυθιστορημάτων και τα εφήμερα ανα-
γνώσματα που κατακλύζουν την αγορά. Η νεαρή κόρη του Παραδαρμένου, φα-
ντασιόπληκτη και μανιώδης αναγνώστρια μυθιστορημάτων, συνιστά από μόνη
της σχόλιο στο λογοτεχνικό τοπίο της εποχής.

Το λογοπαίγνιο χρησιμοποιείται από τον Άννινο, άλλοτε λιγότερο και άλλοτε
περισσότερο επιτυχημένα. Στις Αττικές ημέρες, όπως είδαμε, υπογραμμίζονται
τυπογραφικά (με πλάγια και έντονα στοιχεία), καθώς δεν είναι αυτονόητο ότι
θα γίνει κατανοητό από όλους τους αναγνώστες. Πολλά από τα κείμενα στηρί-
ζονται αποκλειστικά σε αυτό (π.χ. «Αλλοφροσύνη αιματηρά»), ενώ σε άλλα
υποχωρεί, ιδίως όταν πρωταγωνιστεί το διαλογικό μέρος.

Συνολικά το αποτέλεσμα που παράγει το βιβλίο δεν είναι εύθυμο, αλλά
γλυκόπικρο. Αν τα σύντομα κείμενα του πρώτου μέρους είναι κατά κύριο λόγο
ευθυμογραφικά, το δεύτερο μέρος «σκοτεινιάζει» καθώς τα κείμενα έχουν αμ-
φίθυμη διάθεση. Συνολικά, ωστόσο, οι Αττικαί ημέρες φαίνεται να είναι περισ-
σότερο συνεκτικές ως προς τον προσανατολισμό τους προς τη γλυκόπικρα κω-
μική διάθεση του Άννινου, σε σχέση με το προ δεκαετίας Εδώ κ’ εκεί, όπου, σε
μια πρώτη προσπάθεια αυτοτελούς «εξόδου» του στο αναγνωστικό κοινό, ο
Άννινος προσπαθούσε να δείξει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα: Να γράψει εύθυ-
μα κείμενα, αλλά και σοβαρές ιστορικές μελέτες, όπως «Το 1000 μ.Χ.». Στην
περίπτωση αυτή φαίνεται πως πειραματίζεται περισσότερο με αυτό που τον
έχει αναδείξει σε ολόκληρη τη δεκαετία του 1880 – κι αυτό μέχρι στιγμής εί-
ναι η παρουσία του στον σατιρικό τύπο, στις «Πινακίδες» της Εφημερίδας, ο
πρωταγωνιστικός του ρόλος στα πρώτα χρόνια του Άστεως: Ένα προσωπείο
γλυκόπικρα κωμικό.
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44..44..22..22  ΟΟ  σσύύλλλλοογγοοςς  ττωωνν  εειισσααγγγγεελλέέωωνν
((11��2255))

Ο σύλλογος των εισαγγελέων και
άλλα ευθυμογραφήματα178 είναι το τε-
λευταίο αυτοτελώς ευθυμογραφικό βι-
βλίο που εξέδωσε ο Άννινος, το 1�25,
από τον εκδοτικό οίκο «Ελευθερουδά-
κης». Το βιβλίο κυκλοφορεί την ίδια χρο-
νιά με τα Ιστορικά σημειώματα μετά
πολλών εικόνων, που είχε κυκλοφορήσει
από άλλον εκδοτικό οίκο (Εστία). Η δε-
καετία του 1�20 είναι ουσιαστικά η τε-
λευταία δεκαετία κατά την οποία ο Άν-
νινος εμφανίζεται σε πλήρη δραστηριό-
τητα, αν και η εμφάνισή του στα εκδοτι-
κά πράγματα δίνει την αίσθηση ότι θέλει
να αποτυπώσει σε αυτοτελείς εκδόσεις
το έργο των προηγούμενων δεκαετιών.
Η προσπάθειά του αυτή, στην οποία θα
πρέπει να προσθέσουμε και τη συνεργα-
σία του και με άλλους εκδοτικούς οίκους
(«Δημητράκος» και «Σιδέρης») και την
έκδοση του περιοδικού Ίρις, ασφαλώς
δεν θα πρέπει να είναι άσχετη με τις
διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ανάδειξη των μελών της Ακαδη-
μίας Αθηνών, στην οποία ο Άννινος δεν κατόρθωσε ποτέ να εκλεγεί μέλος.

Πράγματι, τα περισσότερα από τα κείμενα (10 από τα 24) που συγκεντρώ-
νονται στον Σύλλογο των εισαγγελέων προέρχονται από το Εθνικόν Ημερολό-
γιον του Κωνσταντίνου Σκόκου,17� και έχουν δημοσιευθεί σε ένα ευρύτατο χρο-
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178 Μπάμπης Άννινος, Ο σύλλογος των εισαγγελέων και άλλα ευθυμογραφήματα, Αθήναι:
Ελευθερουδάκης [1�25]. Έχει κυκλοφορήσει και σε φωτοαναστατική έκδοση σε δύο τόμους από
τον εκδοτικό οίκο Ελευθερουδάκης-Νίκας (χ.χ.). Η νεότερη αυτή έκδοση έχει ατυχήσει καθώς
ο χωρισμός σε δύο τόμους έχει γίνει με βάση όχι τα κείμενα αλλά τα τυπογραφικά δοκίμια, με
αποτέλεσμα το κείμενο «Σημεία και τέρατα» να διακόπτεται στη σελ. 176, όπου ολοκληρώνεται
ο πρώτος τόμος, και να συνεχίζεται στον δεύτερο τόμο.

17� «Το δώρον της Μοίρας» πρωτοδημοσιεύτηκε στο Εθνικόν Ημερολόγιον Κ. Σκόκου, τόμ.
17 (1�02), σσ. �75-�80. Το «Σκύλος και γάτα», στον τόμ. 28 (1�1�), σσ. 208-215, ο «Εξ Άδου
σύζυγος» στον τόμ. 6 (18�1), σσ. 401-408, το «To be or not to be – συμβουλαί προς μέλλοντα
αυτοκτόνον», στον τόμ. 10 (18�5), σσ. 5�-57, το «Ζήτω ο πόλεμος» στον τόμ. 1� (18�8), σσ.
4�-55, «Τα υποδήματα», στον τόμ. � (18�4), σσ. 282-286, «Τα λογοπαίγνια» στον τόμ. 11
(18�6), σσ. 165-174, «Η Αντιπολίτευσις», στον τόμ. 2� (1�08), σσ. 24-27.

Εξώφυλλο του Συλλόγου 
των Εισαγγελέων

(Πηγή: Βιβλιοθήκη 
Πανεπιστημίου Κρήτης)



νικό φάσμα (από το 18�1 έως το 1�1�), ενώ άλλα έχουν πρωτοδημοσιευθεί και
σε άλλα ημερολόγια (Μικρασιατικόν Ημερολόγιον180) και το περιοδικό Η Μελέ-
τη181 του Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων.

Όπως συνέβη και με τις άλλες δύο εκδόσεις του Άννινου που περιλαμβάνουν
ευθυμογραφικά κείμενα, και ο Σύλλογος των εισαγγελέων αποτελείται από κεί-
μενα ετερόκλητα μεταξύ τους, στα οποία πρωταγωνιστεί το πικρό χιούμορ και η
χαρίεσσα διάθεση του Άννινου. Ο ρόλος των κειμένων για μια ακόμη φορά έχει
μεταβληθεί: Πρωτογράφηκαν και δημοσιεύθηκαν σε μια άλλη Ελλάδα, που βίω-
νε διαρκείς μεταβολές εδαφικές, εθνολογικές, πολιτισμικές – σε εκρηκτική πε-
ρίοδο, της οποίας ουδόλως αποτυπώνουν το κλίμα, καθώς επιχειρούν να απεικο-
νίσουν τα στοιχεία εκείνα του μικρόκοσμου της αστικής καθημερινότητας που
επηρεάζονται μεν από τις εξελίξεις της μακροϊστορίας – στην ουσία όμως αυτή η
επίδραση δεν μπορεί να διαταράξει την ισορροπία τους. Η Ελλάδα του 1�25 είναι
ολότελα διαφορετική – βιώνει το τέλος μιας εποχής, εκείνης της Μεγάλης Ιδέας,
και την αρχή μιας καινούριας η οποία ακόμη δεν έχει προσδιορίσιμα χαρακτηρι-
στικά. Τα βασικά χαρακτηριστικά της αστικής καθημερινότητας ωστόσο επι-
βιώνουν των δραματικών αλλαγών, οι μικρές συνήθειες των ανθρώπων μπορούν
να επιβιώσουν των μεγάλων καταστροφών. Με αυτό το σκεπτικό, τα κείμενα
του Άννινου μπορεί για τον ίδιο να αποτελούν, στη νέα τους αυτή δημοσίευση, νο-
σταλγική αναδρομή μιας σταδιοδρομίας, ωστόσο για το αναγνωστικό κοινό
έχουν κάτι πολύ περισσότερο από την αχλύ της αθηναϊκής μπελ-επόκ. Διαθέτουν
αυτό που συνδέει τον «παλιό» κόσμο με τον «καινούριο», που μόλις πριν από λίγα
χρόνια διαμορφώθηκε, μέσα από στάχτες και αίμα: τις μικρές χαρές και τις μι-
κρές τραγωδίες της καθημερινότητας. Κι αν ακόμη οι πρόσφυγες της Μικρασια-
τικής Καταστροφής έχουν κατακλύσει την Αθήνα, κι αν ακόμη έχει πεθάνει ορι-
στικά η Μεγάλη Ιδέα και οι ριζωμένες στις επτανησιακές καταβολές του Άννι-
νου ιδέες περί ένωσης όλων των Ελλήνων, κι αν ακόμη οι δημοτικιστές έχουν
υπερισχύσει οριστικά στην πρωτοπορία της λογοτεχνικής και καλλιτεχνικής ζω-
ής, κι αν ακόμη ο Άννινος έχει εγκαταλείψει τα Παναθήναια που του είχαν χαρί-
σει την αποθέωση από το θεατρικό κοινό για μια ολόκληρη δεκαπενταετία, αυτές
οι μικρές στιγμές παραμένουν, μέσα στη μικρότητά τους, απαράλλαχτες.

Μπορεί κανείς να ξεχωρίσει, όπως και στις άλλες «ευθυμογραφικές» ή πολυ-
θεματικές εκδόσεις του Άννινου, κάποιες επιμέρους κατηγορίες κειμένων, που,
όπως και στις Αττικές ημέρες και το Εδώ κ’ εκεί ανθολογούν την πληθώρα των
κειμένων του Άννινου, στοχεύοντας να παρουσιάσουν στο αναγνωστικό κοινό
διάφορες εκδοχές της γραφής του.
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180 Χ. Άννινος, «Θεός και Μαμμωνάς», Μικρασιατικόν Ημερολόγιον, 1�10, σσ. 16�-180.
181 Χ. Άννινος, «Το συναξάριον του στομάχου», Η Μελέτη, Ιαν.-Δεκ. 1�10, σσ. 281-2��,
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Μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε αυτή την έκδοση παρουσιάζουν κάποια κείμενα
με έντονα αυτοαναφορικά στοιχεία, που αφ’ ενός φωτίζουν τις επαφές του Άννι-
νου με τους λογίους της εποχής του, κυρίως στα πρώτα βήματα της ενσωμά-
τωσής του στην αθηναϊκή πραγματικότητα, και αφ’ ετέρου μας αποκαλύπτουν
λεπτομέρειες της «ποιητικής» του, σε ό,τι αφορά κυρίως τις κωμικές του στρα-
τηγικές. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι δύο από τα κείμενα αυτά είναι και τα μεγα-
λύτερα σε έκταση του βιβλίου: Πρόκειται για το ομώνυμο κείμενο «Ο σύλλογος
των εισαγγελέων»,182 που ανοίγει την έκδοση, και το κείμενο που κλείνει το βι-
βλίο, με τίτλο «Αι πηγαί του γέλωτος».18�

«Ο σύλλογος των εισαγγελέων» αναφέρεται σε μια πρωτότυπη ομήγυρη λο-
γοτεχνών, δημοσιογράφων και επιστημόνων που είχε συσταθεί κατά τη διάρκεια
της δεκαετίας του 1880, στα γραφεία των εφημερίδων, κυρίως της Εφημερίδας
του Κορομηλά, στην οποία είχε εργαστεί εκείνη την εποχή ο Άννινος. Τα μέλη
του «συλλόγου» αυτού ασχολούνταν, στις ώρες της ανάπαυσης από τα δημοσιο-
γραφικά τους καθήκοντα, με την ανάγνωση κειμένων, αδημοσίευτων κυρίως
αλλά ενίοτε και δημοσιευμένων, που έρχονταν στα γραφεία της Εφημερίδας
προς δημοσίευση και το περιεχόμενο, η γλώσσα ή η μορφή τους προκαλούσε θυ-
μηδία και ακράτητο γέλιο στους συντάκτες. Πρόκειται για κείμενα υπερφίαλων
επίδοξων συγγραφέων, ποιητών και δραματουργών, τα οποία κατέκλυζαν τα
δημοσιογραφικά γραφεία και συχνά, ελλείψει δημοσιογραφικής ύλης ενδέχεται
να κέρδιζαν την «αθανασία» της δημοσίευσης, ιδίως σε επαρχιακά και περιθω-
ριακά έντυπα.

Ο Άννινος, μέσα από τις σπαρταριστές περιγραφές των ανεκδιήγητων κειμέ-
νων που τύχαιναν ανάγνωσης ενώπιον του «συλλόγου», αναπολεί με νοσταλγία
την ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής, διαπιστώνοντας ότι σχεδόν κανείς δεν έχει
απομείνει από τους λογοτέχνες της γενιάς του:

«Είναι κτήμα κοινόν του παρελθόντος μιας ομάδος αγαθών φίλων ομηλί-
κων, ομοφρόνων, ομοτέχνων, με κούφον και άλκιμον βήμα διανυόντων
την ανάντη ανθόσπαρτον ατραπόν του βίου, εχόντων κοινάς τας ιδέας και
τας ορέξεις, κοινούς τους πόθους και τα όνειρα, κοινάς τας τέρψεις της
ζωής. Αλλά του βίου αι θύελλαι διέλυσαν το σύμπλεγμα εκείνο, το συνε-
νούμενον διά των δεσμών της φιλίας και της αφρόντιδος νεότητος. Πολ-
λούς εξ αυτών, πάρα πολλούς, οίμοι!, ακμαίους έτι και ευέλπιδας εθέρισε
το δρέπανον του θανάτου, οι ολίγοι δε υπολειφθέντες μεμονωμένοι πλέον
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182 Χ. Άννινος, «Ο σύλλογος των εισαγγελέων», στο Ο σύλλογος των εισαγγελέων, ό.π., σσ.
7-44.

18� Χ. Άννινος, «Αι πηγαί του γέλωτος», στο Ο σύλλογος των εισαγγελέων, ό.π., σσ. 2�8-
251.



κατερχόμεθα την σκολιάν κατωφέρειαν, την άγουσαν προς την παγεράν
δύσιν. Οι πόθοι ενεκρώθησαν, τα όνειρα διεσκεδάσθησαν και εκ των τόσων
φαιδρών γελώτων μόλις περισώζεται το επανθούν ακόμη εις τα χείλη με-
ρικών εξ αυτών μειδίαμα, ανάμικτον και τούτο με το εκχύλισμα της
αψίνθου, διά της οποίας τους επότισαν αι βιοτικαί μέριμναι και αι τρικυ-
μίαι της ζωής. Και η ανάμνησις του παρελθόντος, η συνεπιφέρουσα επι-
βούλως την σύγκρισιν προς την ξηρότητα και την ανίαν του παρόντος, δά-
κνει με φαρμακερόν οδόντα την ψυχήν εν τω μέσω της διαχύσεως και
προκαλεί το άλγος περί του οποίου ομιλούν οι περίφημοι στίχοι του Δά-
ντου. Τοιαύτη η Ειμαρμένη. 

Ο ήλιος της χαράς δεν λάμπει πάντοτε σταθερός και παμφαής, αλλά
συχνά σκιάζεται από τα νέφη της αθυμίας και της οδύνης· εκ της τοιαύ-
της δ’ εναλλαγής παράγεται η φωτοσκίασις του μεγάλου πίνακος της
ζωής.»184

Το παραπάνω απόσπασμα είναι χαρακτηριστικό της ψυχολογίας του Άννι-
νου την εποχή που γράφεται αυτό το κείμενο – όλη του η γενιά έχει εξαφανιστεί
από το προσκήνιο, και σχεδόν μόνος εκείνος συνεχίζει, ευρισκόμενος όμως όχι
στην πρωτοπορία, αλλά εκπροσωπώντας έναν κόσμο που αργοπεθαίνει. Η αμφι-
θυμία του Άννινου – που ασφαλώς σχετίζεται με τις δυσκολίες της προσωπικής
και οικογενειακής του ζωής και τη μάλλον μελαγχολική ιδιοσυγκρασία του δεν
φαίνεται να αποτελεί για τον ίδιο κάτι που θέλει να κρύψει, από φόβο μήπως αυ-
τό «θολώσει» την εικόνα του χαρίεντος, χιουμορίστα συγγραφέα.

Ομολογώ ότι υπήρξα φιλόγελως εις την ζωήν μου και ότι ίσως εγέλασα
υπέρ το πρέπον, δηλώ δε ανεπιφυλάκτως ότι δεν είμαι δυσηρεστημένος
διά τούτο· διότι ίσως αυτός ο γενναίος εφοδιασμός της ρωστικής ευθυ-
μίας προσεπόρισεν εις τον οργανισμόν μου κεφάλαια σθένους και αντο-
χής μεγαλύτερα αφ’ όσον εθεώρουν αυτόν επιδεκτικόν εις τας κατόπιν
δοκιμασίας.185

Η αναφορά του στα μέλη του συλλόγου, που τα περισσότερα ανήκαν στη γε-
νιά που κατά τη δεκαετία του 1880 πρωταγωνίστησε στην πνευματική ζωή και
κυρίως στον χώρο του τύπου μας κάνει να κατανοήσουμε τους λόγους για τους
οποίους αισθάνεται αυτή τη μοναξιά: Ο άνθρωπος που του έδωσε τη μεγάλη ευ-
καιρία στην Εφημερίδα και στο θέατρο, ο Δημήτριος Κορομηλάς, ο συνοδοιπόρος
στα έντυπα της δεκαετίας του 1880 Δημήτριος Κόκκος, ο Στυλιανός Οικονό-
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184 Χ. Άννινος, «Ο σύλλογος των εισαγγελέων», στο Ο σύλλογος των εισαγγελέων, ό.π., σ. 7.
185 Χ. Άννινος, «Ο σύλλογος των εισαγγελέων», στο Ο σύλλογος των εισαγγελέων, ό.π., 

σ. 1�.



μου, ο Μίκιος Λάμπρος, με τον οποίο μοιράστηκαν την αποτυχημένη προσπά-
θεια της Καθημερινής, ο δημοσιογράφος Πάνος Γιαννόπουλος, ο καλός του φί-
λος Γεώργιος Σουρής,186 αλλά και πρόσωπα εκτός του στενού δημοσιογραφικού
κύκλου, όπως ο καθηγητής οφθαλμολογίας Ανδρέας Αναγνωστάκης187 και ο
διευθυντής της Αστυνομίας Κωνσταντίνος Κοσονάκος188 συνιστούν αυτόν τον
ιδιότυπο «κύκλο» του «συλλόγου», που περνάει από το δικαστήριο του γέλιου τα
κείμενα εκείνα που προορίζονται να καταλήξουν στον κάλαθο των αχρήστων
των εφημερίδων.

Ο Άννινος χρησιμοποιεί για την παράθεση σπαρταριστών τέτοιων, δημοσιευ-
μένων και αδημοσίευτων «μαργαριταριών» την εμπειρία του ως «Ρακοσυλλέ-
κτη» στον Ασμοδαίο και το Άστυ, και τις αποδελτιώσεις τέτοιων κειμένων που
φαίνεται να έκανε συστηματικά εκείνη την περίοδο προκειμένου να εμπλουτίζει
το περιεχόμενο της στήλης του. Επιπλέον, φαίνεται εξαιρετικά διακριτικός,
ώστε να μην αποκαλύπτει στις περισσότερες των περιπτώσεων τις ταυτότητες
εκείνων τους οποίους διακωμωδεί μνημονεύοντας τα σπαρταριστά αποσπάσμα-
τά τους. Εξαίρεση κάνει μόνο για τον «ποιητή» από την Αμοργό Γεώργιο Εξαρ-
χόπουλο, στους ασυνάρτητους στίχους του οποίου αφιερώνει πολλές σελίδες του
κειμένου του.18�

Εξάλλου ο Άννινος φαίνεται να συμπεριφέρεται με αβρότητα στους συγγρα-
φείς εκείνων των πονημάτων και στιχουργημάτων. Δεν τους χλευάζει, δεν τους
λοιδορεί, όπως δεν χλευάζει και δεν λοιδορεί κανέναν από τους ήρωες των κειμέ-
νων του. Τους μεταχειρίζεται με συμπάθεια, όχι σαν κριτικός, αλλά σαν άνθρω-
πος «του επαγγέλματος» που συμμερίζεται την προσπάθεια και την αγωνία
τους για μια θέση στο δημοσιογραφικό στερέωμα της εποχής. 

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι οι αναφορές του Άννινου στις διάφορες κατη-
γορίες του «γέλιου» που υποδηλώνουν και τις δικές του κατηγοριοποιήσεις του
κωμικού. Σύμφωνα μ’ αυτόν, υπάρχει το πικρό γέλιο, ο «κλαυσίγελως», χρωμα-
τισμένο με χολή, ειρωνεία, ο «σαρδονικός γέλως» και υπάρχει και το αβίαστο
γέλιο που προκύπτει από την εσωτερική ευθυμία του ανθρώπου. Ο Άννινος φαί-
νεται ότι και τα δύο τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά – το σύνολο, άλλωστε, του ευ-
θυμογραφικού – χιουμοριστικού έργου του είναι μια διαρκής εναλλαγή τέτοιου
γλυκόπικρου χιούμορ και αβίαστου, «χαριτωμένου» γέλιου:
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186 Χ. Άννινος, «Ο σύλλογος των εισαγγελέων», στο Ο σύλλογος των εισαγγελέων, ό.π., σ.
27.

187 Χ. Άννινος, «Ο σύλλογος των εισαγγελέων», στο Ο σύλλογος των εισαγγελέων, ό.π., σσ.
21-22.

188 Χ. Άννινος, «Ο σύλλογος των εισαγγελέων», στο Ο σύλλογος των εισαγγελέων, ό.π., σ.
24-25.

18� Χ. Άννινος, «Ο σύλλογος των εισαγγελέων», στο Ο σύλλογος των εισαγγελέων, ό.π., σσ.
�7-4�.



Και δεν ομιλώ περί του γέλωτος του πικρού, του σαρκαστικού, του φαρ-
μακερού, του γέλωτος όστις είναι κρωγμός και σπασμός και κλαυσίγε-
λως, πηγάζων από την εναποθηκευμένην εις την ψυχήν πικρίαν και πε-
ριέχων χολήν και μίσος και εμπαιγμόν και ασέβειαν και διαμαρτυρίαν.
Δεν εννοώ τον γέλωτα εις τον οποίον αποκρυσταλλούται η άπελπις απαι-
σιοδοξία η λαλούσα διά προσωπείου τον σαρδονικόν γέλωτα, όστις απηχεί
εις το χιούμορ πολλών μεγάλων συγγραφέων, εις τον σαρκασμόν του Αμ-
λέτου, εις τον καγχασμόν του Μεφιστοφελούς. Εννοώ τον αδρόν γέλωτα,
τον αβίαστον και άδηλον, όστις ανέρχεται ακράτητος εις τα χείλη ως κε-
λάρυσμα της εσωτερικής πηγής της ευθυμίας, ως απήχησις φαιδρών αι-
σθημάτων και ιλαρών σκέψεων. Ο γέλως αυτός, μία των μάλλον ευχαρί-
στων και υγιεινών ασκήσεων του οργανισμού, είνε εκδήλωσις υγείας και
μέσον συντελεστικόν προς συντήρησιν αυτής, αποβαίνει δε πολλάκις
αμέσως ευεργετικός και σωτήριος.1�0

Αυτές οι «πηγαί του γέλωτος» αναλύονται διεξοδικότερα από τον Άννινο στο
ομώνυμο κείμενο που κλείνει τον Σύλλογο των Εισαγγελέων, που με τον τρόπο
αυτό αναδεικνύεται σε παρακαταθήκη της κωμικής ποιητικής του Άννινου: Ο
τρόπος με τον οποίο ξεκινά ο Άννινος το κείμενο αυτό αποκαλύπτει και τη γέφυ-
ρα με τις επτανησιακές, κεφαλονίτικες καταβολές του: Μερικοί στίχοι από το
«Ληξούρι εις τους 18�6» του Ανδρέα Λασκαράτου ανοίγουν το κείμενο1�1 – και
δεν είναι τυχαία αυτή η αναφορά: κοντά στο τέλος της καριέρας του ο Άννινος
αναφέρεται έμμεσα στις καταβολές του. Ο Άννινος χρησιμοποιεί το παράδειγμα
του Λασκαράτου για να αναφέρει ότι κατά τη γνώμη του, το σημαντικότερο δώ-
ρο που προσέφερε ο Πλάστης στον άνθρωπο είναι το γέλιο: 

Το δώρον δε τούτο είναι ο γέλως, η ηχηρά αύτη εκδήλωσις της ευαρέστου
ψυχικής καταστάσεως, το θριαμβευτικόν άσμα της φαιδρότητος, ο αργυ-
ρόηχος ύμνος της χαράς και της ευεξίας, ο ήλιος ο διαλύων τα νέφη της
αθυμίας ταναθρώσκοντα από της κοιλάδος ταύτης των δακρύων, όπου
ωρίσθη να διαρρέη ο βίος των βροτών. Είνε δε τόσον μάλλον πολύτιμον το
χάρισμα, όσον είνε αποκλειστικόν εις τον άνθρωπον, οιονεί προνομία χο-
ρηγηθείσα υπό της εξουσίας εις τον βασιλέα της κτίσεως1�2 [...]
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1�0 Χ. Άννινος, «Ο σύλλογος των εισαγγελέων», στο Ο σύλλογος των εισαγγελέων, ό.π., 
σ. 1�.

1�1 Χ. Άννινος, «Αι πηγαί του γέλωτος», στο Ο σύλλογος των εισαγγελέων, ό.π., σ. �1�.
1�2 Χ. Άννινος, «Αι πηγαί του γέλωτος», στο Ο σύλλογος των εισαγγελέων, ό.π., σσ. �14-
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Αποκαλύπτοντας τις κατ’ αυτόν πηγές του γέλιου, ο Άννινος επιλέγει ένα
διπολικό σχήμα: την ανθρώπινη ευφυΐα και την ανθρώπινη μωρία, επιλέγοντας
να αναλύσει διεξοδικά τη δεύτερη.1��

Στη συνέχεια ο Άννινος αλιεύει παραδείγματα για να υποστηρίξει τη θεωρία
του από το «οπλοστάσιο» της αποδελτίωσης που έχει κάνει, ως «Ρακοσυλλέ-
κτης», στο παρελθόν, αναζητώντας λεκτικές εκφράσεις της ανθρώπινης μωρίας
που προκαλούν γέλιο στον ελληνικό τύπο,1�4 σπεύδοντας να διευκρινίσει ότι αντί-
στοιχα μαργαριτάρια μπορεί να αλιεύσει κανείς και στις μεγάλες ευρωπαϊκές
εφημερίδες, αλλά και σε επιγραφές καταστημάτων,1�5 σχολικά και πανεπιστη-
μιακά εγχειρίδια1�6 και στη λογοτεχνία, όπου αναφέρεται διεξοδικά κυρίως σε
κείμενα που προκαλούν το γέλιο και προέρχονται από ποιητικούς και δραματι-
κούς διαγωνισμούς.1�7 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αναφορά του Άννινου, που γε-
νικώς αποφεύγει να κατονομάσει τους λογοτέχνες απ’ όπου αντλεί τις κωμικές
σκηνές, σε έναν στίχο του Κερκυραίου Γεωργίου Μαρτινέλη,1�8 όπου καθώς
φαίνεται από την ανεκδοτολογικού χαρακτήρα περιγραφή το γέλιο προκύπτει
όχι τόσο από τη σημασία ή τη δομή του στίχου αλλά από την αποδιδόμενη στον
Μαρτινέλη παρανόηση. 

Οι αναφορές του Άννινου σε κείμενα που προκαλούν το γέλιο συνεχίζεται με
μαργαριτάρια που προέρχονται από μεταφράσεις1�� – που οπωσδήποτε δεν θα
μπορούσαν να προκαλέσουν το γέλιο σ’ ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, αλλά
μάλλον σ’ έναν στενό κύκλο ανθρώπων, τύπου «Σύλλογος των εισαγγελέων»,
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1�� Χ. Άννινος, «Αι πηγαί του γέλωτος», στο Ο σύλλογος των εισαγγελέων, ό.π., σ. �16.
1�4 Χ. Άννινος, «Αι πηγαί του γέλωτος», στο Ο σύλλογος των εισαγγελέων, ό.π., σσ. �20-

�27.
1�5 Χ. Άννινος, «Αι πηγαί του γέλωτος», στο Ο σύλλογος των εισαγγελέων, ό.π., σσ. �28-

��1.
1�6 Χ. Άννινος, «Αι πηγαί του γέλωτος», στο Ο σύλλογος των εισαγγελέων, ό.π., σσ. ��1-

��4.
1�7 Χ. Άννινος, «Αι πηγαί του γέλωτος», στο Ο σύλλογος των εισαγγελέων, ό.π., σσ. ��4-

�45.
1�8 Χ. Άννινος, «Αι πηγαί του γέλωτος», στο Ο σύλλογος των εισαγγελέων, ό.π., σ. ��8.

Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η αφέλεια αύτη υπενθυμίζει την περίεργον άγνοιαν ετέρου ποιητού
εκ των συγχρόνων, δοκιμωτέρου όμως και γνωστοτέρου, του μακαρίτου Κερκυραίου Μαρτινέλ-
λη. Ούτως αναγιγνώσκων ποτέ τους στίχους του εις κάποιον φίλον του, απήγγειλε τον πρώτον
εξ αυτών, έχοντα ως εξής: “Ένα πουλάκι τόσο... πελαργός”, με χειρονομίαν του δείκτου προτε-
ταμένου και κοπτομένου εις το μέσον παρά του αντίχειρος. Ο καϋμένος ο ποιητής εξελάμβανεν
τον πελαργόν ως τρυποκάρυδον!» Ο Μαρτινέλης δηλαδή, απαγγέλλοντας το ποίημα του, παρου-
σίασε τον πελαργό ως πουλί που έχει μέγεθος περίπου όσο ο μισός δείκτης του δαχτύλου του. Ο
Άννινος «φωτογραφίζει» αυτή την κωμική στιγμή, αξιοποιώντας ένα εξωκειμενικό στοιχείο της
απαγγελίας, για να δημιουργήσει κωμικό αποτέλεσμα.

1�� Χ. Άννινος, «Αι πηγαί του γέλωτος», στο Ο σύλλογος των εισαγγελέων, ό.π., σσ. �45-
�4�.



αλλά και από εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στους στρατώνες, στη δημόσια
διοίκηση και το βουλευτήριο.200 Η μελέτη κλείνει με την παράθεση κωμικών
αποσπασμάτων, προϊόντων της ανθρώπινης μωρίας από τη θεατρική ζωή201 αλ-
λά και αστείων φράσεων που οφείλονται όχι στην ανθρώπινη μωρία αλλά στον
«δαίμονα του τυπογραφείου».202

Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται και τα δύο κείμενα ο Άννινος αποτρέπει
τον κίνδυνο να χαρακτηριστούν τα κείμενα ως «ελιτίστικες» προσεγγίσεις ενός
πεπειραμένου λογοτέχνη και μεταφραστή, που επιχειρεί «ξεκαθάρισμα λογαρια-
σμών» με την εκάστοτε λογοτεχνική και δημοσιογραφική πραγματικότητα. Η
χρονική απόσταση από τα γεγονότα (που δεν ήταν τέτοια όταν ο Άννινος ψευ-
δωνύμως αλίευε μαργαριτάρια στον Ασμοδαίο ή το Άστυ), ή το γεγονός ότι ο
Άννινος σε γενικές γραμμές αποφεύγει να αναφερθεί «ονομαστί» σε πρόσωπα
και έργα δίνουν στο κείμενο μια χαριτωμένη διάθεση, απαλύνοντας την όποια
χολερική του πρόθεση. Ο Άννινος, με περίσσεια αθωότητα, φέρνει στο φως μια
βασική στρατηγική του κωμικού: την πρόκληση γέλιου από τα ελαττώματα
των άλλων, που απενοχοποιείται με τη λεπτότητα της διαχείρισής της από τον
συγγραφέα.

Ο Άννινος, ωστόσο, γίνεται πιο δηκτικός όταν αναλαμβάνει να απολογηθεί
για λογαριασμό των λογοπαιγνίων, στο κείμενο με τίτλο «Τα λογοπαί-
γνια»,20� που επίσης δημοσιεύεται στον τόμο αυτό, όπου φιλοξενεί και ένα κεί-
μενο το οποίο στο σύνολό του είναι μια άσκηση δεξιοτεχνίας πάνω σε λογοπαί-
γνια («Η τύφλωσις»204), όπου ένας μικρός καταιγισμός λογοπαιγνίων πάνω
στο θέμα της τυφλωσης (ένα θέμα που δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο για την
παραγωγή κωμικού αποτελέσματος, ακόμη και σε εκείνη την εποχή όπου δεν
επικρατούσε πολιτική ορθότητα, για έναν λεπτολόγο της κωμωδίας όπως ο
Άννινος). 

Γιατί όμως αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί για το λογοπαίγνιο; Ο
ίδιος στην αρχή του κειμένου του αναφέρει τους λόγους που τον νομιμοποιούν, με
τη συνηθισμένη του μετριοφροσύνη: 

Εάν είναι αληθές, ως διατείνονται μερικοί φίλοι μου, ότι εγώ υπήρξα, αν
ουχί ο εισηγητής, τουλάχιστον ο κυριώτερον συντελέσας εις την έξιν του
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200 Χ. Άννινος, «Αι πηγαί του γέλωτος», στο Ο σύλλογος των εισαγγελέων, ό.π., σσ �4�-
�58.

201 Χ. Άννινος, «Αι πηγαί του γέλωτος», στο Ο σύλλογος των εισαγγελέων, ό.π., σσ. �5�-
�61.

202 Χ. Άννινος, «Αι πηγαί του γέλωτος», στο Ο σύλλογος των εισαγγελέων, ό.π., σσ. �61-
�65.

20� Χ. Άννινος, «Τα λογοπαίγνια», στο Ο σύλλογος των εισαγγελέων, ό.π., σσ. 2�8-251.
204 Χ. Άννινος, «Η τύφλωσις», στο Ο σύλλογος των εισαγγελέων, ό.π., σσ. 58-6�.



λογοπαικτείν κατά την τελευταίαν ταύτην περίοδον της παρ’ ημίν δημο-
σιογραφίας και της ελαφράς φιλολογίας [...]205

Ο Άννινος αναγνωρίζει για τον εαυτό του τον ρόλο του βασικού εκπροσώπου
του λογοπαιγνίου της γενιάς του, και διαπιστώνει ότι είναι πολλοί εκείνοι οι
οποίοι απαξιώνουν τον ρόλο αυτής της χαριτωμένης αλλά και απαιτητικής ως
προς τις γνώσεις και τη δεξιοτεχνία του συγγραφέα κωμικής στρατηγικής,
υπονοώντας βέβαια την εσωτερική φιλολογική κριτική. Ο ίδιος φαίνεται να απα-
ξιώνει παντελώς τους συγχρόνους του εγχώριους κριτικούς για να αναφερθεί
στον Victor Hugo ως βασικό «κατήγορο» του λογοπαιγνίου. Στη συνέχεια θα
προβεί σε εντυπωσιακή από άποψη όγκου παράθεση πηγών, που διατρέχουν
ολόκληρη την ιστορία της λογοτεχνίας, αλλά και αναφορές σε θρησκευτικά και
πολιτικά κείμενα, όπου πρωταγωνιστούν τα λογοπαίγνια, προκειμένου να απο-
δείξει ότι όχι μόνο το είδος αυτό δεν είναι δεύτερης κατηγορίας ενασχόληση με
τον λόγο, αλλά είναι συνυφασμένο με την ύπαρξη του λόγου. Όσο υπάρχει λόγος
θα υπάρχουν και λογοπαίγνια. Σε μια σπάνια για τον Άννινο έκρηξη θυμού, στο
τέλος του κειμένου του απευθύνεται προς τους κατήγορους του είδους, αποδίδο-
ντάς τους σοβαροφάνεια και υποκρισία, και θυμίζοντας τη ρήση του Καβάφη
«Οι ελαφροί ας με λέγουν ελαφρόν»:

Αποκαλύφθητε, λοιπόν, ω διώκται του λογοπαιγνίου, μετριάσατε την
προς αυτό περιφρόνησίν σας, παύσατε τας εναντίον αυτών ύβρεις. Ανα-
γνωρίσατε ότι το λογοπαίγνιον έχει λόγον υπάρξεως εν τω κόσμω τούτω
– τοσούτω μάλλον όσω άνευ λόγου είνε αδύνατον να γείνη λογο-παίγνιον
– και ότι κατέχει θέσιν ουχί περιφρονημένην εις την ιστορίαν του ανθρωπί-
νου πνεύματος. Εμμένοντες εις την πλάνην σας κηρύττεσθε προς τοις
άλλοις ασεβείς και αιρετικοί, Βραχμάνες σκληροτράχηλοι και κουφαλα-
ζόνες, εχόμενοι ισχυρογνωμόνως του στρεβλού σας δόγματος, διά να μη
τυχόν ζημιωθή η πανσοφία και η σοβαρότης σας.206

Το τελευταίο κείμενο που μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για τη δημοσιο-
γραφική ζωή του Άννινου, και πάλι κατά κύριο λόγο στη δεκαετία του 1880 εί-
ναι «Η πρωταπριλιά»,207 κείμενο που συνδέεται με τα δύο προαναφερθέντα «αυ-
τοαναφορικά» κείμενα, και αναφέρεται στις πρωταπριλιάτικες ειδήσεις που δη-
μοσιεύονταν στην Εφημερίδα και την Καθημερινή, στη διάρκεια της δεκαετίας
του 1880. Η παράθεση δημοσιογραφικών αναμνήσεων του Άννινου, πολύ συνη-
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θισμένη στα κείμενα της ώριμης περιόδου, μας μεταφέρει πολύτιμες πληροφο-
ρίες για την αθηναϊκή δημοσιογραφία της περιόδου κατά την οποία ο αθηναϊκός
τύπος γνώρισε πρωτοφανή ανάπτυξη, καθοριστική για την πορεία του στις επό-
μενες δεκαετίες.

Το κείμενο αυτό δεν είναι το μοναδικό του βιβλίου στο οποίο περιγράφονται
αναμνήσεις του Άννινου – δύο ακόμη κείμενα, τα «Διατί δεν είπα τον Απόστο-
λον»208 και «Σκύλλος και γάτα – τραγωδία παραθαλάσσιος»,20� μας μεταφέ-
ρουν αναμνήσεις του Άννινου από την παιδική του ηλικία στην Κεφαλονιά: δύο
ασήμαντες σκηνές της καθημερινότητας της μικρής πόλης γίνονται σκηνικό
για να πλέξει ο Άννινος το μικρό του αφηγηματικό σύμπαν: Στην πρώτη, ο μι-
κρός Άννινος δεν μπορεί να διαβάσει τον Απόστολο στον ναό του Αρχαγγέλου
στο Αργοστόλι, επειδή οι σελίδες του βιβλίου είναι κολλημένες με κερί, και στη
δεύτερη παρακολουθεί το κυνηγητό ενός σκύλου και μιας γάτας στην πλατεία
του Μαίτλαντ (που δεν κατονομάζεται, αλλά ταιριάζει απόλυτα στην περιγρα-
φή). Δύο πολύ μικρές φέτες ζωής της καθημερινότητας, κατά την προσφιλή
πρακτική του νατουραλισμού, ξετυλίγονται με την τεχνική του Άννινου σε ένα
ευχάριστο αφήγημα, όπως συμβαίνει και με τη θέαση των ημερών του αποκλει-
σμού της Αθήνας από τον αγγλικό στόλο με τα μάτια ενός σπουργίτη, στο κεί-
μενο «Ο σπουργίτης».210

Η επικαιρότητα και η αθηναϊκή καθημερινότητα – αντικείμενα της καθημε-
ρινής δημοσιογραφικής δραστηριότητας του Άννινου έχουν και αυτά τη θέση
τους στα ανθολογούμενα από τον ίδιο κείμενα, που έχουν απεκδυθεί τον επικαι-
ρικό τους χαρακτήρα και επιχειρούν να μιλήσουν στο νέο κοινό τους, μετά από
μία εικοσαετία (αλλά και εφεξής, καθώς, αφού έχουν επιλεγεί από τον Άννινο
να αποσπαστούν από το σώμα της εφημερίδας και την επικαιρικότητά τους, κα-
λούνται, κάτω από ολότελα διαφορετικές συνθήκες, να κερδίσουν το στοίχημα
με τον χρόνο). Η θεματολογία δεν ξεφεύγει από την καθημερινότητα του αθη-
ναϊκού βίου: Ο απόηχος του πολέμου του 18�7 (ίσως όχι τυχαία, μετά το 1�22),
μέσα από τα συνθήματα που έμειναν γραμμένα στους τοίχους, που αποπνέει τη
μελαγχολική, νωχελική αίσθηση της ιστορίας που προχωράει ερήμην των αν-
θρώπων («Ζήτω ο πόλεμος»),211 τα αστεία περιστατικά που συμβαίνουν στις
κηδείες όπου παρεισφρέουν πολλοί άσχετοι και αργόσχολοι («Μακάριοι οι πεν-
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θούντες»),212 οι ίδιοι αργόσχολοι που συμμετέχουν στις διασκεδάσεις και ερχό-
μενοι από το πουθενά γίνονται η ψυχή της παρέας και κατόπιν εξαφανίζονται
(«Νικολάκης»),21� η στηλίτευση της φιλαργυρίας μέσα από ιστορικές αλλά και
επικαιρικές αναφορές («Θεός και Μαμμωνάς»),214 η επίδραση των φρούτων
στην εντερική λειτουργία των Αθηναίων ως παράγοντας της οικονομικής ζωής
(«Τα κεράσια»215), η αγωνία του απένταρου φοιτητή για να πληρώσει το ενοίκιο
του φτωχικού δωματίου του, μοτίβο που επαναλαμβάνεται πολύ συχνά στο έργο
του Άννινου («Η �1 Δεκεμβρίου-Απομνημονεύματα φοιτητού»).216 Από τα ανα-
φερόμενα σε πτυχές της καθημερινότητας κείμενα αξίζει να ξεχωρίσουμε το
«Αμλέτος Νο 2»,217 μία αντιπαράθεση ενός πλούσιου χρηματιστή με έναν άθλιο
ζητιάνο, στην οποία ο πρωταγωνιστής αποκαλύπτει μια σοσιαλιστική προσέγ-
γιση του προβλήματος: 

«Η αθλιότης του είνε η δύναμίς σας. Χρειάζεται διά να πλουτήτε, διά να
διαπρέπετε, διά να παχύνεσθε. Με τα ράκη του υφαίνεται η πορφύρα σας, τα
σιδερωμένα σας γιλέκα και τα μεταξωτά σας υποκάμισα. Η ανέχειά του
σας δίδει τα χρήματα και τα χρεώγραφα. Η πείνα του σας δίδει το δικαίω-
μα να τρώγετε μπαρμπούνια του Φαλήρου προς 15 δραχμάς την οκάν».218

Ο ήρωας αρνείται, βέβαια ότι έχει σοσιαλιστικές ιδέες, όμως η ρήση είναι
χαρακτηριστική της μαρξιστικής αντίληψης ότι η συσσώρευση του κεφαλαίου
είναι υπαίτια για τη διαιωνιζόμενη φτώχεια των ανθρώπων (και κατ’ επέκταση
και των χωρών), πράγμα που αποτελεί κοινωνική αδικία.

Η καθημερινή ζωή των ανθρώπων συχνά προσεγγίζεται, με μια κάποια δι-
δακτική πρόθεση, και μέσα από την «εισβολή» στην αφήγηση του παραμυθιού.
Δύο από τα κείμενα του βιβλίου, σχολιάζοντας την πλεονεξία και τη φιλαργυρία,
χρησιμοποιούν παραμυθιακού τύπου αφήγηση για να δώσουν τη λύση στο φαινο-
μενικό αδιέξοδο των ηρώων («Το δώρον της Μοίρας»,21� όπου χρησιμοποιείται το
γνωστό παραμυθιακό μοτίβο των τριών ευχών και «Τα υποδήματα»).220 Το πα-
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ραμύθι, πέρα από την παράλληλη δράση που επιτρέπει στον συγγραφέα και τον
αναγνώστη να εξέλθει από την καθημερινότητα, λειτουργεί και ως «από μηχα-
νής Θεός» για την ίδια την καθημερινότητα. 

Πέρα λοιπόν από την ιδιωτικότητα του καθημερινού βίου των ανθρώπων, ο
Άννινος αισθάνεται την ανάγκη για έναν προβληματισμό περισσότερο «κοινωνι-
κό», με την έννοια της προσέγγισης των ανθρώπων ως φορέων κοινωνικών ρό-
λων. Τέτοιο κείμενο στον Σύλλογο των εισαγγελέων είναι «Τα επαγγέλμα-
τα».221 Κωμικά στιγμιότυπα, citata, μεταξύ των οποίων και μία αναφορά στον
Ανδρέα Λασκαράτο,222 λογοπαίγνια και ιστορικές αναδρομές, κατά την προσφι-
λή τακτική του Άννινου επιστρατεύονται για την περιγραφή της κοινωνικής αυ-
τής διάστασης της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Ο εμπλουτισμός του καμβά της καθημερινότητας με ιστορικές και εγκυκλο-
παιδικές αναφορές που μαρτυρούν τη μεγάλη εξοικείωση του Άννινου με τη λο-
γοτεχνία αλλά και τη διεθνή βιβλιογραφία της εποχής είναι φαινόμενο έκδηλο
και σε άλλα κείμενα του βιβλίου, όπου η ευθυμογραφική – σχολιαστική διάθεση
αρχίζει να υποχωρεί υπέρ της ιστορικής-εθνογραφικής προσέγγισης θεμάτων
που άπτονται της καθημερινότητας. Το «To be or not to be – συμβουλαί προς
μέλλοντα αυτοκτόνον»22� είναι γραμμένο με μορφή επιστολής προς έναν επίδοξο
αυτόχειρα της σύγχρονης του Άννινου εποχής, για προβλήματα που αφορούν το
κοινωνικό γίγνεσθαι της εποχής, που δίνει την ευκαιρία στον Άννινο να προβεί
σε μια σύντομη διαχρονική εξέταση της στάσης των ανθρώπινων κοινωνιών
απέναντι στην αυτοκτονία.

Η τελευταία ομάδα κειμένων είναι αυτά όπου ο εθνογραφικός – λαογραφικός
– ιστορικός χαρακτήρας πρωταγωνιστεί, δίνοντας για άλλη μια φορά στον Άν-
νινο την ευκαιρία να δώσει δείγματα τόσο της συνθετικής του ικανότητας όσο
και της εγκυκλοπαιδικής του κατάρτισης και ενημέρωσης. Όλα τα κείμενα αυ-
τής της κατηγορίας έχουν πλήθος αναφορές σε ποικίλες συγχρονίες και διαχρο-
νίες, αξιοποιώντας βιβλιογραφικές πηγές που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα
(από αρχαίους συγγραφείς μέχρι τη σύγχρονη του Άννινου ξένη βιβλιογραφία),
αλλά τεχνηέντως εντάσσουν και προσωπικές μαρτυρίες και εμπειρίες του συγ-
γραφέα. Αμιγώς εγκυκλοπαιδικό είναι το κείμενο «Το χρονικόν των πτηνών και
τετραπόδων»,224 όπου ο Άννινος αξιοποιεί με ιδιαίτερη επιτυχία τις εγκυκλοπαι-
δικές του γνώσεις και τη βιβλιογραφία για να δώσει ένα ευχάριστο και εύληπτο
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ανάγνωσμα με πρωταγωνιστές ζώα και πουλιά. Στο κείμενο «Ο εξ Άδου σύζυ-
γος»,225 ο Άννινος επιχειρεί να φέρει σε επαφή το αναγνωστικό του κοινό με το
έργο του Niccholo Macchiavelli Διήγησις χαριεστάτη περί του αρχιδιαβόλου
Βελφεγώρ, επιχειρώντας «σύνοψη» του ξένου λογοτεχνήματος, είδος που φανε-
ρά ή κρυφά πρόκειται να ευδοκιμήσει στον ελληνικό χώρο για πολλές ακόμη δε-
καετίες. «Η αντιπολίτευσις» είναι ακόμη ένα «εγκυκλοπαιδικού» χαρακτήρα
κείμενο, αναφερόμενη στην ιστορία του θεσμού του «συνηγόρου του Διαβό-
λου».226

Δύο αρκετά εκτεταμένα κείμενα, που καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της
ύλης του Συλλόγου των εισαγγελέων, αναδεικνύουν σε πλήρη ανάπτυξη την
ικανότητα του Άννινου να συνδέει την επικαιρότητα και την καθημερινότητα με
την ιστορία, τη μυθολογία, τη λαογραφία, την εθνογραφία, τη λογοτεχνία, τη φι-
λοσοφία προσφέροντας στο κοινό με ευχάριστο τρόπο έναν πλούτο γνώσεων.
Πρόκειται για τις μελέτες «Σημεία και τέρατα»227 που αναφέρεται σε δράκο-
ντες και τέρατα (μεταξύ των οποίων και ο Δράκοντας του Αίνου, του ψηλότερου
βουνού της γενέτειράς του Κεφαλονιάς), και «Το συναξάριον του στομάχου»,228

συνοπτική ιστορία της διατροφής, θέματα που δεν θα μπορούσαν στην εποχή
τους να απασχολήσουν μια αμιγώς ιστορική μελέτη. Πρόκειται για κείμενα που
συμβαδίζουν με τη στροφή της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας προς τη
λαογραφία και εθνογραφία, που πραγματοποιήθηκε κυρίως με το έργο του Νι-
κολάου Πολίτη, που είχε συνυπάρξει με τον Άννινο στους πνευματικούς κύκλους
της δεκαετίας του 1880. Ο Άννινος φαίνεται να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
τέτοιου είδους εθνογραφικές προσεγγίσεις και φαίνεται πως έχει επαφή με τη
διεθνή κυρίως βιβλιογραφία, ώστε να έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε συ-
γκριτικές παραθέσεις. Πρόθεσή του και εδώ είναι ασφαλώς να δώσει στο ανα-
γνωστικό κοινό ευχάριστα κείμενα, διανθισμένα με το «ελαφρό» προσωπικό
ύφος του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και σε αυτές τις περιπτώσεις μεταβάλλει
τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει και εδώ τις πηγές του. Στα δύο τελευταία
αυτά κείμενα ο «μεθυγράφος» Άννινος χρησιμοποιεί τον χαριτωμένο λόγο του
για να συνθέσει θέματα το υλικό των οποίων έχει συλλέξει με μεθοδική έρευνα. 

Μάλιστα μοιάζει, όπως και άλλοι λογοτέχνες και λόγιοι της εποχής του, οι
οποίοι στράφηκαν στον μικρόκοσμο της πόλης αντί εκείνου της ελληνικής επαρ-
χίας, να ενδιαφέρεται για αυτή την «αστική εθνογραφία», που θα ανδρωθεί στο
πρώτο τέταρτο του εικοστού αιώνα σε αυτόνομη επιστήμη, την Κοινωνιολογία.
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Πέρα από την επιφανειακή καταγραφή των στιγμών της καθημερινότητας μοι-
άζει να έχει αντιληφθεί ότι είναι ανάγκη να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη σο-
βαρότητα από τον πνευματικό κόσμο της εποχής τα χαρακτηριστικά του αστι-
κού βίου.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο Σύλλογος των εισαγγελέων θυμίζει τα
δύο προηγούμενα «ευθυμογραφικού τύπου» βιβλία του Άννινου. Και τα τρία εί-
ναι βιβλία με ποικιλόμορφη θεματολογία, πράγμα που προσιδιάζει στον μοντέλο
του «νέου τύπου» Αθηναίου συγγραφέα που ο ίδιος εκπροσωπεί – με τη διαφορά
ότι τούτο το τελευταίο βιβλίο κυκλοφορεί παράλληλα με τις ιστορικές εκδόσεις
του Άννινου. Σε αυτό το επίπεδο, ο Σύλλογος των εισαγγελέων λειτουργεί περισ-
σότερο ως αναδρομικό «προσωπείο» του ίδιου του Άννινου, στη δύση της συγ-
γραφικής του πορείας, προσωπείο που εκτίθεται παράλληλα με τα άλλα του
προσωπεία, του ιστορικού, του μεταφραστή, του δραματουργού. Αν τα δύο προη-
γούμενα βιβλία ήταν μοναχικές και μοναδικές έξοδοι του Άννινου στην εκδοτική
αγορά, ο Σύλλογος των εισαγγελέων είναι απλό κομμάτι ενός ήδη διαμορφωμέ-
νου μωσαϊκού. Δεν είναι τυχαίο ότι και τα δύο προηγούμενα βιβλία επανεκδόθη-
καν στις αρχές της δεκαετίας του 1�20, επομένως και τα τρία βρίσκονται ήδη
στην εκδοτική αγορά. Το τέλος της εποχής όπου άκμασε η «μεθυγραφία» του
Άννινου, έχει έρθει πριν το βιολογικό του τέλος. Ο Σύλλογος των εισαγγελέων
και οι άλλες εκδόσεις και επανεκδόσεις της δεκαετίας του 1�20 μοιάζουν για
τον Άννινο με μικρές «κιβωτούς» που επιδιώκουν να περισώσουν τμήματα του
έργου του στην καινούρια, ολότελα διαφορετική εποχή που έρχεται καθώς ο ίδιος
ο Άννινος «φεύγει» και βιολογικά. 
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Τα «μπλε βιβλία» του εκδοτικού οίκου Δ. και Π. Δημητράκου, σύμφωνα με τη
σχετική διαφήμιση που φιλοξενούσαν στο οπισθόφυλλο είναι μια σειρά με προορισμό
το ευρύ αναγνωστικό κοινό, η οποία «περιλαμβάνει εις κομψά αυτοτελή τεύχη
εκλεκτά διηγήματα, μυθιστορήματα, μελέτας, πρακτικάς γνώσεις, περίεργα».22�

Σ’ αυτή τη σειρά θα δημοσιευθούν και οι δύο αυτοτελώς εκδοθείσες φιλολογικές
μελέτες του Άννινου, Δύο Έλληνες ποιηταί: Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, Σπυ-
ρίδων Βασιλειάδης και Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς· θα εκδοθούν μάλιστα δια-
δοχικά, με αριθμούς στη σειρά των «Μπλε βιβλίων», 16 και 17 αντίστοιχα. 

Η μελέτη Δύο Έλληνες ποιηταί: Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, Σπυρίδων
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22� Βλ. το οπισθόφυλλο της έκδοσης του Χ. Άννινου Δύο Έλληνες ποιηταί: Δημήτριος Πα-
παρρηγόπουλος, Σπυρίδων Βασιλειάδης, σειρά βιβλία Μπλε Δημητράκου, αρ. 16, εν Αθήναις:
Δημητράκος, χ.χ.



Βασιλειάδης2�0 εκφωνήθηκε από τον
Άννινο στην αίθουσα του Φιλολογικού
Συλλόγου «Παρνασσός», τη χειμερινή
περίοδο 1�15-1�16 και πρωτοδημοσιεύ-
θηκε στη σειρά Διαλέξεις περί Ελλήνων
ποιητών του ΙΘ΄ αιώνος που εξέδωσε ο
«Παρνασσός» το 1�17.2�1 Η αυτοτελής
του έκδοση στη σειρά των «Μπλε Βι-
βλίων» εξυπηρετεί ασφαλώς την ανα-
γκαιότητα να διατεθούν στην αγορά νέ-
οι τίτλοι βιβλίων σε χαμηλές τιμές για
το ευρύ αναγνωστικό κοινό: τα τεύχη, σε
μικρό σχήμα και δεμένα με λεπτό χαρ-
τόνι, κοστίζουν μόλις �,5 δραχμές (με
τα διπλά να κοστίζουν 8).

Η μελέτη αναφέρεται στους δύο ση-
μαντικότερους εκπροσώπους της τελευ-
ταίας γενιάς των Αθηναίων ρομαντικών
ποιητών: Τον Δημήτριο Παπαρρηγόπου-
λο (184�-187�)2�2 και τον Σπυρίδωνα
Βασιλειάδη (1845-1874),2�� ποιητές
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2�0 Χ. Άννινος, Δύο Έλληνες ποιηταί: Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, Σπυρίδων Βασιλειά-
δης, σειρά βιβλία Μπλε Δημητράκου, αρ. 16, Αθήνα: Δημητράκος, χ.χ.

2�1 Χ. Άννινος «Βασιλειάδης, Παπαρρηγόπουλος και οι περί αυτούς», στη σειρά: Φιλολογι-
κός Σύλλογος «Παρνασσός», Διαλέξεις περί Ελλήνων ποιητών του ΙΘ΄ αιώνος, αρ. 15, Αθήνα:
Φ.Σ. «Παρνασσός», τυπ. Σακελλαρίου, 1�17. Η σειρά επανακυκλοφόρησε το 1�25 (από τον εκ-
δοτικό οίκο Κολλάρος), αυτή τη φορά σε 8 μέρη. Η μελέτη του Άννινου για τους Βασιλειάδη και
Παπαρρηγόπουλο στην καινούρια έκδοση έχει τον αριθμό 7. Στη σειρά συμμετείχαν επίσης οι
Ν.Γ. Πολίτης, Σ. Λάμπρος, Γ. Σωτηριάδης, Αντ. Μάτεσης, Γ. Τσοκόπουλος, Ευγ. Ζαλοκώ-
στας, Ιω. Ζερβός (με κείμενο για τον Ανδρέα Λασκαράτο), Τιμολέων Αμπελάς, Πολ. Δημη-
τρακόπουλος, Διον. Στεφάνου, Π. Νιρβάνας, Κ. Παλαμάς, Γ. Ξενόπουλος, Θ. Βελλιανίτης. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι στη σειρά εμφανίζονται αρκετοί Επτανήσιοι αλλά όχι Κερκυραίοι, επιβε-
βαιώνοντας για άλλη μία φορά τον «μοναχικό» δρόμο της Κέρκυρας ως τελευταίου προπυργίου
της Επτανησιακής Σχολής.

2�2 Για τον Δημήτριο Παπαρρηγόπουλο βλ. ενδεικτικά: Γιάννης Χατζίνης (επιμ.), Δημή-
τριος Παπαρρηγόπουλος, Σπυρίδων Βασιλειάδης, Σειρά Βασική Βιβλιοθήκη, Αθήνα: Δαίδαλος
– Ζαχαρόπουλος, χ.χ.

2�� Για τον Σπυρίδωνα Βασιλειάδη βλ. ενδεικτικά τη μονογραφία της Μαρίας Δημάκη-
Ζώρα Σ.Ν. Βασιλειάδης, η ζωή και το έργο του, Αθήνα: Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη,
2002· Κωστής Παλαμάς, Τα πρώτα κριτικά: Ραγκαβής, Παράσχος, Βασιλειάδης, Σουρής,
Πολέμης, Κρυστάλλης και άλλοι, Σειρά «Άπαντα Κωστή Παλαμά» τόμ. 4, Αθήνα: Αφοι
Βλάσση, 1�72.

Χ. Άννινος, Δύο Έλληνες ποιηταί. 
Πηγή: Δημόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας



μια δεκαετία περίπου μεγαλύτερους από τον Άννινο, με τους οποίους συνεργά-
στηκε στα πρώτα χρόνια της αθηναϊκής τους περιπέτειας. Και οι δύο ποιητές
είχαν πανεπιστημιακή μόρφωση, σε αντίθεση με τον Άννινο (ήταν απόφοιτοι της
Νομικής Σχολής και ασκούσαν δικηγορία), αλλά όλοι τους σύχναζαν στον
«Παρνασσό» και τους άλλους φιλολογικούς συλλόγους του στενού πνευματικού
κύκλου της Αθήνας του 1870. Ο θάνατος και των δύο σε πολύ νεαρή ηλικία και
με έναν μόλις χρόνο διαφορά – αλλά και χρονολογικά πολύ κοντά με το τέλος
του αθηναϊκού ρομαντισμού πρέπει να αποτέλεσε για τον Άννινο ισχυρότατο πα-
ράγοντα απογαλακτισμού από τη ρομαντική θεματολογία της δεκαετίας του
1870 και εκλεκτικής προσέγγισης της νέας πραγματικότητας που απομακρυ-
νόταν από τις ομιχλώδεις, σκοτεινές πλαγιές της ρομαντικής ποίησης και στρε-
φόταν προς μια (κυριολεκτικά) πεζή καθημερινότητα, με όλον τον ρεαλισμό που
αυτή εμπεριέχει.

Για το ευρύ αναγνωστικό κοινό της εποχής αυτό που βάρυνε ενδεχομένως
περισσότερο στις αναφορές του Άννινου στον Παπαρρηγόπουλο και τον Βασιλει-
άδη δεν ήταν ασφαλώς να ασχοληθεί με τη μελέτη μιας μάλλον αμήχανης και
μεταβατικής περιόδου της ελληνικής λογοτεχνίας, το τέλος ουσιαστικά του ρο-
μαντισμού της αθηναϊκής σχολής στη δεκαετία του 1870, αλλά περισσότερο να
ταξιδέψει νοσταλγικά, μέσα από τις αναμνήσεις ενός καταξιωμένου πνευματι-
κού ανθρώπου σε εποχές «αθωότητας», που περιγράφονται διαποτισμένες με τη
λεπταίσθητη ειρωνεία και τον αυτοσαρκασμό του Άννινου. Δύο ρομαντικοί ποιη-
τές που έφυγαν από τη ζωή σε νεαρή ηλικία, προτού καλά καλά εξελίξουν τη δη-
μιουργική τους γραφίδα, ο ένας μάλιστα γιος του «εθνικού» ιστορικού της νεώ-
τερης Ελλάδας Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, ήταν οπωσδήποτε ένα ενδια-
φέρον θέμα, καθώς άλλωστε περιείχε σκηνές της αθηναϊκής πραγματικότητας
της εποχής και προσωπικές αφηγήσεις του Άννινου από τη γνωριμία μαζί τους.

Κι εδώ η δομή του κειμένου δεν καθορίζεται τόσο από εκείνα που θέλει να πει
ο Άννινος, αλλά περισσότερο από εκείνα που εικάζει ότι θα ήθελε να ακούσει το
αναγνωστικό του κοινό. Ο ίδιος στο τέλος της μελέτης του παρομοιάζει τον εαυ-
τό του με αγιογράφο που ξεκίνησε ανάποδα τη δημιουργία της εικόνας από το
κάτω μέρος και έφτασε στο άνω άκρο χωρίς να έχει ζωγραφίσει το κεφάλι.2�4

Πράγματι, η δομή της μελέτης, τουλάχιστον ως προς τον όγκο που καταλαμ-
βάνουν οι επιμέρους ενότητες, δεν ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο του τίτλου. Ο
Άννινος ξεκινάει με μια (όχι ασυνήθιστα, για τις διαλέξεις του) μεγάλη εισαγω-
γή,2�5 εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, ίσως όχι τόσο για το κοινό της εποχής του, όσο
για την αποκάλυψη της «ποιητικής» των φιλολογικών μελετών του: Από το σύ-
νολο των πηγών του ο Άννινος υποστηρίζει ότι πρέπει
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2�4 Χ. Άννινος, Δύο Έλληνες ποιηταί, ό.π., σσ. 55-56.
2�5 Χ. Άννινος, Δύο Έλληνες ποιηταί, ό.π., σσ. �-5.



(αα) να αποσαφηνίσει τις αναμνήσεις του, οι οποίες «θολώνουν» με το πέρα-
σμα του χρόνου, άρα να αντικειμενικοποιήσει τα με άμεση παρατήρηση από τον
ίδιο διαπιστωμένα γεγονότα,

(ββ) να καταγράψει τα σχετικά κείμενα και
(γγ) να εντάξει τους συγγραφείς στο κοινωνικό – πολιτικό και λογοτεχνικό

περιβάλλον της εποχής τους.
Ο ίδιος ο Άννινος παραδέχεται ότι η εφαρμογή αυτής της «ποιητικής» είναι

προβληματική – τουλάχιστον για τις ανάγκες της διάλεξης εκείνης, υπογραμ-
μίζοντας το γεγονός της προβληματικής ανεύρεσης και πρόσβασης στο σύνολο
των σχετικών κειμένων.

Υπό αυτό το πρίσμα ο Άννινος φαίνεται να έχει αποκρυσταλλωμένη τη μεθο-
δολογία της έρευνάς του – χωρίς αυτό να σημαίνει ότι την εφαρμόζει σε κάθε πε-
ρίπτωση. Η συνέχεια της μελέτης μας δίνει την αίσθηση ότι ο Άννινος ακολου-
θεί αυτούς τους τρεις βασικούς άξονες (αναμνήσεις – εργογραφία – περιβάλλον
της εποχής), διαπλέκοντάς τους μεταξύ τους, σε πρώτη φάση, και κατόπιν, πά-
λι «βουτώντας» μέσα στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής, εστιάζοντας
σε λεπτομέρειες και αισθητικές αξιολογήσεις του έργου τους. Η στρατηγική δό-
μησης του κειμένου θα μπορούσε να θεωρηθεί «παλινδρομική» υπό την έννοια ότι
το τριπλό αυτό σχήμα, ως προς τα δύο τελευταία σκέλη του (εργογραφία – πε-
ριβάλλον της εποχής) επαναλαμβάνεται δύο φορές, καθώς η μελέτη – διάλεξη
προχωρά. Ωστόσο η πρώτη αναφορά στο έργο των δύο «διόσκουρων» του ελληνι-
κού ρομαντισμού είναι περισσότερο γραμματολογικής υφής, ενώ η δεύτερη αι-
σθητικής υφής. Η προσέγγιση του έργου γίνεται σε δύο «γύρους», έναν πιο μα-
κροσκοπικό και έναν πιο μικροσκοπικό, πάντα όμως σε συνάρτηση με το περι-
βάλλον της εποχής.

Η φιλοσοφία του Άννινου είναι ότι ένα «καθολικώτερον» πνεύμα που διέπει
γενικότερα την κοινωνία είναι αυτό που προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό την καλ-
λιτεχνική και πνευματική κίνηση:

Βεβαίως, πνεύμα τι καθολικώτερον επιπνέει πάντοτε επί του κόσμου του
πεπολιτισμένου και διανοουμένου, πνεύμα απορρέον και διαμορφούμενον
εκ των εκάστοτε ανθρωπίνων περιστάσεων, διέπον την γενικήν διανοητι-
κήν κίνησιν, δημιουργούν κατά καιρούς τα ρεύματα της σκέψεως και τας
τάσεις και τας φάσεις της Τέχνης. Επιδρά δε πιθανώς το πνεύμα τούτο
κατά ζώνας επί των διαφόρων λαών, αναλόγως της καταγωγής, των φυ-
σικών και ηθικών όρων και του βαθμού της αναπτύξεως εκάστου.2�6

Ο Άννινος φαίνεται ότι έχει στο μυαλό του ως προσδιοριστικούς παράγοντες
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της λογοτεχνικής παραγωγής της εποχής μια σειρά από ομόκεντρα «περιβάλ-
λοντα», τα οποία αλληλεπιδρούν για τη διαμόρφωση της λογοτεχνικής ταυτό-
τητας ενός χώρου. Διαπιστώνει μάλιστα μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στον
συγγραφέα και την εποχή – που θυμίζει σαφώς τις απόψεις του Ροΐδη και κατ’
επέκτασιν του Ευγένιου Σύη για τη σχέση του συγγραφέα με την εποχή του.

Όσον μέγας και αν είναι ο ποιητής ή ο συγγραφεύς μιας εποχής, δυσκό-
λως δύναται ν’ αποφύγη ολοτελώς την επίδρασιν του περιβάλλοντος του
τόπου και του χρόνου, καθ’ όν ακμάζει, ώστε δεν δύναται κανείς να ισχυ-
ρισθή, ότι οι δύο ποιηταί περί ων πραγματεύομαι είναι ξένοι προς τον γενι-
κόν χαρακτήρα της εποχής των. Ημπορεί μάλιστα να λεχθή ότι υπήρξεν
αλληλεπίδρασις· και αυτοί επηρεάσθησαν εξ αυτού και οι ίδιοι πάλι επηρε-
ασθέντες, επηρέασαν τους άλλους. Μεταξύ των όμως διαφέρει ο βαθμός
και το είδος της επιδράσεως.2�7

Ο Άννινος, παρά το γεγονός ότι προέρχεται από τον ιόνιο χώρο, ο οποίος βρι-
σκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τα λογοτεχνικά ρεύματα της δύσης, δυσανα-
σχετεί για τον ετερόφωτο χαρακτήρα της ελληνικής πνευματικής παραγωγής,
όχι μόνο στην εποχή κατά την οποία έδρασαν οι Παπαρρηγόπουλος και Βασιλει-
άδης, αλλά και στη σύγχρονη της δημοσίευσης της μελέτης περίοδο. Αυτό που
ήδη είχε διατυπώσει, μιλώντας για το ελληνικό θέατρο,2�8 ως αναγκαιότητα, η
δημιουργία δηλαδή εθνικής δραματουργίας και κατ’ επέκταση εθνικής λογοτε-
χνίας, παράλληλα με την εθνική ολοκλήρωση της χώρας ως πολιτικής και οι-
κονομικής οντότητας, δεν φαίνεται να πραγματοποιείται ούτε στα μέσα της δε-
καετίας του 1�10, όταν και ο ίδιος βρίσκεται πλέον κοντά στη δύση της πνευμα-
τικής του δραστηριότητας. Και πάλι εξηγεί αυτόν τον ετερόφωτο χαρακτήρα
μέσα από το περιβάλλον, ενώ φαίνεται ότι διακρίνει μια μετατόπιση των επιδρά-
σεων προς τον Βορρά: Από την Ιταλία και τη Γαλλία (τροφοδότες της ελληνικής
πνευματικής ζωής ήδη του Διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης, που
σηματοδοτεί την εθνική ολοκλήρωση της Γαλλίας, αλλά και των ιταλικών ζυ-
μώσεων που οδήγησαν στην ενοποίηση της Ιταλίας τον 1�ο αιώνα), η πυξίδα
των επιδράσεων στην ελληνική λογοτεχνική παραγωγή φαίνεται ήδη να κατευ-
θύνεται προς τη Γερμανία (εξαιτίας της δικής της εθνικής ολοκλήρωσης). Ο
Άννινος βλέπει και τις νέες δυνάμεις του Βορρά (Σκανδιναβικές χώρες και Ρω-
σία) να αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο ρόλο.
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Η χώρα δε ημών είναι πνευματικώς ετερόφωτος. Διά λόγους εθνικούς
και ιστορικούς, παρά τας καταβληθείσας και καταβαλλομένας οσημέραι
γενναιότερον, προσπαθείας, ακόμη δεν συνετελέσθη εν αυτή η ωρίμανσις
της σκέψεως και του αισθήματος, ώστε δι’ ιδίων δυνάμεων να καταστή
αυτάρκης. Τας γνώσεις μας, τας ιδέας μας, τας καλλιτεχνικάς και φι-
λολογικάς μας προτιμήσεις ανέκαθεν εσυνηθίσαμεν να δανειζώμεθα κυ-
ρίως από των ευρωπαϊκών χωρών της Δύσεως, μετά των οποίων ιστορι-
κώς, πολιτικώς, ηθικώς συνδεόμεθα περισσότερον, προπάντων από της
Γαλλίας και της Ιταλίας. Προς την Γερμανίαν ηρχίσαμεν να προσανατο-
λιζώμεθα και να επικοινωνώμεν μετ’ αυτής κάπως συχνότερον μετά την
προϊούσαν ακμήν του γερμανικού έθνους, κατόπιν των πολεμικών και πο-
λιτικών θριάμβων του 1870. Η δε παρατηρουμένη από τινος μερική τάσις
προσηλώσεως προς τινας βορείους ή υπερβορείους λαούς αποτελεί νεωτά-
την φάσιν, της οποίας η εξέτασις δεν είναι της παρούσης ώρας.2��

Ο Άννινος επιχειρεί και καταφέρνει να προσπεράσει τις «συμπληγάδες» της
προσωπικής του γνωριμίας με τους δύο ποιητές – την οποία αξιοποιεί για να φω-
τίσει περισσότερο την προσωπικότητά τους, και από την άλλη, ιδιαίτερα στο κα-
θαρά αισθητικής φύσεως τμήμα της μελέτης του που έχει φυλάξει για το τέλος
επιχειρεί μια αντικειμενικοποιημένη προσέγγιση του έργου τους,240 βασισμένος
στον άξονα του περιβάλλοντος της εποχής, αλλά και έχοντας «κλειδώσει» τον
φακό της αισθητικής προσέγγισης στη σύγχρονή του εποχή. Έχουν περάσει
τέσσερις δεκαετίες από τη γενιά των τελευταίων ρομαντικών – μπορεί να την
εξετάσει με την ασφάλεια της χρονικής απόστασης αλλά και με την εμπειρία
που του προσδίδει η εξέλιξη της λογοτεχνικής παραγωγής στις δεκαετίες που
ακολούθησαν.

Ωστόσο στο τελευταίο μέρος της ανάλυσης η προσέγγισή του γίνεται πιο
προσωπική – με παραθέσεις και σχολιασμό αποσπασμάτων να συνοδεύουν και
να επιρρωνύουν την επιχειρηματολογία του. Ο Άννινος δεν χαρίζεται στους πα-
λιούς του φίλους, επισημαίνοντας τις αδυναμίες του έργου τους, αλλά και υπο-
γραμμίζοντας το γεγονός ότι ο σύντομος βίος τους δεν τους επέτρεψε να ξεδι-
πλώσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους. Μάλιστα δεν διστάζει να εντοπίσει
και περιπτώσεις όπου, στις εκδόσεις του έργου όχι μόνο του Παπαρρηγόπουλου,
αλλά και του Ζαλοκώστα, έχουν περιληφθεί ως δικά τους ποιήματα μεταφρά-
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2�� Χ. Άννινος, Δύο Έλληνες ποιηταί, ό.π., σσ. 24-25. Είναι χαρακτηριστικές λ.χ. οι ιψενι-
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240 Στις σελίδες �7-44 αναλύεται το έργο του Παπαρρηγόπουλου και στις σελίδες 44-5� το
έργο του Σπ. Βασιλειάδη.



σεις ξένων ποιημάτων που έγιναν από τους ίδιους.241 Αυτή η «αποκάλυψη», εν-
δεικτική της στενής επαφής που διατηρούσε ο Άννινος με την ξένη λογοτεχνία,
αλλά και της καλής μνήμης του για τις αγαπημένες συνήθειες των φίλων του,
δίνουν και το πραγματικό περιεχόμενο της πρόθεσης του Άννινου: Στον «Παρ-
νασσό» εμφανίζεται ως ο πνευματικός άνθρωπος που έζησε σε μια εποχή μετα-
βατική, οπότε ήρθε σε επαφή με όλα τα ρεύματα και τις τάσεις της νεοελληνι-
κής λογοτεχνίας και, με το κύρος της εμπειρίας του πλέον μιλά στις επόμενες
γενιές, όχι με εξωραϊστική ή νοσταλγική διάθεση, αλλά με εκείνην του αντικει-
μενικού αφηγητή της σύγχρονης ιστορίας. Χρησιμοποιεί δηλαδή τα δημοσιο-
γραφικά του προσόντα, την παρατήρηση λεπτομερειών και καταστάσεων της
σύγχρονής του πραγματικότητας προκειμένου να μιλήσει γι’ αυτήν όχι με την
υποκειμενική ματιά και τη χαριτωμένη διάθεση ενός χρονογραφήματος, αλλά
με την περισσότερη αντικειμενική ματιά που προσφέρει η χρονική απόσταση.

Είναι γεγονός ότι η χαρίεσσα διάθεση δεν λείπει και από το κείμενο αυτό – ο
Άννινος, όπου μπορεί, ιδιαίτερα στην περιγραφή προσωπικών του αναμνήσεων,
μπολιάζει τον λόγο του με τη γλυκόξινη γεύση του χιούμορ – κι αυτό δεν είναι
μόνο κατάλοιπο της αρχικής «προφορικότητας» του κειμένου, της προσπάθειάς
του να «κρατήσει» δηλαδή το ακροατήριο του «Παρνασσού» ώστε να μην κου-
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241 Χ. Άννινος, Δύο Έλληνες ποιηταί, ό.π., σσ. �5-�7.

Δημήτριος Κ. Παπαρρηγόπουλος (αριστερά), Σπυρίδων Βασιλειάδης (δεξιά)



ραστεί από τη μακροσκελή ομιλία του, αλλά και βασικό χαρακτηριστικό της
πλειονότητας των γραπτών κειμένων του, πλην των αμιγώς ιστορικών: Οι «ενέ-
σεις» χιουμοριστικών ηδυσμάτων, που είναι ανώδυνες για τον κορμό του κυρίως
κειμένου, αλλά κάνουν το κείμενο πιο ευχάριστο, από την άποψη ότι σχεδόν ει-
ρωνεύεται τον εαυτό του.

Ίσως αυτή η αυτοσαρκαστική κειμενική διάθεση να είναι και απόρροια του
γεγονότος ότι ο Άννινος, την ίδια εποχή που εμφανίζεται ως λόγιος στο βήμα
του «Παρνασσού», δημοσιεύει ιστορικές μελέτες και προαλείφεται για την υπό
ίδρυση Ακαδημία, δρέπει δάφνες και σε έναν ολωσδιόλου διαφορετικό κόσμο,
εκείνον της «λαϊκής» θεατρικής επιθεώρησης.

44..44..��..22  ΤΤαα  ππρρώώτταα  έέττηη  ττοουυ  ΖΖαανν  ΜΜωωρρεεάάςς  
Η δεύτερη αυτοτελώς εκδοθείσα

φιλολογική μελέτη του Άννινου, σχε-
δόν ταυτόχρονα (1�2�) με την έκδοση
των Δύο Ελλήνων ποιητών από τον
εκδοτικό οίκο Δημητράκου, στον οποίο
ο Άννινος εξέδωσε το 1�24 και το βρα-
χύβιο περιοδικό Ίρις, είναι Τα πρώτα
έτη του Ζαν Μωρεάς,242 αναφερόμενη
στον σχεδόν συνομήλικο και ανήκοντα
στην ίδια λογοτεχνική γενιά με τον
Άννινο Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο
(1856-1�10), ο οποίος νωρίς έφυγε
από την Ελλάδα και σταδιοδρόμησε
στη Γαλλία γράφοντας στη γαλλική
γλώσσα με το ψευδώνυμο Jean
Moréas.24�

Χρονικά η μελέτη του Άννινου για
τον Μωρεάς φαίνεται να έχει συντα-
χθεί προγενέστερα από εκείνη για
τους Παπαρρηγόπουλο και Βασιλειά-
δη, καθώς την συναντάμε να δημοσι-
εύεται για πρώτη φορά σε συνέχειες το
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242 Χ. Άννινος, Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς, Αθήνα: Δημητράκος, [1�2�].
24� Για τον Ζαν Μωρεάς (Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο) βλ. ενδεικτικά Robert A. Jouanny,

Jean Moréas, écrivain Grec (Bibliothèque des lettres modernes, Volume 25), Athènes: Lettres
Modernes Minard, 1�75· Ernest Raynaud, Jean Moréas et les Stances: avec un index de tous les
noms cités. Paris: Société Française d‘Éditions Littéraires et Techniques, 1�2�.

Ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος 
(Ζαν Μωρεάς, 1856-1�10, 

έργο του Antonio de la Gandara)



1�11 στο περιοδικό Η Μελέτη244 του Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βι-
βλίων, στο πλαίσιο της συνεργασίας που είχε ο Άννινος με τον σύνδεσμο και πε-
ριοδικό. Πρόκειται για άλλο ένα κείμενο, δηλαδή, που ξεκινά ενσωματωμένο σε
μια συλλογική προσπάθεια και στη συνέχεια «αυτονομείται», για να διαγράψει
τη δική του αυτόνομη πορεία στον εκδοτικό χώρο.

Η αρχική σύνθεση και δημοσίευση της μελέτης έγινε με αφορμή τον θάνατο
του Μωρεάς την προηγούμενη χρονιά (1�10), και δίνει την ευκαιρία στον ώριμο
πια και «φτασμένο» Άννινο να κάνει αυτό που φαίνεται ότι λατρεύει: αναδρομές
στο παρελθόν, και μάλιστα στα πρώτα χρόνια, εκείνα της «αθωότητας» της
αθηναϊκής του σταδιοδρομίας. Ο Μωρεάς εξάλλου (ως νεαρός Παπαδιαμαντό-
πουλος ακόμη) ανήκει στον στενό κύκλο του Άννινου μαζί με τους Κωνσταντί-
νο Ξένο, Νικόλαο Χατζίσκο, Τιμολέοντα Ηλιόπουλο, Ευγένιο Ζαλοκώστα και
άλλους, ενώ ιδιαίτερη είναι η σχέση του και με τους Δημήτριο Παπαρρηγόπουλο
και Σπυρίδωνα Βασιλειάδη. Η φυγή του Μωρεάς για τη Γαλλία και ο θάνατος
των «Διόσκουρων» ήταν γεγονότα καταλυτικά τόσο για το τέλος του αθηναϊκού
ρομαντισμού, όσο και για τη μετάβαση του Άννινου στην καινούρια πραγματι-
κότητα, η οποία στη δεκαετία του 1880 θα αναδείξει τη γενιά του ρεαλισμού και
της καθημερινότητας.

Η μελέτη του Άννινου, χαλαρότερης δομής απ’ ό,τι οι ιστορικές του πραγμα-
τείες, και φορτισμένη με την αύρα της προσωπικής σχέσης του με τον Μωρεάς
αλλά και με τη θλίψη από τον πρόσφατο θάνατό του, μοιάζει να «χρησιμοποιεί»
τον Μωρεάς περισσότερο ως αφορμή για να μιλήσει ο Άννινος για το πώς βίωσε
την ποίηση της δεκαετίας του 1870, παρά ως αφιέρωμα στον ίδιο τον Μωρεάς.
Αυτό καταδεικνύεται και από την κατανομή της ύλης του κειμένου. Στην
πραγματικότητα, το θέμα της μελέτης είναι το πρώτο μέρος του τίτλου «τα
πρώτα έτη» και όχι «ο Ζαν Μωρεάς». Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις τέσσε-
ρις συνολικά συνέχειες που δημοσιεύονται στο περιοδικό Η Μελέτη, η ουσιαστι-
κή αναφορά στο πρώιμο ποιητικό έργο του Μωρεάς γίνεται από το τέλος της
δεύτερης συνέχειας και μετά.245 Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τον Άννινο εί-
ναι να αποδώσει την αθηναϊκή ατμόσφαιρα εκείνων των χρόνων. Με τη λογική
αυτή «περικυκλώνει» την αισθητική προσέγγιση των πρώτων (και πρωτόλειων)
ποιημάτων του Μωρεάς με μια δυσανάλογα μεγάλη περιγραφή του αθηναϊκού
περιβάλλοντος της εποχής, τεχνική την οποία θα επαναλάβει, παραθέτοντας λί-
γο πολύ τα ίδια στοιχεία και λίγα χρόνια αργότερα, στον «Παρνασσό» στη με-
λέτη του για τους Βασιλειάδη και Παπαρρηγόπουλο.

Με δεδομένη τη στρατηγική του να αποτυπώσει τα «χρόνια» περισσότερο,
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244 Η πρώτη δημοσίευση είναι σε τέσσερις συνέχειες: Χ. Άννινος, «Τα πρώτα έτη του Ζαν
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245 Βλ. Χ. Άννινος, «Τα πρώτα έτη του Ζ αν Μωρεάς», Η Μελέτη, ό.π., σσ. 157 επ.



ως λίκνο ανάδειξης πολλών ποιητικών δυνάμεων, αλλά και οριστικού ενταφια-
σμού της ξεθυμασμένης ρομαντικής ατμόσφαιρας της Α΄ Αθηναϊκής Σχολής, ο
Άννινος χρησιμοποιεί εδώ, πολύ περισσότερο και σε πολύ συναισθηματικότερο
τόνο από κάθε άλλη φορά, την τεχνική της προσωπικής αφήγησης, συχνά βάζο-
ντας τον εαυτό του να πρωταγωνιστεί, αντί του Μωρεάς, στη μελέτη (αφού
αναφέρεται για πολλοστή φορά, σαν να θέλει να την «ξορκίσει» στην πρώτη βρα-
βευμένη ποιητική του συλλογή Λυκαυγές), τη μετάβαση του στην Αθήνα και
τον κύκλο των πρώτων γνωριμιών του με δόκιμους ποιητές που σύχναζαν στα
γραφεία των περιοδικών και τους φιλολογικούς συλλόγους. 

Ξεκινά την αφήγησή του σαν να συνθέτει ένα μυθοπλαστικό πεζογράφημα, ή
ένα θεατρικό έργο, με την περιγραφή του σκηνικού – μόνο που εδώ έχουμε να
κάνουμε όχι με έργο μυθοπλασίας αλλά με ένα ιδιότυπο «φιλολογικό ντοκιμα-
ντέρ», σαφώς πολυτιμότερο για τον σημερινό ερευνητή της Ιστορίας της Νεοελ-
ληνικής Λογοτεχνίας απ’ ό,τι για ενδεχομένως για τον αναγνώστη εκείνης της
εποχής. Η αφετηρία είναι ένα «αναχρονιστικό» τέχνασμα. Ο Άννινος θυμάται
ότι ο Μωρεάς, Παπαδιαμαντόπουλος τότε, του είχε ανακοινώσει τον θάνατο του
Παπαρρηγόπουλου. Τριανταεπτά χρόνια μετά, κάποιος άλλος λόγιος τού ανα-
κοινώνει τον θάνατο του Μωρεάς.246 Το «έργο» ξεκινάει από το τέλος – κι ο Άν-
νινος επιστρέφει στην εποχή που ο Μωρεάς, ο «Γιάννης», είναι «μειράκιον μόλις
αποπερατώσαν τας γυμνασιακάς σπουδάς», και που συνδέονται με φιλία «χάρις
εις την διαχυτικότητα και την εύκολον εμπιστοσύνην της νεαράς ηλικίας, αλλά
και χάρις εις τους δεσμούς της ομοτεχνίας».247 Η νοσταλγική αφήγηση διακό-
πτεται (μαζί με τη συγκίνηση την οποία επεφύλαξε το εύρημα της αρχής του
κειμένου) – ο Άννινος γίνεται ο ίδιος πρωταγωνιστής της αφήγησής του για ένα
μεγάλο τμήμα του κειμένου: Αναφέρεται στον ερχομό του στην Αθήνα, την
ατμόσφαιρα που συνάντησε, αλλά και τους κυριότερους ποιητές της εποχής, τις
παλαιές δυνάμεις που εξασθενίζουν, αλλά και τους ανερχόμενους νέους. Ο Άννι-
νος συνθέτει τον καμβά της εποχής, στον οποίο ακόμα δεν έχει τοποθετήσει τον
Μωρεάς. Παράσχοι, Βαλαωρίτης, Καρασούτσας, Παπαρρηγόπουλος και Βασι-
λειάδης, όλοι παρελαύνουν σε μια εκτεταμένη παρέκβαση. Ο Μωρεάς είναι
ακόμα αμούστακο παιδί – κι ο Άννινος καταγίνεται να περιγράψει όλους όσοι
«απετύπωσαν την εαυτών σφραγίδα εις ολόκληρον την περίοδον της πνευματι-
κής δράσεως, κατά την οποίαν ενεφανίσθη το πρώτον ο Παπαδιαμαντόπουλος
και ημείς συν αυτώ».248

Αυτή η μεγάλη παρέκβαση μάς δίνει την ευκαιρία να διαπιστώσουμε πώς
έβλεπε ο, φτασμένος πια, Άννινος, τις μεγάλες λογοτεχνικές μορφές της επο-
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χής του, πέρα από κάποιες λεπτομέρειες της ζωής τους που καταθέτει από τη
γνωριμία μαζί τους. Οι παλαιότεροι λόγιοι (Ραγκαβής, Ορφανίδης, Βερναρδά-
κης) «εθεωρούντο ευρισκόμενοι αν ουχί εν πλήρει ακόμη αποστρατεία, αλλά
τουλάχιστον εν αποχή από της ενεργού υπηρεσίας των γραμμάτων».24� Χαρα-
κτηριστική είναι η λεπταίσθητα ειρωνική αναφορά του Άννινου προς τον Βαλα-
ωρίτη, τον οποίο άλλωστε είχε σατιρίσει και από την εφημερίδα του Γλώσσα ήδη
από την εποχή της παραμονής του στην Κεφαλονιά: «Ο Βαλαωρίτης, ούτινος η
φήμη είχε γιγαντιαίως αυξήση μετά την πολύκροτον αυτού προς τον ανδριάντα
του Πατριάρχου ωδήν, την προκαλέσασαν τόσον κριτικόν πάταγον, εμόναζεν εις
το εν Λευκάδι ερημιτήριόν (sic) του»,250 ενώ άλλοι βρίσκονται ήδη στο εξωτερι-
κό για διάφορους λόγους ή έχουν πεθάνει.

Αξιοσημείωτο είναι και το σχόλιο του Άννινου για τον Εμμανουήλ Ροΐδη, με
τον οποίο βρέθηκαν κοντά στις τάξεις των αθηναϊκών σατιρικών φύλλων κατά
τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1880. «Δεν ωμίλησα περί λογογράφων», λέ-
ει ο Άννινος, δικαιολογώντας τις μέχρι εκείνο το σημείο αναφορές του μόνον σε
ποιητές, «διότι καθαυτό λογογράφοι δεν υπήρχον τότε. Ο Ροΐδης πρώτος με την
Πάπισσαν Ιωάνναν του εδίδαξε lo bello stile, του οποίου η κομψότης και η χάρις
και η ευφυΐα παραμένουν έκτοτε ανυπέρβλητοι. Αλλά το πολύκροτον βιβλίον του
καθώς και τα εκάστοτε αραιώς δημοσιευόμενα σκαλαθύρματά του, καίπερ αρέ-
σκοντα και θαυμαζόμενα, δεν έσχον τόσην επίδρασιν ώστε να τονώσωσιν το
πλαδαρόν και μελιτώδες και πομφολυγώδες ύφος το τότε εν χρήσει παρά τη πε-
ζογραφία και να εμφυσήσωσι πνεύμα ζωής εις το είδος τούτο του λόγου».251

Μετά από μια σύντομη ανάλυση του έργου των Δημ. Παπαρρηγόπουλου και
Σπ. Βασιλειάδη, ο Άννινος θα επιστρέψει στον Μωρεάς – Παπαδιαμαντόπουλο
ακόμα, βλέποντάς τον («κλείνοντας» το αφηγηματικό του σκηνοθετικό πλάνο)
ως μέλος μιας ομάδας ποιητών (στην οποία συγκαταλέγεται και ο ίδιος ο Άννι-
νος). Μέσα στο μεταβατικό πνεύμα της εποχής, ο Άννινος αναγνωρίζει ότι κά-
ποιοι από τους νεαρούς εκδήλωναν τάσεις «αποσχιστικές» από το ακραιφνώς
ρομαντικό παρελθόν. Ανάμεσα σ’ αυτούς και ο Παπαδιαμαντόπουλος «εις του
οποίου τον νουν και την ψυχήν ενυπήρχον ήδη τα σπέρματα των νέων μορφών
της Τέχνης, τα οποία βραδύτερον τόσο επιτυχώς εκαλλιέργησεν εις άλλο προ-
σφορώτερον στάδιον».252 Ωστόσο, κανείς από τη γενιά αυτή δεν τολμά ακόμη,
κατά την άποψη του Άννινου, να επιχειρήσει τον νεωτερισμό. Ούτε ο «Γιάννης»
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– επειδή η γενιά εκείνη δεν είχε τη διάθεση να αποκαθηλώσει την προηγούμενη.
Ο «Γιάννης» ήταν βέβαια «και ο ζωηρότερος και ενθουσιωδέστερος όλων»,25�

αφού άλλωστε ήταν φοιτητής και από εύπορη οικογένεια ώστε να μη νοιάζεται
τόσο για τα προς το ζην, σε αντίθεση με τον Άννινο. 

Στοιχειοθετώντας την προσωπικότητα του νεαρού Μωρεάς μέσα από τη λει-
τουργικότητα στην «ποιητική παρέα» των εικοσάρηδων της δεκαετίας του
1870, ο Άννινος αποφασίζει να προχωρήσει στην ουσία, στο ποιητικό του έργο,
στη μέση της μελέτης, γνωρίζοντας στους αναγνώστες – ακροατές (καθώς και
αυτή η δημοσίευση έχει δοκιμαστεί προηγουμένως σε ζωντανό ακροατήριο)
πρώτα πρώτα τα ίδια τα κείμενα, και προβαίνοντας σε κριτικό σχολιασμό τους.
Εδώ ο Άννινος δεν φείδεται χώρου προκειμένου να παραθέσει ολόκληρα ποιήμα-
τα και μεταφράσεις του Μωρεάς, δίνοντας έμφαση στα νεανικά ερωτικά του
ποιήματα. 

Η αναφορά στο πρώιμο ποιητικό έργο του Μωρεάς είναι εξαιρετικά σύντομη
– και ο Άννινος επιλέγει να κλείσει τον κύκλο της λογοτεχνικής ατμόσφαιρας
μέσα στην οποία διαμορφώθηκε η πρωτόβγαλτη ποιητική του γραφή με εκτενή
διαφορά στους ποιητικούς διαγωνισμούς της δεκαετίας του 1870 και τις φιλολο-
γικές διαμάχες που είχαν ανακύψει γύρω από αυτούς, γεγονότα για τα οποία
έχει γίνει λόγος σε άλλο κεφάλαιο αυτής της εργασίας. Ο Άννινος μάλιστα επι-
λέγει ελάχιστα μόνο να αναφέρει για την ολοκληρωμένη ποιητική συλλογή του
Παπαδιαμαντόπουλου Τρυγόνες και Έχιδναι, ενώ επιλέγει να κλείσει τον κύκλο
του νεαρού ποιητή στην Ελλάδα αναφερόμενος στην παρέμβαση που έκανε ο τε-
λευταίος στην περίφημη φιλολογική έριδα που είχε ξεσπάσει γύρω από την ελλη-
νική ποίηση ανάμεσα στον Εμμανουήλ Ροΐδη και τον Άγγελο Βλάχο, με το φυλ-
λάδιό του Ολίγαι σελίδες επ’ ευκαιρία της μεταξύ των κ.κ. Ε.Δ. Ροΐδου και Αγ-
γέλου Βλάχου διαφυείσης φιλολογικής έριδος,254 προσεγγίζοντας, έστω ακροθι-
γώς, την κριτική ματιά του Μωρεάς.

Η γαλλική σταδιοδρομία του Μωρεάς καταλαμβάνει ένα πολύ μικρό μέρος
της πραγματείας του Άννινου,255 που διανθίζεται και πάλι από προσωπικές ανα-
μνήσεις από τις συναντήσεις που είχαν κατά τις επισκέψεις του, με διάφορες
αφορμές στην Αθήνα, πράγμα που σημαίνει ότι η επαφή μεταξύ των δύο λογο-
τεχνών διατηρήθηκε όσο το επέτρεπε η μεταξύ τους απόσταση και οι διαφορετι-
κές σταδιοδρομίες που επέλεξαν.

Στον επίλογό του ο Άννινος μάς αποκαλύπτει αυτό που σε όλη τη διάρκεια
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25� Βλ. Χ. Άννινος, «Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς», Η Μελέτη, ό.π., σσ. 155-156.
254 Βλ. Χ. Άννινος, «Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς», Η Μελέτη, ό.π., σ. 250, 28�-284. Αυ-

τή η επιλεκτικότητα του Άννινου ίσως υπαγορεύεται από τη σκοπιμότητά του να «φωτίσει» πε-
ρισσότερο τη δική του γενιά από εκείνη του 1880, για την οποία η εν λόγω συλλογή του Μωρεάς
θεωρείται εκ των οροσήμων.

255 Βλ. Χ. Άννινος, «Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς», Η Μελέτη, ό.π., σσ. 284-288.



της μελέτης ήταν προφανές με βάση τις «αναλογίες» με τις οποίες συνθέτει την
ύλη του: ήθελε να μιλήσει περισσότερο για την εποχή του, παρά για τον Μωρε-
άς, του οποίου άλλωστε η ελληνική περίοδος μικρή συμβολή έχει στο σύνολο του
έργου του. Κι αυτό μας υποδηλώνει άλλη μια αγωνία του Άννινου, που υπονοεί-
ται από ένα απόσπασμα δικού του κειμένου, που παραθέτει στον επίλογο αυτό256

και μιλά για την «επιθετικότητα» των νέων συγγραφικών γενιών που επιδιώ-
κουν να αποκαθηλώσουν τους παλαιότερους συγγραφείς, σε αντίθεση με τη δική
του γενιά που σεβάστηκε τις προσωπικότητες των παλαιοτέρων της λογοτε-
χνών, έστω και αν προσπάθησε να κάνει βήματα προς τα μπρος. Ο Άννινος βλέ-
πει τη δική του γενιά να «αποκαθηλώνεται» από το δημοτικιστικό κύμα της γε-
νιάς που άρχισε να εμφανίζεται μετά τη δεκαετία του 1880, όπου πρωταγωνι-
στούν συνομήλικοί του σχεδόν αλλά άλλης λογοτεχνικής κλάσης δημιουργοί
όπως οι Παπαδιαμάντης, Παλαμάς, Δροσίνης – προσπαθεί λοιπόν να διασώσει
την ήδη παραγκωνισμένη υστεροφημία της δικής του γενιάς, εκείνης των ποιη-
τών του 1870, που θεωρεί ότι έδωσε τα «σπέρματα μιας Αναγεννήσεως, ήτις
ακόμη διανύει το στάδιον της αναπτύξεως». Ο Άννινος επιχειρεί να μετατοπίσει
στη γενιά του 1870 αυτό που και μέχρι σήμερα η Ιστορία της Νεοελληνικής Λο-
γοτεχνίας αποδίδει στη γενιά του 1880.

Με το σκεπτικό αυτό, και πολύ περισσότερο από την άλλη αυτοτελώς εκδο-
θείσα μελέτη του Άννινου για τους Παπαρρηγόπουλο και Βασιλειάδη, η μελέτη
του για τον Μωρεάς είναι η δική του εκδοχή για μια αμήχανη εποχή – τη δική
του εποχή της νεότητας και των πειραματισμών.

44..44..44  ΜΜεελλέέττεεςς  γγιιαα  ττηηνν  εευυρρωωππααϊϊκκήή  ιισσττοορρίίαα  κκααιι  ττηη  δδιιεεθθννήή  εεππιικκααιιρρόόττηητταα
44..44..44..11  ΒΒιιοογγρρααφφίίαα::  ΦΦρρεειιδδεερρίίκκοοςς  οο  ΜΜέέγγααςς ((11��0044))

Ο Φρειδερίκος ο Μέγας257 είναι μία ακόμη συμβολή του Άννινου στη σειρά
των τευχιδίων που εξέδιδε ο Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων. Κυ-
κλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1�04 και αποτελεί το υπ’ αριθ. 50 τεύχος της
σειράς. Το έργο είναι ιστορική μονογραφία για τον βασιλιά της Πρωσσίας Φρει-
δερίκο τον Β΄ (Friedrich II, 1712-1786).

Ο Άννινος και πάλι από την εισαγωγή του επιχειρεί γενική διασαφήνιση του
τίτλου «Μέγας», ο οποίος, όπως σημειώνει, σπανίως αποδίδεται σε κάποια προ-
σωπικότητα, δίνοντάς μας και ένα ιδεολογικό στίγμα: Ως μεγάλοι άνδρες ανα-
γνωρίστηκαν «όχι οι έχοντες ατομική αξίαν υπέροχον, αλλ’ όσοι ηυτύχησαν την
αξίαν ταύτην να την χρησιμοποιήσουν και να φέρουν δι’ αυτής εις πέρας έργα
συντελέσαντα εις την ευημερίαν των ομοεθνών των και εις την δόξαν και το με-
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256 Βλ. Χ. Άννινος, «Τα πρώτα έτη του Ζαν Μωρεάς», Η Μελέτη, ό.π., σσ. 288-28�.
257 Χ. Άννινος, Φρειδερίκος ο Μέγας, Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων,

1�04.



γαλείον της πατρίδας των, όσοι συνέδεσαν το όνομά των μετά πράξεων μεγά-
λων, των οποίων σταθερά και καταφανή και συντελεστικά εις την εν γένει πρό-
οδον της ανθρωπότητος υπήρξαν τα αποτελέσματα».258 Συγκαταλέγει δε στη
χορεία των μεγάλων τους Περικλή, Μέγα Αλέξανδρο, Οκταβιανό Αύγουστο,
Μέγα Κωνσταντίνο, ενώ από τη νεότερη ιστορία τους Ναπολέοντα, Μεγάλο
Πέτρο της Ρωσίας και τέλος τον βιογραφούμενο Φρειδερίκο τον Β΄.

Ο θαυμασμός του Άννινου στο πρόσωπο του Φρειδερίκου είναι έκδηλος στην
εισαγωγή του έργου του, όπως και η συμπάθεια που φαίνεται να τρέφει στα γερ-
μανικά κράτη. Ωστόσο, κατά την οικοδόμηση της ιστορικής του ύλης ο Άννινος
και πάλι «αντικειμενικοποιεί» την περιγραφή του δίνοντας έμφαση στην ιστορι-
κή αφήγηση, όπου, διακριτικά τις περισσότερες φορές, εκφράζει αυτόν τον θαυ-
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258 Χ. Άννινος, Φρειδερίκος ο Μέγας, ό.π., σσ. 5-6.

Εξώφυλλο του βιβλίου 
Φρειδερίκος ο Μέγας (1�04)

Πηγή: Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Ο βιογραφούμενος Βασιλιάς της Πρωσσίας
Φρειδερίκος ο Β΄ (1712-1786), 

έργο του Anton Graff 
(Βερολίνο, Schloss Charlottenburg)



μασμό με τη χρήση κάποιων επιθέτων που χαρακτηρίζουν θετικά την εκάστοτε
δράση του Φρειδερίκου.

Ο Άννινος δομεί την ύλη της βιογραφίας σε έξι μέρη – ακολουθώντας στα
τέσσερα πρώτα τη γραμμή του χρόνου. Στο πρώτο μέρος25� γίνεται ιστορική
αναδρομή στην ιστορία της γεωγραφικής περιοχής στην οποία κατά την εποχή
του Φρειδερίκου βρισκόταν το κράτος της Πρωσσίας, αλλά και τους ηγεμόνες
της – γεωγραφικές και ιστορικές πληροφορίες εναλλάσσονται, προκειμένου ο
αναγνώστης να έχει έτοιμο το «σκηνικό», μέσα στο οποίο πρόκειται να εκτυλι-
χθεί η «δράση» της ιστορικής του αφήγησης. 

Η κυρίως βιογραφία αναπτύσσεται σε τρία μέρη (από το δεύτερο ως το τέ-
ταρτο). Η νεανική ηλικία και τα δύσκολα παιδικά χρόνια του Φρειδερίκου, υπό
τον αυταρχικό πατέρα του, περιγράφονται στο δεύτερο μέρος,260 το μικρότερο,
εύλογα, σε έκταση από τα κυρίως ιστορικά μέρη, όπου επισημαίνεται και η πρώ-
τη επαφή του με τον Βολταίρο και το πνεύμα του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, μια
επαφή που, όπως θα διαπιστώσουμε σε μεταγενέστερο σημείο της ιστορικής
αφήγησης θα έχει άδοξη κατάληξη, όταν ο Βολταίρος θα στραφεί ενάντια στον
δεσποτισμό αξιωματούχου του Φρειδερίκου.261

Ο κεντρικός κορμός της ιστορικής αφήγησης, πάντα ενταγμένος σε μια
«γραμμή χρόνου» είναι η βασιλεία του Φρειδερίκου, που αναπτύσσεται στα δύο
μεγαλύτερα σε έκταση μέρη του βιβλίου. Ο Άννινος αναπτύσσει, στο τρίτο και
το τέταρτο μέρος, την άνοδο του Φρειδερίκου στον θρόνο της Πρωσσίας, τους νι-
κηφόρους πρώτους πολέμους, την ειρήνη και τις αλλαγές και τομές που έφερε
στη διακυβέρνηση της χώρας του, αλλά και τον δυσμενή επταετή πόλεμο, και
τα τελευταία έτη της βασιλείας του.262 Εδώ η ιστορική αφήγηση είναι αυστηρά
δομημένη, θυμίζοντας εγχειρίδιο Ιστορίας. Ωστόσο ο Άννινος δεν λησμονεί να
συνδέει τα γεγονότα με το γενικότερο ευρωπαϊκό διπλωματικό, πολιτικό και
στρατιωτικό πλαίσιο, με τρόπο τέτοιο ώστε ο αναγνώστης να αντιλαμβάνεται
την ιστορική πορεία του βασιλιά και της χώρας του οργανικά συνδεδεμένη με το
περιβάλλον της.

Ο Άννινος δεν χάνει την ευκαιρία να επισημάνει μέσα σε αυτό το πλαίσιο
ιστορικής αφήγησης ένα επτανησιακού ενδιαφέροντος γεγονός, ενθυμούμενος
την καταγωγή του: αναφέρεται στη σχέση του Φρειδερίκου με τον Κεφαλονίτη
διπλωμάτη Σπυρίδωνα Λούζη, ο οποίος μάλιστα έλαβε τον τίτλο του κόμη στην
Πρωσσία, παραπέμποντας μάλιστα στη βιογραφία του Λούζη από τον Άνθιμο
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25� Χ. Άννινος, Φρειδερίκος ο Μέγας, ό.π., σσ. �-12.
260 Χ. Άννινος, Φρειδερίκος ο Μέγας, ό.π., σσ. 1�-20.
261 Χ. Άννινος, Φρειδερίκος ο Μέγας, ό.π., σσ. 18-1� και ��-�4.
262 Χ. Άννινος, Φρειδερίκος ο Μέγας, ό.π., σσ. 20-�4 (τρίτο μέρος) και σσ. �5-58 (τέταρτο

μέρος).



Μαζαράκη.26� Το γεγονός ότι ο Άννινος για να κάνει αυτή τη μικρή «παρέκβα-
ση» από την αυστηρή ροή της ιστορικής αφήγησης (παρότι η αναφορά δεν είναι
άσχετη με τη βασιλεία του Φρειδερίκου Β΄) χρησιμοποιεί υποσημείωση, στην
οποία μάλιστα παραθέτει και την πηγή του, μας δημιουργεί προβληματισμό. Ο
προβληματισμός ενισχύεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι ο Άννινος
δεν χρησιμοποιεί παραπομπές στο υπόλοιπο έργο, ούτε μνημονεύει τις πηγές
του, πράγμα που συμβαίνει και σε άλλες συμμετοχές του στις εκδόσεις του
Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων. Αυτή η «παρεμβολή» της αναφο-
ράς για τον Λούζη θα μπορούσε να δημιουργήσει υποψίες ότι η μελέτη αυτή
μπορεί να πάσχει στο θέμα της πρωτοτυπίας. Από την άλλη, ο σκοπός των βι-
βλίων που εξέδιδε ο Σύλλογος δεν ήταν να πληρούν τις προϋποθέσεις της επιστη-
μονικής αρτιότητας, αλλά να καλύψουν, και μάλιστα με σχετικά μαζικό τρόπο,
τις ανάγκες ενός ευρύτερου αναγνωστικού κοινού που επιθυμούσε, για να απο-
κτήσει εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, να μελετήσει βιβλία που αποκτούσε σε πολύ
χαμηλή τιμή.

Ο θάνατος του Φρειδερίκου ήδη έχει περιγραφεί στο τέλος του τέταρτου μέ-
ρους. Στα υπόλοιπα δύο, ο Άννινος εγκαταλείπει τη γραμμική ιστορική αφήγη-
ση και προσπαθεί να φωτίσει την προσωπικότητα του Φρειδερίκου από διαφορε-
τική οπτική γωνία: Στο πέμπτο κεφάλαιο264 γίνεται αναφορά στην προσωπικό-
τητα και την πνευματική υπόσταση του Φρειδερίκου, που εκτός από επιτυχής
ηγεμόνας και στρατηλάτης είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα γράμματα και τη
φιλοσοφία. Εδώ, και δεδομένου ότι έχει ήδη ανταποκριθεί στο να δώσει τον σκε-
λετό της ιστορικής αφήγησης, ελεύθερος από την ανάγκη παράθεσης γεγονό-
των, επιδιώκει να μας γνωρίσει τον Φρειδερίκο χρησιμοποιώντας πηγές: Κυ-
ρίως, αποφθέγματα του ιδίου. Από το μακροεπίπεδο των πολεμικών αντιπαραθέ-
σεων και της άσκησης της εξουσίας ο Άννινος στρέφει τον φακό σε μια πιο αν-
θρωποκεντρική προσέγγιση του βιογραφούμενου ατόμου.

Αυτή η προσέγγιση, και καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι «υποχρεώσεις» του
συγγραφέα προς την ιστορική αφήγηση, εστιάζει όλο και περισσότερο στον άν-
θρωπο – πρωταγωνιστή, από τη στιγμή που ο Άννινος, για το τελευταίο κεφά-
λαιο του βιβλίου του επιλέγει να παραθέσει «ανέκδοτα» από την καθημερινότη-
τα του Φρειδερίκου.265 Από τη μακροϊστορία ο Άννινος επιλέγει να μεταβεί στα
στιγμιότυπα της καθημερινότητας του βασιλιά, στη μικροϊστορία, όπου βέβαια
μπορεί και ο ίδιος να «χαλαρώσει» λίγο περισσότερο την αυστηρή ιστοριογραφι-
κή δομή (πράγμα που είχε ήδη αρχίσει να συμβαίνει από το προηγούμενο μέρος)
και να προσθέσει λίγο από το χιουμοριστικό του άλας.
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26� Χ. Άννινος, Φρειδερίκος ο Μέγας, ό.π., σ. �2, υποσημείωση.
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265 Χ. Άννινος, Φρειδερίκος ο Μέγας, ό.π., σσ. 7�-7�.



Παρά το γεγονός ότι στα δύο τελευταία μέρη η προσωπική γραφίδα του Άν-
νινου, των ευφυολογημάτων και του λεπταίσθητου χιούμορ, είναι περισσότερο
αναγνωρίσιμη, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι, όπως συμβαίνει και
με την άλλη ιστορική – γεωγραφική πραγματεία που εκδίδει με τον Σύνδεσμο
προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, την Ιταλία, ο λόγος του Άννινου εν προκειμέ-
νω είναι περισσότερο «εγκυκλοπαιδικός», και αποσταγμένος από τον χιουμορί-
στα ευθυμογράφο της δεκαετίας 1880-18�0. Ωστόσο η «μικροσκοπική» προ-
σέγγιση της προσωπικότητας του Φρειδερίκου είναι ενδεικτική της σημασίας
που αποδίδει ο Άννινος στα γεγονότα της καθημερινότητας – εκείνα που ο ίδιος
ανέδειξε με την «άλλη» του πλευρά του ευθυμογράφου και του επιθεωρησιογρά-
φου. Αυτή τη φορά όμως τα στιγμιότυπα είναι οι τελευταίες, αλλά χαρακτηρι-
στικές πινελιές, σε έναν αυστηρά δομημένο ιστορικό καμβά.

44..44..44..22  ΗΗ  ΙΙττααλλίίαα ((11��0055))
Η Ιταλία, που κυκλοφορεί το 1�05

είναι το 6�ο κατά σειρά βιβλίο της σει-
ράς εκλαϊκευμένων εκπαιδευτικών βι-
βλίων που κυκλοφόρησαν από τον Σύλ-
λογο προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βι-
βλίων.266 Ο Άννινος αξιοποιεί σ’ αυτό τις
εγκυκλοπαιδικές και γλωσσικές του
γνώσεις για να συγγράψει ένα εγκυ-
κλοπαιδικό βιβλίο – γνωριμία με τη γει-
τονική χώρα που πολύ πρόσφατα έχει
αποκτήσει ενιαία κρατική υπόσταση.

Ο Άννινος εδώ ακολουθεί αυστηρή
δομή για τη σύνταξη του κειμένου του,
διαιρώντας την ύλη του σε έξι κεφάλαια,
των οποίων προηγείται εισαγωγή του
συγγραφέα. Στο πρώτο κεφάλαιο267 γί-
νεται αναφορά στη γεωγραφία της χώ-
ρας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, το εκτενέ-
στερο όλων, αφού καταλαμβάνει τα δύο
πέμπτα περίπου της συνολικής ύλης του
βιβλίου,268 ο Άννινος ασχολείται με δη-
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266 Χαραλάμπης Άννινος, Η Ιταλία, βιβλίο αρ. 6�, Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελί-
μων Βιβλίων, 1�05.

267 Χ. Άννινος, Η Ιταλία, ό.π., σσ. 7-15.
268 Χ. Άννινος, Η Ιταλία, ό.π., σσ. 16-41.

Η Ιταλία του Χ. Άννινου [Πηγή:
Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς]



μογραφικά και οικονομικά στοιχεία της χώρας (πληθυσμός, παραγωγή, βιομη-
χανία, συγκοινωνία, εμπόριο, ναυτιλία). Το τρίτο κεφάλαιο26� αναφέρεται στην
κρατική οργάνωση και τους πολιτικούς θεσμούς της Ιταλίας, ενώ στο τέταρτο ο
Άννινος επιχειρεί μια συνοπτική θεώρηση της ιταλικής Ιστορίας.270 Το πέμπτο
κεφάλαιο είναι μια περιδιάβαση στα ιταλικά γράμματα, τις επιστήμες και τις
τέχνες,271 ενώ στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα μνημεία της χώρας.272

Το βιβλίο θυμίζει εκτεταμένο λήμμα εγκυκλοπαίδειας – αυτός είναι άλλω-
στε και ο σκοπός του – είναι δε εξαιρετικά πιθανό ο Άννινος να έχει αντλήσει τις
εξαιρετικά λεπτομερείς στατιστικού χαρακτήρα πληροφορίες που περιέχονται
στο βιβλίο από αντίστοιχη ξενόγλωσση βιβλιογραφία – στην οποία όμως καμία
αναφορά δεν υπάρχει στο βιβλίο. Ο σκοπός του βιβλίου, που είναι να παρέχει στο
ευρύτερο κοινό γνώσεις για τη γειτονική χώρα, είναι εκείνος που καθορίζει το
ύφος και το περιεχόμενο του κειμένου. Ο ίδιος, άλλωστε, στην εισαγωγή του, το
διευκρινίζει με τον σαφέστερο τρόπο:

Όθεν το βιβλίον τούτο εγράφη προς τον σκοπόν του να δώση εις τους Έλ-
ληνας αναγνώστας περί της χώρας αυτής, περί της σημερινής πολιτικής
και κοινωνικής της θέσεως, περί των κυριωτέρων σημείων της ιστορίας
της, βραχείας μεν, αλλά σαφείς και ακριβείς όσο το δυνατόν νύξεις.27�

Αυτή η ανάγκη για «βραχύτητα» και σαφήνεια φαίνεται ότι εγκλωβίζει τον
Άννινο τόσο γλωσσικά όσο και εκφραστικά. Ο συγγραφέας φαίνεται εδώ να λει-
τουργεί με τους αυστηρούς κανόνες ενός λημματογράφου – μεριμνά για την
ακριβέστερη καταγραφή πληροφοριών, παραθέτοντας στους οικείους τόπους και
αναλυτικούς πίνακες και πλούτο δεδομένων που ελάχιστα είναι αναγκαία για
μια πρώτη γνωριμία του αναγνώστη με μια χώρα (π.χ. ο ακριβής αριθμός των
αναγνωστών των βιβλιοθηκών της Ιταλίας μάλλον αφήνει αδιάφορο τον ανα-
γνώστη, εκτός και αν επιχειρήσει στην εποχή του σύγκριση με την εμβρυακή
κατάσταση των βιβλιοθηκών στον ελληνικό χώρο). Μέριμνά του είναι η παρά-
θεση των γεωγραφικών, πολιτικών, οικονομικών, φιλολογικών στοιχείων, ακό-
μη και των στοιχείων «τουριστικού ενδιαφέροντος» όπως η καταγραφή των
μνημείων να γίνεται με τη μορφή μιας αντικειμενικοποιημένης παράθεσης δεδο-
μένων, χωρίς το παραμικρό σχόλιο από τον συγγραφέα, με το θετικιστικό βλέμ-
μα ενός παρατηρητή που μεταδίδει συγκεκριμένες πληροφορίες, χωρίς να αφήνει
ούτε μια χαραμάδα για να υπεισέλθει η προσωπική του κρίση. Η ομολογουμέ-
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26� Χ. Άννινος, Η Ιταλία, ό.π., σσ. 42-58.
270 Χ. Άννινος, Η Ιταλία, ό.π., σσ. 5�-74.
271 Χ. Άννινος, Η Ιταλία, ό.π., σσ. 75-8�.
272 Χ. Άννινος, Η Ιταλία, ό.π., σσ. 84-87.
27� Χ. Άννινος, Η Ιταλία, ό.π., σ. ε΄.



νως επιτυχής προσπάθειά του να αποδώσει περιληπτικά την ιστορία, τη λογοτε-
χνία και την τέχνη της Ιταλίας σε λιγοστές μόνο σελίδες, συνδέεται ασφαλώς
με την εξοικείωση που είχε ως (ανώνυμος) δημοσιογράφος-συντάκτης (και όχι
ως επώνυμος χρονογράφος ή αρθρογράφος) να μπορεί να χωρέσει την είδηση στο
συγκεκριμένο πλαίσιο της εφημερίδας (συγκεκριμένος αριθμός λέξεων ή ακόμη
και τυπογραφικών στοιχείων προκειμένου να χωρέσει το κείμενο στο κενό της
στήλης, σε συνδυασμό με τα άλλα κείμενα). Μ’ αυτή την οπτική η Ιταλία είναι
μια επώνυμη προβολή στο μέλλον των δημοσιογραφικών δεξιοτήτων του Άννινου
την εποχή που εργαζόταν ως συντάκτης των αθηναϊκών εφημερίδων – ένα ση-
μαντικό σε μέγεθος κομμάτι του έργου του, σαφώς χωρίς ιδιαίτερη λογοτεχνική
αξία, αλλά και ιδιαίτερα δύσκολο στον εντοπισμό του, αφού είναι εξαιρετικά δυ-
σχερής ο εντοπισμός της πατρότητας των ανώνυμων κειμένων στις εφημερίδες
του τελευταίου τετάρτου του 1�ου αιώνα. 

Η Ιταλία ουσιαστικά είναι ένα έργο του Άννινου αποστεωμένο από το προ-
σωπικό ύφος του: από το χιούμορ των σατιρικών του κειμένων, ή ακόμη και την
εθνοκεντρική φιλοσοφία των ιστορικών του κειμένων, αλλά και από τα ηδύσμα-
τα του λόγου, τον μακροπερίοδο λόγο και τα λογοπαίγνια στα οποία μας έχει
συνηθίσει. Είναι ένα βιβλίο του Άννινου χωρίς τον Άννινο – ένα βιβλίο που έχει
συντεθεί βάσει συγκεκριμένου στόχου και προδιαγραφών. Την ίδια στιγμή
ωστόσο, Η Ιταλία αποτελεί ακόμη μια απόδειξη της ικανότητας του Άννινου να
προσαρμόζεται στο ύφος και τον σκοπό του κειμένου που καλείται να δημιουρ-
γήσει – της ευελιξίας του να προσαρμόζεται στις περιστάσεις.

Για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι είναι αυτό που το κοινό του ή ο εκδότης
του θέλει να είναι. Στην παρούσα περίσταση απεκδύεται ολοκληρωτικά το προ-
σωπικό του χαρίεν ύφος, για να δώσει ένα αυστηρά δομημένο εκτεταμένο εγκυ-
κλοπαιδικό λήμμα. Αυτό του ζήτησε να κάνει ο Σύνδεσμος, αυτό πράττει. 

Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο Άννινος γράφει ένα βιβλίο για
την Ιταλία, στην οποία μάλιστα έχει ζήσει και δράσει για ένα μικρό έστω χρονι-
κό διάστημα (και έχει δημοσιεύσει και τις σχετικές του αναμνήσεις σε παλαιό-
τερα βιβλία του), χωρίς να περιλαμβάνει στο βιβλίο αυτό καμία προσωπική του
εμπειρία, αφήγηση ή κρίση από την παραμονή του στην Ιταλία. Κάτι τέτοιο,
φαίνεται, ήταν εκτός των προδιαγραφών που έπρεπε να ακολουθήσει συγγράφο-
ντας το συγκεκριμένο «ωφέλιμο» βιβλίο. Ασφαλώς η εμπειρία του από την Ιτα-
λία τον καθιστούσε περισσότερο ικανό να συγγράψει ένα τέτοιο βιβλίο από κά-
ποιον που ενδεχομένως απλά θα αναπαρήγε τις εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες
από ένα ιταλικό βιβλίο. Υπό αυτή την έννοια η προσωπική εμπειρία του Άννινου
στην Ιταλία εμφιλοχωρεί έστω έμμεσα στο έργο του. Από την άλλη, φαίνεται ότι
ο σκοπός της έκδοσης αποκλείει κάθε άλλη ανάμιξη του Άννινου (ως πρόσωπο)
με την εικόνα της Ιταλίας που θέλει να φιλοτεχνήσει.

Η Ιταλία, καθώς φαίνεται, δεν έπρεπε να είναι ταξιδιωτικό ή περιηγητικό δο-
κίμιο. Έπρεπε να είναι ένας μικρός θησαυρός γνώσεων γύρω από τη χώρα προς
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χρήση (και κυρίως, προς μόρφωση) του αναγνωστικού κοινού στο οποίο απευθύνο-
νταν τα βιβλία του Συνδέσμου. Πρόκειται για έναν καινούριο ρόλο, τον οποίο ο Άν-
νινος διεκπεραιώνει με επιτυχία, αφήνοντας στην άκρη όλα όσα τον έχουν κάνει
γνωστό, το προσωπικό του ύφος, αλλά και την ίδια την προσωπική του εμπειρία.274

Με βάση τα παραπάνω η Ιταλία δεν μπορεί να κριθεί με λογοτεχνικά ή αι-
σθητικά κριτήρια – μπορεί να αντιμετωπιστεί ως άλλο ένα προσωπείο του συγ-
γραφέα, από αυτά που υπαγόρευε η εκάστοτε συμμετοχή του σε συλλογικότη-
τες, αλλά και από εκείνα που ενδεχομένως ο ίδιος χρειαζόταν προκειμένου να οι-
κοδομήσει αυτό που φαίνεται να επεδίωκε περισσότερο όσο περνούσαν τα χρόνια:
το προφίλ του λόγιου, του ιστορικού, του πνευματικού ανθρώπου κύρους, που
μπορούσε να αφήσει για λίγο στην άκρη, χωρίς να εγκαταλείψει, τα χαριτωμέ-
να του χρονογραφήματα και τις κωμωδίες που τον έκαναν γνωστό και να δια-
πρέπει στους κύκλους των λογίων της Αθήνας.

44..44..44..��  ΙΙσσττοορριικκόό  δδοοκκίίμμιιοο::  ΟΟ  ππόόλλεεμμοοςς  κκααιι  ηη  ααννθθρρωωππόόττηηςς..  
ΟΟ  σσυυγγγγρρααφφέέααςς  κκααιι  οο  ΜΜεεγγάάλλοοςς  ΠΠόόλλεεμμοοςς

Το δοκίμιο Ο πόλεμος και η ανθρωπότης του Άννινου κυκλοφορεί αυτοτελώς
από τον εκδοτικό οίκο Δ. και Π. Δημητράκου χωρίς χρονολογία δημοσίευσης,
κατά την προσφιλή τακτική του εκδοτικού οίκου.275 Όπως πληροφορούμαστε
από τη χρονολογία που αναγράφεται στο τέλος του κειμένου276 το κείμενο έχει
γραφτεί το 1�15, χρονολογία κατά την οποία ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος
βρίσκεται σε εξέλιξη (χωρίς ακόμη η Ελλάδα να έχει ενεργό συμμετοχή). 

Το κείμενο είναι μια, οικεία για τη γραφή του Άννινου, προσέγγιση της φοβε-
ρής επικαιρότητας του πολέμου μέσα από ιστορικές και διακειμενικές αναφορές,
κυρίως από λογοτεχνικά κείμενα:

Η αφόρμηση για το κείμενο κάνει τον Άννινο να κάνει μια αναδρομή δύο χρό-
νια πριν (1�1�), όταν οι Γερμανοί γιόρταζαν την εκατονταετηρίδα από τη μάχη
των Εθνών (181�) που σηματοδοτούσε τη νίκη των Σαξόνων ενάντια στον Να-
πολέοντα. Η αφήγησή του αρχίζει με την περιγραφή μιας θεατρικής παράστα-
σης στο Breslau τον Μάιο του 1�1� μιας θεατρικής σύνθεσης του Gerhart
Hauptmann (1862-1�46) με τίτλο (όπως τον αποδίδει ο Άννινος) «Θεατρικόν
πανηγυρικόν έργον εις γερμανικούς στίχους»,277 το οποίο αναφέρεται στο χρονι-
κό της αναγέννησης του γερμανικού έθνους από τη Γαλλική Επανάσταση του
178� ως την οριστική ήττα του Ναπολέοντα το 1815. Στο πρωτοποριακό για
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274 Αυτή η «κατά παραγγελίαν» γραφή και η προσήλωση του Άννινου στις προδιαγραφές
του εκδοτικού οίκου είναι ένα ακόμη τεκμήριο της προσαρμοστικότητας που επιβάλλει στα κει-
μενικά του χαρακτηριστικά η επαγγελματική σχέση του με τη γραφή.

275 Μπάμπης Άννινος, Ο πόλεμος και η ανθρωπότης, εν Αθήναις: Δ. & Π. Δημητράκος, χ.χ.
276 Μπάμπης Άννινος, Ο πόλεμος και η ανθρωπότης, ό.π., σ. ��.
277 Πρόκειται για το έργο του Gerhart Hauptmann Festspiel in deutschen Reimen (1�1�).



την εποχή του έργο, η υπόθεση του οποίου περιγράφεται εκτενέστατα από τον
Άννινο278 πρωταγωνιστές είναι «νευρόσπαστα» (μαριονέτες) που διευθύνονται
από τον Ύψιστο. 

Ο Άννινος, αφού χαρακτηρίζει το έργο «επιθεώρηση»27� σημειώνει την αρνη-
τική κριτική που δέχτηκε το έργο, που καταλήγει με θρίαμβο της ειρήνης, για
να εισαχθεί στο κυρίως θέμα του. Δύο χρόνια πριν οι Γερμανοί γιόρταζαν τη νίκη
της ειρήνης, και τώρα η ανθρωπότητα σπαράσσεται από έναν φοβερό πόλεμο.
Δύο χρόνια πριν, ο Χάουπτμαν υμνούσε τον θρίαμβο της ειρήνης (δεχόμενος τα
πυρά τόσο των εθνικιστών όσο και των σοσιαλιστών) και το 1�15 έρχεται να
ανακαλέσει τις δηλώσεις του, υπερασπιζόμενος «όχι τα φιλειρηνικά και φιλαν-
θρωπικά αισθήματα, αλλά την φιλοπόλεμον οργήν και την άγριαν αιματοχυ-
σίαν», καθώς, όπως λέει ο Άννινος, «εάν οι προφήται είναι πάντοτε ποιηταί, οι
ποιηταί δεν είναι πάντοτε προφήται».280

Η «διακειμενική» αυτή εισαγωγή ουσιαστικά τοποθετεί τους βασικούς νοη-
ματικούς άξονες του δοκιμίου. Από τη μία, κύρια θεματική είναι ο πόλεμος, ως
παγκόσμιο, αυτή τη φορά γεγονός, και από την άλλη η στάση των πνευματικών
ανθρώπων απέναντι στο παγκόσμιο αυτό γεγονός.

Σε προχωρημένη ηλικία πλέον ο Άννινος (το 1�15 είναι 6� ετών) διαπιστώ-
νει με μεγάλη απογοήτευση ότι η πορεία του ανθρώπου προς την πρόοδο ίσως δεν
είναι τόσο «γραμμική» όσο νόμιζε – ότι η πρόοδος της κοινωνίας που έφεραν, με
ιδιαίτερα αιματηρό τρόπο, οι μεγάλες επαναστάσεις, η δημιουργία των εθνικών
κρατών, η ψήφιση συνταγματικών κειμένων, ο περιορισμός της απολυταρχίας,
αλλά και η τεράστια πρόοδος των επιστημών και του πολιτισμού στη μετά τον
Διαφωτισμό περίοδο και η συνυφασμένη με αυτήν τεχνολογική πρόοδος που έφε-
ρε η βιομηχανική επανάσταση δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν αυτή τη μεγάλη
καταστροφή που φαίνεται να βρίσκεται σε εξέλιξη από τις ειδήσεις που διαβάζει
στον ελληνικό και διεθνή τύπο αναφορικά με τα τεκταινόμενα στο μέτωπο.
«Όσον παχύ και αν είναι το επίχρισμα του πολιτισμού, υπ’ αυτόν πάντοτε διατη-
ρείται, εν μέρει καν, η αγρία πρωτογενής φύσις»281 διαπιστώνει με πικρία. Τα
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278 Μπάμπης Άννινος, Ο πόλεμος και η ανθρωπότης, ό.π., σσ. 5-1�.
27� «Ο Χάουπτμαν έγραψε μίαν επιθεώρησιν», αποφαίνεται, κάνοντας πικρή αναφορά στους

επικριτές του είδους αυτού που υπηρετεί ήδη επί περίπου μία δεκαετία και ο ίδιος, «του ταπεινού
κι εξευτελισμένου, κατά του οποίου δεν υπάρχει νεοσσός των γραμματων, εκκολαφθείς και πε-
τάξας από των θρανίων του Ελληνικού σχολείου εις τας στήλας της δημοσιογραφικής κριτικής,
όστις να μη το αναθεμάτισε και να μη έρριψε κατ’ αυτού τους κεραυνούς της αλαζόνος αισθητι-
κής του [...]» (Μπάμπης Άννινος, Ο πόλεμος και η ανθρωπότης, ό.π., σ. 11). Δεν αποφεύγει δε
να σχολιάσει ότι ο Χάουπτμαν δεν πρωτοπόρησε και ότι και ο χαμένος του φίλος Δημήτριος Πα-
παρρηγόπουλος είχε συνθέσει ανάλογης δραματουργικής υφής έργο με τίτλο Αγορά (ό.π., σ. 6).

280 Μπάμπης Άννινος, Ο πόλεμος και η ανθρωπότης, ό.π., σσ. 5-1�.
281 Μπάμπης Άννινος, Ο πόλεμος και η ανθρωπότης, ό.π., σ. 15.



μίση των λαών παραμένουν κλεισμένα μέσα στο κουτί όπου κλείστηκαν οι πολε-
μοχαρείς ιδέες στο τέλος του έργου του Χάουπτμαν. Και το homo homini lupus
επαληθεύεται για ακόμη μία φορά: το κτηνώδες πάθος υπερισχύει, σε μια εποχή
που όλοι πίστευαν ότι τέτοιος πόλεμος δεν θα ξαναγινόταν ποτέ.

Ο Άννινος ανήκει στην ομάδα εκείνη των διανοουμένων που είχαν πιστέψει
ότι η τεχνολογική πρόοδος θα οδηγούσε την ανθρωπότητα μπροστά – και ότι οι
λαοί και οι πνευματικοί άνθρωποι είχαν φτάσει πια σε ένα σημείο ωριμότητας
που θα τους απέτρεπε από το να διολισθήσουν στη βαρβαρότητα. Ότι, ακόμη, η
τελειότητα των μηχανών που έφερνε η ραγδαία βιομηχανική πρόοδος και τα
εξελιγμένα όπλα θα λειτουργούσαν κατά κύριο λόγο αποτρεπτικά για έναν ενδε-
χόμενο πόλεμο. Τώρα με τρόμο διαπιστώνουν ότι οι τέλειες μηχανές που δη -
μιούργησαν οι άνθρωποι για την ευημερία τους σκορπούσαν τον θάνατο με πολύ
μεγαλύτερη ευκολία από κάθε άλλη φορά. Οι ανθρωπιστικές και προοδευτικές
ιδέες είχαν, για τον Άννινο, χρεωκοπήσει, με ευθύνη τόσο των λαών, που ποτί-
στηκαν με μίσος, όσο και των πνευματικών ανθρώπων, οι οποίοι αντί να αντιτα-
χθούν στον πόλεμο είτε σιώπησαν είτε έγιναν υπερασπιστές του πολέμου, μιας
“κρεουργίας lege artis” όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Άννινος.282

Ένας κοσμοπολίτης συγγραφέας, που έβλεπε από τα παιδικά του χρόνια τη
Δύση ως πηγή έμπνευσης αλλά και πολιτιστικών αξιών, ένας κοσμοπολίτης
που αφιέρωνε ατέλειωτες ώρες στη μελέτη των ξένων εντύπων και της ξένης
λογοτεχνίας και παρακολουθούσε εκτός από τις διεθνείς εξελίξεις και όλα τα
σύγχρονά του ρεύματα της εποχής, βλέπει ότι, αντί ο κοσμοπολιτισμός αυτός να
εδραιώνεται, κυριαρχεί η μαζική και άλογη καταστροφή, και μάλιστα με δεδο-
μένα πρωτόγνωρα σε σχέση ακόμη και με αιματηρούς πολέμους του παρελθό-
ντος: Οι επιστήμες έχουν γίνει υποχείρια του πολέμου, η πληροφόρηση είναι και
αυτή ελεγχόμενη και επιλεκτική, ακόμη και εκείνοι που βρίσκονται μέσα στα
πεδία των μαχών δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν πλήρη αλλά μόνο αποσπα-
σματική εικόνα της άλογης καταστροφής, ενώ κανένα σεβασμό δεν δείχνουν οι
αντιμαχόμενες πλευρές στους αμάχους, αρχή η οποία διαχρονικά είχε ισχύσει
σε παλαιότερες εποχές. Χρησιμοποιώντας αναφορές από τον Dante, τον Πλού-
ταρχο, τον Αριστοφάνη, αλλά και τον Stendhal28� ο Άννινος αποδίδει τον πολλα-
πλασιασμό του ολέθρου που επιφέρει αυτός ο πόλεμος σε σχέση με ό,τι προηγού-
μενο έχει ζήσει η ανθρωπότητα. Οι ευθύνες γι’ αυτό αποδίδονται και στους πνευ-
ματικούς ανθρώπους αλλά και στους λαούς, που πρόταξαν το κρυμμένο μίσος
και οδηγήθηκαν στον αλληλοσπαραγμό.

Από την άλλη, προς το τέλος της μελέτης, ο Άννινος διαπιστώνει ότι ο πόλε-
μος καθαυτόν είναι κάτι «φυσικό»: «Ο πόλεμος, όσον και αν εμπνέει φρίκην είναι
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θεσμός περιλαμβανόμενος εις την λειτουργίαν της φύσεως», αποφαίνεται.284

Δεν είναι κάτι καλό ή κακό, «είναι», και η ανθρωπότητα προχωρεί μετά από αυ-
τόν, καθώς μετά τους πολέμους, όπως αναφέρει, σημειώνονται «αθρόαι γεννή-
σεις». Ο Άννινος δεν θα μπορούσε να καταδικάσει τον πόλεμο συνολικά (ο ίδιος
είχε άλλωστε γράψει ολόκληρο βιβλίο, το Νίκαι κατά βαρβάρων για τις ελληνι-
κές επιτυχίες στους Βαλκανικούς Πολέμους και από δεκαετίες είχε υποστηρίξει
την εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές επιχειρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί
ο εθνικός στόχος της Μεγάλης Ιδέας). Ο συγκεκριμένος πόλεμος, ωστόσο, κα-
τά τον Άννινο, είναι ολέθριος –  και η μοναδική ευκταία λύση είναι η ειρήνη.
Κλείνει μάλιστα τη μελέτη του με μια δική του μετάφραση στίχων του Βακχυ-
λίδη (παραθέτοντας και το πρωτότυπο). Ενδιαφέρον είναι ότι η μετάφραση γίνε-
ται σε γλώσσα δημοτική, μοιάζει να έχει γίνει ειδικά για το συγκεκριμένο κεί-
μενο, το οποίο μάλιστα είναι γραμμένο στη γνώριμη καθαρεύουσα του Άννινου.
Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι χαρακτηριστικό:

«Φέρνει η ειρήνη πράγματα εις τους θνητούς μεγάλα
Φέρνει του πλούτου τα καλά, των ποιητών της χάρες,
Των ποιητών που ψάλλουνε γλυκόφωνα τραγούδια,
Στους πλουμισμένους στους βωμούς, στη ξάνθη φλόγα επάνω
Καίονται μηριά παχειά βοδιών, προβάτων μακρομάλλων [...]».

Ο πειραματισμός του Άννινου με τη δημοτική (που έχει ξεδιπλωθεί, άλλωστε
και στα κείμενα και τα στιχουργήματα που γράφει για τα Παναθήναια) είναι
ενδεικτικός της πρόθεσής του να δώσει ένα δυνατό «φινάλε» στο κείμενό του με
ένα «παραξένισμα» για το κοινό που διαβάζει τα ιστορικά και φιλολογικά του
κείμενα.

Η συνολική εικόνα που αποτυπώνεται στο Ο πόλεμος και η ανθρωπότης εί-
ναι ασφαλώς αυτή ενός αντιπολεμικού δοκιμίου στηριγμένου στις πλατιές γνώ-
σεις του Άννινου γύρω από την ευρωπαϊκή Ιστορία και τη λογοτεχνία – που επί
δεκαετίες του έδιναν τη δυνατότητα να διανθίζει τα γεγονότα του καιρού του με
αναφορές στο παρελθόν, αλλά και στην τέχνη και τη λογοτεχνία. Με αυτή την
οπτική, ένα πολιτικού περιεχομένου δοκίμιο αποκτά και φιλολογικό ενδιαφέρον,
κυρίως λόγω των διακειμενικών αναφορών του. Είναι επίσης ενδεικτικό της
απογοήτευσης που φαίνεται να διακατέχει τον ηλικιωμένο πια Άννινο για την
πορεία της ανθρωπότητας. 

Πέρα όμως από αυτά, θα μπορούσε κανείς να διακρίνει και κάτι πιο βαθύ, πιο
υποδόριο και διακριτικά δοσμένο στο κείμενο αυτό. Ο Άννινος εντέχνως δεν κά-
νει καμία ρητή αναφορά στον ρόλο της Ελλάδος σε αυτόν τον πόλεμο. Μιλάει
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μόνο για το πόσο ολέθριο και κακό πράγμα είναι ο πόλεμος αυτός και πόσο με-
γάλη ευθύνη έχουν οι λαοί που αφέθηκαν να «βγάλουν από το κουτί» τα φονικά
και εχθρικά τους ένστικτα. Αυτοί οι τελευταίοι αφορισμοί μας δημιουργούν την
υπόνοια ότι ο Άννινος ήθελε να πει και κάτι πιο ουσιαστικό για τη στάση της
Ελλάδας, χωρίς πραγματικά να φαίνεται ότι το έχει πει. Όπως γνωρίζουμε, ο
ίδιος, ελάχιστα χρόνια πριν, είχε εξάρει τους θριάμβους του Ελληνικού Στρατού
στις μάχες του κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους (Νίκαι κατά βαρβάρων).285

Γνωρίζουμε επίσης ότι από πολλές δεκαετίες η σχέση του με το παλάτι και ιδίως
με τον βασιλιά Κωνσταντίνο ήταν καλές. Αν λάβουμε υπόψη μας και το γεγο-
νός ότι την εποχή που γράφεται το κείμενο του Άννινου βρίσκεται σε εξέλιξη η
διαμάχη ανάμεσα στον Κωνσταντίνο και τον Ελευθέριο Βενιζέλο αναφορικά με
τη συμμετοχή ή μη της Ελλάδας στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ, με τον
Κωνσταντίνο να υποστηρίζει την ουδετερότητα, ίσως ο Άννινος να ήθελε κάτι
περισσότερο από το να εκφράσει τη θλίψη του για τη «Μέδουσα την οφιόεσσα»
του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ίσως, με αυτό τον έμμεσο τρόπο, να ήθελε
να προπαγανδίσει την ουδετερότητα, και ίσως δεν είναι τυχαίο ότι ξεκίνησε το
κείμενό του με τους εορτασμούς για την αναγέννηση του γερμανικού έθνους. 

Πέρα από τις όποιες υποθέσεις μας για τις πραγματικές προθέσεις του Άν-
νινου, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι Ο Πόλεμος και η ανθρωπότης είναι ένα
εξαιρετικής τεχνικής αντιπολεμικό δοκίμιο, δομημένο με τις γνωστές και επί δε-
καετίες δουλεμένες τεχνικές του Άννινου, που αποτυπώνει την πραγματικότητα
και το κλίμα της εποχής του φοβερότερου πολέμου που είχε ζήσει ως τότε η αν-
θρωπότητα.

44..44..55  ΜΜεελλέέττεεςς  γγιιαα  ττηηνν  εελλλληηννιικκήή  ιισσττοορρίίαα::  
ΤΤαα  ΙΙσσττοορριικκάά  σσηημμεειιώώμμαατταα  ––  ooppuuss  mmaaggnnuumm  ττοουυ  ΆΆννννιιννοουυ
44..44..55..11..  ΕΕιισσααγγωωγγιικκάά

Τα Ιστορικά σημειώματα μετά πολλών εικόνων, εκδόθηκαν στην Αθήνα από
το τυπογραφείο «Εστία» το 1�25286 και κλείνουν τον κύκλο των αυτοτελώς εκ-
δοθεισών ιστορικών πραγματειών του Άννινου, εννέα μόλις χρόνια πριν από τον
θάνατό του. Ο ίδιος είναι πλέον σε ηλικία 7� ετών και η συγγραφική του παρα-
γωγή, παρότι συνεχίζεται, δεν βρίσκεται στην ακμή των προηγούμενων χρόνων.
Το 1�25 δεν εργάζεται πλέον ως δημοσιογράφος, από το 1�21 έχει σταματήσει
η συμμετοχή του στη θεατρική επιθεώρηση Παναθήναια. Ωστόσο, συνεχίζει τη
δημοσίευση συνεργασιών του, κυρίως ιστορικού περιεχομένου, σε εφημερίδες, πε-
ριοδικά και ημερολόγια. Ένα χρόνο πριν είχε επιχειρήσει την τελευταία του προ-
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285 Η αντίφαση αυτή αναφορικά με τη στάση απέναντι στους εθνικούς πολέμους και τον με-
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286 Χ. Άννινος, Ιστορικά σημειώματα μετά πολλών εικόνων, Αθήναι: Εστία, 1�25.



σπάθεια ως διευθυντής εντύπου, με το βραχύβιο περιοδικό Ίρις, ενώ εξακολου-
θούν να παίζονται στα αθηναϊκά θέατρα και μεταφράσεις θεατρικών έργων του.
Τα Ιστορικά σημειώματα φαίνεται λοιπόν πως έρχονται, όπως και η ανθολόγη-
ση «ελαφρότερων» κειμένων του στον τόμο Ο σύλλογος των εισαγγελέων, σε
στιγμή απολογισμού – προς το τέλος της ζωής του από τα ποικίλα ιστορικά του
δημοσιεύματα ο Άννινος φαίνεται να επιλέγει εκείνα τα οποία κατά την άποψή
του είναι τα καλύτερα. Πολλά από τα κείμενα που δημοσιεύθηκαν στον τόμο
κυκλοφόρησαν και μετά τον θάνατο του Άννινου αυτοτελώς, ενώ το έργο στο σύ-
νολό του κυκλοφόρησε άλλη μία φορά, το 1�75.287

Ο τόμος περιλαμβάνει κείμενα τα οποία, όπως ο ίδιος λέει στον πρόλογό του
και εμείς μπορούμε να διαπιστώσουμε από την έρευνα στα έντυπα με τα οποία
συνεργάστηκε είχαν σ’ αυτήν ή σε λιγότερο επεξεργασμένη μορφή δημοσιευτεί
σε όλη τη διάρκεια της συγγραφικής του πορείας. Η γεμάτη ευγνωμοσύνη αφιέ-
ρωσή του, στον πρόλογο, στον χορηγό της έκδοσης, Εμμανουήλ Μπενάκη
(184�-1�2�),288 συνοδεύεται από την έκφραση πικρίας του ηλικιωμένου συγ-
γραφέα για το γεγονός ότι οι εκδοτικοί όροι, για να δημοσιευθεί κάθε σοβαρή
επιστημονική ή φιλολογική εργασία, είναι ιδιαίτερα αρνητικοί. 

Πριν αναφερθούμε στο περιεχόμενο του τόμου και τί σημαίνει αυτό για το
στίγμα του Άννινου στη νεοελληνική ιστοριογραφία, θα πρέπει να λάβουμε υπό-
ψη μας δύο πράγματα: Πρώτον, ότι ο Άννινος ανδρώνεται συγγραφικά στην
Αθήνα σε μια εποχή που το Νεοελληνικό Κράτος βρίσκεται σε πολύ νεαρή ηλι-
κία, και το αντίστοιχο συμβαίνει με την ιστοριογραφία του. Οι λόγιοι του τελευ-
ταίου τετάρτου του 1�ου αιώνα που καταγίνονται με τη συγγραφή ιστορικών με-
λετών, έχουν στις αποσκευές τους μικρή ιστοριογραφική-βιβλιογραφική παρά-
δοση, πρότυπα κυρίως ξένα. Η αναγκαιότητα για τη συγγραφή μιας εθνικής
Ιστορίας που θα μπορούσε να λειτουργήσει ενισχυτικά στην καλλιέργεια του
εθνικού φρονήματος και συνακόλουθα της εθνικής ενότητας του νεοσύστατου
ακόμη κράτους, οι εθνικοί στόχοι, οι ξένες εξαρτήσεις, αλλά και οι ραγδαίες πο-
λιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στον ελληνικό και ευρύτερο βαλκανικό χώρο,
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287 Μπάμπης Άννινος, Ιστορικά σημειώματα, Αθήνα: Μπάυρον, 1�75.
288 Η αφιέρωση αναφέρει χαρακτηριστικά: (Χ. Άννινος, Ιστορικά σημειώματα μετά πολλών

εικόνων, ό.π., σ. �): «Εις τον μεγάτιμον πολίτην και σεβαστόν εθνικόν ευεργέτην, τον γενναίον
χορηγόν της παρούσης εκδόσεως, ευλαβώς και ευγνωμόνως το βιβλίον τούτο αφιερούται». Ο φι-
λοβενιζελικός Εμμανουήλ Μπενάκης, μετά την εξορία (1�20) στο Παρίσι και την επιστροφή του
στην Ελλάδα πραγματοποιεί πολλές δωρεές, στον μακρύ κατάλογο των οποίων συγκαταλέγε-
ται και η έκδοση του βιβλίου του Άννινου. Το σύνολο των δωρεών του καταχωρίζεται στο έργο:
Στυλιανός Στ. Στυλιανίδης, Ο εθνικός ευεργέτης Εμμανουήλ Α. Μπενάκης και αι προς το ελλη-
νικόν έθνος δωρεαί του, Αθήναι: χ.ο., 1�2� (κυκλοφόρησε το έτος θανάτου του), ενώ την ίδια πε-
ρίοδο κυκλοφόρησε το Ν.Π. Αποστολόπουλος, Ένας Έλλην του 20ού αιώνος: Εμμανουήλ Μπε-
νάκης, Αθήναι: Κόμμα Φιλελευθέρων, 1��1.



έφερναν τους επίδοξους ιστορικούς σε ιδιαίτερη κατάσταση: Νέο κράτος, έλλειψη
συστηματικά οργανωμένων πηγών, έλλειψη προτύπων, ραγδαίες εξελίξεις. Σε
ό,τι αφορά τον Άννινο προσωπικά, θα πρέπει να προσθέσουμε ότι ο ίδιος δεν έχει
πανεπιστημιακή μόρφωση, δεν έχει σπουδάσει στο εξωτερικό, για να μπορεί να
έρθει σε επαφές με ξένες ιστορικές σχολές, ωστόσο είναι γλωσσομαθής και έχει
επαφή με την ξενόγλωσση βιβλιογραφία, αλλά και μια έμφυτη αγάπη προς την
έρευνα του παρελθόντος.

Υπάρχει βέβαια και ένα ακόμη εφόδιο και ταυτόχρονα αφόρμηση του Άννι-
νου στις ιστορικές του δοκιμές, που πηγάζει από τη μακρόχρονη παράδοση της
επτανησιακής ιστοριογραφίας, γραμμένης αρχικά στην ιταλική και εν συνεχεία
στην ελληνική γλώσσα, η οποία, με ιδιαίτερα κατά περίπτωση χαρακτηριστικά,
συναντάται στη συγγραφική και εκδοτική παραγωγή όλων των νησιών.28�

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Άννινος επιλέγει να συμπεριλάβει στον τόμο – απολο-
γισμό των Ιστορικών σημειωμάτων μόνο μελέτες που αφορούν την ελληνική
Ιστορία, χαρίζοντας σε αυτές την «αθανασία» της έκδοσης σε τόμο, αφήνοντας
εκτός άλλες ιστορικές του μελέτες με θέματα μη ελληνικά, στα οποία είχε απο-
δείξει τις γνώσεις του και μέσα από αυτοτελείς εκδόσεις (π.χ. Φρειδερίκος ο
Μέγας). Είναι φανερό ότι με τον τόμο αυτό ο Άννινος θέλει να καταθέσει ένα
συμπίλημα της δικής του συμβολής στη νεοελληνική ιστοριογραφία. Στις 658
σελίδες του τόμου περιλαμβάνονται (εκτός του προλόγου του συγγραφέα) έντε-
κα ιστορικά μελετήματα, τα οποία μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε ως εξής:

� Δύο μελέτες γύρω από την Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης: «Η απο-
λογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου», για την οποία έγινε λόγος σε ιδιαίτερο κε-
φάλαιο αυτής της μελέτης,2�0 και «οι Φιλέλληνες του 1821»2�1 που κατα-
λαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του τόμου (συνολικά 227 σελίδες). 

� Μία μετάφραση του Άννινου, από το έργο του Πιέτρο Γκάμπα «Ο Βύρων εν
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28� Βλ. σχετικά Θεοδόσης Πυλαρινός, Επτανησιακή Σχολή, ό.π., σσ. 2�5-24�, όπου αναφέ-
ρονται περιπτώσεις ιστοριογράφων στην Κέρκυρα ήδη από τον 17ο και 18ο αιώνα (Στέφανος
Μάστρακας, Στυλ. Βλασσόπουλος, Ανδρέας Μάρμορας, Μάριος Πιέρης κ.ά.), αλλά και ο θεω-
ρούμενος ως ιδρυτής της ιστορικής σχολής του νησιού Ανδρέας Μουστοξύδης, ο Ιωάννης Ρωμά-
νος, ο σχεδόν συνομήλικος με τον Άννινο Λαυρέντιος Βροκίνης. Αλλά και στα άλλα νησιά περι-
πτώσεις όπως του Παναγιώτη Χιώτη στη Ζάκυνθο, αλλά και των Κεφαλονιτών Ιωάννη Κωστή
Λοβέρδου, Άνθιμου Μαζαράκη, Μαρίνου και Νικόλαου Πινιατώρων, Σπυρίδωνος Μαλάκη, Γε-
ράσιμου Μαυρογιάννη, αλλά και του καλού φίλου του Άννινου Ηλία Τσιτσέλη αφήνουν πολύ ση-
μαντική σε έκταση και ποιότητα ιστορική ύλη – που ίσως περισσότερο από την ξένη βιβλιογρα-
φία να συγκροτεί τα ιστορικά πρότυπα του Άννινου όταν επιχειρεί να συνθέσει τις δικές του με-
λέτες.

2�0 Χ. Άννινος, «Η απολογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου», στο Ιστορικά σημειώματα μετά
πολλών εικόνων, Αθήναι: Εστία, 1�25, σσ. 1�-115.

2�1 Χ. Άννινος, «Οι φιλέλληνες του 1821», στο Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σσ. 1��-250.



Ελλάδι»2�2 το οποίο αναφέρεται επίσης στην Ελληνική Επανάσταση και τα
ταξίδια και το τέλος του Λόρδου Βύρωνα στην Ελλάδα.

� Τρεις μικρές μελέτες που αφορούν την επτανησιακή Ιστορία «Εκστρατεία ιε-
ρέων»,2�� «Ιστορία ενός άσματος»2�4 και «η Ένωσις της Επτανήσου».2�5

� Οι πέντε υπόλοιπες μελέτες αφορούν την ελληνική Ιστορία του 1�ου αιώνα «Ο
Παπουλάκης»,2�6 «Νοσοκόμοι και Κομπογιαννίται»,2�7 «Η χολέρα του
1854»,2�8 «Αι στολαί του ελληνικού στρατού»,2�� «Αι Αθήναι κατά το 1850».�00

Τα περισσότερα από τα χειρόγραφα των κειμένων που έχουν δημοσιευθεί στα
Ιστορικά σημειώματα σώζονται στο Αρχείο του Άννινου που βρίσκεται στην
Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου.�01

Όσον αφορά στις πρώτες δημοσιεύσεις των κειμένων, διαπιστώνουμε και εδώ
ότι καλύπτουν χρονολογικά ευρύτατο φάσμα της συγγραφικής πορείας του Άν-
νινου. Πρόκειται, αυτή τη φορά, για κείμενα τα οποία πρωτοδημοσιεύθηκαν με
την υπογραφή του Άννινου, κυρίως σε φιλολογικά περιοδικά, οπότε δεν έχουμε,
όπως σε παλαιότερα κείμενα, οποιαδήποτε αποκάλυψη κειμένων που είχαν πρω-
τοδημοσιευθεί με ψευδώνυμο. Ως επίδοξος ιστορικός ο Άννινος ανέκαθεν είχε
ακολουθήσει την πρακτική να υπογράφει τα κείμενά του, σε αντίθεση με τα ευ-
θυμογραφικά του κείμενα.

«Η απολογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου» είχε πρωτοδημοσιευθεί στο περιο-
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2�2 Cte Pietro Gamba, «Ο Βύρων εν Ελλάδι», μφρ. Χ. Άννινος, στο Ιστορικά σημειώματα,
ό.π., σσ. 4�7-645.

2�� Χ. Άννινος, «Εκστρατεία ιερέων», στο Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σσ. 485-4��.
2�4 Χ. Άννινος, «Ιστορία ενός άσματος», στο Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σσ. �6�-�76.
2�5 Χ. Άννινος, «Η Ένωσις της Επτανήσου», στο Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σσ. 64�-658.
2�6 Χ. Άννινος, «Ο Παπουλάκης», στο Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σσ. �7�-481.
2�7 Χ. Άννινος, «Νοσοκόμοι και Κομπογιαννίται», στο Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σσ. 11�-

1�0.
2�8 Χ. Άννινος, «Η χολέρα του 1854», στο Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σσ. 25�-274.
2�� Χ. Άννινος, «Αι στολαί του Ελληνικού Στρατού», στο Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σσ.

277-287.
�00 Χ. Άννινος, «Αι Αθήναι κατά το 1850», στο Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σσ. 2�1-�66.
�01 Ολόκληρος ο φάκελος 6 του αρχείου Χ. Άννινου (Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστο -

λίου) περιέχει χειρόγραφα τεκμήρια που έχουν δημοσιευθεί ή σχετίζονται με τα δημοσιευμένα
κείμενα στα Ιστορικά σημειώματα: Ειδικότερα: υποφ. 6.1: Πρόλογος (χφ., 7 φ.), υποφ. 6.2: Οι
φιλέλληνες του 1821 (χφ., 114 φ.), υποφ. 6.�: Πίνακες των φιλελλήνων (χφ., 1� φ.), υποφ. 6.4:
[Η δράσις των φιλελλήνων. Ο στρατηγός Βούρβαχης] (χφ., 5 φ.), υποφ. 6.5: Η χολέρα του 1854
(χφ., 21 φ.), υποφ. 6.6: Νοσοκόμοι και κομπογιαννίται (χφ., 1� φ.), υποφ. 6.7: Η απολογία του
Οδυσσέως Ανδρούτσου (χφ., 158 φ.), υποφ. 6.8: Αι στολαί του Ελληνικού Στρατού (δακτυλό-
γραφες και χειρόγραφες σελίδες, 16 φ.), υποφ. 6.�: [Προλογικές σημειώσεις στη μετάφραση του
«Ο Βύρων εν Ελλάδι»], (χφ., 5 φ.), υποφ. 6.10: Ιστορικά σημειώματα – Αι Αθήναι κατά το 1850
(χφ., 12 φ.), υποφ. 6.11: [Μετάφραση αποσπάσματος περί φιλελληνισμού από Μέντελσον-
Μπαρτόλδυ] (χφ., 17 φ.).



δικό Αρμονία σε συνέχειες,�02 ο «Παπουλάκης» στην Εστία.�0� Η «Εκστρατεία
ιερέων» στο περιοδικό Η Μελέτη του Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βι-
βλίων, το 1�12.�04 Ο Άννινος επιλέγει το υλικό του μέσα από μεγάλη γκάμα
κειμένων του, και δίνει ανθολογώντας τις ιστορικές του μελέτες το μεγαλύτερο
σε έκταση αυτοτελές του έργο.

Σε πολλές από τις μελέτες αυτές γίνεται ήδη αναφορά σε άλλα κεφάλαια
αυτής της μελέτης, με αφορμή είτε την αυτοτελή έκδοσή τους («Αι Αθήναι το
1850») είτε τη δημοσίευσή τους σε κάποιο περιοδικό, («Ο Παπουλάκης») είτε
την ένταξή τους στη μεταφραστική δραστηριότητα του Άννινου («Ο Βύρων εν
Ελλάδι»). Από τη θέση αυτή θα αναφερθούμε σε κάποιες βασικές μελέτες που
περιλαμβάνονται στο έργο αυτό και θα αποτιμήσουμε το σύνολο της εμβέλειάς
του στην ιστοριογραφική παραγωγή του Άννινου.

44..44..55..22  ΟΟιι  μμεελλέέττεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕλλλληηννιικκήή  ΕΕππααννάάσστταασσηη
Οι μελέτες γύρω από την Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, μας δίνουν

τη δυνατότητα να δούμε τις τεχνικές και τη μεθοδολογία του Άννινου σε πλήρη
ανάπτυξη.�05 Είναι τα κείμενα του τόμου που έχουν συντεθεί με τη μεγαλύτερη
προσοχή, όπου η δομή είναι αυστηρότερη (κεφαλαιώσεις, παράθεση πηγών και
εγγράφων και πάρα πολλές υποσημειώσεις).

44..44..55..22..11  ΟΟιι  φφιιλλέέλλλληηννεεςς  ττοουυ  11882211

Στο κείμενο αυτό ο Άννινος, λόγω της ιδιαιτερότητας του θέματος, έχει την
ευκαιρία να συνδυάσει τις γνώσεις του γύρω από την ευρωπαϊκή Ιστορία με τον
στόχο του να συγγράψει ιστορικό κείμενο.�06 Η ύλη οργανώνεται σε δεκαεπτά
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�02 Χ. Άννινος, «Η απολογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου», Αρμονία, τόμ. 1 (1�00), αρ. 10,
σσ. 646-655, αρ. 11, σσ. 657-67�, αρ. 12, σσ. 748-766· τόμ. 2 (1�01), αρ. 1, σσ. ��-47, αρ. 2,
σσ. 77- �6, αρ. �, σσ. �7-122.

�0� Ο «Παπουλάκης» δημοσιεύεται στην Εστία, τόμ. ΚΖ΄, αρ. 684, 5 Φεβρ. 188�, σσ. 81-84,
και ακολουθούν οι συνέχειες στους αρ. 685 (12 Φεβ. 188�, σσ. �7-��), 686 (1� Φεβρ. 188�, σσ.
11�-116), 688 (5 Μαρ. 188�), σσ. 245-248, 68� (12 Μαρ. 188�), σσ. 261-264, 6�0 (1� Μαρ.
188�), σσ. 281-285, 6�1 (26 Μαρ. 188�, σσ. 2��-2�8). Στο φύλλο αυτό η συνέχεια της δημοσί-
ευσης διακόπτεται και οι υπόλοιπες τέσσερις συνέχειες δημοσιεύονται μερικούς μήνες μετά
στους αρ. 701 (188�), σσ. 460-464, 702 (188�), σσ. 477-48�, 70� (188�), σσ. 4�6-500 και 704
(188�), σσ. 508-512.

�04 Χ. Άννινος, «Εκστρατεία ιερέων», Η Μελέτη, Ιαν.-Δεκ. 1�12, σσ. 44�-458.
�05 Ο Άννινος δεν είναι ασφαλώς ο μόνος που ασχολείται την περίοδο εκείνη με την Επανά-

σταση του 1821. Πολυγραφότατος είναι και ο Γιάννης Βλαχογιάννης (1867-1�45), το έργο του
οποίου, στο μεγαλύτερο ποσοστό του, αν και με διαφορετική οπτική και αισθητική προσέγγιση
από τον Άννινο είναι αφιερωμένο στην Επανάσταση του 1821.

�06 Ο φιλελληνισμός αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλές θέμα στην ελληνική εκδοτική παραγωγή
του πρώτου τέταρτου του 20ού αιώνα. Ήδη από το 18�1 ο Δημήτριος Βικέλας είχε δημοσιεύσει



κεφάλαια, με την προσθήκη ενός παραρτήματος – πίνακα των φιλελλήνων στο
τέλος της μελέτης.�07 Ο κατάλογος αυτός, ο οποίος περιέχει τα ονόματα 276 φι-
λελλήνων ταξινομημένα κατά εθνικότητα, αλλά και κατά τόπο θανάτου, δεν
έχει συνταχθεί από τον ίδιο τον Άννινο, αλλά, όπως μνημονεύει και στη μελέτη
του Αι Αθήναι κατά το 1850 από τον Γάλλο φιλέλληνα συνταγματάρχη Τουρέ
και είχε ήδη δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο.�08 Ο Άννινος φροντίζει να εμπλου-
τίσει το παράρτημα αυτό με την προσθήκη μιας εκτεταμένης υποσημείωσης
στην οποία γίνεται αναλυτική αναφορά στον κεφαλληνιακής καταγωγής στρα-
τηγό Διονύσιο Βούρβαχη (1777-1827),�0� διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται στον
κατάλογο των φιλελλήνων ως αξιωματικός του γαλλικού στρατού, παρά το γε-
γονός ότι στην πραγματικότητα είναι Έλληνας. Ο Άννινος ποτέ δεν χάνει την
ευκαιρία να εστιάσει τον ιστορικό του φακό σε θέματα που έχουν να κάνουν με
τον τόπο καταγωγής του.

Κατά τη συνήθη πρακτική του, επιχειρεί στα πρώτα κεφάλαια, που διαδρα-
ματίζουν τον ρόλο εκτεταμένου προλόγου, να εντάξει το γεγονός που καλείται
να περιγράψει στους άξονες της συγχρονίας και της διαχρονίας: το πρώτο κεφά-
λαιο εξυπηρετεί την «κάθετη» επισκόπηση της διαχρονίας. Μετά από έναν εν-
θουσιώδη και υπέρ το δέον λογοτεχνίζοντα ορισμό του φιλελληνισμού�10 επιχειρεί
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στο Παρίσι το έργο Le philhellenisme en France (Paris: s.n., 18�1). Αναφέρουμε ενδεικτικά και
άλλες ελληνικές εκδόσεις της περιόδου: Θεόδωρος Γ. Κύπριος, Ο Λόρδος Βύρων, Αθήναι: Φέξης,
χ.χ. [1�04-1�05]· Νεοκλής Καζάζης, Γουλιέλμος Γλάδστων: ο άνθρωπος, ο άγγλος, ο φιλέλ-
λην, Εν Αθήναις: Ελληνισμός, 1�10· Παύλος Καρολίδης, Ο Γερμανικός φιλελληνισμός, Εν
Αθήναις, χ.ο., 1�17· Κώστας Τρικογλίδης, Η ιστορία του αγγλικού φιλελληνισμού, Αθήναι:
Ν.Α. Πετράκος, 1�17· Κωνσταντίνος Ν. Ράδος, Φρανκ Άμπνευ Άστιγξ: (Έγγραφα και σημει-
ώσεις περί του έργου αυτού εν Ελλάδι), Εν Αθήναις: Ελευθερουδάκης, 1�17· Ιωάννης Ε. Καλι-
τσουνάκης, Γουλιέλμος Μύλλερ και ο φιλελληνισμός εν τη δυτική Ευρώπη: Επί τη παρελεύσει
εκατονταετίας από του θανάτου του ποιητού 1827-1�27: Λόγος εντολή της πανεπιστημιακής
συγκλήτου εκφωνηθείς τη 25η Μαΐου εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου, [Αθήνα],
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, 1�28.

�07 Βλέπε τον κατάλογο των φιλελλήνων στο Χ. Άννινος, «Οι φιλέλληνες του 1821», στο
Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σσ. 24�-250.

�08 Βλ. το κεφάλαιο 4.4.7 αυτής της μελέτης.
�0� Βλ. Χ. Άννινος, Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σ. 246, υποσ. 1. Για τον Διονύσιο Βούρβαχη

βλ. ενδεικτικά Jean Savant, Sous les aigles imperiales, Paris: Nouvelles Editions Latines, 1�46· Γ.
Φτέρης, Η θρυλική ζωή του στρατηγού Βούρβαχη, Αθήναι: Κασταλία, χ.χ.· Γεράσιμος Αποστο-
λάτος, Ο Ελληνο-Γάλλος Συνταγματάρχης Βούρβαχης και η μάχη του Καματερού: (27 Ιανου-
αρίου 1827), Αθήνα: Δήμος Καματερού, 1��7.

�10 «Ο φιλελληνισμός είναι όλως ιδιαιτέρα δύναμις του Ελληνισμού. Δεν είναι φως αυτόμα-
τον, αλλ’ ανταύγεια του μεγάλου πλανήτου του αθανάτου ελληνικού πνεύματος, όστις εκλάμ-
ψας και καταγλαΐσας την οικουμένην εις παρωχημένην εποχήν, παραμένει έκτοτε τηλαυγής
εις το στερέωμα της ανθρωπότητος, φωτίζων και καθοδηγών την ακοίμητον αυτής πρόοδον
αναμέσον των αιώνων. Ελκυόμενοι εκ της λάμψεως και του κάλλους της ελληνικής ευφυΐας οι
ξένοι από πάσης χώρας και κατά πάσαν εποχήν διετράνωσαν παντοιοτρόπως την εαυτών αγά-



αναδρομή στην έννοια του φιλέλληνα από την εποχή του Ξενοφώντα και του
Πλάτωνα μέχρι τη σύγχρονη του 1821 εποχή. Σε μια εποχή κατά την οποία η
Ελλάδα οδεύει προς το μέλλον μετά από μια μεγάλη εθνική πληγή, πριν και με-
τά την οποία βρέθηκε, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, νικήτρια και κατε-
στραμμένη, η εισαγωγή του Άννινου είναι μια ένεση αισιοδοξίας για την εθνική
θλίψη που έχει φέρει η συρρίκνωση του ελληνισμού και η δυσχερής καθημερινό-
τητα της ένταξης των δεκάδων χιλιάδων προσφύγων στην ελληνική πραγματι-
κότητα. Αυτή η αναδρομή έχει ενδιαφέρον και για τις απόψεις που έχει ο Άννι-
νος για τη συνέχεια του έθνους, και συνακόλουθα τη δυνατότητά του να προκα-
λεί τον θαυμασμό και τη φιλία των λαών της δύσης: «Εις το Βυζάντιον ο φιλο-
σοφικός τρίβων μεταβάλλεται εις καλογηρικόν ράσον, και ο Ελληνισμός παρά
τινας κατά καιρούς μετρίας αναλαμπάς, δεν αποτελεί λάμψη ικανήν να προσελ-
κύση το έκθαμβον βλέμμα της εκβαρβαρωθείσης Δύσεως» αναφέρει χαρακτη-
ριστικά,�11 κάνοντας λόγο στη συνέχεια για τη σύνταξη του ελληνισμού «εις
διακεκριμένην εθνικότητα» [...] «προκύπτων εναργέστερον εκ του Βυζαντινού
χάους». 

Στο δεύτερο κεφάλαιο�12 ο Άννινος αναφέρεται στην ευρωπαϊκή συγχρονία
του φιλελληνισμού, και τον συνδέει όχι μόνο με τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά δί-
νει περισσότερο βάρος στον απόηχο της Γαλλικής Επανάστασης αλλά και το
επακόλουθο ρεύμα του ρομαντισμού. Μετά την κατασκευή του συγχρονικού και
διαχρονικού περιγράμματος, ο Άννινος προχωρεί στο τρίτο κεφάλαιο�1� με τον
προσδιορισμό των «συνόρων» του θέματος: Δεν μπορεί να μιλήσει για το σύνολο
του φαινομένου του φιλελληνισμού, ούτε για τις κορυφαίες μορφές που τάχθηκαν
ανοιχτά υπέρ του ελληνικού αγώνα (και για λόγους πληρότητας κάνει αναφορές
σε βασικούς εκπροσώπους του φιλελληνικού κινήματος): Ο κορμός της ιστορι-
κής του έρευνας θα είναι οι φιλέλληνες που έλαβαν ενεργό μέρος στις μάχες και
είτε έπεσαν στο πεδίο της μάχης ή εξαιτίας των κακουχιών είτε επέζησαν των
εχθροπραξιών. Ο Άννινος και πάλι στρέφει τον φακό της ιστορικής του έρευνας
στις λεπτομέρειες αυτού του μεγάλου εθνικού κεφαλαίου του φιλελληνισμού:
στις λιγότερο γνωστές προσωπικότητες, με σημείο αφετηρίας τον κατάλογο που
αναδημοσιεύει στο παράρτημα. Και πάλι δηλαδή ο Άννινος στρέφεται προς τη
λεπτομέρεια, έχοντας όμως περιγράψει και το μακροσκοπικότερο πλαίσιο όπου
εντάσσονται όλες οι προσπάθειες των απανταχού φιλελλήνων. Στο τέταρτο κε-
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πην και τον θαυμασμόν προς την γενέτειραν αυτής γην, κληροδοσία δε των αισθημάτων τούτων
υπήρξεν η συμπάθεια και η συνδρομή η παρασχεθείσα εν κρισίμοις ώραις παρ’ αλλοφύλων προς
τον επίγονον λαόν, τον κατοικούντα την ιεράν του Ελληνισμού κοιτίδα», Χ. Άννινος, «Οι φιλέλ-
ληνες του 1821», στο Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σ. 1��.

�11 Χ. Άννινος, «Οι Φιλέλληνες του 1821», στο Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σσ. 1�6-1�7.
�12 Χ. Άννινος, «Οι Φιλέλληνες του 1821», στο Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σσ. 1�8-141.
�1� Χ. Άννινος, «Οι Φιλέλληνες του 1821», στο Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σσ. 141-146.



φάλαιο,�14 έχοντας προσδιορίσει το θέμα του κάνει ένα «προσκλητήριο» των λιγό-
τερο γνωστών φιλελλήνων – παραθέτει ονόματα και ελάχιστες πληροφορίες για
την πράξη με την οποία συνδέονται, θέλοντας να εκθέσει το μέγεθος της προσφο-
ράς των λιγότερο επώνυμων Ευρωπαίων οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό των Ελ-
λήνων κατά τη διάρκεια του Αγώνα, ενώ στο πέμπτο�15 απαριθμούνται περιπτώ-
σεις ηρωικώς πεσόντων φιλελλήνων στα πεδία της μάχης. Τα τέσσερα επόμενα
κεφάλαια αναφέρονται στην «απαίσιον συγκυρία» του θανάτου μεγάλου αριθμού
φιλελλήνων στη σύγκρουση με τους Τούρκους στο Πέτα το 1822�16 (μάχη στην
οποία συμμετείχαν και Επτανήσιοι, γεγονός που ιδιαιτέρως επισημαίνει ο Άννινος,
χρησιμοποιώντας ως πηγή και τον συμπατριώτη του Σπυρίδωνα Μαλάκη). Στο
τελευταίο μάλιστα από τα κεφάλαια αυτά γίνεται αναλυτική αναφορά στους θα-
νόντες φιλέλληνες, αλλά και στους επιζήσαντες που αναζήτησαν καταφύγιο στα
Ιόνια Νησιά, όπου βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη σχεδόν εχθρική συμπεριφορά των
αρχών της αγγλικής Προστασίας.�17 Το δέκατο κεφάλαιο μοιράζεται ανάμεσα
στις «αποσκιρτήσεις» κάποιων φιλελλήνων από την πρώτη γραμμή της μάχης
και στην εκτός Ελλάδος φιλελληνική δράση.�18 Τα επόμενα τρία κεφάλαια�1�

(ΙΑ΄, ΙΒ΄, ΙΓ΄) αναφέρονται στη δράση και την ηρωική θυσία των φιλελλήνων στο
Μεσολόγγι, ενώ αμέσως μετά (κεφάλαια ΙΔ΄, ΙΕ΄)�20 γίνεται λόγος για την απή-
χηση της θυσίας του Μεσολογγίου και στην ευρωπαϊκή διανόηση, λογοτεχνία και
τέχνη – ο Άννινος εδώ έχει την ευκαιρία να δείξει, πέρα από την ικανότητά του να
χειρίζεται τις ιστορικές πηγές, και τη γνώση του στη λογοτεχνική παραγωγή της
Ευρώπης του 1�ου αιώνα – τα κείμενα που συντέθηκαν άλλωστε εκείνη την περίο-
δο συγκροτούσαν ένα sui generis φιλελληνικό ρεύμα, που δεν περνούσε από τα πε-
δία των μαχών, αλλά από τα αναγνωστήρια και τα φιλολογικά σαλόνια. Τα δύο
τελευταία κεφάλαια που ολοκληρώνουν το κυρίως σώμα της μελέτης αναφέρονται
στην ανασυγκρότηση των φιλελληνικών ταγμάτων και την αντιμετώπιση του
Ιμπραήμ�21 και στη συμβολή στην Επανάσταση του Charles Fabvier (Φαβιέ-
ρου).�22 Η μελέτη κλείνει με τον αναλυτικό πίνακα των φιλελλήνων.�2�
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�14 Χ. Άννινος, «Οι Φιλέλληνες του 1821», στο Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σσ. 146-152.
�15 Χ. Άννινος, «Οι Φιλέλληνες του 1821», στο Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σσ. 152-156.
�16 Χ. Άννινος, «Οι Φιλέλληνες του 1821», στο Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σσ. 156-180.
�17 Χ. Άννινος, «Οι Φιλέλληνες του 1821», στο Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σσ. 17�-180.
�18 Χ. Άννινος, «Οι Φιλέλληνες του 1821», στο Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σσ. 180-18�.
�1� Χ. Άννινος, «Οι Φιλέλληνες του 1821», στο Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σσ. 18�-215.
�20 Χ. Άννινος, «Οι Φιλέλληνες του 1821», στο Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σσ. 215-225.
�21 Χ. Άννινος, «Οι Φιλέλληνες του 1821», κεφάλαιο Ις΄, στο Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σσ.

226-2�2.
�22 Χ. Άννινος, «Οι Φιλέλληνες του 1821», κεφάλαιο Ιζ΄, στο Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σσ.

2�2-24�.
�2� «Πίναξ των Φιλελλήνων», στο Χ. Άννινος, «Οι Φιλέλληνες του 1821», Ιστορικά σημειώ-

ματα, ό.π., σσ. 24�-250.



Η πρώτη παρατήρηση που αφορά τη δομή της μελέτης είναι ο απότομος τερ-
ματισμός της – ο Άννινος δεν δείχνει την ίδια επιμέλεια που έδειξε στην αρχή,
«κατασκευάζοντας» όλη την περιρρέουσα ατμόσφαιρα του φιλελληνισμού σε
Ελλάδα και Ευρώπη. Η μελέτη ολοκληρώνεται χωρίς την παράθεση συμπερα-
σμάτων ή μιας γενικής αποτίμησης της φιλελληνικής κίνησης. Ίσως προτίμη-
σε να δώσει στη δημοσιότητα το κείμενο έτσι όπως τελικά αποτυπώνεται στα
Ιστορικά σημειώματα, με την αίσθηση του ανολοκλήρωτου – ιδιαίτερα με την
απουσία μιας συνολικής τελικής επισκόπησης που οπωσδήποτε μειώνει την αρ-
τιότητα του έργου σε ότι αφορά την κριτική προσέγγιση του συγγραφέα πάνω
στο εξεταζόμενο αντικείμενο, τακτική που με τόση επιτυχία είχε διαχειριστεί
στην «Απολογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου» ήδη από την πρώτη εμφάνισή της
σε συνέχειες, είκοσι χρόνια πριν.

Πέρα από αυτή την έλλειψη ενός κεφαλαίου που θα λειτουργούσε ως κατα-
κλείδα στην όλη μελέτη, δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς το γεγονός της επι-
μελούς προσέγγισης από τον Άννινο των ιστορικών πηγών. Και εδώ φαίνεται ότι
οι πρωτογενείς πηγές, προερχόμενες από το αρχείο της Ιστορικής και Εθνολογι-
κής Εταιρείας της Ελλάδος, διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο – η δημοσίευση
αυτούσιων εγγράφων, με αναφορά στην ταξινόμησή τους στο αρχείο της Εται-
ρείας είναι ιδιαίτερα συχνή και σε αυτή τη μελέτη, και λειτουργεί παρατακτικά
με την ιστορική αφήγηση. Πέρα από τα αδημοσίευτα (κυρίως) ή και δημοσιευ-
μένα έγγραφα ο Άννινος φαίνεται να έχει εντρυφήσει και στον τύπο (ακόμη και
τον επαναστατικό τύπο της εποχής, όπως την εφημερίδα Ελληνικά Χρονικά�24

που κυκλοφορούσε στο Μεσολόγγι ή τον Τηλέγραφο) αλλά και σε ξένο τύπο
(π.χ. την αγγλόφωνη εφημερίδα του Παρισιού Gallignani’s Messenger).�25 Όπως
και στις άλλες εκτεταμένες του ιστορικές μελέτες συνδυάζει το πρωτογενές
υλικό με βιβλιογραφικές αναφορές: Στέφανος Κουμανούδης, Σπυρίδων Μαλά-
κης,�26 Σπυρίδων Λάμπρος, Ραιμπώ και ο Νικόλαος Δραγούμης�27 αποτελούν
βιβλιογραφικές πηγές που αναφέρει ο ίδιος ο Άννινος στη μελέτη του.

Και στη μελέτη αυτή ο γλαφυρός και χαριτολόγος Άννινος έχει δώσει τη θέ-
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�24 Για τα Ελληνικά Χρονικά του Μεσολογγίου βλ. Μαρία Μπακαδήμα, λήμμα «Ελληνικά
Χρονικά», στην Εγκυκλοπαίδεια Ελληνικού τύπου 1784-1�74, ό.π., τόμ. Β΄, σσ. 1�8-140 και
τις εκεί βιβλιογραφικές αναφορές.

�25 Η εφημερίδα Gallignani’s Messenger κυκλοφορούσε στο Παρίσι, στην αγγλική γλώσσα,
από τον Ιταλό Giovanni Antonio Galignani (1757-1821) και στη συνέχεια τους γιους του για το
μεγαλύτερο μέρος του 1�ου αιώνα.

�26 Πρόκειται για το έργο του Κεφαλονίτη Σπυρίδωνος Μαλάκη Απομνημονεύματα επί της
συγχρόνου ιστορίας: ή ιστορικόν επεισόδιον επί των ενεργειών δρασάντων τινών προσώπων προς
επίτευξιν της Μεγάλης Ιδέας, Αθήναι: χ.ό., 18�5.

�27 Πρόκειται για το δίτομο έργο του Νικολάου Δραγούμη Ιστορικαί Αναμνήσεις (Αθήναι:
τυπ. Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 187�).



ση του σε ένα αυστηρότερο ύφος ιστορικής αφήγησης (με εξαίρεση ίσως τα
πρώτα κεφάλαια). Σε ορισμένα σημεία, πολύ περιορισμένα, δεν αποφεύγει την
έκφραση του θαυμασμού απέναντι στα πρόσωπα των φιλελλήνων, ωστόσο δεί-
χνει ότι έχει τη συνείδηση πως στην παρούσα μελέτη επιχειρεί ιστορική κατα-
γραφή και όχι να αναδείξει τις προσωπικές του κειμενικές δεξιότητες. Αυτό που
κρατάει, ωστόσο, από τα δημοσιογραφικά και «λογογραφικά» του κείμενα είναι
η ενάργεια στην ιστορική αφήγηση, που μπορεί να κρατήσει το ενδιαφέρον του
αναγνώστη σε εγρήγορση χωρίς να τον κουράζει.

Η μελέτη αυτή του Άννινου γνώρισε εκδοτική επιτυχία και δεκαετίες μετά
τον θάνατό του. Το 1�67 επανακυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο «Γαλα-
ξίας»,�28 ενώ το 1��5 από τον εκδοτικό οίκο «Δημιουργία».�2�

44..44..55..22..22  ΗΗ  ααπποολλοογγίίαα  ττοουυ  ΟΟδδυυσσσσέέωωςς  ΑΑννδδρροούύττσσοουυ

Κορυφαία θέση στις ιστορικές πραγματείες του Άννινου αναφορικά με την
ελληνική ιστορία έχει η μελέτη του για τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, η οποία, όπως
συμβαίνει με το μεγαλύτερο μέρος αυτών των μελετών του Άννινου, πρωτοδη-
μοσιεύτηκε σε έξι πολυσέλιδες συνέχειες στο φιλολογικό περιοδικό Αρμονία��0

στα τέλη του 1�00 και τις αρχές του 1�01. Λίγα χρόνια μετά τη δημοσίευση στο
περιοδικό κυκλοφορεί μία σύντομη μελέτη του για τον Οδυσσέα Ανδρούτσο με
τίτλο Οδυσσέας Ανδρούτσος – το Χάνι της Γραβιάς αυτοτελώς από τις εκδόσεις
Φέξη,��1 εγκαινιάζοντας τη σειρά «Πατριωτική Βιβλιοθήκη» του εκδοτικού οί-
κου που περιελάμβανε μελέτες για την ελληνική ιστορία (κυρίως από τα χρόνια
της Επαναστάσεως αλλά και από τη βυζαντινή περίοδο), με τις υπογραφές των
Γεωργίου Τσοκόπουλου, Ιωάννη Κονδυλάκη, Γεωργίου Παντελίδη, Γεωργίου
Ασπρέα, Χρήστου Χρηστοβασίλη, Τίμου Μωραϊτίνη, Σπυρίδωνος Ποταμιάνου,
Δημητρίου Καλογερόπουλου, Γεωργίου Φραγκούδη, Ιδομενέα Στρατηγόπουλου,
Θεόδωρου Κύπριου, Ν.Η. Αντωνόπουλου, Ευστράτιου Ευστρατιάδη, Ανδρέα Ν.
Στράτου, Ι.Π. Πετρουνάκου και άλλων.

Η πλήρης εκδοχή της μελέτης του Άννινου για τον Ανδρούτσο συμπεριλή-
φθηκε επίσης στα Ιστορικά σημειώματα του Άννινου και, μετά τον θάνατό του,

Ηλίας Α. Τουμασάτος516

�28 Μπάμπης Άννινος, Οι Φιλέλληνες του 1821, σειρά «Βιβλιοθήκη Ελλήνων και ξένων συγ-
γραφέων», Αθήνα: Γαλαξίας, 1�67.

�2� Μπάμπης Άννινος, Οι Φιλέλληνες του 1821, 2η έκδ., σειρά «Μελέτες και μαρτυρίες για
το ’21», αρ. 2, Αθήνα: Δημιουργία, 1��5.

��0 Χ. Άννινος, «Η απολογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου», Αρμονία, τόμ. 1 (1�00), αρ. 10,
σσ. 646-655, αρ. 11, σσ. 657-67�, αρ. 12, σσ. 748-766, τόμ. 2 (1�01), αρ. 1, σσ. ��-47, αρ. 2,
σσ. 77-�6, αρ. �, σσ. �7-122.

��1 Χ. Άννινος, «Οδυσσέας Ανδρούτσος – το Χάνι της Γραβιάς», Σειρά «Πατριωτική Βι-
βλιοθήκη» αρ. 1, Αθήναι: Δ. Φέξη, [1�04-1�05]. Η έκδοση αποτελείται από �1 μόνο σελίδες 8ου

σχήματος.



κυκλοφόρησε και αυτοτελώς, από τους εκδοτικούς οίκους «Γαλαξίας»��2 στη
δεκαετία του 1�60, και «Εκάτη» το 2007.���

Στον πρόλογό του ο Άννινος επιχειρεί να διατυπώσει το γενικότερο αίτημα
της επιστημονικής και μεθοδικής καταγραφής της πρόσφατης ιστορίας, διαπι-
στώνοντας την αδιαφορία των γενιών που ακολούθησαν εκείνη της Επανάστα-
σης του 1821 να διατηρήσουν τα τεκμήρια εκείνης της εποχής που θα μπορού-
σαν να συνδράμουν τον ιστορικό του μέλλοντος στην καταγραφή της ιστορίας
μιας τόσο ένδοξης στιγμής για το ελληνικό έθνος.��4 «Η αληθής ιστορία του
Αγώνος δεν εγράφη ακόμη»,��5 υπογραμμίζει. Μεταφέρει μάλιστα την άποψη
του ιστορικού (και προτύπου του Άννινου σε ό,τι αφορά την ενασχόλησή του με
τις ιστορικές πραγματείες) Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, ο οποίος, όπως
λέει ο Άννινος «τιμών με πατρικώς διά της φιλίας του μου εξεμυστερεύθη επα-
νειλημμένως μετά πικρίας και απογοητεύσεως τους διωγμούς ους υφίστατο πρό
τινος ο ιστορικός, ο πειρώμενος ν’ ανεύρη την αλήθειαν και να απογυμνώση αυ-
τήν από της επικαθησάσης επ’ αυτήν σκωρίας».��6 Η κατάσταση μάλιστα φαί-
νεται πως έχει επιδεινωθεί καθώς έχουν πλέον εκλείψει οι έχοντες προσωπικές
αναμνήσεις και βιώματα από τα χρόνια της Επανάστασης, και επομένως με-
γάλο μέρος των πληροφοριών που θα μπορούσαν να δώσουν συνεντευξιαζόμενοι
έχει χαθεί – ενώ ο Άννινος κάνει μνεία και για τη δυστροπία που επιδεικνύουν
πολλοί απόγονοι πρωταγωνιστών της Επανάστασης να μοιραστούν με τους
ερευνητές υλικό ή και αναμνήσεις των προγόνων τους, καταθέτοντας ως προ-
σωπική του εμπειρία τα προβλήματα που αντιμετώπισε συμμετέχοντας στη
διοργάνωση της Έκθεσης των μνημείων του Ιερού Αγώνος που είχε διοργανώ-
σει η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος το 1884. 

Ο Άννινος διατυπώνει και μία ακόμη ενδιαφέρουσα άποψη για την ιστοριο-
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��2 Μπάμπης Άννινος, Η απολογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου, Αθήναι: Γαλαξίας-Ερμείας,
1�66.

��� Μπάμπης Άννινος, Η απολογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου, Αθήνα: Εκάτη, 2007.
��4 Σε αντίθεση με άλλους ήρωες του 1821, η περίπτωση του Οδυσσέα Ανδρούτσου, λόγω

των «σκοτεινών» πτυχών της δράσης αλλά και του θανάτου του, δεν είχε απασχολήσει, σε επί-
πεδο μονογραφιών τουλάχιστον, το ενδιαφέρον της εκδοτικής παραγωγής, στην εποχή του Άννι-
νου. Μία έκδοση το 187� (Κωνσταντίνος Ν. Παπαμιχαλόπουλος, Οδυσσεύς Ανδρούτσος, Αθή-
ναι: χ.ο., 187�), και η ομώνυμη τραγωδία του Αντωνίου Αντωνιάδου (Η αυτονομία της Κρήτης
- Ο Ζαφειράκης της Νάουσας - Οδυσσεύς Ανδρούτσος - Ωδαί εις την Κρήτην: Τραγωδίαι, Αθή-
ναι: χ.ο., 18��) ήταν δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Δεν συνέβη το ίδιο σε άλλες περιπτώσεις
ηρώων του 1821 – το παράδειγμα του, επίσης Επτανήσιου, Γεωργίου Τερτσέτη, ο οποίος εξέδω-
σε τα απομνημονεύματα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Νικηταρά του Τουρκοφάγου είναι
επίσης χαρακτηριστικό – αν και υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές (Ο Τερτσέτης, δύο γενιές πα-
λαιότερος, είχε ο ίδιος πολεμήσει το 1821 και ήταν εγγύτερα στα γεγονότα).

��5 Μπάμπης Άννινος, Η απολογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου, Αθήνα: Εκάτη, 2007, σ. �.
��6 Μπάμπης Άννινος, Η απολογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου, ό.π., σσ. �-10.



γραφία, που έχει να κάνει με την αμφισβητούμενη γι’ αυτόν αξιοπιστία των λο-
γοτεχνικών έργων ως πηγών της ιστορικής έρευνας:

Ο δε επιθυμών να σπουδάση επιμελώς τα συμβάντα της Επαναστάσεως
του 1821 και τα έργα των πρωταθλητών αυτής βεβαίως δεν πρέπει να
έχη υπ’ όψιν του ως βοηθήματα τα μυθιστορήματα του Ράμφου, ή του
Στεφάνου Ξένου, τα στομφώδη ποιήματα του Αλεξάνδρου Σούτσου, ή τας
απολιθωμένας τραγωδίας του Αλκαίου, ή του Ζαμπελίου.��7

Η λογοτεχνία απορρίπτεται, τουλάχιστον ως βοήθημα «επιμελούς» μελέτης
της ιστορίας – αυτός ο αφορισμός έχει και ένα δεύτερο επίπεδο – την ανάγκη να
προχωρήσει ο πνευματικός κόσμος ένα βήμα μπροστά από τα έργα εκείνα που
εξύμνησαν την αναγέννηση του Έθνους, που υπηρέτησαν το σκοπό τους στην
περίοδο που δημιουργήθηκαν, αλλά πλέον είναι «απολιθωμένα». Η ιστορία θα
πρέπει να μελετηθεί εις βάθος και με επιστημονικό τρόπο. Πρόκειται για άλλο
ένα χτύπημα της ρεαλιστικής- θετικιστικής προσέγγισης της πραγματικότη-
τας, που φαίνεται να ασπάζεται πλήρως ο Άννινος, ενάντια στο ρομαντικό πα-
ρελθόν, όπου η έξαρση του εθνικού συναισθήματος και ο καταιγισμός των εξελί-
ξεων δεν επέτρεπαν πιο ουσιαστικές προσεγγίσεις.

Πέρα από την ανάγκη υιοθέτησης μιας διαφορετικής προσέγγισης της ιστο-
ρικής έρευνας, οι δυσχέρειες που επιβάλλει η έλλειψη πηγών δεν είναι αμελητέ-
ες: Καμία συστηματική οργάνωση των αρχείων, φτώχεια στις «καλλιμάρμα-
ρες» βιβλιοθήκες αναφορικά με τη βιβλιογραφία που αφορά στη σύγχρονη Ελ-
ληνική ιστορία: «Η τοιαύτη ακηδία λαού προς την ιδίαν ιστορίαν είναι φαινόμενον
θλιβερώς αξιοπαρατήρητον [...], όσοι δε μελετήσουν αυτό εις το μέλλον επιστα-
μένως, δεν θα εύρουν άσχετον την τοιαύτην αμέλειαν προς την επικρατήσασαν
κατά τους συγχρόνους ημών καιρούς κακοδαιμονίαν και προς τα εξ αυτής
απορρεύσαντα εθνικά ατυχήματα».��8

Διατυπώνοντας την ανάγκη να σκύψουν οι Έλληνες με μεγαλύτερη προσο-
χή πάνω από την ιστορική έρευνα, ο Άννινος στο τέλος της εισαγωγής του απο-
καλύπτει και την πηγή της δικής του έρευνας: πρόκειται για το ολοένα εμπλου-
τιζόμενο αρχείο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, στην
οποία άλλωστε και ο ίδιος είναι μέλος. 

Εκτός από το αρχείο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας, ωστόσο, ο
Άννινος προσφεύγει και σε άλλες πηγές, όπως και στη μελέτη του για την Αθή-
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να του 1850: στον δευσεύρετο τύπο της εποχής της Επανάστασης, στην ελληνι-
κή και ξένη βιβλιογραφία.

Από τον τύπο της εποχής: την Εφημερίδα των Αθηνών, που εκδίδεται στην
Σαλαμίνα,��� αντλείται ποικίλο υλικό, το οποίο ο Άννινος αναδημοσιεύει επιση-
μαίνοντας τη σταθερά εχθρική προς τον Ανδρούτσο στάση της εφημερίδας. Δεν
διστάζει μάλιστα να πει ευθέως ότι η εφημερίδα ψεύδεται όταν αποδίδει τον θά-
νατο του Ανδρούτσου σε δυστύχημα κατά την προσπάθειά του να αποδράσει.�40

Η ύλη του Άννινου οργανώνεται με τρόπο συστηματικό, σε επτά κεφάλαια.
Το σώμα του κειμένου εμπλουτίζεται με ικανό όγκο υποσημειώσεων και παρα-
πομπών, οι οποίες είναι τριών ειδών: Αφ’ ενός, διευκρινιστικές του κειμένου – συ-
ντελούν στην αποσυμφόρηση του κειμένου από λεπτομέρειες ή δίνουν περαιτέρω
εξηγήσεις που εντός του σώματος του κειμένου θα διέκοπταν την ομαλή ροή της
αφήγησης. Δεύτερη κατηγορία υποσημειώσεων είναι αυτές που εμπλουτίζουν
τον βασικό κορμό του κειμένου με παραθέματα, ή περιλαμβάνουν κείμενα μι-
κρότερης σημασίας από εκείνα που ο Άννινος επέλεξε να υπάρχουν στον βασικό
κορμό. Τρίτη κατηγορία, που αποδεικνύει την προσπάθεια του Άννινου για πε-
ρισσότερο επιστημονικό παρά δοκιμιακό λόγο είναι οι παραπομπές σε βιβλιογρα-
φία ή αρχειακές πηγές. Σε ό,τι αφορά τις αρχειακές πηγές, ιδίως τις προερχό-
μενες, όπως συμβαίνει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, από το Αρχείο της Ιστορι-
κής και Εθνολογικής Εταιρείας, ο Άννινος χρησιμοποιεί τη μέθοδο της παραπο-
μπής στον αριθμό του εγγράφου στο αρχείο της Εταιρείας. Στις βιβλιογραφικές
παραπομπές δεν κρίνει σκόπιμο να είναι εξίσου ακριβής – ωστόσο συχνά αντιπα-
ραβάλλει διαφορετικές απόψεις που έχει συναντήσει κατά τη μελέτη της βιβλιο-
γραφίας.

Πέρα από τη συστηματική παράθεση υποσημειώσεων (ενός «δεύτερου κει-
μένου», παράλληλου με το πρώτο κείμενο που υποβοηθά το πρώτο χωρίς να του
στερεί την αφηγηματική ροή), αυτό που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα την Απολογία
του Οδυσσέως Ανδρούτσου είναι η συστηματική παράθεση, είτε στις υποσημειώ-
σεις είτε στο σώμα του κειμένου, μεταγεγραμμένων εγγράφων, τα οποία υπο-
στηρίζουν την ιστορική αφήγηση και ενίοτε την υποκαθιστούν. Ο Άννινος επιλέ-
γει να φέρει στο φως μεγάλο όγκο εγγράφων (άλλοτε δημοσιευμένων και άλλο-
τε, κυρίως, αδημοσίευτων) αναγνωρίζοντας την αξία της επαφής του αναγνω-
στικού κοινού με την άμεση πηγή της ιστορίας. Αν στο έργο του Αι Αθήναι του
1850 υποκαθιστούσε σε πολλά σημεία την έλλειψη πληροφοριών από το ταξίδι με
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δικό του κείμενο προκειμένου να οικοδομήσει την ατμόσφαιρα που ήθελε, εδώ
αποτραβιέται και περιορίζει το δικό του αφηγηματικό μέρος, καθιστώντας πρω-
ταγωνιστή τον ίδιο τον Ανδρούτσο μέσα από τα λόγια του.

Κεντρικό ρόλο άλλωστε στην οικοδόμηση του συνόλου της μελέτης έχει μία
(δημοσιευμένη ξανά στην Πανδώρα, όπως αναφέρει ο Άννινος), έντονα συναι-
σθηματικά φορτισμένη επιστολή του Οδυσσέα Ανδρούτσου με ημερομηνία 14
Φεβρουαρίου 1824, απευθυνόμενη στον νεαρό βουλευτή Αναστάσιο Λόντο. Ο
Ανδρούτσος είχε πληροφορηθεί ότι ο Λόντος ζητούσε από κάποιον φίλο του να
παραινέσει τον Ανδρούτσο να «εβγάλη μερικούς διαβόλους από μέσα του» για
να γίνει χρήσιμος στην πατρίδα. Ο Ανδρούτσος απαντά ότι υπάρχουν, όπως έλε-
γε ο Σωκράτης, δύο διάβολοι: ένας που κάθε άνθρωπος έχει μέσα του και τον
εμποδίζει να κάνει το κακό, δείχνοντάς του τον καλό δρόμο κι ένας που μπαίνει
μέσα του «κατά θείαν παραχώρησιν» και τον παρασύρει σε κακές πράξεις. Ο
Ανδρούτσος αναφέρει στη συνέχεια συνοπτικά τους ένοπλους αγώνες που έχει
δώσει σε αντιπαραβολή με την (πολιτική) δράση του Λόντου και της οικογένει-
άς του και τού ζητά να διαπιστώσει ποιον διάβολο έχει ο καθένας μέσα του,
εκείνος που έκανε τον Σωκράτη να πιει το κώνειο, ή εκείνος που έκανε «τους
ομογενείς μας να παραδώσουν την πατρίδα εις τους Μακεδόνας, εις τους Ρω-
μαίους και έπειτα εις τους Τούρκους;»�41 επισημαίνοντας ότι ο ένας διάβολος
σκοτώνει τον άλλο. Το μοτίβο της αντιπαράθεσης μεταξύ στρατιωτικών και πο-
λιτικών που θέλουν κατά τον Ανδρούτσο να διοικήσουν την Ελλάδα «με τα
γράμματα και με τον Ξενοφώντα στο χέρι» είναι η αφορμή γι’ αυτή την επιστο-
λή που γίνεται αφετηρία και επίκεντρο της μελέτης του Άννινου. Αυτή η επιστο-
λή δεσπόζει στο πρώτο κεφάλαιο, όπου ο Άννινος δεν χάνει την ευκαιρία να εκ-
φράσει τον θαυμασμό του απέναντι στον ήρωα της Επανάστασης, παρομοιάζο-
ντάς τον με τον συνονόματό του μυθικό ήρωα Οδυσσέα, και μην παραλείποντας
να επισημάνει ότι βαπτίστηκε στην Ιθάκη.�42

Ο Άννινος δεν βιάζεται να δώσει την κυρίως αφήγησή του – όπως και στη
μελέτη του για την Αθήνα του 1850 σκιαγραφεί, στο δεύτερο κεφάλαιο της
Απολογίας,�4� με αφορμή την επιστολή του Ανδρούτσου, την αντίθεση, στα πρώ-
τα χρόνια μετά την Επανάσταση, ανάμεσα στις «παρατάξεις» των οπλαρχηγών
αφ’ ενός, και των προκρίτων αφ’ ετέρου, που διαμορφώνουν το σκηνικό της αντι-
παράθεσης. Η αντιπαράθεση με τον Λόντο, όπως θα διαπιστώσουμε, είναι
απλώς η αφορμή για να παραστήσει ο Άννινος το πλαίσιο της εποχής. Το θέμα
του είναι άλλο, και δεν είναι καν αυτό με το οποίο τιτλοφορεί τη μελέτη του. Από
την αρχή της μελέτης είναι εμφανές ότι ο Άννινος αισθάνεται ότι απευθύνεται
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σε υποψιασμένο αναγνωστικό κοινό – για τον λόγο αυτό η αφήγησή του προϋπο-
θέτει ότι ο αναγνώστης έχει κάποιες απολύτως στοιχειώδεις γνώσεις για τα γε-
γονότα της Ελληνικής Επανάστασης, ώστε να μη χρειάζεται να εξηγήσει τα
πάντα. Σήμερα, ενδεχομένως, μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να θεωρηθεί
ότι ενέχει αδυναμίες, ιδιαίτερα αν απευθύνεται σε ευρύ αναγνωστικό κοινό.
Ωστόσο δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι η μελέτη συγγράφεται σε μία εποχή
κατά την οποία τα γεγονότα της Επανάστασης δεν είναι τόσο απομακρυσμένα
σε βάθος χρόνου, οπότε ο συγγραφέας αναμένει από τον αναγνώστη να έχει ένα
στοιχειώδες απόθεμα ιστορικής γνώσης. Ίσως μάλιστα να δίνει και περισσότε-
ρες πληροφορίες απ’ όσες χρειάζονται – στην προσπάθειά του να καλύψει πλή-
ρως το περιβάλλον της κυρίως αφήγησής του.

Αυτή η κυρίως αφήγηση ξεκινά από το τρίτο κεφάλαιο της μελέτης,�44 όπου
ουσιαστικά εκτίθεται το κυρίως θέμα της. Ο Άννινος σκοπεύει να φωτίσει μια
«σκοτεινή» πλευρά της ιστορίας της Ελληνικής Επανάστασης αλλά και της
προσωπικότητας του ήρωα, για τον οποίο έχει ήδη εκφράσει τον θαυμασμό του
και έχει αναγνωρίσει τη συμβολή του στη διεξαγωγή του εθνικού αγώνα. Πρό-
κειται για την περιγραφή των αιτίων και των συνθηκών που οδήγησαν στον τρα-
γικό θάνατο του Ανδρούτσου, το 1825 στην Ακρόπολη της Αθήνας, μετά την
επίθεση του ιδίου εναντίον των Αθηνών και την αιχμαλωσία του από τις «πολι-
τικές» δυνάμεις. Ο Άννινος επιλέγει να ξεκινήσει την αφήγησή του από την
κομβική για την εξέλιξη της υπόθεσης αντιπαράθεση του Ανδρούτσου με το
πρώην πρωτοπαλίκαρό του και στη συνέχεια θανάσιμο εχθρό του, Γκούρα, και
πάλι με κινητήριο μοχλό της ιστορικής αφήγησης επιστολή του Ανδρούτσου
προς τον Γκούρα. 

Στο τέταρτο μέρος�45 τα πράγματα γίνονται όλο και δυσκολότερα για τον
ιστορικό Άννινο, που επιχειρεί να διαλευκάνει το «επικίνδυνο» θέμα της αποδιδό-
μενης στον Ανδρούτσο συνεργασίας με τους Τούρκους. Σε ολόκληρη την έκτα-
ση του κεφαλαίου ο Άννινος βαδίζει σε τεντωμένο σκοινί προσπαθώντας να μην
αποκρύψει τα σκοτεινά σημεία της προσωπικότητας του ήρωα – ίσως εδώ να
βρίσκεται και το κέντρο της κατά Άννινο απολογίας του Ανδρούτσου. Ο Άννινος
έχει πλήρη επίγνωση ότι αυτή του η προσπάθεια χρειάζεται λεπτούς χειρισμούς
και ενδεχομένως είναι δυσάρεστες κάποιες αλήθειες που θα επισημάνει ή θα φέ-
ρει στο φως:

Οδυνηρά είναι η αναγραφή των γεγονότων τούτων και πας φιλόπατρις δι-
καίως θα επόθει να ριφθή πέπλος επί των λεπτομερειών της απαισίου
ταύτης σελίδος, ήτις δυστυχώς δεν είναι η μόνη εις την ιστορίαν του
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Αγώνος. [...] Η ιστορία έχει καθήκοντα και οφείλει να εξακριβώνη μέχρι
κεραίας, ει δυνατόν, τα συμβάντα, διά να αποδίδη εκάστω το αναλογούν
κατά την στάθμην της αϊδίου δικαιοσύνης. Ατυχώς διά την μνήμην του
ενδόξου ανδρός, περί ού πραγματευόμεθα, δεν χωρούν πολλοί δισταγμοί
ως προς την ενοχήν του.�46

Το κείμενο είναι ενδεικτικό της «ιστορικής συνείδησης» που φαίνεται να έχει
διαμορφώσει ο Άννινος: Η Ιστορία ουσιαστικά είναι ένας a posteriori δίκαιος κρι-
τής των συμβάντων του παρελθόντος, σε μία μελλοντική «κρίση» στην οποία
υποβάλλονται τα πρόσωπα των πρωταγωνιστών της, προκειμένου ο καθένας να
τους αποδώσει αυτά που τους αναλογούν. Σ’ αυτό το ιστορικό «δικαστήριο» φαί-
νεται να τοποθετεί την «απολογία» του Ανδρούτσου.

Ο Άννινος δεν διστάζει να παραθέσει τις δημοσιευμένες στον ελληνικό τύπο
της εποχής επιστολές που φέρεται να ανταλλάχθηκαν ανάμεσα στον Ανδρούτσο
και Τούρκους αξιωματούχους, ωστόσο αμφισβητεί τη γνησιότητά τους.�47 Η
επίθεση του Ανδρούτσου, με τη συνεργασία Τούρκων, κατά των Αθηνών, πάντο-
τε ιδωμένη και υπό το πρίσμα της προσωπικής αντιπαράθεσης Ανδρούτσου –
Γκούρα περιέχεται στο πέμπτο μέρος – όπου ο Άννινος δεν χάνει την ευκαιρία να
υπογραμμίσει τη δόλια προαίρεση του Γκούρα.�48 Στο έκτο κεφάλαιο�4� περιγρά-
φονται οι δραματικές εξελίξεις που ακολούθησαν την παράδοση του Ανδρούτσου,
τη φημολογία που επικράτησε για τον «θησαυρό» που έκρυβε στο λημέρι του
και, τέλος, τη φυλάκισή του στην Ακρόπολη των Αθηνών και τον θάνατό του.
Είναι το εκτενέστερο και δραματικότερο κεφάλαιο της μελέτης – ο Άννινος εδώ
παραθέτει όλες τις ιστορικές μαρτυρίες για τις συνθήκες θανάτου του Ανδρού-
τσου, και δεν διστάζει να πάρει θέση: Δεν πρόκειται, όπως αρχικά εφημολογείτο,
για δυστύχημα, αλλά για δολοφονία μετά από βασανιστήρια, που «σκηνοθετή-
θηκε» ως δυστύχημα, χάριν της κοινής γνώμης. Ο Άννινος δεν αρκείται στην
παράθεση όλων των αλληλοσυγκρουόμενων πηγών, αλλά παίρνει και θέση όχι
μόνο για το ίδιο το γεγονός καθαυτό, αλλά και για τη σημασία του στην ιστορι-
κή πορεία της Επανάστασης, Αφού ήδη έχει επισημάνει ότι ο θάνατος του Αν-
δρούτσου ήταν προαποφασισμένος,�50 τελικά αποφαίνεται:

Τα δήθεν φοβερά αυτού σχέδια εν συνεννοήσει μετά των Τούρκων ενα-
ντίον του Έθνους του και οι ανταποκρίσεις του μετά των εν τη αυλή του
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Σουλτάνου και των εν Φαναρίω, ήσαν, ως προείπα, κατά την ακράδαντον
τουλάχιστον πεποίθησίν μου, μυθεύματα και επινοήματα των εχθρών
του, οίτινες, εάν είχον εις χείρας των αποδείξεις του τοιούτου εγκλήμα-
τος, θα έσπευδον να τις προσαγάγουν, διά να δικαιολογήσουν την πράξιν
των. Αλλά και επί τη υποθέσει ότι η τοιαύτη κατηγορία ήτο βάσιμος, ο
Οδυσσεύς δεν ηδύνατο πλέον μετά την παράδοσίν του να επιτελέση τα
ολέθριά του σχέδια, καθό γενόμενος ύποπτος εις τους Τούρκους, οίτινες
ουδεμίαν ηδύναντο πλέον να έχουν προς αυτόν εμπιστοσύνην. Ο φόνος
ενός των πρωταθλητών του Αγώνος, ανδρός ωμολογημένης στρατιωτι-
κής ικανότητος και ευφυΐας, εν ημέραις, καθ’ άς η ύπαρξις της πατρίδος
ευρίσκετο επί ξυρού ακμής, ήτο πράξις εγκληματική και άφρων. [...] Αλ-
λά τα μεγαλόψυχα ταύτα αισθήματα δεν επέτρεψε να γεννηθούν και να
υπερισχύσουν, το πάθος το τυφλόν του φθόνου, η Ερινύς της διχονοίας,
ήτις τοσαύτας, φευ, ημαύρωσε φαεινάς σελίδας της φωταυγούς ημών
εθνικής ιστορίας.�51

Το τελευταίο κεφάλαιο�52 είναι η post mortem πρόσληψη του περιστατικού
από τον τύπο της εποχής, η επίσημη εκδοχή και η με την πάροδο του χρόνου
αποκατάσταση του Ανδρούτσου στα μάτια της κοινής γνώμης.

Η αρχιτεκτονική αυτής της ιστορικής μελέτης του Άννινου μάς αποκαλύ-
πτει διαμορφωμένη στρατηγική ανάπτυξης του θέματος καθαυτό, πέρα από την
απαραίτητη για τον Άννινο ένταξή του στην πραγματικότητα της εποχής. Αυ-
τή η στρατηγική έχει να κάνει με τον τρόπο διαχείρισης των ιστορικών πηγών,
αλλά και τον τρόπο τεκμηρίωσής τους.

Ο Άννινος συνδυάζει την ιστορική αφήγηση με την παράθεση πηγών – συχνά
διακόπτει τη ροή της αφήγησης για να δημοσιεύσει αυτούσια τα κείμενα των
πηγών, τα οποία σχολιάζει κριτικά. Οι πηγές δημοσιεύονται είτε μέσα στο σώ-
μα του κειμένου είτε στις ιδιαίτερα εκτεταμένες υποσημειώσεις, ανάλογα με
την οργανική σχέση του με την ιστορική αφήγηση. 

Ενδιαφέρον έχει η πολύπλευρη αντιπαράθεση πηγών: Επιστολές του Αν-
δρούτσου, αναφορές του Γκούρα, η ιατροδικαστική έκθεση του θανάτου του Αν-
δρούτσου που αποδίδει τον θάνατο σε δυστύχημα – ο Άννινος προσπαθεί να συν-
δυάσει, με παράλληλη αξιολόγησή τους, τις συχνά αντιφατικές πληροφορίες
των πηγών. Δεν επιθυμεί, παρά τον θαυμασμό του προς το πρόσωπο του ήρωα,
να πλέξει το εγκώμιο ή την «αγιογραφία» του – δημοσιεύει και πληροφορίες οι
οποίες δεν εξυπηρετούν το είδωλο του Ανδρούτσου που θα εξυπηρετούσε το σκε-
πτικό μιας «απολογίας» – περισσότερο θυμίζει δίκη που διεξάγεται με έγγρα-
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�51 Μπάμπης Άννινος, Η απολογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου, ό.π., σσ. 1�2-1�4.
�52 Μπάμπης Άννινος, Η απολογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου, ό.π., σσ. 1�5-150.



φες «αποδείξεις», με απόντες από το δικαστήριο όλους τους βασικούς πρωτα-
γωνιστές.

Ο Άννινος θα μπορούσε να αναλύσει διεξοδικά τις στρατιωτικές επιτυχίες
του Ανδρούτσου σε βάρος των Τούρκων – επέλεξε ένα θέμα με πιο επικίνδυνες
πτυχές, καθώς αφορούσε έναν ενδοελληνικό διχασμό, και μάλιστα σε μια ιδιαί-
τερα κρίσιμη για την πορεία του έθνους περίοδο. Η οικοδόμηση μιας εθνικής
ιστοριογραφίας ασφαλώς δεν ωφελείται από την ανάδειξη ενός γεγονότος που
υπογράμμιζε τη διασάλευση της εθνικής ομοψυχίας τη στιγμή ακριβώς της
εθνικής αναγέννησης. Ασφαλώς ο Άννινος δεν πρωτοπορούσε στην ανάδειξη
του θέματος – οι ίδιες οι βιβλιογραφικές του αναφορές σε ελληνικές και ξένες
μελέτες μάς πείθουν ότι δεν ήταν εκείνος που έφερε στο φως το θέμα, επομένως
η δική του προσπάθεια στοχεύει περισσότερο στο να αποτυπώσει τη θέση του
πάνω στο θέμα. Από τις βιβλιογραφικές του αναφορές εύκολα μπορεί να κατα-
νοήσει κανείς ότι ήδη είχε αναθεωρηθεί η εικόνα του Ανδρούτσου-προδότη και
συνεργάτη των Τούρκων που πέθανε άδοξα προσπαθώντας να αποδράσει από
την Ακρόπολη. Επομένως, ο Άννινος δεν επιθυμεί να διαδραματίσει αναθεωρη-
τικό ρόλο. Αυτό που φαίνεται να επιδιώκει είναι η εδραίωση του ίδιου ως ιστο-
ριογράφου, όχι τόσο για τις –όχι νέες– απόψεις που διατυπώνει, αλλά για τον
τρόπο που τις διατυπώνει. Για το «περισσότερο φως» που ρίχνει πάνω σ’ ένα γε-
γονός για το οποίο η κοινή γνώμη έχει ήδη διαμορφωμένη αντίληψη, μέσω της
επαφής του αναγνώστη με τα πρωτότυπα κείμενα των εγγράφων της Ιστορι-
κής και Εθνολογικής Εταιρείας στα οποία είχε πρόσβαση, αλλά και των κει-
μένων των εφημερίδων. 

Μ’ αυτό το σκεπτικό δεν μπορεί κανείς να μη διακρίνει και μια υποψία «δι-
δακτισμού» στην προσέγγιση του θέματος από τον Άννινο. Η προσέγγιση των
«εθνικών ενοχών» είναι πολλές φορές ιδανικός τρόπος για να λειτουργήσουν
αυτές αποτρεπτικά για την επανάληψη παρόμοιων λαθών από το έθνος στο
μέλλον. Όταν το κείμενο πρωτοδημοσιεύεται στην Αρμονία το 1�00, ελάχιστα
χρόνια έχουν παρέλθει από την εθνική ταπείνωση του 18�7 και η Ελλάδα ήδη
βρίσκεται σε διεθνή οικονομικό έλεγχο, ενώ η Οθωμανική Αυτοκρατορία κα-
ταρρέει και τα εθνικά ζητήματα είναι ακόμα ανοιχτά. Η αναγωγή σε ένα οδυ-
νηρό γεγονός της Επανάστασης ασφαλώς δεν ενισχύει την εθνική υπερηφά-
νεια, ωστόσο μπορεί να υπογραμμίσει την αναγκαιότητα της συνοχής και της
ενότητας, ενόψει της συνέχισης κάθε προσπάθειας για επίτευξη των εθνικών
στόχων.

44..44..55..22..��  ΗΗ  μμεεττάάφφρραασσηη  ττοουυ  ««ΒΒύύρρωωννοοςς  εενν  ΕΕλλλλάάδδιι»»

Δεν θα πρέπει να μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ο Άννινος συμπεριλαμ-
βάνει στα ιστορικά του σημειώματα ένα κείμενο που δεν είναι δικό του, μία με-
τάφραση, όπως αυτήν του «Βύρωνος εν Ελλάδι» από τη γαλλική έκδοση του
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Γκάμπα Rélation de l’expedition de Lord Byron en Grèce.�5� Βρισκόμαστε
ακόμη στον απόηχο της εποχής κατά την οποία η συμβολή του μεταφραστή
στην έκδοση ενός έργου στα ελληνικά συχνά θεωρείται ισότιμη με του συγ-
γραφέα. Οι μεταφραστές είναι τις περισσότερες φορές οι ίδιοι επώνυμοι συγ-
γραφείς – ο Άννινος έχει τεράστιο μεταφραστικό έργο, για το οποίο γίνεται λό-
γος σε ιδιαίτερο κεφάλαιο αυτής της μελέτης,�54 αλλά η συγκεκριμένη μετά-
φραση λειτουργεί σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες μελέτες που συμπεριλαμβά-
νονται στα Ιστορικά σημειώματα και σχετίζονται με τον Αγώνα του 1821 ως
οργανική ενότητα και ενισχύει την υπόθεση ότι ο Άννινος ήθελε αυτή η έκδοση
να καταγραφεί ως το σπουδαιότερο έργο του και η συμβολή του στην ιστορική
έρευνα της περιόδου.

Στην εισαγωγή�55 του στη μετάφραση, ο Άννινος σημειώνει ότι την επέλεξε
επειδή η μελέτη του Gamba, «τέως αντισυνταγματάρχου του Ελληνικού στρα-
τιωτικού σώματος», «[...] είνε η πλέον πιστή και ακριβής και εμπεριστατωμένη
αφήγησις της εν τη ελληνική χώρα διαμονής και δράσεως του λόρδου Βύρωνος
κατά τον Αγώνα», που γράφτηκε αρχικά στην αγγλική γλώσσα, αλλά ο Άννι-
νος μεταφράζει από τη γαλλική μετάφραση του J.B. Parisot που εκδόθηκε στο
Παρίσι το 1825.

Η μετάφραση γίνεται σε γλώσσα καθαρεύουσα. Παρά το γεγονός αυτό είναι
ίσως η πιο πετυχημένη εκδοτικά μετάφραση της καριέρας του Άννινου, καθώς
εκδόθηκε και αυτοτελώς πολλές φορές στις επόμενες δεκαετίες.�56
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�5� Πρόκειται για το έργο του Κόμη Pietro Gamba (1801-1828) A narrative of Lord Byron’s
last journey to Greece: Extracted from the journal of Count Peter Gamba, who attended his
lordship on that exhibition, Paris: Galignuvu, 1825, το οποίο εκδόθηκε στη γαλλική γλώσσα υπό
τον τίτλο Rélation de l’expedition de Lord Byron en Grèce, μφρ. J. Parisot, Paris: Peytieux, 1825.

�54 Βλ. το κεφάλαιο 4.5 της μελέτης που αναφέρεται στη μεταφραστική παραγωγή του Άν-
νινου κατά την ώριμη περίοδο.

�55 Χ. Άννινος, Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σσ. 4�7-501.
�56 Το ενδιαφέρον για τη μελέτη του Gamba αναζωπυρώνεται στη δεκαετία του 1�60 από τη

σειρά του εκδοτικού οίκου «Γαλαξίας»: Πέτρος Γκάμπα, Ο Βύρων εν Ελλάδι: Έκθεσις των κα-
τά τήν μετάβασιν του Βύρωνος εν Ελλάδι, μφρ. Μπάμπης Άννινος, Αθήναι: Γαλαξίας, 1�66.
Μετά το 1�66 έχουν πραγματοποιηθεί άλλες τρεις εκδόσεις, από διαφορετικούς εκδοτικούς οί-
κους: Conte Pietro Gamba, Ο λόρδος Βύρων στην Ελλάδα: η άφιξη του στο Μεσολόγγι, η υποδο-
χή του, η δράση του, τα αισθήματά του, η αγωνία του, ο θάνατος, ο θρήνος, μφρ. Μπάμπης Άν-
νινος, Αθήνα: Δημιουργία, 1��5· Pietro Gamba, Ο Βύρων εν Ελλάδι: Έκθεσις των κατά τήν με-
τάβασιν του Βύρωνος εν Ελλάδι, μφρ. Μπάμπης Άννινος, Αθήνα: Εκάτη, 2004· Conte Pietro
Gamba, Ο λόρδος Βύρων στην Ελλάδα: η άφιξη του στο Μεσολόγγι, η υποδοχή του, η δράση του,
τα αισθήματά του, η αγωνία του, ο θάνατος, ο θρήνος, μφρ. Μπάμπης Άννινος, Αθήνα: Βεργίνα,
2007.



44..44..55..��  ΟΟιι  εεππττααννηησσιιαακκέέςς  μμεελλέέττεεςς  ττωωνν  ΙΙσσττοορριικκώώνν  σσηημμεειιωωμμάάττωωνν
Οι τρεις επτανησιακού περιεχομένου μελέτες συγκροτούν την προσπάθεια

του Άννινου να φωτίσει σελίδες της επτανησιακής Ιστορίας, σε περιόδους κατά
τις οποίες διαφοροποιείται από την ιστορία της υπόλοιπης Ελλάδας: Η «Εκ-
στρατεία ιερέων» μας ταξιδεύει πίσω στο 1684 και στη σύσταση από τον αρχιε-
πίσκοπο Κεφαλληνίας Τιμόθεο ενός ιδιότυπου εκστρατευτικού σώματος αποτε-
λούμενου από κληρικούς για να πολεμήσουν στο πλευρό της Γαληνοτάτης κατά
την πολιορκία της Λευκάδας, στον τότε Βενετοτουρκικό Πόλεμο. Το δεύτερο
(«Ιστορία ενός άσματος») αναφέρεται στον «Ύμνο των Ριζοσπαστών» και το
ιστορικό της σύνθεσής του, ενώ το τρίτο («Η Ένωσις της Επτανήσου») είναι η
προσωπική μαρτυρία του Άννινου για την 21η Μαΐου 1864 στο Αργοστόλι, την
ημέρα δηλαδή που έγινε η Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα – είναι πε-
ρισσότερο δηλαδή μαρτυρία παρά ιστορική μελέτη. 

Η μικρή βαρύτητα που δίνει στην επτανησιακή Ιστορία ο Άννινος απηχεί σε
μεγάλο ποσοστό την αμηχανία με την οποία αντιμετωπιζόταν η επτανησιακή
Ιστορία από την προγενέστερη και σύγχρονή του ιστοριογραφία. Όπως και άλ-
λες περιοχές του μη τουρκοκρατούμενου ελληνισμού, αλλά και γενικότερα του
μείζονος ελληνισμού που είχαν αναπτύξει ανθηρή οικονομική και πνευματική
δραστηριότητα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, δεν μπορούσαν εύκολα να ται-
ριάξουν σε ένα θεωρητικό σχήμα που από τη μία ήθελε την αδιάσπαστη συνέ-
χεια του Έθνους και από την άλλη επιχειρούσε να υπογραμμίσει τη σημασία
της δημιουργίας του νέου Ελληνικού Κράτους ως καμπή στη σύγχρονη ιστορία.
Σε αντίθεση με τον παιδικό του φίλο, Ηλία Τσιτσέλη, που καταπιάστηκε την
καταγραφή της τοπικής ιστορίας, για έναν Επτανήσιο λόγιο που προσπάθησε
και κατάφερε να ενταχθεί στην αθηναϊκή πραγματικότητα, όπως ήταν ο Άννι-
νος, η ενασχόληση με την τοπική ιστορία, πέρα από τις πρακτικές δυσκολίες
της απόστασης από τις πηγές, δεν θα είχε ενδιαφέρον για το ευρύτερο κοινό στο
οποίο απευθυνόταν.

Η προσωπική μαρτυρία του Άννινου έχει ασφαλώς περισσότερο ενδιαφέρον
για τη μικροϊστορία, αλλά και για τη μελέτη των βιογραφικών του στοιχείων.
Αξίζει ωστόσο να επισημάνουμε ότι αναπτύσσει την αφήγησή του με την αθωό-
τητα ενός δωδεκάχρονου παιδιού – σ’ αυτή την ηλικία ήταν όταν πραγματοποι-
ήθηκε η Ένωση. Είναι αξιοσημείωτο ότι παρά το γεγονός ότι ο Άννινος κατα-
γράφει τις παιδικές του αυτές αναμνήσεις σε ηλικία 62 χρονών, και παρά το ότι
τα κείμενά του εν γένει είναι πολύ εμπεριστατωμένα με δεκάδες ιστορικές λε-
πτομέρειες, στο συγκεκριμένο κείμενο δεν μας λέει σχεδόν τίποτα πέρα απ’ όσα
είδε εκείνη την ημέρα: Σαν να έχει κόψει μια φέτα από τη μνήμη του και μας
την προσφέρει έτσι ωμή και απόλυτα υποκειμενική, όπως την είδε ο ίδιος. Νιώ-
θουμε τα μάτια του να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κι αυτό που διαβάζουμε εί-
ναι κυρίως θέαμα.
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Αλλά και η τρίτη από τις «επτανησιακές» μελέτες των Ιστορικών σημειω-
μάτων, η «Ιστορία ενός άσματος», που αναφέρεται στον γραμμένο από τον Kε-
φαλονίτη Γεράσιμο Μαυρογιάννη�57 «Ύμνο των Ριζοσπαστών» αλλά και, επ’
αφορμή αυτού στο ριζοσπαστικό κίνημα έχει ενδιαφέρον τόσο επειδή μας απο-
καλύπτει κάποιες λογοτεχνικές απόψεις του Άννινου, όσο και γιατί του δίνει άλ-
λη μία ευκαιρία, σχεδόν μισό αιώνα μετά το ενθουσιώδες κείμενό του για τον
πρωτοριζοσπάστη Γεράσιμο Λιβαδά. 

Όπως είδαμε σε προηγούμενα κεφάλαια, ο Άννινος είχε υποστηρίξει θερμά
την αναγκαιότητα δημιουργίας μιας νεοελληνικής «εθνικής» δραματουργίας
ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1880. Τώρα, ελάχιστα μετά το τέλος της
Μεγάλης Ιδέας, αναφέρεται με πικρία στην έλλειψη αξιόλογων «πατριωτικών
ασμάτων», μετά τον Σολωμό:

«Η νεοελληνική μούσα δεν ανεδείχθη πάρα πολύ γόνιμος εις την παρα-
γωγήν πατριωτικών ασμάτων. Πάντες σχεδόν οι νεώτεροι ποιηταί μας
προσήρμοσαν και την πατριωτικήν χορδήν εις την λύραν των, αλλά δεν
ηυτύχησαν ν’ αναπέμψουν δι’ αυτής άσματα περιέχοντα τον σπινθήρα
της ιεράς εμπνεύσεως, εξ εκείνων όσα, προσιτά εις την κοινήν αντίληψιν
και ανταποκρινόμενα εις το κοινόν αίσθημα, έχουν την δύναμιν να εξά-
πτουν το φρόνημα και με αδόμενα με κατάλληλον μέλος, να εξεγείρουν
κατά τας εκτάκτους εθνικάς περιστάσεις τον ενθουσιασμόν του πλήθους.
Μετά την ωδήν του Σολωμού, του οποίου αι δύο πρώται στροφαί καθιερώ-
θησαν εθνική θελήσει ως επίσημος εθνικός ύμνος, δεν παρήχθη τι άλλο
ισαξίως γενναίον».�58

Είναι πρόδηλη η αναγωγή, από τον Άννινο, του Σολωμού στην κορυφή της
«πατριωτικής» λογοτεχνίας – παρότι ο ίδιος έχει γίνει πια «Αθηναίος» λογοτέ-
χνης δεν δείχνει στα γραπτά του να έχει σε μεγάλη υπόληψη την πριν από το
1870, πριν από τη δική του δηλαδή γενιά, λογοτεχνική παραγωγή. Ο ριζοσπα-
στικός ύμνος του Μαυρογιάννη φαίνεται να εντάσσεται από τον Άννινο στον κύ-
κλο των σολωμικών επιδράσεων: αυτό καταδεικνύει και την αίσθηση των
«επτανησιακής προέλευσης» λογοτεχνών για την ιδιότυπη πρόσληψη του Σολω-
μού σε όλα τα Επτάνησα. Την ίδια στιγμή ο Άννινος εξετάζει την πρόσληψη του
ίδιου ποιήματος στη σύγχρονη πραγματικότητα και την «εναλλαγή ρόλου» που
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�57 Βλ. για τον Γεράσιμο Μαυρογιάννη Ερασμία-Λουίζα Σταυροπούλου, «Γεράσιμος Μαυ-
ρογιάννης - Σπ. Μαλάκης - Π. Πανάς. Χαρακτηριστικές επιλογές στο ποιητικό τους έργο»,
Πρακτικά Ε΄ Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, τόμ. 4 (1��1), σσ. 285-2�7. Για τον ριζοσπαστισμό
στη μουσική και την ποίηση των Επτανήσων βλ. τη μονογραφία Γεώργιος Ραυτόπουλος, Ο Ρι-
ζοσπαστισμός στη μουσική και την ποίηση, Αθήνα: Κορυφή, 1��6.

�58 Χ. Άννινος, «Ιστορία ενός άσματος», στο Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σ. �6�.



διαδραμάτισε ο «Ύμνος των Ριζοσπαστών», όταν άτυπα χρησιμοποιήθηκε ως
κυρίαρχο πατριωτικό άσμα του Μακεδονικού Αγώνα, και ως τέτοιο φαίνεται ότι
είναι γνωστό την εποχή του Άννινου. 

Τέλος, είναι χαρακτηριστική και η στάση του Άννινου απέναντι στο ριζοσπα-
στικό κίνημα, όπως εκφράζεται στο κείμενο αυτό: 

«Η Κεφαλληνία ιδίως ήτο η φλογερά εστία του ριζοσπαστισμού και των
εθνικών αισθημάτων· αυτόθι, πλην των ολίγων κατεχόντων τα δημόσια
υπουργήματα και αξιώματα και τινων συντηρητικών ή οπισθοδρομικών,
εχομένων στερρώς των προνομίων της αριστοκρατικής των τάξεως, πά-
ντες οι νοήμονες και πάσαι αι μεσαίαι και αι λαϊκαί τάξεις ήσαν κεκη-
ρυγμέναι υπέρ της Ενώσεως».�5�

Ο Άννινος δείχνει να αναγνωρίζει τον πρωταρχικό ρόλο της Κεφαλονιάς στην
Ένωση, ωστόσο επιλεκτικά αναφέρεται μόνο σε μία διάσταση του ριζοσπαστι-
σμού, εκείνη που εξυπηρετεί περισσότερο το πατριωτικό αίσθημα της ενότητας
που επιβάλλει η εποχή: Περιγράφει τον ριζοσπαστισμό μόνο με την εθνική του
διάσταση, ενώ παραλείπει να αναφερθεί στην κοινωνική του διάσταση, που δεν
ολοκληρώθηκε με την Ένωση και παρέμεινε πάγιο αίτημα των Κεφαλονιτών
εκπροσώπων του κινήματος (κυρίως του Ιωσήφ Μομφερράτου και ως ένα βαθ-
μό και του Ηλία Ζερβού-Ιακωβάτου). Αντίθετα, το αποκλειστικά προσανατολι-
σμένο στην Ένωση τμήμα των ριζοσπαστών, που κυριάρχησε μετά το σχίσμα
του ριζοσπαστικού κινήματος είναι περισσότερο «ζακυνθινή» παρά κεφαλληνια-
κή υπόθεση, με πρωτεργάτη τον Κωνσταντίνο Λομβάρδο.

44..44..55..44  ΟΟιι  μμεελλέέττεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ιισσττοορρίίαα  ττοουυ  ννέέοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΚΚρράάττοουυςς
Οι υπόλοιπες μελέτες, που αναφέρονται σε γεγονότα του νέου Ελληνικού

Κράτους, δείχνουν την προσπάθεια του Άννινου να προσεγγίσει τη σύγχρονή του
πραγματικότητα. Η οθωνική περίοδος, για την οποία ο Άννινος δεν έχει προσω-
πικά βιώματα, φαίνεται ότι βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του. Στις
μελέτες αυτές δεν τον βλέπουμε να ασχολείται με κορυφαία γεγονότα εθνικής
σημασίας, αλλά να στρέφεται περισσότερο, και με διαφορετικούς τρόπους, προς
την κοινωνική ιστορία. Στη μελέτη «Αι Αθήναι κατά το 1850» μας μεταφέρει
τις (δημοσιευμένες στο εξωτερικό) ταξιδιωτικές εντυπώσεις από την Αθήνα του
Γκυστάβ Φλωμπέρ και του Μαξίμ Ντυκάν. Η μελέτη του για τον «Παπουλά-
κη», όπως και «Αι Αθήναι του 1850» είναι ήδη δημοσιευμένες (από δεκαετίες),
καθώς και οι υπόλοιπες μελέτες που αναφέρονται στην περίοδο μετά το 1850
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(«Η χολέρα του 1854», «Αι στολαί του ελληνικού στρατού», «Νοσοκόμοι και
Κομπογιαννίται») εντάσσονται στη μακροχρόνια προσπάθεια του Άννινου να
αποδώσει, μέσα από μια σύνθεση στιγμιοτύπων της ελληνικής Ιστορίας, μια
συνολική εικόνα της οθωνικής περιόδου. 

Αυτό αποκαλύπτεται και από επιστολή της Ιστορικής και Εθνολογικής
Εταιρείας της Ελλάδος, (με ημερομηνία 11-10-188�, την ίδια δηλαδή χρονιά)
που υπάρχει στο αρχείο του.�60 Στην επιστολή, η Εταιρεία γνωστοποιεί στον Άν-
νινο τη χορηγία ενός μικρού χρηματικού ποσού, προκειμένου να εκδώσει την
σχεδιαζόμενη από αυτόν Ιστορία της οθωνικής περιόδου. 

Για τη μελέτη «Αι Αθήναι του 1850» γίνεται εκτενής αναφορά σε άλλο ση-
μείο αυτής της μελέτης,�61 όπως και για την αντίστοιχη μελέτη για τον τυχο-
διώκτη ιερέα «Παπουλάκη»�62 και τη μελέτη «Η Χολέρα του 1854».

Οι «Νοσοκόμοι και Κομπογιαννίται» είχαν γραφτεί, όπως ο ίδιος ο Άννινος
αναφέρει, τον Μάιο του 18�7, μέσα στην πολεμική ατμόσφαιρα της εποχής.�6�

Με τη γνωστή αφηγηματική του μαεστρία μεταφέρεται από τη σύγχρονή του
εποχή, τις ερυθροσταυρίτισσες νοσοκόμες και τους γιατρούς που παρέχουν περί-
θαλψη σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, στον τρόπο με τον οποίο στο
παρελθόν, και ιδίως κατά τον Αγώνα του 1821, εξασκούσαν την πρακτική ια-
τρική κομπογιαννίτες που συνδύαζαν δεισιδαιμονίες και πανάρχαιες συνταγές
με βότανα για να παράσχουν περίθαλψη σε μια εποχή που η επίσημη ιατρική
ήταν ελάχιστα διαδεδομένη στον ελληνικό χώρο. Συνδυάζοντας αποσπάσματα
από τον ελληνικό τύπο, από τα απομνημονεύματα του Ραιμπώ,�64 αλλά και
σκηνές από λογοτεχνικά κείμενα που ξεκινούν από τον Όμηρο και φθάνουν ως
τον Αλέξανδρο Σούτσο, ο Άννινος περιγράφει σφαιρικά μια διάσταση της μικροϊ-
στορίας ελάχιστα φωτισμένη, υπό τη σκιά των πολεμικών γεγονότων και των
εξελίξεων στο νέο Ελληνικό Κράτος. Είναι πρόδηλο σε όλο το κείμενο ότι αντι-
μετωπίζει τη «μαγική ιατρική» των κομπογιαννιτών ως κάτι αναχρονιστικό,
ωστόσο κλείνει τη μελέτη του λέγοντας ότι στην εποχή του, με την ανάπτυξη
της ιατρικής επιστήμης, η Ελλάδα όχι μόνο δεν κατάφερε όσα είχαν καταφέρει
οι οπλαρχηγοί του Αγώνα με ελάχιστα μέσα περίθαλψης στη διάθεσή τους, αλ-
λά έχασε και το ένα τρίτο της εδαφικής της επικράτειας στον πόλεμο του 18�7.
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�60 Αρχείο Χ. Άννινου (Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου), φάκ. 15, υποφ. 1�.
�61 Βλ. το κεφάλαιο 4.4.7 αυτής της μελέτης.
�62 Βλ. το κεφάλαιο �.�.6.5β αυτής της μελέτης.
�6� Βλ. Χ. Άννινος, Ιστορικά σημειώματα, ό.π., σ. 11�: «Το άρθρον τούτο εγράφη κατά το

θέρος του έτους 18�7, υπό τας εντυπώσεις και τα συναισθήματα του αρτίως τότε διεξαχθέντος
ατυχεστάτου Ελληνοτουρκικού πολέμου».

�64 Πρόκειται για το δίτομο έργο του Jean François Maxim Raybaud (17�5-18�4), Memoires
sur la Grèce pour servir á l’histoire de la guerre de l’independence, Paris: Tournachon-Molin,
1824.



Στο ίδιο μήκος κύματος, τις «παρυφές» των μεγάλων ιστορικών γεγονότων
και τις λεπτομέρειες που κι αυτές δίνουν το δικό τους χρώμα στην ιστορία, και
με την ίδια στρατηγική οργάνωσης της αφήγησης, την αναδρομή στο παρελθόν,
κινείται η μελέτη «Αι στολαί του ελληνικού στρατού», γραμμένη το 1�07, που
ξεκινά από την καθιέρωση της χακί στολής στη σύγχρονη του άρθρου εποχή,
και ανατρέχει στα οράματα του Ρήγα Φεραίου και προχωρεί γραμμικά στα χρό-
νια της Επανάστασης, την εποχή του Καποδίστρια και τα οθωνικά χρόνια. 

Στα Ιστορικά σημειώματα, ο Άννινος αποφεύγει αναφορές στην εποχή της
πρώτης δημοσίευσής τους. Ακόμη και την εποχή συγγραφής των κειμένων
απλά τη χρησιμοποιεί ως αφετηρία. Αφ’ ενός γιατί θεωρεί πρωταρχικής σημα-
σίας την αναφορά και διάσωση της ιστορικής μνήμης για τα γεγονότα της
Επανάστασης, και αφ’ ετέρου γιατί όλες οι μελέτες έχουν γραφτεί αρκετά νωρί-
τερα από το 1�25. Αλλωστε, μία δεκαετία πριν είχε δηλώσει ότι θεωρεί ότι «η
ιστορία γράφεται εν ηρεμία συνειδήσεως, μετ’ επιμελή και απαθή εξέτασιν των
πραγμάτων και δι’ ακριβοδικαίου σταθμίσεως των έργων και των ευθυνών εκά-
στου».�65 Θεωρεί ότι χρειάζεται να μεσολαβήσει αρκετή απόσταση χρόνου για
να «απαλλάσσεται η κρίσις εκ της επηρείας των συγχρόνων παθών». Ωστόσο,
το 1821 είναι ήδη αρκετά μακριά, και ο κίνδυνος η απόσταση να οδηγήσει στη
λήθη είναι πλέον ορατός.

Ο Άννινος, δεν κατάφερε ποτέ να εκδώσει ολοκληρωμένη ιστορία της περιόδου,
όπως προσδοκούσε τότε. Δεν έχει εντοπιστεί καμία τέτοια δημοσίευση στη βιβλιο-
γραφία του, και το αρχειακό υλικό που έχουμε εξετάσει δεν μαρτυρεί σε καμία πε-
ρίπτωση κάτι τέτοιο – τη συγγραφή δηλαδή ενός συστηματικού ιστορικού εγχειρι-
δίου, στα πρότυπα της Ιστορίας του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου.

Ο τελευταίος είναι, πέρα από κάθε αμφιβολία, το πρότυπο του Άννινου (και
όχι μόνον). Η παρουσία του Άννινου στον φιλολογικό σύλλογο «Παρνασσός»,
τον φέρνει σε επαφή με τον Παπαρρηγόπουλο, που είναι μια από τις πρωταγωνι-
στικές φυσιογνωμίες του ομίλου. Ο ίδιος ο Άννινος δεν χάνει ευκαιρία να εκφρά-
σει τον θαυμασμό του για τον «εθνικό» ιστορικό, και το πράττει και στον Πρόλο-
γο των Ιστορικών σημειωμάτων, όπου και αποδίδει στην επίδραση του Παπαρ-
ρηγόπουλου την ενασχόλησή του με την ιστορία.

Η ιδιαίτερη αγάπη του Άννινου για την Ιστορία, όχι μόνο την ελληνική, δια-
τρέχει και τα δημοσιογραφικά του κείμενα, όπου συχνά, με ασήμαντες αφορμές
της καθημερινότητας, βρίσκει την ευκαιρία να αναφερθεί με ιδιαίτερη λεπτομέ-
ρεια σε γεγονότα όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής ιστορίας,
αρχαίας, νεότερης και σύγχρονης. Σ’ αυτό τον έχει βοηθήσει η γλωσσομάθεια
και η άνεση με την οποία μπορεί να χειρίζεται την ξένη βιβλιογραφία – αλλά και
η ευχέρειά του να αξιοποιεί τις πηγές.
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�65 Χ. Άννινος, 1�12: Νίκαι κατά βαρβάρων, Αθήναι: Π.Α. Πετράκος, 1�1�, σ. 105.



Όμως, ως ασχολούμενος με την Ιστορία, ο Άννινος δεν μπορεί να ξεφύγει
από αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. Πάνω απ’ όλα είναι ένας άνθρωπος που
γράφει για το πλατύ κοινό, ένας δημοσιογράφος και θεατρικός συγγραφέας.
Χωρίς να μπορούμε να του καταλογίσουμε προσπάθειες εντυπωσιασμού ή υπερ-
βολής, είναι φανερό ότι προσπαθεί να γράψει κείμενα που «θα περάσουν απένα-
ντι». Υπάρχουν ασφαλώς στο έργο του κάποιες βασικές ιδεολογικές συνιστώ-
σες, όπως είναι ο αντιτουρκισμός, η πίστη στην αδιάλειπτη συνέχεια του έθνους,
που διατρέχουν ολόκληρη την ιστοριογραφία του τέλους του 1�ου αιώνα, όπως
εκφράζεται κυρίως από τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο, αλλά και τους
Σπυρίδωνα Λάμπρο, Παύλο Καρολίδη, Αναστάσιο Βυζάντιο και άλλους. Ωστό-
σο, η στάση του Άννινου απέναντι στα πράγματα φαίνεται ότι καθορίζεται πε-
ρισσότερο από την επιθυμία του οι ιδέες του να είναι αρεστές στο κοινό. Δεν μπο-
ρούμε να πούμε ότι ο Άννινος διαμορφώνει πολιτική, εθνική ή κοινωνική ιδεολο-
γία, αντίθετα, ο ίδιος προσδιορίζεται από την εκάστοτε κυρίαρχη ιδεολογία. Η
ανάγκη του να μιλήσει σε ένα κοινό όχι ειδικό συχνά κάνει τον λόγο του περισ-
σότερο δημοσιογραφικό παρά αυστηρά ιστορικό – η δουλειά του ίδιου είναι να κα-
ταγράφει γεγονότα, είναι όμως άλλο να είσαι αγωγός της μελλοντικής ιστορίας
και άλλο παραγωγός επιστημονικών ιστορικών κειμένων. Στα κείμενα που οι
παρεκβάσεις του ή η ευχέρεια που έχει στο χειρισμό του λόγου και τα λογοπαί-
γνια έχουν το πάνω χέρι σε σχέση με το κυρίως γεγονός, αυτό φαίνεται εντονό-
τερα.

Ωστόσο, αυτή η δημοσιογραφική του ιδιότητα κάνει τον Άννινο να βλέπει με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον την κοινωνική Ιστορία, αλλά και τη μικροϊστορία, εκείνη
των λεπτομερειών της καθημερινότητας, όπως οι χακί στολές των στρατιωτών
ή οι κομπογιαννίτες ή οι απατεώνες καλόγεροι που πέρα από κάποιες κοινωνι-
κές συνέπειες ή απήχηση στην επικαιρότητα της εποχής είναι βέβαιο ότι δεν
αλλάζουν την πορεία των πραγμάτων με τόσο αποφασιστικό τρόπο όσο ένας πό-
λεμος, μια φυσική καταστροφή, μια οικονομική μεταρρύθμιση ή μια επανάστα-
ση. Ο Άννινος τρυπώνει σε μικρολεπτομέρειες, ακόμη και για να περιγράψει με-
γάλα γεγονότα (στη μελέτη για τη χολέρα εναλλάσσει γενικές στατιστικές με
προσωπικά οικογενειακά δράματα). Αυτό που όταν το κάνει στην εποχή του,
μέσα από την αρθρογραφία του, μας παρέχει μια σημαντική πηγή της μικροϊ-
στορίας, πολύτιμης για να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε καλύτερα κάθε
φορά το συγκείμενο των ιστορικών γεγονότων.

Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι το 1�25, όταν κυκλοφορούν τα Ιστορικά
σημειώματα έχει ήδη τελειώσει οριστικά ένας ολόκληρος κόσμος, μαζί με τη
Μεγάλη Ιδέα. Ο ελληνισμός δεν είναι εκείνος που ήταν όταν ο Άννινος έγραφε
τα ιστορικά του σημειώματα. Και η εποχή του Άννινου έχει τελειώσει μαζί με
εκείνον τον παλιό κόσμο. Ο ίδιος επιλέγει να κληροδοτήσει στον «γενναίο νέο κό-
σμο» μετά το 1�22 κείμενα αποφορτισμένα από το ιδεώδες της εθνικής ολοκλή-
ρωσης – κείμενα που παράλληλα επιθυμούν να υπενθυμίσουν ότι παρόλα αυτά
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δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν κάποια γεγονότα του παρελθόντος απ’ όπου
μπορούμε ακόμα να κρατηθούμε, έστω και χωρίς μεγάλη ιδέα.

Ο Άννινος δεν κατάφερε να γράψει μια μεγάλη, γενική Ιστορία, έστω μιας
περιόδου, κατά τα μαξιμαλιστικά πρότυπα της εποχής, όμοια μ’ εκείνες που εί-
χε μεταφράσει. Ο φίλος του ο Τσιτσέλης, που ασχολήθηκε με την τοπική Ιστο-
ρία, κατάφερε να γράψει όχι ιστορία, αλλά ίσως το σημαντικότερο έργο αναφο-
ράς για την Κεφαλονιά. Και ο Άννινος ήθελε να γράψει, κατά τις μαρτυρίες, ένα
βιβλίο για τους επιφανείς Κεφαλλήνες, αλλά δεν πρόλαβε. Ίσως η πολυδιάσπα-
σή του σε διάφορες μορφές του έντεχνου λόγου να βάρυνε περισσότερο από την
έλλειψη ακαδημαϊκής κατάρτισης. Ο ίδιος, ίσως ήθελε να είναι ιστορικός περισ-
σότερο απ’ όλα. Ήταν ο κρυφός του καημός. Δεν τα κατάφερε. Και, στο τέλος
της καριέρας του, τελειώνει τον πρόλογο των Ιστορικών Σημειωμάτων με μια
διαπίστωση λίγο γλυκόπικρη, λίγο απολογιστική:

«Feci quod potui, faciant meliora potentes...»

44..44..66  ΟΟ  ΆΆννννιιννοοςς  ωωςς  χχρροοννιικκοογγρράάφφοοςς  
ττοουυ  έέθθννοουυςς
44..44..66..11  ΤΤοο  λλεεύύκκωωμμαα  ττωωνν  ΟΟλλυυμμππιιαακκώώνν
ΑΑγγώώννωωνν  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς  ((1188��66))

Οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί
Αγώνες�66 που διεξήχθησαν στην Αθήνα
το 18�6 ήταν ένα γεγονός μείζονος ση-
μασίας για την Ελλάδα, που, μετά τις
τρικουπικές μεταρρυθμίσεις της δεκαε-
τίας του 1880, προσπαθούσε να πείσει
την παγκόσμια κοινότητα ότι δεν ήταν
απλά ένα μικρό κρατίδιο που οι Δυνά-
μεις είχαν τοποθετήσει στο μαλακό υπο-
γάστριο της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας, αλλά υπολογίσιμη δύναμη στη
σκακιέρα του Ανατολικού Ζητήματος.
Παρά το γεγονός ότι το Ελληνικό Κρά-
τος, μετά την πτώχευση του 18�� ήταν
αδύνατο να ανταποκριθεί στα έξοδα που
απαιτούνταν για την υλοποίηση της
διοργάνωσης, πράγμα που επέτεινε τις
δημοσιονομικές του δυσχέρειες, παρά
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�66 Η βιβλιογραφία για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων το 18�6 είναι ευρύτατη σε
ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Αναφέρουμε εντελώς ενδεικτικά: Βασίλης Α. Καρδάσης, Οι Ολυ-

Το εξώφυλλο του λευκώματος
Ολυμπιακοί Αγώνες, στο οποίο

συμμετείχε ο Άννινος 
[Πηγή: Βιβλιοθήκη 

Πανεπιστημίου Κρήτης]



την ενεργό ανάμιξη των ξένων επιτροπών στη διοργάνωση και τη διαδικασία, οι
Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν για τη μόλις έξι δεκαετιών Ελλάδα πρώτης τάξεως
ευκαιρία για «ποιοτικό άλμα», τουλάχιστον σε επίπεδο εικόνας της χώρας στη
διεθνή πολιτική και διπλωματική σκηνή.

Για το ελληνικό έθνος (ακόμα μοιρασμένο στο Ελληνικό Βασίλειο και τις
ελληνικές παροικίες του μείζονος ελληνισμού), η αναβίωση των αρχαίων Ολυ-
μπιακών Αγώνων είχε ασφαλώς και τη διάσταση της αδιάσπαστης συνέχειας
και αναγέννησης, σε μακροσκοπική, παγκόσμια κλίμακα. «Ολυμπιάδες» είχαν
επιχειρηθεί και στις παρελθούσες δεκαετίες, η διοργάνωσή τους σε διεθνές επί-
πεδο, ωστόσο, για τους Έλληνες ήταν ένα είδος καταξίωσης της προσφοράς του
ελληνισμού στον παγκόσμιο πολιτισμό, που γεννούσε και άλλες προσδοκίες.
Όπως οι φιλέλληνες ρομαντικοί περιηγητές, ερωτευμένοι με την αρχαία λογοτε-
χνία και τα μάρμαρα είχαν πρωταγωνιστήσει στην καλλιέργεια ενός θετικού
κλίματος στον ευρωπαϊκό χώρο για την εθνική απελευθέρωση των Ελλήνων,
έτσι και τώρα, η διευρυμένη παγκόσμια κοινότητα, ένας καινούριος φιλελληνι-
σμός, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι παρείχε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ενός
νέου κύματος συμπαράστασης, αυτή τη φορά για την εθνική ολοκλήρωση, με
δεδομένη και την επικαιρότητα του Ανατολικού Ζητήματος. 

Στον μικρόκοσμο της αθηναϊκής πραγματικότητας είναι δεδομένο ότι, πέρα
από την αμιγώς αθλητική και γεωπολιτική διάσταση της διοργάνωσης, η Ολυ-
μπιάδα αποτελούσε και πεδίο εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά και
καλλιτεχνικής και πνευματικής άμιλλας. Οι πνευματικές δυνάμεις του τόπου
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μπιακοί Αγώνες στην Αθήνα 18�6-1�06, Αθήνα: Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων
Αθήνα 2004, 2004· Αικατερίνη Κορδούλη (επιμ.), Πρώτοι διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες, Αθήναι
18�6 – Ενθυμήματα = First International Olympic Games, Athens 18�6 – Memorabilia, [Αθήνα]:
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 2004· Αλίκη Σολωμού-Προκοπίου, Ιφιγένεια Βογιατζή (επιμ.),
Η Αθήνα στα τέλη του 1�ου αιώνα: Οι πρώτοι διεθνείς ολυμπιακοί αγώνες, Αθήνα: Ιστορική και
Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 2004· Βαλεντίνη Τσελίκα, Ολυμπιακοί Αγώνες 18�6: Το
λεύκωμα του Άλμπερτ Μάγιερ, Αθήνα: Εξάντας, 1��5· Νίκος Ε. Πολίτης, Ολυμπιακοί Αγώνες
του 18�6, όπως τους έζησαν τότε οι Έλληνες και οι ξένοι, Πάτρα: Αχαϊκές Εκδόσεις, 1��6·
Charles Maurras, Αθήνα 18�6: οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες, μφρ. Παναγιώτα Πανταζή, Αθή-
να: Ωκεανίδα, 2000· Ευθυμία Παπασπύρου-Καραδημητρίου, Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 18�6:
Ειδήσεις από την εφημερίδα Το Άστυ (Ιούλιος 18�4 - Απρίλιος 18�6), Αθήνα: Ιστορική και
Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 2002· Ευθυμία Παπασπύρου-Καραδημητρίου, Οι Ολυμπια-
κοί Αγώνες του 18�6: Ειδήσεις από την εφημερίδα Ακρόπολις (Ιούνιος 18�4 - Απρίλιος 18�6),
Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 2002· Ευθυμία Παπασπύρου-Καρα-
δημητρίου, Ολυμπιακοί Αγώνες του 18�6 και θεατρικές παραστάσεις: ειδήσεις από αθηναϊκές
εφημερίδες, Πειραιάς: Τζέι και Τζέι, 2004· Ζαχαρούλα Μαρκοπούλου, Αθήνα η Κοσμόπολις: Η
Αθήνα του 18�6 από το γαλλικό τύπο, Αθήνα: Δωδώνη, 2004· Αλέξανδρος Καποδίστριας, Η ορ-
γάνωση και η επιτέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 18�6, Αθήνα: χ.ε., 2005· Michael
Llewellyn Smith, Οι Ολυμπιακοί του 18�6 στην Αθήνα: η γένεση των σύγχρονων Ολυμπιακών
Αγώνων, μφρ. Μαργαρίτα Ζαχαριάδου, Αθήνα: Εστία, 2004.



αναζητούσαν κι αυτές τον ρόλο τους σε ένα γεγονός διεθνούς εμβέλειας που
έβγαζε την Ελλάδα από την εσωστρεφή πνευματική και πολιτιστική της δρα-
στηριότητα και έστρεφε τα βλέμματα του ξένου τύπου μοιραία, ανάμεσα στα
άλλα, και στην εσωτερική πνευματική δημιουργία.�67 Στην πνευματική ζωή αυ-
τές οι ωφέλειες είναι παράπλευρες: η διεθνοποίηση της οικονομίας και του εμπο-
ρίου αρχίζει σταδιακά να επιφέρει τη διεθνοποίηση της κουλτούρας, αλλά και
της διασκέδασης. Και οι Ολυμπιακοί είναι ακριβώς αυτό: ένα γεγονός που θα
παρακολουθήσει από τις εφημερίδες της εποχής ολόκληρος ο κόσμος – μια πα-
γκοσμίου ενδιαφέροντος ατραξιόν για την οποία θα ενδιαφερθεί να μάθει όλη η
ανθρωπότητα – το πρώτο και μεγαλύτερο παγκόσμιο υπερθέαμα, το οποίο θα
γνωρίσει μεγαλύτερη απήχηση από κάθε λογοτεχνικό ή θεατρικό ή εικαστικό
έργο της εποχής του. Απήχηση που δεν περιορίζεται στους πνευματικούς και
καλλιτεχνικούς κύκλους αλλά είναι μαζικότερη – και διευρύνεται ολοένα από
τα δίκτυα των μέσων μαζικής επικοινωνίας.

Ως ιδανικός αγγελιαφόρος της Μεγάλης Ιδέας, αλλά και ως εφαλτήριο για
το λανσάρισμα μιας καινούριας Ελλάδας, πλήρως ενσωματωμένης στον δυτικό
κόσμο και, στο μέτρο του δυνατού, απαλλαγμένης από τα κατάλοιπα της οθω-
μανικής κυριαρχίας που διαφοροποιούσαν την καθ’ ημάς Ανατολή από την κα-
πιταλιστική και βιομηχανική Ευρώπη, οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας ήταν
ασφαλώς περισσότερο μεταμφίεση παρά πραγματικότητα. Ήταν ένα επικοινω-
νιακό γεγονός που προσπαθούσε να αναδείξει μια ελάχιστα κοντινή στην αλή-
θεια εικόνα «δυτικοποίησης» της Ελλάδας: πίσω από τους Αγώνες κρύβονταν
τεράστια οικονομικά προβλήματα,�68 ένα πτωχευμένο κράτος που αδυνατούσε
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�67 Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που θα πλαισίωνε τους αγώνες καλλιεργούσε την προσδο-
κία του εφαλτηρίου για όσους ήθελαν να διεκδικήσουν κάποια διεθνή καταξίωση, ιδιαίτερα αν
λάβουμε υπ’ όψιν μας και το γεγονός ότι ένα τέτοιο διεθνές γεγονός συνέβαινε για πρώτη φορά,
θυμίζοντας τις πρώτες μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, και δεν υπήρχε κάποιο προηγούμενο για να
γίνουν συγκρίσεις. Στην ατμόσφαιρα του fin de siécle, η Ολυμπιάδα ήταν ένα προμήνυμα του
καλύτερου κόσμου που διαφαινόταν στον 20ό αιώνα να φέρνει η τεράστια τεχνολογική εξέλιξη
που είχε επέλθει με τη βιομηχανική επανάσταση, η μεγάλη εξέλιξη του εμπορίου λόγω της συ-
ντόμευσης των θαλάσσιων δρόμων και του σιδηροδρόμου, αλλά και η «διεθνοποίηση» της οικο-
νομίας με την άνδρωση μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών εταιρειών που σταδιακά αρχί-
ζουν να αποκτούν παγκόσμια δύναμη και να επηρεάζουν τις εσωτερικές εξελίξεις.

�68 Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο ο Τιμολέων Φιλήμων ([κείμενο χωρίς τίτ-
λο], στο Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 776 π.Χ.-18�6, Μέρος Β: «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 18�6 υπό
βαρώνου δε Κουμπερτέν, Τιμολέοντος Φιλήμονος, Ν. Γ. Πολίτου και Χαραλάμπου Άννινου,
γαλλική μετάφραση Leon Olivier, Αθήναι: Κάρολος Μπεκ, 18�6 και Paris: H. Le Soudier, 18�6,
σσ. 8-�4) αναφέρεται αναλυτικά στο ιστορικό χρηματοδότησης των Αγώνων από ιδιωτικά συμ-
φέροντα και από εσωτερικό δανεισμό, αφού το κράτος είναι πτωχευμένο. Χαρακτηριστικό είναι
το ακόλουθο απόσπασμα (ό.π., σ. 18): «Άπαξ δεκτού γενομένου, ότι, ένεκα των δυσχερειών, εις
ας προήλθεν, απέναντι των αλλοδαπών πιστωτών του κράτους, το Δημόσιον Ταμείον έπρεπε ν’
αποστή πάσης χρηματικής αρωγής υπέρ του Ταμείου των Ολυμπιακών Αγώνων, εις απέμεινε



να χρηματοδοτήσει το εγχείρημα, όπως άλλωστε αδυνατούσε να στηρίξει οικο-
νομικά την παιδεία, την υγεία, την πρόνοια, μια πολιτική κατάσταση με εξαιρε-
τική πολιτική αστάθεια, μια οικονομία που προσπαθούσε να κάνει τα πρώτα δει-
λά της βήματα προς την εκβιομηχάνιση χωρίς ουσιαστικά δικές της δυνάμεις,
ενώ είχε να αντιμετωπίσει, στον πρωτογενή τομέα και τα κατάλοιπα των ιδιο-
κτησιακών σχέσεων της γης που τής είχε κληροδοτήσει το οθωμανικό παρελ-
θόν. Και, τέλος, που προσέφευγε στο «πλαίσιο στήριξης» της εποχής, δηλαδή τα
κεφάλαια των ευεργετών, Ελλήνων του μείζονος ελληνισμού από τα ισχυρά οι-
κονομικά κέντρα εκτός Ελληνικού Βασιλείου. Οι ευεργέτες ήταν αυτοί που
πρωτοστάτησαν στη χρηματοδότηση των υποδομών και των αγώνων και, παρά
τις περικοπές που έγιναν στο πρόγραμμα, αθλητικό και καλλιτεχνικό, οι αγώ-
νες πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, μεταξύ 25 Μαρτίου (δεν είναι τυχαίος ο
συμβολισμός της ημερομηνίας) και 5 Απριλίου 18�6.

Πέρα από τα παραπάνω, οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν και για το αθηναϊκό
κοινό ένα μεγάλο θέαμα, μια τεράστια γιορτή, που το Ελληνικό Κράτος δεν εί-
χε ποτέ ξαναζήσει, παρά μόνον μέσα από τις σελίδες του τύπου.�6� Όλες οι προ-
σπάθειες για να διοργανωθούν κάποιας κλίμακας εκθέσεις ή πολιτιστικές-
αθλητικές συναντήσεις (όπως οι Ζάππειες Ολυμπιάδες)�70 δεν είχαν παρά τοπι-
κή εμβέλεια. Τώρα, η ίδια η πόλη θα μεταμορφωνόταν σε τεράστια σκηνή, στην
οποία θα πρωταγωνιστούσαν αθλητές και επίσημα πρόσωπα από πολλές χώρες
του κόσμου. Η κουλτούρα της μαζικής ψυχαγωγίας και διασκέδασης μόλις
εκείνη την εποχή είχε, άλλωστε, αρχίσει να ανδρώνεται στην Αθήνα.�71
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τρόπος προς πορισμόν του αναγκαίου χρήματος, η έκκλησις εις ατομικήν εισφοράν προς τους
Έλληνας, τους εντός και τους εκτός της Ελλάδος». Υπογραμμίζεται δε, με ιδιαίτερα ειρωνικό
τόνο, ότι το Ελληνικό Κράτος δεν μπορούσε να διαθέσει ένα μέρος των απαιτούμενων εξόδων
για τη διεξαγωγή της Ολυμπιάδας, ενώ ούτε την ηθική στήριξη δεν παρείχε στην οργανωτική
επιτροπή.

�6� Οι Αθηναίοι είχαν την ευκαιρία λ.χ. να διαβάσουν στον τύπο τις περιγραφές των μεγάλων
διεθνών γεγονότων (ιδίως των εμπορικών εκθέσεων) του τέλους του 1�ου αιώνα που διεξάγο-
νταν στη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική. Αυτού του είδους τα κοσμοπολίτικα γεγονότα, από-
γονοι των μεσαιωνικών μεγάλων εμποροπανηγύρεων στη Δυτική Ευρώπη, ήταν ασυνήθιστα
στην Ανατολή. Οι Έλληνες που ζούσαν ή ταξίδευαν στα κέντρα του μείζονος ελληνισμού της
Ανατολής, όπως την Πόλη, τη Σμύρνη ή την Αλεξάνδρεια, ήταν εξοικειωμένοι με ένα αλλιώτικο
είδος κοσμοπολιτισμού: είχαν μάθει περισσότερο να ταξιδεύουν οι ίδιοι στα κέντρα των εξελίξεων
παρά να φιλοξενούν τέτοια μεγάλα γεγονότα.

�70 Για τις τέσσερις Ζάππειες Ολυμπιάδες (185�, 1870, 1875 και 1888-188�) βλ. ενδεικτι-
κά Τάσος Κ. Κοντογιαννίδης, Η θρυλική Ολυμπιάδα του Σπύρου Λούη: Φως στις άγνωστες
«Ολυμπιάδες» του Ζάππα και στα παρασκήνια των αγώνων της Αθήνας του 18�6, Αθήνα:
Άγκυρα, 2004.

�71 Η εμφάνιση νέων πνευματικών δυνάμεων ήδη από τη δεκαετία του 1880, σε συνδυασμό
με το ανανεωτικό κλίμα της εποχής του Τρικούπη είχε προετοιμάσει το έδαφος ώστε στη δεκα-
ετία του 18�0 η πνευματική και καλλιτεχνική δραστηριότητα να γνωρίζει άνθηση: εφημερίδες, 



Ο Άννινος ήταν ήδη καταξιωμένος ως δημοσιογράφος και «μεθυγράφος» της
αθηναϊκής καθημερινότητας. Ήταν και άνθρωπος του θεάτρου, όπου πάλι η κα-
θημερινότητα πρωταγωνιστούσε, οπότε μπορούσε να αποτιμήσει ένα μεγάλο θέ-
αμα. Επιπλέον, η γραφή του ήταν χαριτωμένη, εύληπτη, στέρεα δομημένη αλλά
οπωσδήποτε όχι «ενοχλητική».�72 Επιπλέον, οι σχέσεις του με το παλάτι, που
πρωτοστατούσε στη διοργάνωση των αγώνων, ήταν καλές, όπως μαρτυρείται
από τις ιστορικές δημοσιεύσεις του.�7� Κυρίως, ο Άννινος διαδραμάτιζε στην
εποχή του με εξαιρετικό ομολογουμένως τρόπο τον ρόλο του έμπειρου «λογογρά-
φου». Μπορούσε να συνθέσει με πολύ επιτυχημένο τρόπο ένα κείμενο με οποιο-
δήποτε θέμα, αφού είχε μεγάλη ευχέρεια να επεξεργάζεται και να αξιοποιεί συν-
δυαστικά την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Ένας καλός επαγγελματίας λο-
γογράφος, γνώστης του θεάματος, γνώστης των μέσων μαζικής επικοινωνίας,
ήταν ο ιδανικός άνθρωπος για να κάνει αυτό που θα κρατούσε τις λιγοστές μέ-
ρες των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας στην αιωνιότητα: να καταγράψει το
χρονικό των Αγώνων στο επίσημο λεύκωμά τους.

Το λεύκωμα Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 776 π.Χ. 18�6 / Les Jeux Olympiques
776 av. J.-C.-18�6 κυκλοφόρησε, σε δύο μέρη, το 18�6 με εκδότη στην Αθήνα
τον Κάρολο Μπεκ (Charles Beck) και στο Παρίσι τον εκδοτικό οίκο Η. Le
Soudier. Η γαλλική μετάφραση ήταν του Leon Olivier.�74 Ήταν το επίσημο ανα-
μνηστικό λεύκωμα των Αγώνων, καθώς στη σελίδα τίτλου του λευκώματος
αναφέρεται ότι έχει την έγκριση και υποστήριξη του Κεντρικού Συμβουλίου διε-
ξαγωγής των αγώνων. Αναδρομή στους βιβλιογραφικούς καταλόγους καθιστά
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περιοδικά και βιβλία εκδίδονταν και κυκλοφορούσαν με μεγαλύτερη συχνότητα αλλά και απή-
χηση σε όλα τα κέντρα του ελληνισμού, ενώ και επί σκηνής, από τις αρχές της δεκαετίας, είχε
αρχίσει να διαφαίνεται ισχυρότερο ένα κύμα θεατρικών επιτυχιών, που συνδεόταν κυρίως με το
κωμειδύλλιο, πολύ παρεξηγημένο από την κριτική αλλά με καθοριστική συμβολή στη διαμόρφω-
ση του αθηναϊκού θεατρικού στερεώματος στο γύρισμα του αιώνα. Βλ. σχετικά και την παρά-
γραφο 4.2.� αυτής της μελέτης.

�72 Οι ιστορικές του πραγματείες που είχαν ως τότε δημοσιευθεί είχαν κερδίσει το αναγνω-
στικό κοινό αλλά και το ακροατήριο του φιλολογικού συλλόγου «Παρνασσός» όπου εκφωνούσε
ομιλίες, άρα είχε δοκιμαστεί στην συγγραφή καλοφτιαγμένων ιστορικών περιγραφών.

�7� Χαρακτηριστικό είναι το υμνητικό για τη βασιλική οικογένεια κείμενό του Άννινου «Δύο
νύμφαι», Εστία, τόμ. ΚΣΤ΄, αρ. 665, 25 Σεπ. 1888, σσ. 60�-61�.

�74 Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 776 π.Χ. - 18�6. Τη εγκρίσει και υποστηρίξει του εν Αθήναις
Κεντρικού Συμβουλίου των διεθνών Ολυμπιακών αγώνων, του προεδρευομένου υπό της Α.Β.
Υψηλότητος του Διαδόχου Κωνσταντίνου / Les Jeux Olympiques 776 av. J.-C. 18�6. Honoré d’
une souscription du Comité central d’Athènes presidé par S.A.R. le Prince Héritier de Grèce. Μέ-
ρος Α΄: «Οι αγώνες εν τη αρχαιότητι», υπό Σπ. Γ. Λάμπρου και Ν. Γ. Πολίτου, μετά προλόγου
υπό Τιμολέοντος Φιλήμονος, γενικού Γραμματέως των διεθνών Ολυμπιακών αγώνων. Μέρος Β:
«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 18�6 υπό βαρώνου δε Κουμπερτέν, Τιμολέοντος Φιλήμονος, Ν. Γ. Πο-
λίτου και Χαραλάμπου Άννινου, γαλλική μετάφραση Leon Olivier, Αθήναι: Κάρολος Μπεκ,
18�6 και Paris: H. Le Soudier, 18�6. 



σαφές ότι είχαν κυκλοφορήσει και άλλες εκδόσεις σχετικές με τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες.�75 Το πρώτο μέρος του λευκώματος, το οποίο προλόγιζε ο Τιμολέ-
ων Φιλήμων, γενικός γραμματέας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας,
αφορούσε στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων από το 776 π.Χ., και είχαν
επιμεληθεί οι Σπυρίδων Λάμπρος και Νικόλαος Πολίτης, με τους οποίους ο Άν-
νινος συνδεόταν με φιλικές και πνευματικές σχέσεις, μέσα από τον φιλολογικό
σύλλογο «Παρνασσό», αλλά και το περιοδικό Εστία. Το πολυσυλλεκτικό αυτό
λεύκωμα αναφέρεται συχνά στα εκδοτικά χρονικά με το όνομα του εκδότη του
(«Λεύκωμα Μπεκ»).

Ο Άννινος συμμετέχει συγγραφικά στο δεύτερο μέρος του λευκώματος, το
οποίο αναφέρεται στην Ολυμπιάδα του 18�6, από κοινού με τους βαρώνο Πιερ
Ντε Κουμπερτέν (πρωταγωνιστή της προσπάθειας για αναβίωση των Ολυ-
μπιακών Αγώνων), Τιμολέοντα Φιλήμονα και Νικόλαο Γ. Πολίτη (που συμμε-
τείχαν και στο πρώτο μέρος του Λευκώματος).�76

Ο Βαρώνος Πιερ ντε Κουμπερτέν στο κείμενό του�77 αναφέρεται στο χρονικό
των πολύχρονων προσπαθειών για την αναβίωση των Αγώνων, ενώ ο Τιμολέων
Φιλήμων, σε ένα αναλυτικό χρονικό αναφέρεται στα interna corporis της διοργά-
νωσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δυσκολίες που αυτή αντιμετώπισε κυ-
ρίως λόγω της έλλειψης πόρων και της αδυναμίας της ελληνικής Πολιτείας να
στηριξει οικονομικά το εγχείρημα, με σαφείς αιχμές κατά της ελληνικής κυβέρ-
νησης, καθώς και στον σημαντικό ρόλο των ευεργετών, ιδίως του Γεωργίου
Αβέρωφ, για τη δημιουργία υποδομών και τη συμμετοχή του ελληνικού λαού,
μέσα από διαδικασία εσωτερικού δανεισμού, αλλά και στον πρωταγωνιστικό ρό-
λο του διαδόχου Κωνσταντίνου, ο οποίος είχε αναλάβει την προεδρία της Επιτρο-
πής, και την αποφασιστικότητά του να υλοποιηθεί το εγχείρημα.�78 Ο Φιλήμων
παρουσιάζει τον Κωνσταντίνο ως κινητήριο μοχλό του εγχειρήματος, προσθέτο-
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�75 Αναφέρουμε ενδεικτικά άλλες εκδόσεις της εποχής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
18�6: Ολυμπιακοί Αγώνες εν Αθήναις, Μάρτιος-Απρίλιος 18�6, πανηγυρικόν τεύχος της
Εστίας, Αθήναι: Εστία, 18�6· Το δεκαήμερον των ολυμπιακών αγώνων εν τω λεπτομερώς και
κατά χρονολογικήν τάξιν περιγράφονται οι ολυμπιακοί αγώνες, Αθήναι: χ.ο. 18�6· Η Ελλάς
κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνας του 18�6, Πανελλήνιον εικονογραφημένον λεύκωμα, Αθήναι:
Ακροπολις, 18�6· Μ. Ν.de Neufville, Esquisses et souvenirs: La Grèce et les Jeux Olympiques
18�6, Paris, A. Pedone, 18�7.

�76 Για τη συμμετοχή του Άννινου στο λεύκωμα των Ολυμπιακών Αγώνων βλ. επίσης
Ηλίας Τουμασάτος, «Ένα μεγάλο θέαμα με τα μάτια ενός θεατρικού συγγραφέα. Οι Ολυμπια-
κοί Αγώνες της Αθήνας (18�6) και ο Χαραλάμπης Άννινος», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. 12
(200�-2010), σσ. 50�-522.

�77 Πέτρος Κουμπερτέν (Pierre de Coubertin), [κείμενο χωρίς τίτλο], Οι Ολυμπιακοί Αγώ-
νες 776 π.Χ.-18�6, μέρος Β΄: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 18�6, ό.π., σσ. 1-7.

�78 Τιμολέων Φιλήμων, [κείμενο χωρίς τίτλο], Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 776 π.Χ.-18�6, μέρος
Β΄: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 18�6, ό.π., σσ. 8-28.



ντας ένα ακόμη πλεονέκτημα στην επί δεκαετίες διελκυστίνδα ανάμεσα στον
κληρονομικό μονάρχη και τους θεσμούς της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.
Ο βασιλιάς, με τη στήριξη του λαού, εμφανίζεται να υλοποιεί ένα εγχείρημα που
οι κυβερνώντες (εκλεγμένοι από τον λαό) δεν μπορούν αλλά καθώς φαίνεται δεν
έχουν τη διάθεση να υλοποιήσουν. Χαρακτηρίζεται μάλιστα ο βασιλιάς «ελευθέ-
ρα ψήφω των Ελλήνων ανακεκηρυγμένος Αντιπρόσωπος του Έθνους»,�7� φανε-
ρώνοντας απροκάλυπτα σχεδόν και έναν δεύτερο επικοινωνιακό στόχο του λευ-
κώματος: την ανάδειξη του διαδόχου Κωνσταντίνου στην παγκόσμια κοινή
γνώμη ως προσωπικότητας που παρά τις αξεπέραστες δυσκολίες ανέλαβε και
έφερε σε πέρας μια λαμπρή διοργάνωση. «Ουχί εν υπερβολή εχαρακτηρίσθη το
συντελεσθέν έργον ως θαύμα» αποφαίνεται ο Φιλήμων,�80 θυμίζοντάς μας τους
αντίστοιχους χαρακτηρισμούς των ολυμπιακών έργων της επόμενης Ολυμπιά-
δας που διοργανώθηκε στην Αθήνα, αυτής του 2004, και του αντίστοιχου κλίμα-
τος αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης που είχε επικρατήσει τότε. Εξαίρεται επί-
σης η άψογη συμπεριφορά του λαού της Αθήνας, που επέδειξε εξαιρετική φιλοξε-
νία και συμμετείχε με θέρμη στη διοργάνωση με αποτέλεσμα τις ημέρες εκείνες
να μην εμφανιστεί συνωστισμός στους αθλητικούς χώρους και να μην χαθεί ού-
τε μαντήλι από τους επισκέπτες.

Το κείμενο του καθηγητή Λαογραφίας Νικολάου Πολίτη,�81 που αφορά στον
χώρο διεξαγωγής των περισσότερων αγωνισμάτων του 18�6, το Παναθηναϊκό
Στάδιο, είναι κείμενο αυστηρά επιστημονικό, χωρίς πολιτικές προεκτάσεις.

Ο Άννινος με το κείμενό του�82 καταλαμβάνει το συντριπτικά μεγαλύτερο
μέρος του λευκώματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά την ήδη εκδηλωθείσα
ενασχόλησή του με την ιστορική έρευνα, μέσα από τις κατά καιρούς δημοσιευ-
μένες ιστορικές του μελέτες, εδώ εμφανίζεται με τη δημοσιογραφική του ιδιότη-
τα, και, για να ακριβολογούμε, με την ιδιότητα της «ισχυρής υπογραφής» στη
δημοσιογραφία, μια και ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1880 έχει αφήσει 
τη «σύνταξη» των εφημερίδων και λειτουργεί περισσότερο ως αρθρογράφος
(columnist) και συνεργάτης, ήδη δε έχει πρόσφατη τη σύντομη εμπειρία του ως
υπεύθυνου εκδότη του Παρνασσού. Εδώ ο Άννινος καλείται να περιγράψει τους
Αγώνες, να δώσει ουσιαστικά ένα χρονικό της αγωνιστικής και παράλληλης
δραστηριότητας εκείνων των ημερών. 

Ο Άννινος στο κείμενό του, το οποίο επικουρείται από εικονογράφηση και φω-
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�7� Τιμολέων Φιλήμων, ό.π., σ. 22.
�80 Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 776 π.Χ.-18�6, μέρος Β΄: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 18�6, ό.π., σσ.

24-25.
�81 Νικόλαος Γ. Πολίτης, «Το Παναθηναϊκόν Στάδιον / Stade Panathenaique», Οι Ολυμπια-

κοί Αγώνες 776 π.Χ.-18�6, μέρος Β΄: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 18�6, ό.π., σσ. 2�- 46.
�82 Χαραλάμπης Άννινος, «Περιγραφή των Αγώνων / Description des Jeux», Οι Ολυμπιακοί

Αγώνες 776 π.Χ. – 18�6, μέρος Β΄: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 18�6, ό.π., σσ. 47-10�.



τογραφικό υλικό από τους αγώνες, επιχειρεί ουσιαστικά δύο πράγματα: Από τη
μία, να δώσει ένα όσο το δυνατόν πληρέστερο, ακριβέστερο αλλά και εναργέστε-
ρο χρονικό των αγώνων, να διαχειριστεί δηλαδή τους αγώνες ως γεγονός που
πρόκειται να απασχολήσει τη μελλοντική ιστοριογραφία και το κείμενό του ως
πηγή της μελλοντικής ιστοριογραφίας, καθώς ο ίδιος έχει επωμιστεί το βάρος
της καταγραφής του ίδιου του γεγονότος. Από την άλλη, υπάρχει και ο πιο βρα-
χυπρόθεσμος στόχος: η διαχείριση του επικοινωνιακού γεγονότος όπως περιγρά-
φηκε στις προηγούμενες παραγράφους ως συνισταμένη πολλών προσδοκιών:
των προσδοκιών της Ελλάδας ως αναδυόμενης δύναμης στη διεθνή κονίστρα,
αλλά και ως αδιάσπαστης συνέχειας του αρχαίου κλέους, αλλά και εκείνων του
διαδόχου Κωνσταντίνου ως ανερχόμενης προσωπικότητας διεθνούς πλέον κύ-
ρους. Τέλος, ο Άννινος μοιραία θέλει να διαχειριστεί και τη δική του σύνδεση με
το ιστορικό αυτό γεγονός, ως απόδειξη της καταξίωσής του στον πνευματικό
στίβο.

Το πρώτο μέρος του κειμένου�8� αναφέρεται στα αποκαλυπτήρια του αγάλ-
ματος του ευεργέτη Γεωργίου Αβέρωφ, που χρηματοδότησε την ανακατασκευή
του σταδίου. Ανάλογη προβολή επιφυλάσσεται στον διάδοχο Κωνσταντίνο και σε
ολόκληρη τη βασιλική οικογένεια και κατά την περιγραφή της έναρξης των
Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Άννινος, κι εδώ με τρόπο κινηματογραφικό προσπαθεί
να αποτυπώσει αυτό που εκείνη τη στιγμή θεωρείται η πιο ένδοξη στιγμή του νέ-
ου Ελληνικού Κράτους.�84

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με ιδιαίτερη ανα-
φορά στον Ολυμπιακό Ύμνο του Κωστή Παλαμά, το κείμενο του οποίου δημοσι-
εύεται επίσης αυτούσιο.�85 Ο Άννινος δεν σχολιάζει το ίδιο το ποίημα του Παλαμά,
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�8� Χαραλάμπης Άννινος, «Περιγραφή των Αγώνων / Description des Jeux», στο λεύκωμα
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 776 π.Χ.-18�6, μέρος Β΄: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 18�6, ό.π., σσ. 47-50.
Τα αποκαλυπτήρια έγιναν υπό βροχήν την παραμονή έναρξης των Αγώνων. Ο Άννινος στο ση-
μείο αυτό βρίσκει την ευκαιρία να πλέξει το εγκώμιο του μεγάλου ευεργέτη, ο οποίος ωστόσο
απουσίαζε από την τελετή, και να προβάλλει τον διάδοχο, παραθέτοντας το κείμενο της ομι-
λίας του.

�84 Πέρα από το αυστηρώς τελετουργικό μέρος της έναρξης, που συμβολικά συνέπιπτε με
τον εορτασμό της επετείου της εθνικής παλιγγενεσίας, καθώς γίνεται στις 25 Μαρτίου, ο Άννι-
νος περιγράφει με απίστευτες λεπτομέρειες το γεγονός και από τη σκοπιά των θεατών: τον εν-
θουσιασμό και τη συρροή του πλήθους στο στάδιο, σε συνδυασμό με τα μέτρα που είχε λάβει η
οργανωτική επιτροπή για την αποτροπή του συνωστισμού κατά τη διεξαγωγή των αγώνων – δεν
παραλείπει δε να αναφερθεί και στους άνευ εισιτηρίου θεατές που είχαν καταλάβει τον λοφίσκο
γύρω από το Παναθηναϊκό στάδιο. Μεγάλο βάρος δίνεται στην ενθουσιώδη, όπως την περιγρά-
φει ο Άννινος, υποδοχή της βασιλικής οικογένειας, στην προσφώνηση του διαδόχου Κωνσταντί-
νου προς τον βασιλιά λίγο πριν την κήρυξη της έναρξης, η οποία δημοσιεύεται αυτούσια,

�85 Χαραλάμπης Άννινος, «Περιγραφή των Αγώνων / Description des Jeux», ό.π., σ. 55. Θα
περίμενε κανείς, σ’ ένα λεύκωμα το οποίο προοριζόταν να διαιωνίσει την αίγλη των πρώτων Ολυ-
μπιακών Αγώνων, και από ένα χρονικό το οποίο γραφόταν από έναν κορυφαίο πνευματικό άν-



τον οποίο περιορίζεται να χαρακτηρίσει «εμπνευσμένο ποιητή» (να υποθέσουμε
επειδή ο Ολυμπιακός Ύμνος ήταν γραμμένος στη δημοτική), παραδέχεται ωστό-
σο ότι η εκτέλεσή του από τις χορωδίες έχει «τι το εξόχως αρχαιοπρεπές». 

Αντιθέτως, ο Άννινος αναφέρεται περιφραστικότερα στη μελοποίηση του
Ύμνου από τον (επίσης Επτανήσιο) Σπύρο Σαμάρα:�86

Η περιγραφή της πρώτης μέρας των Αγώνων�87 είναι μια αναλυτική δημο-
σιογραφική καταγραφή των αγωνισμάτων, με έμφαση στις ενθουσιώδεις (ή λι-
γότερο ενθουσιώδεις προς το τέλος της μέρας) αντιδράσεις του κόσμου, στη με
διάφορους τρόπους προβολή της βασιλικής οικογένειας και στη συμμετοχή των
Ελλήνων αθλητών, ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί στις εκδηλώσεις που ακο-
λουθούν το αγωνιστικό μέρος, προσπαθώντας να δείξει ότι η διεξαγωγή των
Αγώνων ήταν υπόθεση ολόκληρης της πόλης, αν όχι ολόκληρου του έθνους.

Ο Άννινος επιχειρεί, σε ό,τι αφορά την περιγραφή των εξωαγωνιστικών γεγο-
νότων να είναι εξίσου ακριβής όσο και στην περιγραφή του αγωνιστικού μέ-
ρους,�88 ενώ ερμηνεύει τη βραδινή φωταγώγηση της Ακρόπολης με το κεντρικό
μήνυμα που επιδιώκεται να αποσταλεί προς πάσα κατεύθυνση: 
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θρωπο της εποχής του να γινόταν μεγαλύτερη αναφορά στον Ολυμπιακό ύμνο (που εκτελείται
μέχρι σήμερα κατά τις τελετές έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων όπου γης), τουλάχιστον αν
λάβουμε υπ’ όψιν την έκταση του κειμένου που αφορά την οργάνωση της τάξης στο στάδιο.
Ίσως να μην είναι τυχαίο ότι την τελευταία είχε αναλάβει ένας Επτανήσιος, ο στρατιωτικός Νι-
κόλαος Μεταξάς.

�86 Χαραλάμπης Άννινος, «Περιγραφή των Αγώνων / Description des Jeux», ό.π., σ. 55.
Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η μουσική σύνθεσις του κ. Σαμάρα κρίνεται γενικώς ως επιτυχε-
στάτη. Το μέλος ήπιον και ήρεμον εν αρχή εμψυχούται βαθμηδόν και ανέρχεται εις τόνους ζωη-
ροτέρους, απολήγει δε εις ηχηροτάτην έντασιν, εις συναυλίαν φωνών και ήχων θριαμβευτικήν
και μεγαλοπρεπή, εμποιούσαν ζωηροτάτην αίσθησιν. Οι αναρίθμητοι ακροαταί ενθουσιώντες
καλύπτουσι διά παταγωδών χειροκροτημάτων το τέλος του ύμνου, πάντες δε, πρωτοστατούντος
του Βασιλέως, ζητούσι την επανάληψιν αυτού, ήτις και εκτελείται υπό τας αυτάς ενθουσιώδεις
ενδείξεις της επιδοκιμασίας.»

�87 Χαραλάμπης Άννινος, «Περιγραφή των Αγώνων / Description des Jeux», ό.π., σσ. 56-
60. Ο Άννινος δεν κρίνει σκόπιμο να αναφερθεί σε όλους τους συμμετέχοντες αθλητές, παρά μό-
νον σε εκείνους που διεκδικούν κάποια διάκριση, πάντοτε όμως εξαίρει τους ολυμπιονίκες, το φυ-
σικό κάλλος και τη σωματική τους διάπλαση και πάντοτε αναφέρει τις επιδόσεις τους στο εκά-
στοτε άθλημα.

�88 Χαραλάμπης Άννινος, «Περιγραφή των Αγώνων / Description des Jeux», ό.π., σ. 61. Τη
δεύτερη μέρα των αγώνων, διαπιστώνει ότι στο Παναθηναϊκό Στάδιο το ενδιαφέρον του κοινού
είναι περιορισμένο, ενώ ένας ενοχλητικός κονιορτός έχει σηκωθεί από τους δρόμους της Αθήνας
και προκαλεί δυσφορία σε αθλητές και κοινό, που δυσφορεί επίσης για το υπερβολικό τίμημα του
εισιτηρίου. Την τρίτη μέρα το δριμύ ψύχος μειώνει το ενδιαφέρον στους θεατές της ποδηλατοδρο-
μίας (Χαραλάμπης Άννινος, «Περιγραφή των Αγώνων / Description des Jeux», ό.π., σ. 66), ενώ
η βασιλική οικογένεια είναι πανταχού παρούσα και δεν χάνει καμία από τις αθλοπαιδιές, είτε
διοργανώνονται στο Παναθηναϊκό Στάδιο, είτε στο Ζάππειο, είτε στο Σκοπευτήριο της Καλλιθέ-
ας, είτε στο Φάληρο: Ο αθλητικός πρίγκηψ Γεώργιος μετακινεί ένα τεράστιο βάρος, βοηθώντας
στη διεξαγωγή της άρσης βαρών, αλλά όχι συμμετέχοντας.



«... Ως να εμαρτυρείτο διά του φωτεινού τούτου συμβολισμού η αναβιούσα
της Αρχαίας Ελλάδος εύκλεια διά των νεωτέρων Ολυμπιακών Αγώ-
νων».�8�

Η Αρχαία Ελλάδα ξαναγεννιέται, χρειάζεται προς τούτο και ολυμπιονίκες
από τη διοργανώτρια χώρα.��0 Θεωρώντας την περιγραφή των αγώνων ιδιότυπο
αφήγημα, και το γεγονός της νίκης του Σπύρου Λούη ίσως την κορυφαία στιγ-
μή των Αγώνων για την οποία το αναγνωστικό κοινό θα επεδείκνυε ανάλογο εν-
διαφέρον, ο Άννινος φροντίζει, μέσα από τη γραμμική ροή της περιγραφής των
γεγονότων να καλλιεργήσει το κατάλληλο suspense.��1

Η περιγραφή αυτή είναι ίσως και η πιο συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή
μιας σε γενικές γραμμές αυστηρής δημοσιογραφικής περιγραφής, αλλά και η
μακροσκελέστερη και αναλυτικότερη περιγραφή αγωνίσματος στο σύνολο του
τόμου αυτού, πράγμα που ασφαλώς δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι οι δρομείς
στον Μαραθώνιο διήνυσαν τη μεγαλύτερη απόσταση.��2 Ο Άννινος χειρίζεται
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�8� Χαραλάμπης Άννινος, «Περιγραφή των Αγώνων / Description des Jeux», ό.π., σ. 64.
��0 Χαραλάμπης Άννινος, «Περιγραφή των Αγώνων / Description des Jeux», ό.π., σ. 72. Η

εμφάνιση της Ελληνικής σημαίας στον ιστό του Παναθηναϊκού Σταδίου χάρη στη νίκη του νεα-
ρού Μητρόπουλου στο άθλημα των κρίκων όπως περιγράφεται από τον Άννινο, δίνει μια χαρα-
κτηριστική διάσταση της εθνικής προσπάθειας σε όλες τις διαστάσεις της: Η κραυγή «Ζήτω η
Ελλάς» ακούγεται γαλλιστί από την ελλανόδικο επιτροπή, ενώ ασφαλώς το σύνθημα για τα
χειροκροτήματα τα δίνει η βασιλική οικογένεια, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στο πλήθος που
επιπλέον κουνάει μαντήλια και πετάει ψηλά τα καπέλα του. Επιπλέον, οι ελληνικές νίκες και η
βελτίωση του καιρού αναζωπυρώνουν το ενδιαφέρον του κοινού.

��1 Χαραλάμπης Άννινος, «Περιγραφή των Αγώνων / Description des Jeux», ό.π., σσ. 74-
75. Ο Άννινος περιγράφει με ιδιαίτερα χαριτωμένο τρόπο την εντέχνως καλλιεργημένη προσδο-
κία των θεατών για νίκη στο άθλημα του Μαραθωνίου και τους sui generis χορηγούς που υπό-
σχονταν στο νικητή δωρεάν υπηρεσίες (κουρείς, ξενοδόχους, ράφτες). Πρώτα οι προσδοκίες, με-
τά η αθρόα προσέλευση του πλήθους που περίμενε κάτι σπουδαίο, παρουσιάζονται στο κείμενο
κλιμακωτά ενώ ανάμεσά τους παρεμβάλλονται οι περιγραφές άλλων αγωνισμάτων – σαν ο ανα-
γνώστης – και το μάτι αυτού που περιγράφει, να βρίσκεται στο Παναθηναϊκό Στάδιο, να βλέπει
άλλες εικόνες μπροστά του να περνούν, αλλά να προσδοκά μία άλλη εικόνα, για την πραγμάτω-
ση της οποίας η δράση εκτυλίσσεται σε άλλο σκηνικό. Ένα ιδιότυπο in medias res πριν από την
περιγραφή του Μαραθωνίου καθαυτή.

��2 Χαραλάμπης Άννινος, «Περιγραφή των Αγώνων / Description des Jeux», ό.π., σσ. 81-
�0. Ξαφνικά τα ζευγάρια μάτια που περιγράφουν γίνονται διπλά: Εξακολουθεί να υπάρχει η μα-
τιά στο Στάδιο, προστίθεται όμως επιπλέον και μια ματιά που παρακολουθεί τη διαδρομή από
την αφετηρία μέχρι το τέρμα, με όλες τις συναρπαστικές εναλλαγές, την εσφαλμένη πρώτη εί-
δηση περί της νίκης άλλου αθλητή, την αναγγελία της νίκης του Σπύρου Λούη πριν ο ίδιος φτά-
σει στο Στάδιο, την ενθουσιώδη αντίδραση του κοινού, τους έξαλλους πανηγυρισμούς που ακο-
λούθησαν την άφιξη του Λούη (δεν παραλείπεται να σημειωθεί ότι μέλη της βασιλικής οικογέ-
νειας έκαναν μαζί του τον γύρο του θριάμβου στο Στάδιο), αλλά και όσους ακολούθησαν τη λή-
ξη του αγωνιστικού προγράμματος.



έξυπνα την αποστασιοποίηση της νίκης του Λούη από το στενά αγωνιστικό πλαί-
σιό της (ας μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν ο πρώτος Έλληνας ολυμπιονίκης, καθώς
και το γεγονός ότι στη δεύτερη και τρίτη θέση τερμάτισαν επίσης Έλληνες) και
την αντιμετωπίζει ως επικοινωνιακό γεγονός – το μέγεθος που καταλαμβάνει
στην αφήγησή του προσδιορίζεται τόσο από την ενθουσιώδη πρόσληψη του γεγο-
νότος από την κοινή γνώμη της εποχής, αλλά και από τη βαθύτερη ίσως αιτία
της: την κατασκευασμένη από τις ελίτ της εποχής, στις οποίες ανήκε και ο Άν-
νινος προσδοκία μιας μεγάλης νίκης που θα συμπλήρωνε το γεγονός της ίδιας
της διοργάνωσης και θα υπογράμμιζε την ιστορική συνέχεια του έθνους. Το τέ-
λος του Μαραθωνίου, με αρχαίες αναφορές και τη φράση «νενικήκαμεν» συνδέε-
ται με τη νίκη ενός Έλληνα – την επιβεβαίωση κυρίως σε εθνικό επίπεδο, για
εσωτερική κατανάλωση, και δευτερευόντως σε διεθνές, της αναγέννησης του
έθνους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Άννινος αναφέρεται (για μοναδική φορά) στον
απόηχο της νίκης του Λούη στον αθηναϊκό τύπο, την επόμενη μέρα,��� κάνοντας
παρέκβαση από την περιγραφή της αγωνιστικής δραστηριότητας. 

Ο Λούης δεν γίνεται μόνο ο καινούριος ήρωας – σύμβολο που διακαώς επιζη-
τούσαν οι ελίτ και ευχαρίστως αποδέχτηκε το κοινό των αγώνων αλλά και κατ’
επέκτασιν ολόκληρος ο ελληνισμός. Είναι περισσότερο ένα «ποπ» (popular, λαϊ-
κό) μαζικό είδωλο, μιας νεοπαγούς για την Ελλάδα κουλτούρας, ένα πασίγνω-
στο άτομο που η φήμη του ξεπερνά κάθε άλλον Έλληνα – ο Άννινος, ήδη ενταγ-
μένος στη μαζική κουλτούρα της εποχής γνωρίζει και αναδεικνύει αυτό τον επι-
κοινωνιακό μηχανισμό, παραθέτοντας λεπτομέρειες που συμβάλλουν ακόμη πε-
ρισσότερο στην αποθέωση του Λούη ως Έλληνα νικητή: είναι ένας φτωχός κα-
τοικος του Αμαρουσίου, ένα παιδί του λαού, το βράδυ πριν τον αγώνα έλαβε τη
θεία κοινωνία, στο δείπνο που παρατέθηκε από τον βασιλιά εμφανίστηκε φορώ-
ντας φουστανέλα, την εθνική ενδυμασία, και συνοδευόμενος από τον γέρο πατέ-
ρα του, έναν απλό χωρικό.��4 Κατά την απονομή των επάθλων δε, ο Λούης απο-
θεώνεται φορώντας και πάλι την εθνική ενδυμασία, ενώ χιλιάδες σημαιάκια κυ-
μάτιζαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο.��5
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��� Χαραλάμπης Άννινος, «Περιγραφή των Αγώνων / Description des Jeux», ό.π., σσ. 87-
88. Αυτή η παρέκβαση ασφαλώς συμβάλλει στην πιστή αποτύπωση της περιρρέουσας ατμό-
σφαιρας των αγώνων, αλλά και στην ανάδειξη του επικοινωνιακού στόχου. Πέρα από αυτόν,
αποτυπώνεται και καθαυτό το γεγονός της νίκης ως γενεσιουργός παράγοντας εμπορικής δρα-
στηριότητας: λιθογραφίες και φυλλάδια για τον Λούη κυκλοφορούν, ο ίδιος ο αθλητής απολαμ-
βάνει προνομίων και τιμών, επιχειρήσεις παίρνουν το όνομά του προκειμένου να προσελκύσουν
πελατεία.

��4 Χαραλάμπης Άννινος, «Περιγραφή των Αγώνων / Description des Jeux», ό.π., σ. �8.
Ακόμα και η παρουσία του πατέρα του Λούη σχολιάζεται από τον Άννινο προσανατολισμένη στο
αρχαίο κλέος: Παρομοιάζεται με τον ρόδιο Διαγόρα.

��5 Χαραλάμπης Άννινος, «Περιγραφή των Αγώνων / Description des Jeux», ό.π., σ. 107.



Ο Άννινος δεν παραλείπει να παραθέσει πλήρη κατάλογο των νικητών όλων
των αθλημάτων με το πλήρες όνομα και την εθνικότητά τους, καθώς και να πε-
ριγράψει με κάθε λεπτομέρεια τις τελετές λήξης και όλες τις παράλληλες εκδη-
λώσεις που πλαισίωσαν το δεκαήμερο των αγώνων. Πιστός στη λογική του αλ-
μανάκ, δεν παραλείπει να αναφερθεί στις κακές καιρικές συνθήκες ή άλλες τε-
χνικής και πρακτικής φύσεως αντιξοότητες οι οποίες ματαίωσαν ή ανέβαλαν
ορισμένες εκδηλώσεις ή αγωνίσματα. Δεν χάνει ούτε για μια στιγμή την ευκαι-
ρία όμως να υπογραμμίσει τη συμβολή των πραγματικών πρωταγωνιστών των
αγώνων.

Ποιο ήταν το πιθανό αναγνωστικό κοινό του λευκώματος; Σ’ αυτό το ερώτη-
μα θα πρέπει να απαντήσουμε για να κατανοήσουμε ποιοι ήταν οι πραγματικοί
πρωταγωνιστές των Αγώνων. Μπορούμε να διακρίνουμε διάφορες ομάδες στις
οποίες επικοινωνιακά απευθύνεται το λεύκωμα: Το κοινό των αγώνων, οι ελίτ
των Αθηνών που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ενεπλάκησαν στη διαδικασία, το
ευρύτερο κοινό του ελεύθερου και μείζονος ελληνισμού που δεν παρακολούθησε
τους αγώνες, τη διεθνή κοινότητα (μέσω της γαλλικής μετάφρασης), αλλά και
τις επερχόμενες γενιές.��6

Έχοντας όλα αυτά κατά νου, ο Άννινος, στο μέρος που του αναλογεί, δηλα-
δή στην περιγραφή των Αγώνων, αναδεικνύει τρεις πρωταγωνιστές:

� Πρώτα απ’ όλα, την ίδια την Ελλάδα ως αδιάσπαστη συνέχεια με την αρ-
χαιότητα και ως φορέα υλοποίησης του οράματος της Μεγάλης Ιδέας.

� Έπειτα, τον λαϊκό ήρωα – τον Σπύρο Λούη, με τις διαστάσεις του ποπ ειδώ-
λου που περιγράψαμε, ως σύμβολο του ελληνικού λαού και

� Τέλος, τον διάδοχο Κωνσταντίνο, ψυχή και διοργανωτή των Αγώνων (υπέρ
του οποίου αυθορμήτως ζητωκραύγασε το πλήθος), ως σύμβολο της βασι-
λείας στην Ελλάδα, αλλά και ως προσωπικότητα διεθνούς κύρους, ως τον
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��6 Ένα μέρος του κοινού που παρακολούθησε τους αγώνες θα επιθυμούσε και θα μπορούσε
οικονομικά να αποκτήσει ένα αναμνηστικό αυτών των Αγώνων. Οι ελίτ των Αθηνών (περισσό-
τερο οι διοργανωτές των αγώνων και λιγότερο οι πνευματικοί άνθρωποι) θα επιθυμούσαν να δουν
το όνομά τους ταυτισμένο με ένα τόσο μεγάλο γεγονός. Οι Έλληνες του ελεύθερου και μείζονος
ελληνισμού που δεν παρακολούθησαν τους αγώνες θα επιθυμούσαν να πληροφορηθούν γι’ αυτά
που δεν έζησαν από κοντά και συνέβησαν στην πρωτεύουσα του νέου Ελληνικού Κράτους. Η
διεθνής κοινότητα, θα διέκρινε το επίτευγμα της Ελλάδας, και των ηγετών της, ως διαπιστευ-
τήριο της χώρας στα σαλόνια των ευρωπαϊκών δυνάμεων, ως υπολογίσιμης δύναμης που μπο-
ρούσε να φέρει εις πέρας ένα γεγονός αντάξιο, αν όχι ανώτερο, των μεγάλων διεθνών εκθέσεων
που διοργανώνονταν στο πλαίσιο της νέας, βιομηχανικής εποχής. Ενώ για τις επερχόμενες γε-
νιές θα λειτουργούσε ως ιστορικό ντοκουμέντο - καταγραφή μιας ένδοξης στιγμής. Υπό αυτή
την έννοια το κείμενο ξεφεύγει από την επικαιρικότητα και τον πρόσκαιρο χαρακτήρα ενός δη-
μοσιογραφικού κειμένου και μεταμορφώνεται (εν τη γενέσει του) ως δυνητική (και αυθεντική,
εφ’ όσον έχει την έγκριση της επιτροπής των Αγώνων) ιστορική πηγή για την περίοδο.



ιδανικό ηγέτη που θα οδηγήσει τους άλλους δύο πρωταγωνιστές (την Ελλά-
δα και τον ελληνικό λαό) στην πραγμάτωση της Μεγάλης Ιδέας. Ο ηγέτης
προβάλλεται διαρκώς ως λαοπρόβλητος, και οι Αγώνες μοιάζουν σαν να
έχουν υλοποιηθεί από αυτόν γι’ αυτόν.

� Υπάρχει και ένας αρνητικός πρωταγωνιστής στην ιστορία των Ολυμπιακών
Αγώνων όπως αποτυπώνεται στο λεύκωμα, ο οποίος αμυδρά εμφανίζεται
στο κείμενο του Άννινου, για την ακρίβεια η παρουσία του παρουσιάζεται ως
περιθωριακή, ενώ καταγγέλλεται ουσιαστικά στο κείμενο του Τιμολέοντος
Φιλήμονος: αυτός είναι η πολιτική ηγεσία του τόπου, η κυβέρνηση, οι υπουρ-
γοί, οι πολιτικοί. Η συμβολή τους εμφανίζεται από ελάχιστη έως αρνητική,
σε αντίθεση με τις κοπιώδεις προσπάθειες του διαδόχου.��7

Το στεφάνι του Λούη είναι το εισιτήριο της Ελλάδας για αυτό που νομίζει ότι
θα είναι από εδώ και πέρα: μια επίδοξη ολυμπιονίκης του Ανατολικού ζητήματος,
με τον βασιλιά και το διάδοχο στο τιμόνι και με τον λαό στο πλευρό της. Ο Άννι-
νος είναι από τα νιάτα του οπαδός της Μεγάλης Ιδέας, αλλά το σίγουρο είναι ότι
εδώ δεν εκφράζει προσωπικές απόψεις. Είναι διαχειριστής, επιτυχέστατος, μιας
επικοινωνιακής στρατηγικής αποθέωσης της Ελλάδας, διά του βασιλιά της, ως
αποφασιστικού παράγοντα στη σκακιέρα του Ανατολικού Ζητήματος. 

Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Άννινο για στρατευμένη δημοσιογρα-
φία – ο ίδιος, ενταγμένος πλήρως στην αθηναϊκή πραγματικότητα, σ’ ένα σύ-
στημα πνευματικής ζωής όχι άσχετο με τη δημόσια ζωή (με κοινό παρονομα-
στή τη λειτουργία του τύπου), «σαρξ εκ της σαρκός» του συστήματος, υλοποιεί
αυτό που το σύστημα επιθυμεί κάνοντας, και απολαμβάνοντας, κάτι που ο ίδιος
ξέρει πάρα πολύ καλά: δίνοντας μια γλαφυρή περιγραφή του σπουδαιότερου γε-
γονότος της νεότερης ελληνικής Ιστορίας.
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��7 Για να κατανοήσουμε τη φιλοσοφία της ανάδειξης του διαδόχου σε πρωταγωνιστή των
εξελίξεων, την οποία διαχειρίζεται με αξιοζήλευτη επιτυχία ο Άννινος, αρκεί να προστρέξουμε σε
ένα απόσπασμα από την προσφώνηση του Ούγου Λερού, Γάλλου δημοσιογράφου, προς τον βασι-
λιά στο ίδιο εκείνο δείπνο των Ανακτόρων στο οποίο ο Λούης εμφανίστηκε με τη φουστανέλα
(Χαραλάμπης Άννινος, «Περιγραφή των Αγώνων / Description des Jeux», ό.π., σ. 102): «Αλλ’
όταν είδομεν εις την αρχήν του Σταδίου εμφανιζόμενον τον αγρότην εκείνον, όστις κατέφθασε
πρώτος, ουδείς εξ ημών, οιαςδήποτε εθνικότητος, υπήρξεν ο μη καταληφθείς υπό χαράς. Ησθα-
νόμεθα ότι η ελληνική γη θα έτρεχεν υπό τους πόδας αυτού του τέκνου της διά να του δώση την
νίκην. Έπρεπε Έλλην να έλθη διά να είπη: Λησμονήσατε τας διχονοίας σας. Οι βάρβαροι ηττή-
θησαν. Ο πολιτισμός θριαμβεύει το δεύτερον ήδη. Κατά την στιγμήν εκείνην ότε τα δύο Υμών
τέκνα ανεσήκωσαν το τέκνον τούτο της Ελλάδος και το επαρουσίασαν εις Υμάς, δεν υπήρχον
πλέον εν τω Σταδίω ούτε ξένοι ούτε Έλληνες, δεν υπήρχον παρά υπήκοοί σας». Η Ευρώπη δεί-
χνει να συνηγορεί υπέρ της αποστολής του βασιλέως των Ελλήνων – και οι «βάρβαροι» τους
οποίους εννοεί ο Λερού μάλλον δεν είναι οι Αμερικανοί, οι Άγγλοι, οι Ούγγροι ή οι Δανοί και οι
Γερμανοί που αγωνίστηκαν στην Ολυμπιάδα.



Ένα χρόνο μετά, με την εξευτελιστική ήττα της Ελλάδας στον ελληνοτουρ-
κικό πόλεμο του 18�7 και την επιβολή, λίγο αργότερα, του Διεθνούς Οικονομι-
κού Ελέγχου αυτό το λαμπερό πρόσωπο της Ελλάδας που με ολύμπιες (ή μάλ-
λον ολυμπιακές) προσπάθειες οικοδομήθηκε θα κηλιδωθεί σχεδόν ανεπανόρθω-
τα. Η Μεγάλη Ιδέα όμως έχει ακόμα μέρες, για την ακρίβεια, σχεδόν ένα τέ-
ταρτο του αιώνα ακόμη, εντός του οποίου δύο Βαλκανικοί πόλεμοι, ένας Παγκό-
σμιος, η εδαφική γιγάντωση της Ελλάδας και το οδυνηρό τέλος της Μικρασια-
τικής Καταστροφής, θα αποτελέσουν τα επόμενα επεισόδια αυτής της περιπέ-
τειας, στην οποία οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν ίσως το πιο λαμπερό, ευχάριστο
ιντερμέδιο: μια μεταμφίεση, μια «ονειροφαντασία» ένθετη στη δύσκολη, γεμάτη
εσωτερικές έριδες και διεθνείς συμπληγάδες πορεία του Ελληνικού Κράτους.
Πάνω απ’ όλα, ένα γιγαντιαίο θέαμα που η Ελλάδα δεν είχε ξαναζήσει. Ο Χα-
ραλάμπης Άννινος έδωσε μια εξαιρετική περιγραφή των ημερών εκφράζοντας
τον κρυφό πόθο που είχε κάθε Έλληνας τις ημέρες των Ολυμπιακών Αγώνων
του 18�6, τον ίδιο πόθο που εκφράστηκε ξανά έναν και πλέον αιώνα αργότερα,
κατά τις ημέρες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, και πάλι στην Αθήνα: ότι
η Ελλάδα είναι μια διεθνώς υπολογίσιμη δύναμη που μπορεί να προσφέρει στην
ανθρωπότητα ένα μεγαλειώδες θέαμα, αντάξιο του παρελθόντος της, αλλά και
τροχιοδεικτικό του δυνητικού μέλλοντός της. Μια Ελλάδα αισιόδοξη, δυναμική,
ενωμένη, σύγχρονη, οικουμενική, ανεπτυγμένη, ισχυρή.

Η διάψευση των πόθων του Άννινου (αλλά, ίσως, και των αντίστοιχων πόθων
των Ελλήνων στη νεότερη Ολυμπιάδα) δεν καταργεί, ωστόσο, τη λάμψη και τη
χαρά που προσφέρει τον άνθρωπο κάθε θέαμα – και που καθιστά τόσο αναγκαίο
για την ανθρώπινη ύπαρξη το θέατρο με την ευρύτερη έννοιά του, από τις πρώτες
στιγμές της έλλογης πορείας του ανθρώπου πάνω στη γη.

44..44..66..22  11��1122::  ΝΝίίκκααιι  κκααττάά  ββααρρββάάρρωωνν::  ΈΈννααςς  ύύμμννοοςς  σσττοονν  ββαασσιιλλιιάά  ΚΚωωννσσττααννττίίννοο  
κκααιι  ττηη  ΜΜεεγγάάλληη  ΙΙδδέέαα

Το έργο 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων��8 εκδίδεται από το τυπογραφείο Π.Α.
Πετράκου το 1�1�, μετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων. Πρόκειται ίσως
για το πιο «στρατευμένο» έργο του Άννινου, μια και, με αφορμή την περιγραφή
της νικηφόρας πορείας των Ελλήνων στους Βαλκανικούς Πολέμους (κυρίως
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��8 Χ. Άννινος, 1�12: Νίκαι κατά βαρβάρων, Αθήνα: Π.Α. Πετράκος, 1�1�. Αξίζει να ση-
μειώσουμε μία λεπτομέρεια των Βαλκανικών Πολέμων, που ενδεχομένως αποκαλύπτει άλλη
μία επτανησιακή «διασύνδεση» του Άννινου. Στην επιτελική υπηρεσία του Γενικού Επιτελείου
Στρατού είχε υπηρετήσει (με τον βαθμό του λοχαγού) και ο Κεφαλονίτης Ιωάννης Μεταξάς
(1871-1�41), ο οποίος είχε υπηρετήσει, ταγμένος στο πλευρό του Κωνσταντίνου, και στον ελλη-
νοτουρκικό πόλεμο του 18�7. Ένα αντίτυπο των Νικών κατά Βαρβάρων που βρίσκεται στη συλ-
λογή Ιωάννου Μεταξά της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, με ταξινομικό αριθμό Γ
18201 φέρει τη χειρόγραφη αφιέρωση «Εις τον αρχηγόν με σεβασμού αγάπην».



στον Πρώτο)��� σκιαγραφεί μια αγιο-
γραφία του βασιλιά Κωνσταντίνου400 ως
αδιαμφισβήτητου ηγέτη του ελληνισμού
στην πορεία προς την εκπλήρωση του
εθνικού στόχου: της εθνικής ολοκλήρω-
σης, μέσω της απελευθέρωσης όλων
των υπόδουλων Ελλήνων, που έχει περι-
βληθεί τον εθνικό-ιδεολογικό μανδύα
της Μεγάλης Ιδέας. Η εκτεταμένη αυ-
τή ιστορική μελέτη αποτελείται από 186
σελίδες, και μέχρι εκείνη την εποχή εί-
ναι το εκτενέστερο έργο που έχει δημο-
σιεύσει αυτοτελώς ο Άννινος, αν συνυ-
πολογίσουμε και το γεγονός ότι όλες οι
υπόλοιπες αυτοτελείς του εκδόσεις είναι
ανθολογήσεις δημοσιευμένων του κειμέ-
νων. Και αυτή η μελέτη ωστόσο, παρό-
λη την «υπόγεια» σύνδεση μεταξύ των
επιμέρους κεφαλαίων της θα μπορούσε
να χαρακτηριστεί «σπονδυλωτή», με
την έννοια ότι περιλαμβάνει, με κέντρο
τις στρατιωτικές επιτυχίες των Ελλή-
νων που έχουν φέρει μια άνευ προηγου-
μένου εδαφική επέκταση στη χώρα.

Ο Άννινος στο κείμενό του αυτό επιχειρεί να συνδέσει αυτή ακριβώς τη γι-
γάντωση της Ελλάδας με το πρόσωπο του βασιλιά Κωνσταντίνου – και μάλι-
στα όχι με τον ίδιο τρόπο που η περιγραφή του στο λεύκωμα των Ολυμπιακών
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��� Για τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο βλ. ενδεικτικά: Νικόλαος Οικονόμου, «Ο Α΄ Βαλκανικός
Πόλεμος», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΔ΄: Από το 1881 ως το 1�1�, Αθήνα: Εκδοτι-
κή Αθηνών, 1�77, σσ. �2�· Σόλων Ν. Γρηγοριάδης, Οι βαλκανικοί πόλεμοι 1�12-1�1�, σειρά
«Τα φοβερά ντοκουμέντα», αρ. 6, Αθήνα: Φυτράκης, 2011.

400 Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος (βασίλευσε μεταξύ των ετών 1�1�-1�17 και 1�20-1�22) δια-
δέχτηκε τον πατέρα του Γεώργιο Α΄ μετά τη δολοφονία του τελευταίου από τον Αλ. Σχινά στη
Θεσσαλονίκη, στις 5/18 Μαρτίου 1�1�. Ο Κωνσταντίνος ήταν αρχιστράτηγος του στρατού Θεσ-
σαλίας κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 18�7, είχε απομακρυνθεί από τη γενική επιθεώρη-
ση του Στρατού με το κίνημα του Στρατιωτικού Συνδέσμου το 1�0�, για να επανέλθει με πρω-
τοβουλία του Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν ο τελευταίος ανέλαβε πρωθυπουργός. Στους Βαλκανι-
κούς Πολέμους (1�12-1�1�) ο Κωνσταντίνος ήταν σε πρώτη φάση αρχηγός του Στρατού Θεσ-
σαλίας και εν συνεχεία του Ελληνικού Στρατού. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι ήταν και το πρώτο με-
γάλο πεδίο σύγκρουσης του Κωνσταντίνου με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, εγκαινιάζοντας μια αντι-
παράθεση που θα οδηγούσε στον Εθνικό Διχασμό.

Εξώφυλλο του Νίκαι κατά βαρβάρων
του Χ. Άννινου, με αφιέρωση 

στον Νικόλαο Πολίτη 
(Πηγή: Βιβλιοθήκη Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)



Αγώνων401 περίπου είκοσι χρόνια πριν προσπαθούσε να υπογραμμίσει τον πρω-
ταγωνιστικό ρόλο της βασιλικής οικογένειας στο εγχείρημα. Σε εκείνο το λεύ-
κωμα το κέντρο βάρους έπεφτε στους Αγώνες – και ο ρόλος του τότε διαδόχου
αναδυόταν μέσα από τις περιγραφές. Σε τούτο το κείμενο πρωταγωνιστής δεν
είναι ο ελληνισμός, ούτε οι νίκες του εναντίον των εκάστοτε «βαρβάρων» όπως
δηλώνει ο τίτλος, αλλά ο βασιλιάς, που φέρει και το όνομα του τελευταίου αυ-
τοκράτορα του Βυζαντίου, και που, όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με τον Άννινο
είναι εκείνος που μέλλεται να χαρίσει στην Ελλάδα την από αιώνων χαμένη
της αίγλη.

Όπως σε κάθε κείμενό του έτσι και εδώ ο Άννινος λειτουργεί, αξιοποιώντας
την πρόδηλη ικανότητά του να συνθέτει γλαφυρά και ευχάριστα στο αναγνωστι-
κό κοινό κείμενα, για να πετύχει τον επικοινωνιακό του στόχο που και εδώ είναι
πολλαπλός: βραχυχρόνιος και μακροχρόνιος. Το πρώτο που θέλει να επιτύχει εί-
ναι να αναδείξει τον Κωνσταντίνο πρωταγωνιστή στην εθνική προσπάθεια στην
παρούσα συγκυρία. Το δεύτερο, πάλι, είναι να συνθέσει μία μελλοντική ιστορική
πηγή, η οποία θα εξασφαλίσει την υστεροφημία του διαδόχου και όλα αυτά μέσα
σε ένα περιτύλιγμα που θα είναι εύληπτο στον αναγνώστη, ο οποίος για μια
ακόμη φορά πρόκειται να θαυμάσει τον αριστοτεχνικό τρόπο με τον οποίο ο Άν-
νινος οικοδομεί την ατμόσφαιρά του και συνδυάζει ιστορικές και λογοτεχνικές
γνώσεις με τη λαγαρή αφήγηση. 

Πράγματι, η σκηνοθεσία αυτής της αγιογραφίας του Κωνσταντίνου από τον
Άννινο είναι αριστοτεχνική. Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, που φέρει τον ομώ-
νυμο τίτλο,402 είναι μια ταξιδιωτικού περιεχομένου αφήγηση που εκτυλίσσεται
σε έναν όχι τυχαίο τόπο, την Κωνσταντινούπολη, που λειτουργεί ως αφόρμηση
για την αφήγηση των νικών του βασιλέα των Ελλήνων κατά των βαρβάρων.40�

Η περίοδος της ωριμότητας (18�0-1��4) 547

401 Βλ. το κεφάλαιο 4.4.6.1. αυτής της μελέτης που αναφέρεται στο Λεύκωμα των Ολυ-
μπιακών Αγώνων.

402 Μπάμπης Άννινος, «Νίκαι κατά βαρβάρων», στο 1�12, Νίκαι κατά Βαρβάρων, ό.π., σσ.
�-10. Η επίσκεψη γίνεται οχτώ χρόνια πριν το 1�12, και μάλιστα σε μια επίσης όχι τυχαία ημε-
ρομηνία, τη γιορτή του Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου). Ο Άννινος παρακολουθεί τη θεία λειτουργία
στο Πατριαρχείο (αφού έχει δώσει γλαφυρές περιγραφές της υπόδουλης αλλά λαμπρής Βασι-
λεύουσας και της κατανυκτικής ατμόσφαιρας), και ακούει από τη χορωδία το γνωστό τροπάριο
«Σώσον κύριε τον λαόν σου...» παραλλαγμένο, καθώς ψάλλεται «νίκας τοις ευσεβέσι κατά βαρ-
βάρων δωρούμενος» αντί για «νίκας τοις βασιλεύσι».

40� Μπάμπης Άννινος, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σ. 10. Αφού κάνει μια ιστορική αναδρο-
μή και τοποθετήσει τους Τούρκους στη χορεία των βαρβάρων που βρέθηκαν στο δρόμο των Ελ-
λήνων, ένας ακόμη ψαλμός που ζητά από τον Θεό να χαρίσει νίκες στους βασιλείς των Ελλή-
νων, τον γεμίζει ιερή συγκίνηση: «Υπό το φως των λαμπάδων, υπό την ανταύγειαν των χρυσω-
μάτων των βυζαντινών εικόνων, διά μέσου της ελαφράς ομίχλης του θυμιάματος, ενόμιζα ότι
διέκρινον με τους οφθαλμούς της ψυχής την φωτεινήν οπτασίαν θριάμβων στρατών ελληνικών,
μαχομένων υπό το λάβαρον του Σταυρού και οδηγουμένων εις περιφανείς νίκας κατά βαρβάρων
υπό πορφυρογεννήτου στρατηλάτου, όραμα ευφρόσυνον, το οποίον εφαίνετο τότε εις όλους μα-



Το επόμενο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη404 – και αυτό επί-
σης δεν είναι τυχαίο. Είναι η πρώτη «κορυφή των εθνικών πόθων» που κατα-
κτήθηκε – η δράση μεταφέρεται στην 26η Οκτωβρίου του 1�12, ημερομηνία κα-
τάληψης της Θεσσαλονίκης από τον ελληνικό στρατό, αφού προηγουμένως έχει
γίνει αναφορά στις ιστορικές περιπέτειες της πόλης από τη στιγμή που έπεσε
στα χέρια των Τούρκων. 

Η κατάληψη της Θεσσαλονίκης αναδεικνύεται από τον Άννινο σε γεγονός
με τεράστια σημασία για την εκπλήρωση της προδιαγεγραμμένης πορείας προς
την εθνική ολοκλήρωση, αλλά και του δίνει μοναδική ευκαιρία να εισαγάγει στο
κείμενό του τον πραγματικό πρωταγωνιστή: Εικοσιοχτώ σελίδες αφιερωμένες
στον Κωνσταντίνο,405 αμέσως μετά τη μυσταγωγία στην Κωνσταντινούπολη
και το θρίαμβο της Θεσσαλονίκης είναι ίσως η ιδανική στιγμή για την κειμενι-
κή του αποθέωση.

Το κεφάλαιο αυτό είναι μια αξιοποίηση ιστορικών δεδομένων για τη σύνθεση
ενός επιστημονικοφανούς ύμνου στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου. Ακόμη όμως και
το «επιστημονικοφανές» του πράγματος υποχωρεί κατά κράτος και καταργείται
μπροστά στην προσπάθεια του Άννινου να υμνήσει τον Κωνσταντίνο, θυσιάζοντας
ακόμη και αυτό για το οποίο τόσο πολύ μεριμνούσε κατά τη σύνθεση των ιστορι-
κών του μελετών: το μέτρο – το «φρένο» στην εκφραστική του δεινότητα.406

Η κατασκευή του saga του Κωνσταντίνου γίνεται με τα εργαλεία της ιστο-
ρίας που ξέρει να χειρίζεται καλά ο Άννινος: τον τύπο της εποχής, μιας εποχής
που και ο ίδιος έχει βιώσει: Εθνοφύλαξ, Μέλλον, Παλιγγενεσία και Αιών μετα-
φέρουν πληροφορίες για τη γέννηση του Κωνσταντίνου το 1868, εποχή κατά την
οποία ο Άννινος ακόμη βρισκόταν στην Κεφαλονιά, που ζούσε την περιπέτεια
της ενσωμάτωσης στο Ελληνικό Βασίλειο.

Η σύνδεση του Κωνσταντίνου με το βυζαντινό παρελθόν επιτείνεται από την
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κρυνόν και ασύλληπτον και το οποίον εν τούτοις ήτο ωρισμένον εις τα θέσφατα της θείας Προ-
νοίας να πραγματοποιηθή εντός ολίγου χρόνου».

404 Μπάμπης Άννινος, «Θεσσαλονίκη», στο 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σσ. 11-�1.
Στην σ. 1� αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Εις το μέγα όνειρον το οποίον έπλασεν ο νους του δου-
λωθέντος Γένους ευθύς μετά την τελικήν κατάλυσιν της ελευθερίας του διά της αλώσεως της
Κωνσταντινουπόλεως, το όνειρον το φωτεινόν, το κρατύναν και παραμυθήσαν τόσας γενεάς, η
Θεσσαλονίκη μαζί με την ιεράν Επτάλοφον απετέλουν τάς δύο κορυφάς των εθνικών πόθων».

405 Μπάμπης Άννινος, «Κωνσταντίνος», στο 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σσ. �2-5�.
406 Ο Άννινος απελευθερώνει όλη την εκφραστική του δεινότητα και καταλήγει σε γραφικές

υπερβολές, συγκρίνοντας για παράδειγμα τον ενθουσιασμό με τον οποίο το έθνος υποδέχτηκε τη
γέννηση του Κωνσταντίνου με την υμνογραφία της Ορθόδοξης Εκκλησίας που υμνεί τη γέννη-
ση του Χριστού (Μπάμπης Άννινος, 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σσ. �2). Η σημείωση του
Άννινου «Ας μη θεωρηθεί ασεβής η παραβολή» δεν μετριάζει αυτή την αμετροέπεια, η οποία γε-
νικώς είναι ασυνήθιστη για τον ίδιο, που φροντίζει επίσης, ενθυμούμενος τον εαυτό του ως ιστο-
ρικό, να διαχωρίσει αυτή τη βασιλική γενιά που «έθεσεν βάσεις σταθεράς», από την «ατυχή»
πρώτη δυναστεία, την ιστορική πορεία της οποίας φιλοδοξούσε και ο ίδιος να καταγράψει.



περιγραφή μιας συγκινητικής σκηνής με πρωταγωνιστή τον ίδιο που εκτυλίσσε-
ται στη Ζάππειο Ολυμπιάδα του 1888, κατά την ανάγνωση της τραγωδίας του
Αλέξανδρου Μωραϊτίδη Πόλεως Άλωσις.407 Ο Άννινος δεν χάνει ευκαιρία να
αντιπαραθέσει τους διεφθαρμένους πολιτικούς με τον (εκ γενετής) αδιαφιλονί-
κητο ηγεμόνα του έθνους. Ακόμη και για τη στάση του Κωνσταντίνου και του
παλατιού στην οδυνηρή ήττα του 18�7, ο Άννινος σπεύδει να διαχωρίσει τον τό-
τε διάδοχο από τους υπαιτίους.408

Μετά την αθώωση για το 18�7 έρχεται η αποθέωση για την εποποιία του
1�12, η οποία προσωποποιείται.40� Μόνο η προβολή του ηγέτη Κωνσταντίνου εί-
ναι αυτή που φαίνεται να απασχολεί τον Άννινο, αλλά και η καλλιέργεια στο
αναγνωστικό κοινό της προσδοκίας ότι η ώρα της απελευθέρωσης φτάνει.410

Ο Άννινος έχει περιγράψει το όραμα, έχει περιγράψει και εκείνον που θα το
ενσαρκώσει, και ο οποίος στέφεται βασιλιάς στις 18 Μαρτίου του 1�1�, χρονιά
κατά την οποία κυκλοφορεί και το βιβλίο του Άννινου. Πρέπει να περιγράψει και
τον εχθρό, τον «βάρβαρο» επί του οποίου ο θεός θα δωρίσει στον βασιλιά των Ελ-
λήνων τη νίκη: Και το κάνει αφιερώνοντας ένα εκτεταμένο κεφάλαιο, με τίτλο
«Βαρβαρόσσας (οι Τούρκοι κατά θάλασσαν)».411 Ανατρέχοντας στο παρελθόν
χαρακτηρίζει «επάρατη» την ημέρα κατά την οποία οι ορδές των Τούρκων εξα-
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407 Μπάμπης Άννινος, 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σσ. 46-47.
408 Μπάμπης Άννινος, 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σ. 51. Για τον Άννινο, ο Κωνστα-

ντίνος «[...] έπραξεν το καθήκον του μετά γενναιότητος και αυταπαρνησίας. Ενεθάρρυνεν,
επρονόησεν όσον ηδύνατο, εκοπίασεν, εκακουχήθη, εκινδύνευσεν [...]».

40� Μπάμπης Άννινος, 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σ. 55: «Αυτός υπήρξεν ο νους άμα
και η χειρ του αγώνος. Αυτός η πρόνοια και η δράσις: εις αυτόν συνεκεντρούτο το κράτος της
επιβολής, η σύνεσις και η περίσκεψις και το μένος, ανεδείχθη δε κατά τον επικόν αυτόν αγώνα
ο Αγαμέμνων άμα και ο Οδυσσεύς και ο Αχιλλεύς της ανδρείας ελληνικής στρατιάς». Η τρισυ-
πόστατη ηρωική φύση του Κωνσταντίνου είναι χαρακτηριστική της ασυνήθιστης για τον Άννινο
αμετροέπειας και υπερβολής, που εξοβελίζει κάθε πιθανότητα το κείμενο να διαθέτει τις ελάχι-
στες προϋποθέσεις για να μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορική μελέτη.

410 Μπάμπης Άννινος, 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σ. 5�: «Τα παρατιθέμενα εμπόδια
είναι σαθρά και οι φραγμοί πρόσκαιροι. Όταν δε η ώρα της εκκινήσεως σημάνη, θα σπεύσουν
πάλιν αρειμάνιοι και δαφνοστεφείς αι φάλαγγες των μαχητών της πατρίδος. Και πάλιν η Ιδέα
ακράτητος ως κέλης θυμοειδής υπό αναβάτην τον νικηφόρον μέλλοντα βασιλέα των Ελλήνων
θα υπερβή όρη και πεδία και ποταμούς και θαλάσσας, θα συντρίψη την αντίστασιν των εχθρών,
θα λακπατήση την θρασείαν πλεονεξίαν των αντιζήλων και θα φθάση εκεί όπου συμπληρούται το
μέγα όραμα της αναστάσεως του Ελληνισμού».

411 Μπάμπης Άννινος, «Βαρβαρόσσας (οι Τούρκοι κατά θάλασσαν)», στο 1�12, Νίκαι κατά
βαρβάρων, ό.π., σ. 60-��. Στο κεφάλαιο αυτό αφ’ ενός υποδαυλίζει το αντιτουρκικό αίσθημα της
εποχής, και, με αφετηρία δύο μεγάλες μορφές του οθωμανικού ναυτικού, τον Χαϊρεδίν Βαρβα-
ρόσσα και τον Τοργούτ Ρέις, και αφ’ ετέρου υπογραμμίζει την προϊούσα φθορά και κατάρρευση
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ειδικότερα σε επίπεδο στόλου, που σε τίποτα δεν θυμίζει τις έν-
δοξες στιγμές του παρελθόντος και που δίνει την ιστορική ευκαιρία στην Ελλάδα να αντεπιτεθεί
και να επιτύχει τους εθνικούς της στόχους.



πολύθηκαν «θεία οργή» από τις ερήμους της Ασίας, τονίζοντας ότι «επολέμη-
σαν πάντοτε ως αγέλαι λύκων, διά να σπαράξουν, να λεηλατήσουν, να εξολο-
θρεύσουν, να καθυποτάξουν τους υπό απηνή δουλείαν λαούς ασθενεστέρους των,
ν’ αρυσθούν υλικά κέρδη και να κορέσουν κτηνώδεις επιθυμίας».412 Νομοτελει-
ακά, ωστόσο, καμία δύναμη, ούτε και αυτή η κτηνώδης των βαρβαρικών ορδών
δεν μπορεί να σταματήσει τη νομοτέλεια των πραγμάτων: «Οι βρυκόλακες της
ιστορίας δεν επανέρχονται πλέον εις την ζωήν»,41� αποφαίνεται οριστικά ο Άννι-
νος – όχι ως ιστορικός του παρελθόντος, αλλά ως στρατευμένος προφήτης της
πορείας του μέλλοντος, ενώ όλο και πιο υλοποιήσιμο φαντάζει «[...] το όραμα
της ημέρας καθ’ ην θα σημανθή η τελική του Γένους ανάστασις και η πλήρης
Ένωσις της Ελληνικής φυλής».414 Στο στρατευμένο κείμενο του Άννινου, μπο-
ρούμε να δούμε την απρόσμενη κατάληξη του οράματος του Ρήγα Φεραίου και
των Ριζοσπαστών για απελευθέρωση όλων των λαών της Βαλκανικής από τον
τουρκικό ζυγό και δημιουργία μιας παμβαλκανικής ομοσπονδίας να μετασχη-
ματίζεται στην οριστική νίκη των Ελλήνων κατά των Τούρκων που θα σημάνει
την πραγματική, «τελική» ανάσταση του Γένους. 

Σ’ αυτή τη θριαμβευτική πορεία προς την ανάσταση του Γένους υπάρχει βέ-
βαια το «αγκάθι» του 18�7, το οποίο με κάποιο τρόπο πρέπει να διαχειριστεί ο
Άννινος, αβλαβώς για τη νικηφόρα πορεία του νέου βασιλιά – και το πράττει,
στο επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου.415 Από τις πρώτες κιόλας γραμμές μπορεί να
αντιληφθεί κανείς πόσο οδυνηρή ήταν για την κοινή γνώμη η ήττα του 18�7, αλ-
λά και για ποιον λόγο επιβαλλόταν με κάποιον τρόπο ο νέος βασιλιάς να απο-
συνδεθεί με αυτό το παρελθόν: «Ο πόλεμος του 18�7 ήτο σφάλμα, αλλά τίνος
ήτο το σφάλμα;» αναρωτιέται ο Άννινος.416 Πάντως, δεν ήταν σε καμία περί-
πτωση, για εκείνον, σφάλμα του παλατιού. Ο ελληνικός λαός είχε καταληφθεί
από «φρενίτιδα», μία βίαιη εθνική έξαψη, η οποία «ήτο απότοκος προηγουμένων
συγκλονισμών του εθνικού οργανισμού». Ποιες ήταν αυτές; Οι κομματικές αντι-
παραθέσεις, οι συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις, οι φατρίες που αλληλοσπα-
ράσσονταν. Το έθνος ήταν «μεμολυσμένον χρονίως υπό του ιού της πολιτικής»
και «συρόμενον αναλγήτως υπό της δημαγωγίας».417 Και ο παράτολμος πόλε-
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412 Μπάμπης Άννινος, 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σ. 61.
41� Μπάμπης Άννινος, 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σ. �8.
414 Μπάμπης Άννινος, 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σ. ��.
415 Μπάμπης Άννινος, «Το 18�7», στο 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σσ. 100-1��.

Όπως και με τις αναμνήσεις από την δουλωμένη Κωνσταντινούπολη, που ξεκίνησαν το βιβλίο,
έτσι και οι πικρές αναμνήσεις του 18�7 αρχίζουν με τις δικές του αναμνήσεις από τον απόηχο
στα δημοσιογραφικά γραφεία των Αθηνών της υποχώρησης των Φαρσάλων (Μπάμπης Άννι-
νος, «Το 18�7», στο 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σ. 100).

416 Μπάμπης Άννινος, «Το 18�7», στο 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σ. 102.
417 Μπάμπης Άννινος, «Το 18�7», στο 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σ. 10�.



μος του 18�7 ήταν «προϊόν χρονίας νευρώσεως, παροξυσμού οργανισμού νοσού-
ντος, απαυδήσαντος εκ του πολυχρονίου μαρασμού».418 Η παρακμή της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, γέμισαν με αισιοδο-
ξία τον ελληνικό λαό, αλλά οι κυβερνώντες (πολιτικοί) αποδείχτηκαν κατώτεροι
των περιστάσεων, ενώ η προετοιμασία του στρατού ήταν ελλιπής. Το έθνος, τυ-
φλωμένο από τη «φρενίτιδα» οδηγήθηκε στην ήττα – ο Άννινος χρησιμοποιεί και
τις αφηγήσεις του Γάλλου Marcel Lami (από το έργο του La Debandade που πε-
ριγράφει την ελληνοτουρκική πολεμική σύρραξη).

Η αναφορά στην ήττα του 18�7 είναι εκτός από αφορμή για απενοχοποίηση
του νέου βασιλιά και ευκαιρία για σύγκριση εκείνης της Ελλάδας με την και-
νούρια, που καλπάζει ολοταχώς προς την εθνική ολοκλήρωση: «Η ψυχική ανά-
τασις επετεύχθη – η συντετριμμένη νευροπαθής και ολιγόψυχη φυγή του 18�7
ανεφάνη εύρωστος και μεγάθυμος κατά το 1�12».41�

Το τελευταίο θεματικό κεφάλαιο του 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων είναι αφιε-
ρωμένο στη δεύτερη μεγάλη στιγμή του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, την
απελευθέρωση των Ιωαννίνων,420 στις 21 Φεβρουαρίου του 1�1�. Και πάλι το
ιστορικό της απελευθέρωσης γίνεται σκηνικό αποθέωσης του διαδόχου, που την
ίδια χρονιά θα γίνει βασιλιάς των Ελλήνων.421 Ο θρίαμβος φαίνεται και πάλι να
ανήκει στη βασιλική οικογένεια,422 όλα τα μέλη της οποίας σύμφωνα με τον
Άννινο προσέφεραν ο καθένας εκ της θέσεώς του στον εθνικό αγώνα, αλλά κυ-
ρίως ο Κωνσταντίνος: «Ο διάδοχος Κωνσταντίνος υπήρξεν ο ηρωϊκός πρωταγω-
νιστής καθ’ όλας του αγώνος τας φάσεις. Το όνομά του το θρυλικόν ήτο το σύμ-
βολον και η παρουσία του η εγγύησις περί της νίκης».42� Η μυθολογία του ηγέ-
τη που οικοδομείται στον συμβολισμό του ονόματος συνδυάζεται με την αποτε-
λεσματικότητα του ηγέτη στην υπαρκτή πραγματικότητα – από αυτή τη σκο-
πιά ο ηγέτης γίνεται μετείκασμα του ίδιου του έθνους, ή αυτού που το έθνος θα
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418 Μπάμπης Άννινος, «Το 18�7», στο 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σ. 105.
41� Μπάμπης Άννινος, «Το 18�7», στο 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σ. 1�2.
420 Μπάμπης Άννινος, «Τα Ιωάννινα», στο 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σσ. 1�4-164.
421 Μπάμπης Άννινος, «Τα Ιωάννινα», στο 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σ. 148. Με τις

οικείες για τον Άννινο αναδρομές στην Ιστορία των Ιωαννίνων και πάλι εξαίρεται ο πρωταγωνι-
στικός ρόλος του διαδόχου και η εγκαρτέρησή του στις κακουχίες (με την περιγραφή του γνω-
στού περιστατικού στο οποίο ο Κωνσταντίνος παραδέχεται ότι και αυτός έχει ψείρες).

422 Μπάμπης Άννινος, «Τα Ιωάννινα», στο 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σ. 152. «Εις την
κορυφήν του περιφανούς τούτου μνημείου αυτοδικαίως τάσσεται η δράσις της βασιλικής ημών οι-
κογενείας», που ανέκαθεν ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με το έθνος: Ο Άννινος, μάλιστα, εμφανίζει
μια ιδιάζουσα εκδοχή «κοινωνικού συμβολαίου» ανάμεσα στον μονάρχη και τον λαό του: «Μεταξύ
του έθνους και της Δυναστείας υπήρχεν σεβαστόν εκατέρωθεν το άγραφον συμβόλαιον της εθνι-
κής ευκλείας και της εθνικής ευημερίας, όπερ μόνον διά της κοινής ενεργείας ηδύνατο να εκπλη-
ρωθή [...] Το έθνος προσέφερε το αίμα του, το χρήμα του, τον ενθουσιασμόν του· ο θρόνος προσέφε-
ρεν το μέγα του κύρος, το γόητρόν του, την αφοσίωσίν του, το υψηλόν αυτού παράδειγμα [...]».

42� Μπάμπης Άννινος, «Τα Ιωάννινα», στο 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σ. 15�.



ήθελε να είναι: Η Ελλάδα δεν αρκεί να έχει ένα θρυλικό όνομα, θα πρέπει και
στην πράξη να αποδείξει το μεγαλείο της – και το παράδειγμα το βλέπει στο
πρόσωπο του Κωνσταντίνου, που απεικονίζεται ως ο αποτελεσματικός ηγέτης
με το θρυλικό όνομα και το ανθρώπινο πρόσωπο. Ο συνδυασμός αυτών των τριών
χαρακτηριστικών είναι δυνατόν να δώσουν στην Ελλάδα την επιτάχυνση που
απαιτείται – και ο Άννινος πρεσβεύει ότι αυτή είναι η στιγμή για να επιτευχθεί
κάτι τέτοιο: «Το βάλσαμον της ελευθερίας ταχέως θα επουλώση τας πληγάς
της και υπό την ζωογόνον πνοήν του ελευθέρου βίου ταχέως θ’ αναθάλη η φυσι-
κή και ηθική αυτής ευημερία»424 αποφαίνεται, ενώ κλείνει το κείμενο επιχειρώ-
ντας άλλη μία σύνδεση με τη συλλογική εθνική συνείδηση με τον σολωμικό στί-
χο για το χάσμα του σεισμού που ευθύς εγέμισε άνθη.

Ο επίλογος του έργου αναφέρεται στα σκοτεινά νέφη του Β΄ Βαλκανικού Πο-
λέμου (Ιούνιος-Ιούλιος 1�1�).425 Είναι χαρακτηριστικός και εύλογος ο αντι-
βουλγαρισμός του κειμένου – ηπιότερος ωστόσο από τον αντιτουρκισμό των
προηγουμένων κεφαλαίων – το μεγαλύτερο μέρος του έργου έχει γραφτεί πριν
τον πόλεμο – το τελευταίο αυτό μέρος φαίνεται σαν να έχει προστεθεί σχεδόν
«επί του πιεστηρίου», καθώς κυρίως λειτουργεί ως ανακεφαλαίωση υπό τύπον
παράθεσης «πορισμάτων» αναφορικά με τα μέχρι τώρα εκτεθέντα: Οι επιτυχίες
του ελληνικού στρατού δεν οφείλονται τόσο στην υλικοτεχνική του υπεροχή ένα-
ντι του εχθρού όσο στο υψηλό του φρόνημα.426 Και για την καλλιέργεια και δια-
τήρηση αυτού του φρονήματος υπεύθυνος είναι ο Κωνσταντίνος, ο οποίος κατόρ-
θωσε να συνδυάσει τη στρατηγική του δεινότητα με την προώθηση του «ηθικού
κεφαλαίου του ενθουσιασμού».427
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424 Μπάμπης Άννινος, «Τα Ιωάννινα», στο 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σ. 164.
425 Μπάμπης Άννινος, 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σσ. 164-186. Οι εχθροπραξίες του

Β΄ Βαλκανικού Πολέμου ολοκληρώνονται στις 16/2� Ιουλίου με την απελευθέρωση της Κομο-
τηνής· δύο μέρες αργότερα υπογράφεται ανακωχή, ενώ στις 28 Ιουλίου/10 Αυγούστου υπογρά-
φεται η συνθήκη του Βουκουρεστίου, που τερματίζει τον πόλεμο. Πέρα από το γεγονός ότι το κε-
φάλαιο για τον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο φαίνεται να συντέθηκε από τον Άννινο πιο γρήγορα και
παράλληλα με τα γεγονότα, η έμφαση που δίνει στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο μπορεί να εξηγηθεί
και με διαφορετικό τρόπο: Οι νίκες κατά των Τούρκων που σημειώθηκαν στον Α΄ Βαλκανικό Πό-
λεμο συνθέτουν τη νοητή γραμμή που συνδέεται με την εκπλήρωση των οραμάτων της Μεγά-
λης Ιδέας και την επανάκτηση της Πόλης. Για τον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο βλ. ενδεικτικά, Κων-
σταντίνος Σβολόπουλος «Ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΔ΄,
ό.π., σσ. ��5-���· Νικόλαος Οικονόμου, «Οι επιχειρήσεις του Ελληνικού Στρατού», Ιστορία του
Ελληνικού Έθνους, τόμ. ΙΔ΄, ό.π., σσ. ���-�51· Σόλων Ν. Γρηγοριάδης, Οι βαλκανικοί πόλεμοι
1�12-1�1�, ό.π., σσ. 122-156.

426 Μπάμπης Άννινος, 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σσ. 17�, 186.
427 Μπάμπης Άννινος, 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σσ. 17�. Ο Κωνσταντίνος αποθε-

ώνεται για ακόμη μία φορά: «[...] Γίγας αναδειχθείς κατά τον πρώτον πόλεμον, ανεδείχθη κατά
τον δεύτερον ημίθεος και το διάδημά του εκοσμήθη διά νέων νικών υπερλάμπρων, δι’ όσας και οί-
ας ουδείς έτερος εδοξάσθη ηγεμών και στρατηλάτης των νεωτάτων χρόνων».



Ο Άννινος αναφέρεται στο δικαιολογημένο κατ’ αυτόν φυλετικό μίσος που
έχει ανδρωθεί μέσα από τις τόσες συγκρούσεις στα πεδία των μαχών – αλλά και
στο αίσθημα του εθνισμού, που πρέπει «διαρκώς να τονούται και διαρκώς να
εξυγιαίνεται». Στρέφεται μάλιστα ενάντια σε όλες τις αντίθετες θεωρίες, λέγο-
ντας ότι τέτοιοι νεωτερισμοί είναι «κρωγμοί αθεΐας, κοσμοπολιτικαί ουτοπίαι,
θεωρίαι κοινωνικά και ηθικά ασυμβίβαστοι προς τας θεμελιώδεις πεποιθήσεις
του ελληνικού λαού» και ζιζάνια που πρέπει να ξεριζωθούν.428 Και κλείνει τη με-
λέτη λέγοντας ότι ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί. Ότι το σύνθημα του ελληνι-
κού γένους πρέπει να είναι το «Excelsior! Υψηλότερα!» και απαιτείται εγρήγορ-
ση και προσπάθεια προκειμένου ο ελληνισμός να φτάσει στο «υπέροχον σημεί-
ον», το «θεόθεν τεταγμένον».

Είναι πρόδηλο ότι ο Άννινος έχει πλήρη επίγνωση ότι δεν συνθέτει ιστορική
πραγματεία. Αξιοποιεί όμως τις δεξιότητές του για να συνθέσει ένα κείμενο που
δοξάζει τις νίκες του ηγεμόνα και μπορεί να γίνει εγχειρίδιο των οπαδών του, δυ-
νητικά όλου του ελληνικού λαού, για να μπορέσει αυτή η προσπάθεια να φθάσει
στο ύψιστο σημείο. Με αυτό το σκεπτικό οι Νίκαι κατά βαρβάρων δεν μπορούν
να συγκαταλεγούν στα ιστορικά δοκίμια του Άννινου, μολονότι, όπως είπαμε,
έμμεση πρόθεσή τους είναι να αφήσουν στον ιστορικό του μέλλοντος μια υμνητι-
κή αναφορά στον Κωνσταντίνο που ενδεχομένως θα επηρεάσει τη συγγραφή της
ιστορίας της περιόδου. Ο Άννινος για ακόμη μία φορά διαδραματίζει πολύ επιτυ-
χημένα τον ρόλο που του έχει ανατεθεί: Να υμνήσει ένα εθνικό επίτευγμα, και
μαζί με αυτό τον πρωταγωνιστή του επιτεύγματος αυτού. Αυτό δεν σημαίνει ότι
ο Άννινος δεν πιστεύει, εν όλω ή εν μέρει, όλα αυτά που γράφει, ή ότι εκτελεί
«διατεταγμένη υπηρεσία». Η αρθρογραφία του, ήδη από τα χρόνια της παρου-
σίας του στην Κεφαλονιά42� έχει πατριωτικό περιεχόμενο. Η πίστη του στην
ιδέα της εθνικής ολοκλήρωσης και ο αντιτουρκισμός του υπάρχουν επί πολλές
δεκαετίες και εκφράζονται ποικιλοτρόπως στο έργο του. Παρόλα αυτά πιστεύ-
ουμε ότι πρωταρχική μέριμνα του Άννινου δεν είναι εδώ να αποτυπώσει τη δική
του άποψη όσο να φιλοτεχνήσει μια αριστοτεχνικά γραμμένη εποποιία. Να γρά-
ψει το κείμενο που θα ήθελε να γράψουν γι’ αυτόν ο βασιλιάς πλέον Κωνσταντί-
νος, τη χρονιά της στέψης του, και από την άλλη το κείμενο που θα ήθελαν να
διαβάσουν οι Έλληνες για μια σειρά από γεγονότα τα οποία προκαλούν, εκ του
αποτελέσματος, μεγάλη εθνική ευφορία και αισιοδοξία, μετά από ένα μακρό
χρονικό διάστημα κατά το οποίο το μικρό Ελληνικό Κράτος βρισκόταν σε στα-
σιμότητα ως προς την εξέλιξή του, και τα οράματα της Επανάστασης είχαν φα-
νεί παροδικά ότι εξαντλούνταν σε μια μικρή εδαφικά Ελλάδα που έφθανε ως τη
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428 Μπάμπης Άννινος, 1�12, Νίκαι κατά βαρβάρων, ό.π., σ. 185.
42� Στην Κεφαλονιά είχε εκδώσει την εφημερίδα Πατριώτης με έντονο εθνικό περιεχόμενο.

Βλ. σχετικά την παράγραφο 2.2.4.2 αυτής της μελέτης.



Θεσσαλία. Ο Άννινος θέλει να γράψει έναν εκτεταμένο πανηγυρικό, που δεν θα
ακουστεί απλά σε μια επέτειο, αλλά θα μείνει στις βιβλιοθήκες των Ελλήνων
όχι μόνο ως ανάμνηση των ένδοξων στιγμών, αλλά και ως εναρκτήριο λάκτισμα
για αυτό που αποτελεί συλλογικό εθνικό πόθο. Και έχει υπηρετήσει και από άλ-
λο μετερίζι αυτόν τον εθνικό ενθουσιασμό, συνυπογράφοντας τα Πολεμικά Πα-
ναθήναια.

Μ’ αυτή τη λογική ο Άννινος δεν αναδεικνύεται απλά σε στρατευμένο λογο-
γράφο – ίσως έτσι θα μπορούσαμε να τον κρίνουμε μακρόθεν, από την απόστα-
ση που δημιουργείται όταν μελετάμε το κείμενο στη σημερινή εποχή, γυμνό από
το περιβάλλον του, από το σύστημα μέσα στο οποίο λειτουργεί. Σύστημα αξιών,
σύστημα εξουσίας, σύστημα κοινής γνώμης. Ο Άννινος συνθέτει αυτό το κείμε-
νο όντας ο ίδιος μέρος (και παλμογράφος, από τις διάφορες θέσεις του) αυτού
του συστήματος. Και με το ένστικτο και τις συγγραφικές δεξιότητες που διαθέ-
τει, συνθέτει το ιδανικό κείμενο που θα επιθυμούσαν όλα αυτά τα στοιχεία του
συστήματος να απολαύσουν τη συγκεκριμένη εποχή. Και ο βασιλιάς, και ο λα-
ός, τουλάχιστον όσοι οραματίζονταν την πραγμάτωση της Μεγάλης Ιδέας.

44..44..77  ΜΜεεττααξξύύ  μμεεττάάφφρραασσηηςς  κκααιι  ππρρωωττόόττυυππηηςς  δδηημμιιοουυρργγίίααςς::  ΑΑιι  ΑΑθθήήννααιι  ττοουυ  11885500
Αι Αθήναι του 1850 είναι ένα από τα «ιδιαίτερα» ιστορικά κείμενα του Άννι-

νου – μια αφήγηση σε τρίτο πρόσωπο της επίσκεψης στην Αθήνα, νέα πρωτεύ-
ουσα του νεοπαγούς Ελληνικού Κράτους, δύο σημαντικών προσωπικοτήτων του
γαλλικού πνεύματος: Του συγγραφέα και φωτογράφου Maxime Ducamp (1822-
18�4) και του συγγραφέα Gustave Flaubert (1821-1880), στο πλαίσιο ενός με-
γάλου ταξιδιού που πραγματοποίησαν στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή από
το 184� έως το 1851, σταθμός του οποίου υπήρξε και η Ελλάδα.

Το έργο κυκλογόρησε αυτοτελώς στη σειρά των «Μπλε βιβλίων» του εκδοτι-
κού οίκου Δημητράκου,4�0 ενώ το 1�25 εντάσσεται ως ενότητα του συγκεντρω-
τικού τόμου των ιστορικών μελετημάτων του Άννινου Ιστορικά σημειώματα με-
τά πολλών εικόνων. Απόσπασμα της μελέτης δημοσιεύεται επίσης από τον εκ-
δοτικό οίκο Ελευθερουδάκη στο περιοδικό του Επιφυλλίδες, το 1�26.4�1 Επανα-
κυκλοφόρησε σε βιβλίο τσέπης από τον εκδοτικό οίκο «Γαλαξίας» το 1�714�2

και, τέλος, το 2006, από τον εκδοτικό οίκο «Εκάτη».4��
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4�0 Μπάμπης Άννινος, Αι Αθήναι κατά το έτος 1850: εντυπώσεις δύο Γάλλων περιηγητών:
ιστορικά σημειώματα, σειρά Βιβλία Μπλε Δημητράκου αρ. 27, Εν Αθήναις: Δημητράκος, χ.χ. 

4�1 Μπάμπης Άννινος, «Αι Αθήναι κατά το 1850», Επιφυλλίδες, επιστήμαι – τέχναι – ιστο-
ρία, τόμ. Α΄, τχ. Η΄, Αύγ. 1�26, σσ. �-21.

4�2 Μπάμπης Άννινος, Αι Αθήναι του 1850: εντυπώσεις δύο Γάλλων περιηγητών, σειρά «Βι-
βλιοθήκη Ελλήνων και ξένων συγγραφέων», αρ. 2�2, Αθήνα: Γαλαξίας, 1�71.

4�� Μπάμπης Άννινος, Αι Αθήναι του 1850: εντυπώσεις δύο Γάλλων περιηγητών: Μάξιμος
Δυκάν - Γουσταύος Φλωμπέρ, Αθήνα: Εκάτη, 2006.



Ο Άννινος είχε εξάλλου ασχοληθεί ξανά με την Αθήνα του 1850, ήδη από το
18�0 σε μελέτη του που δημοσιεύθηκε σε συνέχειες στο περιοδικό Αττικόν Μου-
σείον,4�4 πολλά από τα στοιχεία της οποίας περιλαμβάνονται και στο Αι Αθήναι
του 1850.

Το έργο δεν είναι μετάφραση – ο Άννινος βάζει τον εαυτό του σε ρόλο αφηγη-
τή, και μιλά για τους δύο ταξιδιώτες σε τρίτο πρόσωπο καθ’ όλη τη διάρκεια του
κειμένου, χρησιμοποιώντας αποσπάσματα από τις δικές τους περιηγήσεις.
Μνημονεύει μάλιστα και τις πηγές του, πράγμα που δεν συμβαίνει στα πιο
«εκλαϊκευμένα» ιστορικά του σημειώματα. Εδώ όμως φαίνεται ξεκάθαρα η
πρόθεσή του να συνθέσει μια ιστορική πραγματεία, χρησιμοποιώντας ως βασικό
άξονα τις περιηγήσεις των Ντυκάν και Φλωμπέρ, αλλά ταυτόχρονα εμπλουτί-
ζοντας και συμπληρώνοντας την εικόνα με άλλες, άμεσες και έμμεσες πηγές
για την Αθήνα του 1850. 

Ποια είναι όμως τα αρχικά κείμενα στα οποία στηρίχτηκε ο Άννινος προκει-
μένου να οικοδομήσει το μικρό σύμπαν της αθηναϊκής πραγματικότητας του
1850. Ο ίδιος μιλά για το έργο του Ντυκάν Φιλολογικαί αναμνήσεις.4�5 Πρόκει-
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4�4 Χ. Άννινος, «Αι Αθήναι προ τεσσαρακονταετίας: Χρονικά της Βασιλείας του Όθωνος»,
Αττικόν Μουσείον τόμ. Γ΄, αρ. 10, 18�0, σσ. �4-�5 και αρ. 11, 18�0, σσ. 107-108.

4�5 Χ. Άννινος, Αι Αθήναι του 1850, ό.π. σ. 151.

Αριστερά ο Μαξίμ Ντυκάν, δεξιά ο Γκυστάβ Φλωμπέρ



ται για μεταφραση του γαλλικού τίτλου
Souvenirs littéraires,4�6 δίτομου έργου
του Ντυκάν το οποίο έχει πραγματοποι-
ήσει αλλεπάλληλες εκδόσεις στη Γαλ-
λία. 

Επιπλέον, ο Άννινος χρησιμοποιεί,
ως δεύτερο «πυλώνα» του βασικού κορ-
μού της ύλης του τα Ταξιδιωτικά σημει-
ώματα (Notes de voyages) του Flau -
bert,4�7 η «τηλεγραφική» μορφή των
οποίων (ουσιαστικά είναι σημειώσεις με
αποσπασματικό – ημερολογιακού τύπου
– χαρακτήρα) δίνει μία ακόμη ευκαιρία
στον Άννινο να τις αξιοποιήσει για να φι-
λοτεχνήσει τον καμβά της περιγραφής
του.

Τα στιγμιότυπα του ταξιδιού των
Ντυ κάν και Φλωμπέρ στην Αθήνα,
ωστόσο, καλύπτουν πολύ μικρό μέρος
της ύλης του τόμου – κι εδώ ο πραγμα-
τικός σκοπός του Άννινου είναι διαφορε-
τικός από αυτόν που μας αποκαλύπτει ο
τίτλος: Να αποτυπώσει, με όσο το δυνα-
τόν μεγαλύτερη πληρότητα, τον μικρό-
κοσμο της αθηναϊκής καθημερινότητας

της εποχής του 1850. Για να συμβεί κάτι τέτοιο οπωσδήποτε δεν αρκούν οι πλη-
ροφορίες από το σύντομο ταξίδι των δύο Γάλλων συγγραφέων. Η ολόπλευρη
απεικόνιση του αθηναϊκού μικρόκοσμου χρειάζεται πολύ πιο εξασκημένο μάτι
από εκείνο δύο λογοτεχνών που αντιμετωπίζουν την ελληνική πρωτεύουσα ως
έναν απλό σταθμό του μεγάλου ταξιδιού τους στην Ανατολή, σταθμό οπωσδή-
ποτε λιγότερο εντυπωσιακό από άλλα, διαμορφωμένα από αιώνες αστικά κέ-
ντρα της Ανατολής. Είναι δε, πολύ φυσικότερο, οι ταξιδιώτες να επιλέγουν πλη-
ροφορίες που έχουν να κάνουν με το φυσικό τοπίο ή με τα αρχαία μνημεία των
Αθηνών, οι οποίες όμως λίγο ενδιαφέρουν τη συλλογιστική του Άννινου, που εί-
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4�6 Maxime Du Camp, Souvenirs littéraires, τόμοι 2, Paris: Hachette, 1882-188�.
4�7 Gustave Flaubert, Notes de voyages, vol. II: Asie Mineure - Constantinople - Grèce - Italie

- Carthage, σειρά Oeuvres completes de Gustave Flaubert, Paris: Conard, 1�10. Το κεφάλαιο που
αφορά την Αθήνα φέρει τον τίτλο Athènes et environs d’ Athènes και βρίσκεται στις σσ. 67-176
του παραπάνω τόμου.

Εξώφυλλο της έκδοσης 
Αι Αθήναι κατά το έτος 1850

από τον εκδοτικό οίκο Δημητράκου.
Πηγή: Βιβλιοθήκη 

Πανεπιστημίου Κρήτης



ναι ένας συγγραφέας της σύγχρονης καθημερινότητας, ένας «λογογράφος»
της πόλης – μιας πόλης την οποία και ο ίδιος έχει ζήσει να γνωρίζει μεγάλη
ανάπτυξη στις δεκαετίες που έχει κατοικήσει και δράσει στις γειτονιές της. Η
Αθήνα του 1850 διαφέρει από την Αθήνα των αρχών του 20ού αιώνα πολύ πε-
ρισσότερο απ’ οποιοδήποτε άλλο αστικό κέντρο της καθ’ ημάς Ανατολής – κι
αυτό το «μεταβατικό» παρελθόν, που έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί, θέλει να δια-
σώσει ο Άννινος.

Για τον λόγο αυτό, πέρα από τον βασικό του σκελετό, τις αφηγήσεις των δύο
συγγραφέων, ο Άννινος επιλέγει και άλλου είδους πηγές:

� Πρώτα πρώτα, τις προφορικές μαρτυρίες από αφηγήσεις ανθρώπων του κύ-
κλου του – ο ίδιος αναφέρει μαρτυρίες του Δημητρίου Κορομηλά (εξ ακοής
και εκείνου από τον πατέρα του) και του Γεωργίου Παράσχου. Η αξία της
προφορικής μαρτυρίας στη μικροϊστορία είναι οπωσδήποτε πολύ σημαντική,
και ο Άννινος γνωρίζει καλά ότι ο μισός και πλέον αιώνας που έχει μεσολα-
βήσει είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα – αρκετά ικανό για να έχουν εξα-
νεμιστεί οι προφορικές πηγές – προσπαθεί λοιπόν να επιστρατεύσει και δικές
του αναμνήσεις από τη δεκαετία του 1870 – πιο κοντινή χρονικά στην περι-
γραφόμενη περίοδο.

� Η δεύτερη πηγή, την οποία ελάχιστα επικαλείται, είναι ο τύπος, στην έρευνα
του οποίου, με δεδομένες τις αντικειμενικές δυσκολίες που επεφύλασσε η έλ-
λειψη πηγών, φαίνεται ότι ο Άννινος ανέτρεχε συστηματικά, αποδελτιώνο-
ντας πληροφοριακό υλικό για δυνητική μελλοντική του χρήση (αν κρίνουμε
από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το υλικό αυτό τόσο στις ιστορικές
μελέτες του, αλλά ακόμα και σε ευθυμογραφικά ή ηθογραφικά κείμενα όπου
παρεμβάλλει ιστορικές αναγωγές).

� Η τρίτη πηγή είναι η βιβλιογραφία, ξένη κυρίως, η οποία αναφέρεται στις
ιστορικές εξελίξεις της νεότερης Ελλάδας. Ο Άννινος δεν κάνει συστηματι-
κές παραπομπές στις πηγές του, αλλά τουλάχιστον, στη μελέτη αυτή (όπως
και σε όσες έχουν γραφεί με στόχο να οικοδομήσουν το προφίλ του ως ιστορι-
κού) τις επικαλείται: Εδώ οι βασικές του βιβλιογραφικές πηγές είναι ξενό-
γλωσσες και δη γαλλόφωνες ή ιταλόφωνες:
(11) το έργο του Γάλλου Edouard-Antoine Thouvenel (1818-1868) La Grèce
du roi Othon,4�8 το οποίο αναφέρεται στην περίοδο της βασιλείας του Όθωνα
με την οποία ο Άννινος έχει καταπιαστεί και σε άλλες του ιστορικές μελέτες
(όπως αυτή για τον Παπουλάκο).
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4�8 Edouard-Antoine Thouvenel, La Grèce du roi Othon: correspondance de M. Thouvenel
avec sa famille et ses amis, recueillie et publiée, avec notes et index biographique, Paris: C. Lévy,
18�0.



(22) το, σύγχρονο της επίσκεψης των Ντυκάν και Φλωμπέρ έργο του Edmond
About (1828-1885), La Grèce contemporaine,4�� για τον οποίο όμως ο Άννι-
νος αφήνει διαρκώς αιχμές αναφορικά με την άδικη κατ’ αυτόν κριτική που
ασκείται στην αθηναϊκή πραγματικότητα, αφού η πρωτεύουσα στα μισά του
1�ου αιώνα μετρούσε ελάχιστα χρόνια ζωής.
(��) Ο δημοσιευμένος στο περιοδικό Εβδομάς κατάλογος των φιλελλήνων
που είχε συντάξει ο Ερρίκος Φορνέζι σε συνεργασία με τον επίσης φιλέλληνα
συνταγματάρχη Τουρέ.440

(44) Η (γερμανόφωνη, αλλά μεταφρασμένη στα ελληνικά) Ιστορία της Ελ-
λάδος από της υπό των Τούρκων αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως εν έτει
145� μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων του Karl Mendelssohn Bartholdy.441

(55) το βιβλίο του κόμη Pietro Gamba, A Narrative of Lord Byron’s last
journey to Greece,442 το οποίο έχει μεταφραστεί και στη γαλλική γλώσσα
και θα μεταφραστεί και στα ελληνικά από τον Άννινο.

Με αυτόν τον συνδυασμό πηγών ο Άννινος κατορθώνει να εντάξει στην ιστο-
ρική του ύλη και τις «έξωθεν» μαρτυρίες των ξένων ιστορικών και περιηγητών,
το «ανεξάρτητο» (ή όχι τόσο ανεξάρτητο) μάτι που παρατηρεί την πραγματικό-
τητα, και τις «εσωτερικές» (βασιζόμενες κυρίως σε προφορικές μαρτυρίες και
κάποιες δημοσιεύσεις του τύπου) πηγές. Από μόνη της καμία από τις παραπά-
νω πηγές δεν θα ήταν σε θέση να αποκρυσταλλώσει μια αθηναϊκή «φέτα ζωής»
στη δεκαετία του 1850. Ο Άννινος στήνει ένα σκηνικό με πραγματικά δεδομένα
και βάζει τους Ντυκάν και Φλωμπέρ να περπατούν σ’ αυτό χωρίς να έχει δικές
τους μαρτυρίες, αλλά εικάζοντας ότι με βάση την έρευνα που έχει πραγματο-
ποιήσει σε όλες τις διαθέσιμες πηγές εκείνα τα πράγματα θα είχαν δει μπροστά
τους. Πράγματα που ένας περιηγητής δεν θα είχε προσέξει ή ενδεχομένως θα
είχε αδιαφορήσει γι’ αυτά.

Με αυτό το σκεπτικό οικοδομεί μια ιστορική πραγματεία με μυθιστορηματι-
κό τρόπο: Τα τρία πρώτα κεφάλαια του βιβλίου ουδεμία σχέση έχουν με το ταξί-
δι στην Αθήνα καθαυτό: Στο πρώτο κεφάλαιο44� ο Άννινος μάς γνωρίζει τους
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4�� Edmond About, La Grèce contemporaine, Paris: Hachette, 1854. Το έργο θα γνωρίσει πολ-
λές εκδόσεις μέσα στον 1�ο και στις αρχές του 20ού αιώνα, αφού το 1�07 έχει φθάσει ήδη στην
12η έκδοση.

440 [Ερρίκος Φορνέζης, Ιλαρίων Τουρέτ], «Οι φιλέλληνες». Δημοσιεύεται σε συνέχειες στο
περιοδικό Εβδομάς, έτος Α΄, (1884) σσ. 1-2 έως σ. 214.

441 Karl Mendelssohn Bartholdy, Ιστορία της Ελλάδος από της υπό των Τούρκων αλώσεως
της Κωνσταντινουπόλεως εν έτει 145� μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων, μφρ. Μιχ. Παπαρρηγόπου-
λος, Αθήναι: χ.ε., 1872.

442 Βλ. σχετικά την παράγραφο 4.4.5.2.� αυτής της μελέτης.
44� Χ. Άννινος, Αι Αθήναι του 1850, ό.π., σσ. 7-15.



δύο πρωταγωνιστές και την λογοτεχνική ατμόσφαιρα του δικού τους κόσμου,
ενώ στο δεύτερο αποκαλύπτονται οι νευρώσεις και οι ανθρώπινες αδυναμίες του
Φλωμπέρ,444 αλλά και ο τρόπος με τον οποίο εμπνεύστηκε το διασημότερο μυθι-
στόρημά του, την Μαντάμ Μποβαρύ. Το ταξίδι τους ουσιαστικά αρχίζει στο τρί-
το κεφάλαιο,445 όπου ο Άννινος φροντίζει με ευσύνοπτο τρόπο να δώσει στον ανα-
γνώστη μια γεύση από την περιοδεία τους στην Ανατολή, ιδιαίτερα στην Αίγυ-
πτο και την Κωνσταντινούπολη. Στα τρία πρώτα κεφάλαια ο Άννινος έχει περι-
γράψει τους τρεις ουσιαστικά πρωταγωνιστές του: Τους δύο συγγραφείς-περιη-
γητές και τον πνευματικό τους κόσμο, που κουβαλούν στις αποσκευές τους με-
ταφορικά και κυριολεκτικά, και το ίδιο το ταξίδι.

Έχοντας διαμορφώσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα, εισάγει από το τέταρτο
κεφάλαιο του βιβλίου446 τον αναγνώστη στην ελληνική πραγματικότητα του
1850. Αλλά και στο κεφάλαιο αυτό ο συγγραφέας έχει ελάχιστα χρησιμοποιήσει
τις πραγματικές εμπειρίες των δύο ταξιδιωτών, αφού περιγράφει τον Πειραιά
και τη διαδρομή προς την Αθήνα χωρίς να περιλαμβάνει στοιχεία αναφορικά με
το τί είδαν πραγματικά οι δύο συγγραφείς. Αλλά και το πέμπτο κεφάλαιο447 εί-
ναι πλήρες περιγραφών της αθηναϊκής καθημερινότητας που είναι βέβαιο ότι
ουδόλως θα αφορούσαν τους δύο επισκέπτες (τα καφενεία, τα θέατρα, οι απο-
κριάτικες βεγγέρες) – στοιχεία της αστικής ζωής της Αθήνας. Ο Ντυκάν και ο
Φλωμπέρ δεν είχαν έρθει ασφαλώς για να δουν πώς βιώνουν την καθημερινότη-
τα και τις μικρές χαρές τους οι Αθηναίοι.

Η συμμετοχή κυρίως του Ντυκάν γίνεται εμφανέστερη στα επόμενα κεφά-
λαια της μελέτης, όπου ο Άννινος χρησιμοποιεί αποσπάσματα από τις Φιλολογι-
κές αναμνήσεις, τη μετάφραση των οποίων παραθέτει εντός εισαγωγικών, δια-
κρίνοντας σαφώς ανάμεσα στο δικό του κείμενο και εκείνο του περιηγητή. Στο
έκτο κεφάλαιο448 παραβάλλονται οι αναμνήσεις του Ντυκάν με τα αντίστοιχα
βιβλία των Αμπού και Τουβενέλ, με αναφορά στο επεισόδιο Πατσίφικο που είχε
προκαλέσει σοβαρή κρίση στις σχέσεις Ελλάδας και Αγγλίας που είχε οδηγήσει
μέχρι και σε ναυτικό αποκλεισμό του λιμανιού του Πειραιά από τον αγγλικό
στόλο τον χειμώνα 184�-1850 – την εποχή δηλαδή που γίνεται το ταξιδι. Εκτός
από την καθημερινότητα των ανθρώπων, η περιγραφή του Άννινου εμπλουτίζε-
ται και με την πολιτική και διπλωματική επικαιρότητα, έτσι ώστε ο πίνακας
που επιχειρεί να φιλοτεχνήσει να είναι όσο το δυνατόν αρτιότερος. 

Η αντιπαραβολή των αναμνήσεων του Ντυκάν, η μετάφραση των οποίων
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καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο τμήμα του κειμένου, αλλά επισημαίνεται
πάντοτε, με άλλα κείμενα ή μαρτυρίες συνεχίζεται και στα δύο επόμενα κεφά-
λαια,44� όπου γίνεται αναφορά στις συναντήσεις των περιηγητών αντίστοιχα με
τον φιλέλληνα συνταγματάρχη Τουρέ, για τον οποίο ο Άννινος δίνει και αυτοτε-
λή μικρή μελέτη,450 και με τον Ιταλό στρατηγό Αντόνιο Μοράντι. Η μετάφραση
στο σημείο αυτό φαίνεται να υπερσκελίζει τον λόγο του Άννινου, ο οποίος φροντί-
ζει να παραθέτει και μικρότερης έκτασης αποσπάσματα από το βιβλίο του
Αμπού. Στην τρίτη σημαντική συνάντηση που περιγράφεται στο βιβλίο, αυτήν
με τον Κωνσταντίνο Κανάρη, που καταλαμβάνει το ένατο κεφάλαιο του βιβλί-
ου, ο ρόλος του Ντυκάν περιορίζεται – ο Άννινος, προσπαθώντας να φωτίσει την
προσωπικότητα του Κανάρη, εμπλουτίζει την, μικρότερη σε έκταση, μαρτυρία
του Ντυκάν, με εγκυκλοπαιδικές και άλλες πληροφορίες, διασαφηνίζοντάς μας
και την τεχνική του: Για την ατμόσφαιρα που θέλει να οικοδομήσει, όπου η αφή-
γηση του περιηγητή παρέχει ικανοποιητικές πληροφορίες, τον «αφήνει» να πρω-
ταγωνιστήσει στο κείμενο, υποστηρίζοντάς τον με άλλες βιβλιογραφικές και
πραγματολογικές πληροφορίες. Όπου όμως ο ίδιος ο Άννινος θέλει να φωτίσει
περισσότερο μια συγκεκριμένη πτυχή του ταξιδιού (που και πάλι λειτουργεί ως
αφορμή για να υλοποιήσει τον πραγματικό του στόχο, την αποτύπωση του αθη-
ναϊκού μικρόκοσμου του 1850) παίρνει στα χέρια του την αφήγηση και «χτίζει»
πάνω σε λεπτομέρειες από την περιήγηση των δύο συγγραφέων, ή και με ολότε-
λα δικά του υλικά.

Αυτό καταφαίνεται τη στιγμή που ολοκληρώνεται, με την αναφορά στον
Κανάρη, η περιγραφή από τους συγγραφείς της αθηναϊκής πραγματικότητας.
Τα δύο τελευταία κεφάλαια του βιβλίου (Ι΄ και ΙΑ΄), τα οποία δεν αναφέρονται
στην Αθήνα, ελάχιστη προσωπική σφραγίδα του Άννινου έχουν. Το δέκατο κε-
φάλαιο,451 που αναφέρεται στην περιήγηση των Ντυκάν και Φλωμπέρ εκτός
Αθηνών (Θερμοπύλες, Σπάρτη, Πάτρα) και την αναχώρησή τους από την Ελ-
λάδα, είναι εξ ολοκλήρου μετάφραση του κειμένου του Ντυκάν. Ο Άννινος εδώ
δείχνει ότι τον ενδιαφέρει η πιστή απόδοση του κειμένου, γι’ αυτό μεταφράζει αυ-
τούσια μια φράση του Ντυκάν περί παράστασης, στην Πάτρα, του Ρωμαίος και
Ιουλιέτα, επισημαίνοντας, σε υποσημείωση, ότι το μελόδραμα είναι έργο του
Μπελλίνι και όχι του Βέρντι όπως άστοχα αναφέρει ο συγγραφέας.452 Ο Άννινος
κλείνοντας με μια δική του παράγραφο το κεφάλαιο αυτό, επισημαίνει ότι, σε
αντίθεση με τον εμπαθή Αμπού, ο Ντυκάν ήταν περισσότερο αντικειμενικός
στην περιγραφή της ελληνικής πραγματικότητας:
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Η περιγραφή είναι πιστή. Τα πρόσωπα και τα πράγματα εκτίθενται με
ακρίβειαν, με χάριν περισσήν, με μετριοπάθειαν και με πνεύμα εράσμιον,
αι δ’ ελλείψεις αναφέρονται χωρίς την εξεζητημένην υπερβολήν και τον
σκληρόν σαρκασμόν και την εν πολλοίς ακατανόητον εμπάθειαν και αδυ-
σώπητον έχθραν του συναδέλφου και συγχρόνου των δύο περιηγητών
συγγραφέως της «Συγχρόνου Ελλάδος» και του «Βασιλέως των Ορέων»
[...] διότι ήτο φύσει δυνατόν λαός, μόλις από μιας εικοσαετίας τότε ανα-
κύψας από του ζυγού στυγεράς δουλείας τεσσάρων αιώνων, να μορφωθή
διά μιάς και να παρουσιάζη επίδοσιν περί τον υλικόν και τον ηθικόν πολι-
τισμόν, οίαν άλλαι χώραι Ευρωπαϊκαί, της αυτής γεωγραφικής ζώνης,
μετά τρία τέταρτα αιώνος, δεν είναι ίσως ακόμη και σήμερον ικαναί να
επιδείξουν.45�

Ολόκληρο το βιβλίο έχει ως βασικό σκελετό την αφήγηση του Ντυκάν. Ορι-
σμένες μόνο από τις σημειώσεις του Φλωμπέρ παρατίθενται μεταφρασμένες στο
τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου,454 αφού προηγουμένως ο Άννινος επισημάνει
την αποσπασματικότητα, τη βραχύτητα και την ασυνέχεια που διακρίνει αυτές
τις ημερολογιακές σημειώσεις, που δεν επέτρεψαν την καλύτερη αξιοποίησή
τους από τον συγγραφέα. Και εδώ ο Άννινος, όπου χρειάζεται, με υποσημειώ-
σεις προβαίνει σε πραγματολογικού τύπου διευκρινίσεις. Ίσως όμως η αποσπα-
σματικότητα να μην είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο ο Άννινος υποβαθμί-
ζει στο βιβλίο του τις περιγραφές του Φλωμπέρ, και ίσως ακόμη δεν είναι τυχαίο
το γεγονός ότι ο Άννινος έχει από τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου υπογραμμίσει
τη συναισθηματική και ψυχική αστάθεια του Φλωμπέρ. Οι σημειώσεις του
Φλωμπέρ είναι περισσότερο χολερικές και αιχμηρές από εκείνες του Ντυκάν –
και ο Άννινος επιλέγει τις λιγότερο αιχμηρές και παρακμιακές. Σπεύδει μάλι-
στα να επιφυλάξει για τον εαυτό του τον τελευταίο λόγο, επιχειρώντας να ανα-
σκευάσει τις δυσμενείς κρίσεις του Φλωμπέρ για την εμφάνιση της βασίλισσας
Αμαλίας, επικαλούμενος τη σχετική βιβλιογραφία.455

Από την τελευταία αυτή λεπτομέρεια διαπιστώνουμε ότι ο Άννινος ήθελε να
έχει εκείνος τον έλεγχο της συνολικής εικόνας της Αθήνας που θα παρουσίαζε
στο αναγνωστικό κοινό, εικόνα που ο ίδιος είχε αποκρυσταλλώσει μέσα από τη
μελέτη των πηγών του – αλλά και από αυτές τις πηγές πάλι ακολουθεί μια
αφαιρετική διαδικασία προκειμένου να κατασκευάσει την εικόνα με τα στοιχεία
εκείνα της πραγματικότητας που ο ίδιος επιθυμεί, αφήνοντας κάποια άλλα
στοιχεία της πραγματικότητας στο περιθώριο, ή ανασκευάζοντας κάποιες
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πραγματικότητες, οι οποίες είχαν ήδη τεθεί υπ’ όψιν του αθηναϊκού αναγνωστι-
κού κοινού (Το βιβλίο του Αμπού για τη βασιλεία του Όθωνα είχε κυκλοφορήσει
και στα ελληνικά). Αυτό φαίνεται να εντάσσεται σε μια γενικότερη επιθυμία
του Άννινου να αναδειχθεί ως ιστορικός της σύγχρονής του Ελλάδος, ενδεχομέ-
νως και διάδοχος του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου. Είναι η εποχή που το
Ελληνικό Βασίλειο χρειάζεται επειγόντως ιστοριογράφους που θα αναπτυχθούν
στον εθνικό κορμό ιστοριογραφίας που έχει αναπτύξει με την Ιστορία του ο Κων-
σταντίνος Παπαρρηγόπουλος. Ο Άννινος έχει ήδη από τα δημοσιεύματά του
στην Εστία δώσει το στίγμα της επιθυμίας του να καταγράψει, πέρα από όλα
τα άλλα, και την ιστορία της οθωνικής περιόδου, απόπειρα την οποία ουδέποτε
ολοκληρώνει με την έννοια ενός πλήρους ιστορικού εγχειριδίου, ωστόσο δείγμα-
τά αυτής της ανολοκλήρωτης προσπάθειας δημοσιεύονται κατά καιρούς σε βι-
βλία του αλλά και σε περιοδικά και ημερολόγια. Μ’ αυτό το σκεπτικό, ο Άννινος
οικοδομεί την πραγματικότητα που παρουσιάζει, αναδεικνύοντας το μέρος της
εκείνο που θεωρεί προσφορότερο για να υποστηρίξει την «εθνική» ιστοριογραφία
της περιόδου. Το γεγονός ότι η δυναστεία του Όθωνα δεν κυβερνά πια την Ελ-
λάδα ασφαλώς διευκολύνει την κατάσταση, καθώς διακρίνει την περίοδο εκείνη
από τη βασιλεία του Γεωργίου και των διαδόχων του με τους οποίους ο Άννινος
φαίνεται ότι έχει πολύ καλές σχέσεις.

Η οθωνική περίοδος λοιπόν γίνεται για τον Άννινο μια ελκυστική «φέτα πα-
ρελθόντος», το ιδανικό πεδίο για να συνθέσει το opus magnum του, με την ιδιότη-
τα αυτού που διαφαίνεται πως θα ήθελε να είναι περισσότερο απ’ όλα: του ιστο-
ρικού.
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